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Fakturamodellen

Fakturamodellen
Från och med 1 januari 2021 kan du erbjuda dina kunder (köpare) skattereduktion för kostnaden
för arbete och material när du installerar grön teknik. Det fungerar på liknande sätt som ROT och
RUT, så att kunden får avdraget direkt på fakturan. Det är du som företagare som begär
utbetalning från Skatteverket i tjänsten Grön teknik – företag. Skattereduktionen för grön teknik är
högst 50 000 kr per person och år.

Skattereduktion för grön teknik ges för:
1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med
50 procent av kostnaden för arbete och material.
3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
Läs mer på www.skatteverket.se

Då vi inte fått fördjupad information av skatteverket om filbeskrivning mm ska se ut så får detta
inledningsvis hanteras manuellt med Fakturamodellen.
Här ger vi ETT förslag på arbetssätt i Pyramid.

© Copyright Unikum datasystem ab

Sida 3

Fakturamodellen

Om Pyramid

Vad ska fakturan innehålla?
1. Fakturans totala belopp och skattereduktionens storlek. Räkna ut skattereduktionen
inklusive moms.
2. Kostnad för arbetad tid och materialkostnader ger rätt till skattereduktion. Däremot så är
övriga kostnader, till exempel för resor, maskiner och administration inte underlag för
skattereduktion. Det är viktigt att hålla isär dessa eftersom skattereduktion endast ges för
arbete och material.
3. Vilken typ av arbete företaget har utfört.
4. Uppgift om att företaget som utfört arbetet har F-skatt.
5. Kundens namn och personnummer.
6. Fastighetsbeteckningen eller bostadsrättsföreningens organisationsnummer och
lägenhetsnummer (fyra siffror) för bostaden där arbetet utfördes.

Exempelfaktura från Skatteverket
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Fakturans beloppsmässiga innehåll
Arbetstid

80 000 kr

Material

120 000 kr

Övriga kostnader (resor, hyra)

7 400 kr

Total ersättning, inkl. mervärdesskatt

207 400 kr

Kundens preliminära skattereduktion,
15 % av arbetskostnaden och material

30 000 kr

Nettobelopp att betala för kunden

177 400 kr

Mervärdesskatt ingår med 41 480 kr, 20 % av 207 400 kr

Skattereduktionen, som du ska begära utbetalning för från skatteverket redovisas på ett
separat konto:

151X Grön teknik skatteverket – delad faktura (där X = valfri siffra för att urskilja att det gäller
”grön teknik”

Bokföring av fakturan ovan:
DEBET

KREDIT

KONTO

BELOPP

KONTO

BELOPP

1510 Kundfordringar

177 400

3010 Försäljning

165 920

151X Grön teknik SKV – delad
faktura
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2610 Utgående moms
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Inställningar i Pyramid
1. Registrera följande konto i rutin 960 Konto.

2. Registrera följande momskod i rutin 831 Moms.

Kryssrutan Utländsk moms ska vara markerad så att fakturaraden ”Preliminär skattereduktion för husarbeten” INTE belastar Skattedeklarationen.
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3. Registrera artikeln ”Skattereduktion” i rutin 710 Artiklar

Notera att fältet Grundpris ska lämnas blankt.

På artikeln anges också momskod R på sektionen Konto samt försäljnings-, kostnads- och
lagerkonto lämnas blankt.
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4. För att underlätta hanteringen vid orderradsregistrering kan följande Set-artikel
registreras i rutin 711 Set-artiklar.

Radnummer

Typ

5

Textrad. Denna används för att skapa luft mellan fakturaraderna och de
fakturarader som utgör den Preliminära skattereduktionen.
Textrad. $-tecknet gör att markören kommer att stanna till vid denna position.
Då är det möjligt att ange beloppet för arbetskostnaden inklusive moms.

10
15
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Artikelrad med ”Antal” 1 och kryssrutan ”Inmata normalpris” markerad.
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5. Förslag på kundinställningar i rutin 720 Kunder

Personnummer krävs av skatteverket, som förslag kan man lägga det i fältet
Organisationsnummer och fastighetsbeteckning exempelvis i fältet för Extra adress.
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Redigera Fakturablanketten i rutin 840 Rapportgenerator

Följande datafält har redigerats fram på fakturablanketten via rutin 840 Rapportgenerator.

Register: Företag
Namn: Extra adress
Nr: 2034

Register: Företag
Namn: Organisationsnr
Nr: 2075

Register: Specialfält
Namn: Belopp inkl moms
Nr: 10002

Register: Specialfält
Namn: Summa moms 1
Nr: 12802

Register: Specialfält
Namn: Försäljning moms 1
Nr: 12811
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Ordern är registrerad med följande information

Obs!

Radnummer

Typ

5-12

Textrader.

15-20

Artikelrader med momskod 1.

25-30

Textrader (setartikel registrerad under punkt 4 ovan har använts.

35

Artikelrad med momskod R (också ingående i ovan set-artikel.

I rutin 720 Kund och i rutin 781 Projekttyp får inte momskod finnas angiven. Detta för att
skattereduktionsraden på ordern ska få korrekt momskod (R).

© Copyright Unikum datasystem ab

Sida 11

Om Pyramid

Fakturamodellen

Begäran om utbetalning
När kunden har betalt sin del av fakturan ska du skicka in din ansökan till skatteverket. Detta
för att få betalt för den del av fakturan som utgör skattereduktionen.

Sök via rutin 8125 Fakturaarkivstudion

För att underlätta för dig när du ska fylla i blanketten kan rutin 8125 Fakturaarkivstudion
användas. För att få tillgång till rutinen krävs att tillvalsmodulen Fakturaarkiv installerats.
I detta exemplet har vi förutsatt att Extra adress på företagsposten bara används vid
skattereduktion för grön teknik.

Klicka sedan på knappen ”Visa” och du får all information du behöver när fakturan visas.

Välj ”Anpassa listkontrollen” via verktygspaletten. Infoga fält för Personnr, Senaste bet.datum
och Fastighetsbeteckning.
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Eller via rutin 8123 Bokföringsstudion

Om tillvalsmodul Fakturaarkiv inte finns installerad kan rutin 8123 Bokföringsstudion
användas. Skillnaden är att här kan du endast få information om vilka fakturanummer du ska
begära utbetalning för. Information om personnummer, pris för arbetet med mera får du utläsa
från era manuellt arkiverade fakturakopior.

Inbetalningen ifrån Skatteverket

Registrera inbetalningen från Skatteverket som ett verifikat i rutin 910 Registrera verifikat.

Frågor och svar
Hur gör jag för att kunna ha reskontrabevakning och registrera inbetalningen från
Skatteverket i rutin 220 Inbetalning.
1.
2.

Registrera Skatteverket som kund i rutin 720 Kunder och ange kundkonto t.ex 1514
om du vill särskilja denna bokföring ifrån övriga, annars kan kundkonto 1510
användas.

I rutin 210 Fakturaunderlag registreras en faktura med artikel SR. Den här gången ska
artikelraden registreras med positivt antal och belopp. Den totalsumma som
Skatteverket ska återbetala registreras på fakturan . Skriv ut fakturan och behåll den
som en internfaktura.

Bokföringen blir enligt följande:
1514

15 000

1513

-15 000

När sedan inbetalning kommer från skatteverket, registreras den i rutin 220 Inbetalning. Då
har du en bevakning på om hela eller endast en del av ansökningen blev betald.
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