Intrastat og listesystem
- Workshop N11

Formål

Workshop Intrastat og listesystem

Formålet med denne workshop er at gennemgå, hvorledes
Microsoft Dynamics NAV / Business Central kan hjælpe med
at indberette Intrastat salg/køb til Told og Skat.

I denne workshop bliver I præsenteret for, hvordan NAV / Business Central kan hjælpe med at udnytte brugen af Intrastat.

Workshoppen indeholder bl.a.:
›

Undervisning i, hvad der skal være oprettet og vedligeholdt i NAV / Business Central
- Debitorer
- Kreditorer
- Varer
- Intrastat opsætninger

›

Undervisning i, hvordan Intrastat indberettes.

Ved brugen af økonomisystemernes Intrastatsindberetninger
opnår I nemt og hurtigt garanti for, at de indberettede tal
stemmer overens med de bogførte tal. I vil opleve, at det er
samme procedure hver gang. Jeres indberetningssystem til
Told og Skat bliver derfor effektiviseret, og processen bliver
mindre besværet.
Den grundige gennemgang af proceduren indbefatter også en
gennemgang af, hvilke oplysninger der er nødvendige for en
korrekt indberetning, sådan I med garanti overholder kravene
fra EU og Told og Skat.

De resterende punkter, som gennemgås på denne
workshop, kan ses på side 2.

Workshoppen kan foretages online

Ved en fysisk workshop med mere
end én deltager bør der være
adgang til storskærm.

3 timer
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Emner

Punkter til gennemgang

Udført

Basis opsætning
Oprettelse af varekoder
Oprettelse af transaktionstyper
Opsætning af Intrastat
Opsætning debitor
Opsætning kreditor
Opsætning vare
- KN8-varekode
- Vægt
- Transportmåde
Opsætning virksomhedsoplysninger
Oprettelse af Intrastatskladder
Opsætning af landekoder
Opsætning momskoder
Opsætning af trekantshandel
Basis intrastat
Intrastat kladder
Hent poster/foreslå linjer
Kontrol
Dan ﬁl
Indberetning EU-Salg
Moms listeangivelse
Kontrol / fejl

For nærmere oplysninger kontakt os på Tlf. 9618 7400 på Mail: salg@bornerup.dk
eller læs mere om Bornerups Datacenter og vores produkter på www.bornerup.dk

Bornerups Datacenter har siden midten af 1980’erne arbejdet med It regnskabssystemer, og har gennem årene oparbejdet en høj grad af kompetence
indenfor mange forskellige virksomhedstyper. En kompetence, som vore kunder
drager nytte af i samarbejdet med os.
Du får garanti for, at vi er eksperter i Microsoft produkterne. Vi er nemlig
Microsoft Gold Certiﬁed. Som nogle af de få i branchen er vi både certiﬁceret i
Microsoft Dynamics NAV og C5.
Er du på udkig efter en samarbejdsparnter, der er stabil - og også er der for dig
i fremtiden? Så er vi et godt match. Mange af vores medarbejdere har +10 års

anciennitet, så det er de samme ansigter, du vil møde - år efter år.
Bornerups Datacenter har valgt at fokusere på Microsoft Dynamics NAV,
Microsoft Power BI, Office 365 og Dynamics CRM som kerneprodukter, da disse
produkter dækker næsten alle segmenter i markedet og kan tilpasses efter den
enkelte virksomheds behov for et effektivt informationssystem, internt såvel
som eksternt.
Der beskæftiges i Thisted og Herlev i alt 26 medarbejdere som primært beskæftiger sig med salg, support og systemudvikling på Microsoft Dynamics NAV,
C5, Power BI, Office 365, CRM og Azure.
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