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Husavdrag 
Husavdrag är en tilläggsmodul till Avance Fakturering. Modulen används för att göra 

avdrag för husarbete för privatpersoner. 

 

Vid orderregistrering kan man registrera vad som är arbete och vilka personer avdraget 

ska fördelas på. Det går att välja automatisk eller manuell fördelning av skattereduktion. 

Företaget kan skriva ut en lista som används som underlag när de ska begära ersättning 

från Skatteverket. Begäran om ersättning registreras i Skatteverkets e-tjänst.  

Vad är husarbete? 

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete. Skatte-

reduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med 

husarbetet ger inte rätt till skattereduktion.  

 

För mer information om regler för husarbete, se Skatteverkets hemsida 

www.skatteverket.se.  

 

Förutsättningar 

• Samlingsfakturering av husavdragsfakturor stöds f.n. inte i Avance. 

 

• Husavdragsfakturor måste skrivas ut och hanteras i Avance Fakturering. 

 

• Det går inte att delfakturera husavdragsfakturor. Om man försöker delleverera 

en husavdragsfaktura visas meddelandet ”Delleverans av husavdragsorder är 

inte tillåtet”. 
 

• ButikPE hanterar inte husavdrag. Det innebär att man inte ska betala eller 

förskottsbetala order med husavdrag i butiksprogrammet. Fakturor med 

husavdrag som är utskrivna i Avance kan betalas i kassan.  

 

• Det går inte att skriva ut husavdragsfakturor eller betala order med husavdrag i 

Excellence Retail. Om man försöker betala en order med husavdrag sparas 

ordern som följesedel. Det går att förskottsbetala order med husavdrag. Fakturor 

med husavdrag som är utskrivna i Avance kan betalas i kassan.  
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Inställningar 

Basinformation 

Fliken Namn/husavdrag  

I fältet ”Del av arbetet (procent)” anges hur stor del av arbetskostnaden man får göra 

skattereduktion på. För närvarande är rotavdraget 30% av arbetskostnaden och 

rutavdraget 50% av arbetskostnaden.  

 

När man registrerar en faktura med husavdrag hämtas procentsatsen från 

Basinformationen. Det går att ändra procentsatsen för avdrag av arbete för aktuell 

faktura. Det är användbart för företag som utför både rot- och rutarbete. Rot- och 

rutarbeten måste registreras på separata fakturor även om det är samma kund. I 

Basinformationen anges den procentsats som vanligtvis används och sedan kan man 

tillfälligt ändra procentsatsen för den aktuella fakturan.  

 

Ange högsta belopp för skattereduktion per person i fältet ”Högsta belopp per person”. 

För närvarande får man maximalt göra skattereduktion för rotarbete med 50.000 kr per 

person och år. Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete får inte 

överstiga 50.000 kr oavsett köparens ålder. För att få göra maximal skattereduktion 

förutsätter det att personen har avdragen preliminär skatt på minst 50.000:-. 

 

För rutarbete gäller olika beloppsgränser beroende på köparens ålder. Det maximala 

avdraget för rutarbete är 25.000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att få göra 

avdrag med 50.000 kr måste personen ha fyllt 65 år vid årets ingång. 

 

Se Skatteverkets hemsida för fullständig information om vilka regler som gäller. 

  

 
 

Ange 1 fältet löpnummer. Löpnumret räknas upp automatiskt vid godkänd utskrift av 

rapporten ”Underlag för begäran om utbetalning”. Löpnumret skrivs ut på rapporten. 

 

Ange konto 1513 i fältet ”Kontering för husavdrag”. Lägg upp konto 1513 

”Kundfordringar – delad faktura” i Kontoplanen. Se rubriken Kontoplan längre fram i 

avsnittet för mer information. 
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Fliken Texter 

I fliken Texter finns de ledtexter som skrivs ut på bl.a. fakturor med husavdrag.  

 

 
 

Texten på raden ”Husavdrag krav” skrivs ut på de fakturor som automatiskt skapas i de 

fall Skatteverket inte godkänner hela den begärda skattereduktionen. Kundens 

personnummer hämtas och skrivs ut i fältet{pnr}. 

 

Texten på raden ”Husavdrag person” skrivs ut på offert, orderbekräftelse, plocklista, 

följesedel och faktura. Om man vill att personens namn ska skrivas ut på raden, anges 

{namn} och anges {pnr} skrivs personnumret ut. Personnummer och avdraget belopp 

skrivs ut på raden under texten ”Avgår skattereduktion”. 

 

Texten på raden ”Husavdrag Text” är en informationstext som skrivs ut på fakturor. 

 

Alla texter är redigerbara. 

 

Det finns möjlighet att ange en text för mervärdesskattedirektiv för husavdrag för de 

företag det berör. När en text anges i fältet ”MVSdirektivHusavdrag” skrivs texten ut på 

fakturor med husavdrag. 
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Kontoplan 

Man får lägga upp ett nytt balanskonto i Kontoplanen, konto 1513 ”Kundfordringar – 

delad faktura”. 

 

Ange SRU-kod 7251 och Grupp 16 på kontot. 

 

 
 

För mer information om uppläggning av konto, se hjälptexten i Avance Bokföring. 
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Kundregister 

Husavdrag kan endast göras på privatpersoner. Det innebär att fältet näringsidkare inte 

ska vara markerad på kunden. 

 

Om fältet är markerat på kunden, går det inte att registrera en faktura med husavdrag.  

 

 
 

Artikelregister 

Arbetskostnad läggs upp som en artikel i Artikelregistret. Ange lagerstatus 

Tjänsteartikel i fliken Lager. Tjänsteartiklar lagerförs inte och försäljning av 

artikeln kommer inte att påverka lagret. 

 

 
 

För mer information om uppläggning av artiklar, se hjälptexten i Avance Fakturering. 
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Koppla varugrupper till arbetskostnad 

När företaget begär ersättning från Skatteverket ska bl.a. följande uppgifter lämnas in:  

 

• Utfört arbete (antal arbetade timmar) 

• Materialkostnad 

• Övriga kostnader 

 

För rot- och rutarbete finns sju respektive åtta kategorier (t.ex. bygg, el och städning) 

inom vilka man måste lista antal timmar utfört arbete. För den kategori som antal 

timmar angivits måste även materialkostnad anges. 

 

För att underlätta redovisningen till Skatteverkets e-tjänst kan man lägga upp varje 

kategori som en varugrupp som man sedan kopplar till respektive artikel för 

arbetskostnad. Tanken är att använda varugrupper för olika typer av arbetskostnader för 

att se vilka typer av arbeten som är utförda på respektive faktura. 

 

För att lägga upp varugrupper, gå upp i menyn på Program, Artikelinställningar och 

öppna fliken Varugrupper. 

 

I nedanstående exempel utför företaget elarbeten och målning och det är upplagt en 

varugrupp för arbetskostnad för respektive kategori.  

 

 
 

Koppla sedan varugrupperna till respektive artikel för arbetskostnad i Artikelregistret 

enligt exemplet på nästa sida. 
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Vid utskrift av listan Underlag redovisas antal arbetade timmar och arbetskostnad per 

varugrupp som ingår i respektive faktura.  

 

Exempel: 

 

 
 

Se hjälptexten i Avance Fakturering för information om hur man lägger upp 

varugrupper. 

 

Materialkostnad och övriga kostnader ska också redovisas till Skatteverket. För att få 

information om materialkostnad och övriga kostnader kan man förhandsgranska 

husavdragsfakturor i Kundreskontran, fliken husavdrag. Se sidan 16 för mer 

information. Fakturakopior kan även skrivas ut från Rapportbilden.   
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Inregistrering av faktura med husavdrag 

Arbetsgång 

Husavdrag kan endast göras på privatpersoner. Om fältet näringsidkare är markerad på 

kunden, går det inte att registrera in en faktura med husavdrag. 

 

Ange status på underlaget beroende på vad som ska registreras in, t.ex. offert, order 

eller faktura. 

 

Markera rutan Husavdrag. När rutan Husavdrag är markerad, visas fliken Husavdrag 

och en ny kolumn för husavdrag visas vid registrering av artikelrader. 

 

 
 

Registrera in sålda artiklar på vanligt sätt.  

 

När man registrera artikelnumret för arbetskostnad, blir fältet Husavdrag automatiskt 

markerat på artikelraden när lagerstatus på artikeln är tjänsteartikel. Om artikeln inte är 

en tjänsteartikel, måste fältet Husavdrag markeras manuellt. 

 

Öppna fliken Husavdrag. 
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I fältet Fastighetsbeteckning anges fastighetsbeteckningen på den bostad där arbetet har 

utförts. Om det är en lägenhet i en bostadsrättsförening, anges bostadsrättsföreningens 

fastighetsbeteckning och lägenhetsnumret i fältet. Fastighetsbeteckningen skrivs ut på 

fakturor. 

 

Om det är en bostadsrättsförening, anges bostadsrättsföreningens organisationsnummer 

i fältet Organisationsnummer. Informationen skrivs ut på fakturor.  

 

Om skattereduktionen avser avdrag för hushållsarbete, lämnas fälten fastighets-

beteckning och organisationsnummer tomma.  

 

Det går att ändra procentsatsen för avdrag av arbete för aktuell faktura. Procentsatsen 

hämtas från Basinformationen, men kan ändras i fältet ”procent av arbete”. Det är 

användbart för företag som utför både rot- och rutarbete. Rot- och rutarbeten måste 

registreras på separata fakturor även om det är samma kund. I Basinformationen anges 

den procentsats som vanligtvis används och sedan kan man tillfälligt ändra procent-

satsen för den aktuella fakturan.  

 

Det visas en summering för maximalt och fördelat belopp på fakturan.  

Fördelning av skattereduktion 

För att få en automatisk fördelning av skattereduktionen, markeras fältet ”Fördela 

skattereduktion automatiskt”. 

 

Registrera namn och personnummer på de personer som skattereduktionen ska fördelas 

på i tabellen.  

 

När man registrerar ett namn och trycker Enter hamnar markören i fältet personnummer 

och skattereduktionen räknas ut automatiskt i fältet Belopp. Det sker ingen kontroll av 

personnummer vid inmatning i fältet. När man registrerar in ytterligare personer 

fördelas skattereduktionen automatiskt mellan dem.  

 

Det går maximalt att registrera fördelning av skattereduktion mellan 25 personer.  
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Exempel:  
Om arbetskostnaden är 18.050:- inklusive moms får maximalt avdrag göras med 30% 

av 18.050:- för rotarbete, d.v.s. 5.415:-. Om man väljer att göra en automatisk 

fördelning mellan två personer blir skattereduktionen 2.707:- respektive 2.708:- per 

person. Fördelat belopp avrundas nedåt. 

 

Om man vill göra en manuell fördelning av skattereduktionen, markeras inte fältet 

”Fördela skattereduktion automatiskt”. 

 

När man registrerar namnet på den första personen i tabellen och trycker Enter hämtas 

den totala skattereduktionen i beloppsfältet. Beloppet kan ändras manuellt. När namnet 

på nästa person registreras, hämtas restbeloppet automatiskt. Vill man fördela beloppet 

på ytterligare personer, kan beloppet ändras manuellt. 

 

Det finns en kontrollfunktion i programmet som gör att om man anger ett för högt 

belopp, kommer programmet automatiskt att ändra till kvarvarande belopp. Det innebär 

att det inte är möjligt att göra för stor skattereduktion.  

 

Det går att ändra beloppet så att den fördelade summan är lägre än maximalt belopp. 

Utskrift av underlag 

När underlaget är inregistrerat, kan det skrivas ut som t.ex. offert, orderbekräftelse eller 

faktura beroende på vilken status underlaget har.  

 

Avdragen skattereduktion visas alltid inklusive moms på utskriften. 

 

Vid godkänd fakturautskrift hamnar fakturan i kundreskontran. 

 

Kontering av husarbete 

Nedan visas ett exempel på kontering av faktura med husavdrag. 

 

Fakturan ser ut enligt nedan: 
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Vid utskrift av fakturajournal ser konteringen ut enligt nedan: 

 

 
 

Beloppet på konto 1513 krediteras i samband med att betalning erhålls från Skatteverket 

och beviljat belopp markeras som inbetalt i kundreskontran i fliken Husavdrag. 

 

Utskrift av inbetalningsjournalen ser ut enligt nedan: 
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Skapa husavdragsfakturor i Avtalsmodulen 

Det går att skapa husavdragsfakturor i Avtalsmodulen. 

 

Markera rutan Husavdrag på avtalet. När rutan Husavdrag är markerad visas två nya 

kolumner för husavdrag i registreringsbilden. 
 

 
 

I fältet Fastighet anges fastighetsbeteckningen på den bostad där arbetet har utförts. Om 

det är en lägenhet i en bostadsrättsförening, anges bostadsrättsföreningens fastighets-

beteckning och lägenhetsnumret i fältet. Fastighetsbeteckningen skrivs ut på fakturor. 

 

Om det är en bostadsrättsförening, anges bostadsrättsföreningens organisationsnummer 

i fältet Orgnummer. Informationen skrivs ut på fakturor.  

 

Om skattereduktionen avser avdrag för hushållsarbete, lämnas fälten fastighets-

beteckning och organisationsnummer tomma.  

 

Registrera in sålda artiklar på vanligt sätt. På artikeln för arbetskostnad ska fältet 

Husavdrag markeras. 

 

Man registrerar sedan namn och personnummer på de personer som skattereduktionen 

ska fördelas på.  

 

I fältet benämning skriver man in namnet och i fältet serienummer anges personnumret 

på respektive person. Fältet Husfördel ska markeras för att skattereduktionen ska dras 

av. 

 

När man skapar avtal med husavdrag så skapas automatiskt en husavdragsfaktura i 

orderbilden. 
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I fliken Husavdrag i Orderbilden visas information om skattereduktion per person. 

Informationen hämtas från det skapade avtalet. Det går att ändra fördelat belopp per 

person. 

 

Det går att ändra procentsatsen för avdrag av arbete för aktuell faktura. Procentsatsen 

hämtas från Basinformationen, men kan ändras i fältet ”procent av arbete”. Det är 

användbart för företag som utför både rot- och rutarbete. Rot- och rutarbeten måste 

registreras på separata fakturor. I Basinformationen anges den procentsats som 

vanligtvis används och sedan kan man ändra procentsats för den aktuella fakturan.  

 

Det visas en summering för maximalt och fördelat belopp på fakturan.  

 

 
 

I orderbilden visas inte den avdragna skattereduktionen och belopp att betala visar 

fakturabeloppet före avdragen skattereduktion. Vid utskrift av fakturan blir fakturans 

belopp rätt och avdragen skattereduktion per person visas.  
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Kreditering av faktura med husavdrag 

Om man vill göra en kreditfaktura på en faktura med husavdrag, gör man enligt nedan: 

 

Det finns möjlighet att automatiskt skapa kreditfakturor i Orderbilden. Gå upp i menyn 

på Hämta och välj Faktura/Orderkopia. 

 

 

Markera Fakturanummer och skriv det fakturanummer som ska krediteras i rutan. 

Markera även fältet Återköp (kredit) och klicka på OK så skapas automatiskt en 

kreditfaktura som innehåller en textrad med texten: ”Kreditering av faktura xxx”. Tryck 

Ctrl+P eller klicka på skrivarikonen för att skriva ut kreditfakturan.  

 

När fakturan visas på skärmen ser beloppen ut att vara felaktiga p.g.a. skattereduktionen 

inte visas, men det blir rätt belopp vid utskrift av kreditfakturan. 

 

Ändra status på raden Husavdrag status på fakturan i kundreskontran. Raden Husavdrag 

status ska vara tom. Det gäller både debet- och kreditfakturan. 
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Begäran om utbetalning från Skatteverket 

Arbetsgång 

När arbetet är utfört och kunden har betalat fakturan ska företaget begära utbetalning av 

resterande del av beloppet hos Skatteverket. 

 

Betala in fakturan i kundreskontran. 

 

Status för husavdrag är ”Begär utbetalning”. 

 

 
 

I Rapportbilden, fliken Kundres, kan rapporten ”Underlag för begäran om utbetalning” 

skrivas ut. Rapporten innehåller information om alla betalda fakturor med husavdrag 

som har status ”Begär utbetalning”. Se rubriken Rapporter för mer information. 

 

När utskriften av rapporten godkänns, ändras status på husavdrag i Kundreskontran till 

”Avvaktar utbetalning” på de fakturor som ingår i utskriften. 

 

Den utskrivna rapporten kan använda som underlag när företaget ska begära ersättning 

från Skatteverket. Begäran om ersättning registreras i Skatteverkets e-tjänst.  

 

Status på husavdrag kan ändras manuellt. Klicka på pilen på raden ”Husavdrag status” 

och välj status ur tabellen.  

 

För att se vilka underlag som är skickade till Skatteverket, kan rapporten ”Skickade 

underlag” skrivas ut från Rapportbilden. Rapporten innehåller information om alla 

fakturor med husavdrag som har status ”Avvaktar utbetalning”. Se rubriken Rapporter 

för mer information. 

 

I fliken Husavdrag kan man hämta fram information om fakturor i kundreskontran med 

husavdrag. Vilka fakturor som visas i tabellen beror på vilket urval man gör. Det går att 

göra urval på löpnummer och datum. Löpnumret tilldelas automatiskt vid utskrift av 

rapporten ”Underlag för begäran om utbetalning”.  
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För att hämta information om obetalda fakturor med husavdrag, markera Obetalda och 

klicka på knappen Uppdatera. Alla fakturor som överensstämmer med urvalet visas i 

tabellen.  

 

För att hämta information om betalda fakturor som har status för husavdrag ”Begär 

utbetalning”, markera Begär utbetalning och klicka på knappen Uppdatera. Alla 

fakturor som överensstämmer med urvalet visas i tabellen.  

 

För att visa fakturor med status ”Avvaktar utbetalning”, markeras Avvaktar beslut. Om 

man vill se alla fakturor som har status ”Beslut klart” i kundreskontran, markera 

Beslutad. Klicka på knappen Uppdatera för att visa fakturorna i tabellen. För mer 

information, se rubriken Beslut från Skatteverket. 

 

I tabellen visas information om fastighetsbeteckning, personnummer, namn, faktura-

nummer, status för husavdrag, löpnummer, fakturadatum och begärd skattereduktion. 

Beloppet visas inklusive moms.  

 

Det finns möjlighet att förhandsgranska husavdragsfakturor. När man klickar på önskat 

fakturanummer i kolumnen Fakturanr visas en kopia av vald faktura på skärmen. 

 

 
 

Det går att ändra fördelningen mellan personer när status för husavdrag i Kundres-

kontran är ”Begär utbetalning”. Se rubriken Ändra fördelning mellan personer för mer 

information. 

 

Beslut från Skatteverket 

När företaget har fått beslut från Skatteverket om utbetalning av resterande belopp, 

registreras beviljad skattereduktion i fliken Husavdrag. 

 

Markera ”Avvaktar beslut”. Gör eventuellt urval på löpnummer och datum. Klicka på 

knappen Uppdatera. Alla fakturor som överensstämmer med urvalet visas i tabellen.  

 

Markera betalsätt kassa, plusgiro eller bank beroende på vilket betalsätt som är använt 

vid inbetalningen. 
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Skriv in det belopp som är inbetalt från Skatteverket i fältet Beslut. Tänk på att om 

skattereduktionen är fördelad mellan flera personer, registreras beloppet in per person.  

 

Vid inmatning av beslutat belopp kan man trycka på plustangenten + Enter eller 

punkt+Enter för att hämta hela beloppet per person. 

 

Fältet Beslut är endast redigerbart när man har gjort urval på status ”Avvaktar beslut”.  

 

Datum för inbetalning blir samma som programdatum. Om inbetalningsdatumet inte 

överensstämmer med programdatum ändras programdatum till önskat datum. Program-

datum ändras högst upp i programmets menylist. 
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När beloppen är registrerade på fakturorna i tabellen, utförs inbetalningen genom att gå 

upp i menyn på Arkiv, Spara eller med kommandot ”Ctrl+S”. 

 

Status på fakturan ändras till ”Beslut klart” i Kundreskontran. 

 

 
 

Om man vill se vilka fakturor som har status ”Beslut klart” i kundreskontran, markera 

”Beslutad” i fliken Husavdrag och gör eventuellt urval på löpnummer och datum. 

Klicka på knappen Uppdatera. Alla fakturor som överensstämmer med urvalet visas i 

tabellen.  

 

 
 

Man kan även skriva ut rapporten ”Beslutade underlag” från Rapportbilden i fliken 

Kundres. Se rubriken Rapporter för mer information. 
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Avslag på begärd skattereduktion 

Arbetsgång 

Om företaget som har utför arbetet får avslag från Skatteverket på hela eller delar av 

begärt belopp, skapas automatiskt ett fakturaunderlag till kunden på kvarvarande 

belopp. 

 

I fliken Husavdrag i Kundreskontran registrerar man in beviljad skattereduktion på 

respektive person. 

 

Markera ”Avvaktar beslut”. Gör eventuellt urval på löpnummer och datum. Klicka på 

knappen Uppdatera. Alla fakturor som överensstämmer med urvalet visas i tabellen.  

 

Markera betalsätt kassa, plusgiro eller bank. 

   

Skriv in det belopp som är inbetalat från Skatteverket i fältet Beslut. Om endast en del 

av begärd skattereduktion är beviljad, skriv in beviljat belopp. Om det blir avslag på 

hela beloppet, ange 0 i fältet Beslut.  

 

I exemplet nedan är endast 500:- beviljat för Anna Stenman. 

 

 
 

När beloppen är registrerade i tabellen, utförs inbetalningen genom att gå upp i menyn 

på Arkiv, Spara eller med kommandot ”Ctrl+S”. 
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Det skapas automatiskt ett fakturaunderlag på kunden på kvarvarande belopp. 

 

I benämningsfältet visas texten ”Husavdrag för personnr xxxx har inte godkänts” . I 

fältet Vår referens visas fakturanumret på fakturan med husavdrag. Kvarvarande 

belopp, i detta exempel 1870:-, visas i  a´-prisfältet. 

 

Status på underlaget är faktura. Markera fältet Faktureras, skriv ut och godkänn 

fakturan.  

 

 
 

När kunden har betalat fakturan, inbetalas fakturan på vanligt sätt i Kundreskontran. 
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Ändra fakturans belopp 

Arbetsgång 

Det går att minska fakturans belopp om kunden av någon anledning inte ska betala hela 

fakturan. I samband med att fordran på fakturan ändras, får man även ändra beloppet för 

arbetskostnad och begärd skattereduktion. 

 

I exemplet nedan ska fakturans belopp minskas med 1000:-.  

 

 
 

Klicka på Fordran. Ange beloppet som fakturan ska minskas med och ange ett 

minustecken framför beloppet. I exemplet anges -1000.  

 

 
 

När man trycker Enter öppnas nedanstående dialogruta. Det visas information om 

kostnad för totalt arbete på fakturan och belopp att begära från Skatteverket. 

 

  
 

I exemplet ska arbetskostnaden minskas med 1000:-. Ange arbetskostnaden i fältet 

”Totalt arbete på fakturan” och tryck Enter. Belopp att begära från Skatteverket ändras 

automatiskt. Klicka på OK.  
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Spara ändringen genom att gå upp i menyn på Arkiv, Spara eller med kommandot 

”Ctrl+S”. 

 

Fordran på fakturan har minskats med 1000:-. Arbetskostnad och belopp att begära från 

Skatteverket har ändrats. 

 

 
 

Det skapas automatiskt en kontering på kundfordringskontot på skillnaden i fordran.  

Konto 1513 krediteras med minskningen av begärt belopp.  
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Fördelningen av belopp att begära från Skatteverket ändras automatiskt, se bilden 

nedan. Beloppet fördelas procentuellt lika mellan personerna.  

 

 
 

Man kan ändra fördelningen av beloppet mellan personerna manuellt i fliken 

Husavdrag. Se rubriken Ändra fördelning mellan personer för mer information.  
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Ändra fördelning mellan personer  

Arbetsgång 

Det finns möjlighet att göra en omfördelning av belopp per person i fliken Husavdrag. 

För att kunna ändra fördelningen mellan personer måste status för husavdrag i Kundres-

kontran vara ”Begär utbetalning”. En omfördelning kan göras både när fakturan är 

obetald och betald. 

 

Det görs en kontroll av beloppet så att begärt belopp inte överstiger beloppet på 

fakturan.  

 

I exemplet nedan är det belopp som ska begäras från Skatteverket 2660:-. Nu är 

summan jämt fördelad mellan de två personerna. 

 

Om fakturan är obetald, markera Obetalda och klicka på knappen Uppdatera för att 

hämta fram fakturan i tabellen. Om fakturan är betald, markera Begär utbetalning och 

klicka på knappen Uppdatera. 

  

 
 

Registrera in den nya fördelningen genom att ange det nya beloppet i kolumnen Nytt 

belopp. I exemplet ska Lennart göra skattereduktion med 660:- och Sofia med  2000:- . 

Om man anger ett för högt belopp, kommer beloppet automatiskt att ändras till 

maximalt belopp. 
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Om man vill höja beloppet på den första personen måste man först sänka beloppet på 

den andra personen. 

 

Spara ändringen genom att gå upp i menyn på Arkiv, Spara eller med kommandot 

”Ctrl+S”. 

 

Begärt belopp från Skatteverket har ändrats, se nedanstående bild.  
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Minska belopp att begära från Skatteverket 

Det finns möjlighet att minska begärt belopp i fliken Husavdrag utan att ändra fordran 

på fakturan. Det rekommenderas inte eftersom det inte skapas någon bokföringsorder. 

Man får göra en manuell omkontering av beloppet. 

 

Om man vill fakturera kunden på kvarvarande belopp måste fakturan registreras 

manuellt. Det skapas inte något fakturaunderlag med automatik.  

 

I nedanstående exempel minskas belopp att begära från Skatteverket med 1000:-.   

 
 

Spara ändringen genom att gå upp i menyn på Arkiv, Spara eller med kommandot 

”Ctrl+S”. 
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Rapporter  
I Rapportbilden, fliken Kundres, finns rapporter för husavdrag. 

 

 
 

Obetalda kundfakturor 

Rapporten ”Obetalda kundfakturor” innehåller information om obetalda fakturor med 

husavdrag. Obetalda fakturor har status ”Fakturerad” i kundreskontran. 

Underlag 

Markera Underlag för att skriva ut rapporten ”Underlag för begäran om utbetalning”. 

Rapporten innehåller information om alla betalda fakturor med husavdrag som har 

status ”Begär utbetalning” i Kundreskontran. 

 

Om man har kopplat varugrupper till artiklar för arbetskostnad redovisas även antal 

arbetade timmar och arbetskostnad per varugrupp. Se rubriken ”Koppla varugrupper till 

arbetskostnad” för mer information. 

 

När utskriften av rapporten godkänns, ändras status på husavdrag i Kundreskontran till 

”Avvaktar utbetalning” på de fakturor som ingår i utskriften. 

 

Ett löpnummer skrivs ut på rapporten. Man kan göra urval på löpnummer i fliken 

Husavdrag i kundreskontran. 

Skickade 

För att se vilka underlag som är skickade till Skatteverket, kan rapporten ”Skickade 

underlag” skrivas ut. Markera Skickade för att skriva ut rapporten. Rapporten innehåller 

information om alla fakturor med husavdrag som har status ”Avvaktar utbetalning” i 

Kundreskontran.  

Beslutade 

Markera rapporten Beslutade för att skriva ut information om alla fakturor med 

husavdrag som har status ”Beslut klart” i Kundreskontran.  

 

När företaget har fått beslut från Skatteverket om utbetalning av resterande belopp, 

registreras beviljad skattereduktion i fliken Husavdrag i kundreskontran. Status på 

fakturan ändras då till ”Beslut klart”.  


