- snjallar lausnir

Dynamics NAV
Rafræn skil
- VSK uppgjör og launamiðar verktaka
Gagnaskil til RSK
Við skil á gögnum til Ríkisskattstjóra eru upplýsingarnar sendar
rafrænt beint úr Dynamics NAV til RSK í gegnum vefþjónustu.
Aðgangi fyrir skil er stjórnað með veflyklum fyrir hvern gjaldanda.
Standist gögnin villuprófun RSK er sendingin staðfest.

Rafræn skil virðisaukaskatts (VSK)
VSK uppgjör er stofnað fyrir ákveðið tímabil virðisaukaskila í
uppgjörsglugga. Í glugganum er hægt að reikna uppgjörið og
bóka það beint í Dynamics NAV. Auðvelt er að fá yfirlit yfir allar VSK
færslurnar sem mynda uppgjörið. Í uppgjörsglugganum sjást send
uppgjör og yfirlit yfir samskipti við vefþjónustu RSK, ásamt því að
kostur er prenta út skýrsluna og senda upplýsingarnar rafrænt til
RSK.

Rafræn skil verktakamiða

Nánari upplýsingar

Verktakamiðar eru reiknaðir út frá lánardrottnahreyfingum.
Hægt er að reikna þá út frá öllum færslum eða völdum færslum
lánardrottins og senda rafrænt til RSK. Með rafrænum skilum hefur
notandinn gott yfirlit yfir færslurnar til að yfirfara, staðfesta eða
prenta út verktakamiðana

Í hnotskurn:

Gagnaskil til RSK
• Gögn eru send beint úr Dynamics NAV í gegnum
vefþjónustu.
• Aðgangi stjórnað með veflyklum.

Rafræn skil VSK
• VSK uppgjör eru stofnuð fyrir hvert tímabil í
uppgjörsglugga.
• Yfirlit yfir allar VSK færslur sem mynda uppgjör.
• Kostur er prenta út skýrsluna og senda rafrænt til RSK.

Rafræn skil verktakamiða
• Verktakamiðar eru reiknaðir út frá
lánardrottnahreyfingum.
• Yfirlit aðgengileg yfir rafræn skil verktakamiða.

Komdu í kaffi og kynntu þér
málið. Við tökum vel á móti þér
í Borgartúni 26, Reykjavík og
Hafnarstræti 102, Akureyri.
Söludeild Wise: Sími: 545 3200,
tölvupóstur: sala@wise.is
www.wise.is

Þjónustuborð Wise
Þjónustuborð Wise er opið alla
virka daga frá kl. 9:00 – 17:00.
Sérfræðingar í Dynamics NAV
sitja þar fyrir svörum og aðstoða
með ánægju ef þörf er á.
Hafðu samband ef við getum
aðstoðað þig.
Sími: 545 3200
Netfang: adstod@wise.is
www.wise.is
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