
dk Hugbúnaður 30.12.2014 
Breytingar á virðisaukaskattsflokkum 

I. Uppfærsla á dk vegna breytinga á virðisaukaskatti um áramót 2014/2015 

Við uppfærslu á dk bókhaldskerfi breytist prósenta í virðisaukaskattsflokkunum. 

Lögð hefur verið áhersla á að hafa þessar breytingar eins einfaldar og mögulegt er, en það er mjög 
mikilvægt að lesa neðangreindar leiðbeiningar og fylgja þeim. 

a. Hægt er að skoða virðisaukaskattsflokkana í Fjárhagur – Virðisaukaskattur - Virðisaukaskattsflokkar:

- bls. 1 - 
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b. Útskattsflokkur U1 verður 24% sem gildir frá 01.01.2015:

c. Útskattsflokkur U3 verður 11% sem gildir frá 01.01.2015:

- bls. 2 - 
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d. Innskattsflokkar I1 og I3 , innskattur vegna rekstrar og vörukaupa verða 24% sem gildir frá 01.01.2015:

e. Innskattsflokkar I8 og I9, innskattur vegna rekstrar og vörukaupa verða 11% sem gildir frá 01.01.2015:

- bls. 3 - 
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f. Hægt er að sjá eldri prósentur og gildistíma fyrir hvern flokk í yfirlitinu neðst, undir
Virðisaukaskattsflokkar:

II. Verðbreytingar vegna breytinga á VSK-prósentu

Verð breytast ekki sjálfkrafa við þessar breytingar á virðisaukaskattsflokkunum. Eftir að VSK 
breytingar hafa tekið gildi, þ.e.a.s. á nýju ári, þarf að gera verðbreytingar sérstaklega og er það gert í 
verðbreytingavinnslunni „Verðbreyting v.VSK-prósentu breytinga“ sem er í Birgðir - Verðbreytingar: 

- bls. 4 - 
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Hægt er að velja tvær leiðir í verðbreytingavinnslunni: 

1. Hækka eða lækka verð miðað við VSK prósentuna
2. Halda verði með VSK óbreyttu.

Það er hægt að afmarka verðbreytinguna miðað við vöruflokk eða vörunúmer.

Það verður að velja VSK flokk í þessari vinnslu, það þarf því að keyra hana fyrir hvern VSK flokk.

Ef halda á verði með VSK óbreyttu þarf að haka við það. 

III. Uppfæra VSK prósentur og verð í dkPos afgreiðslukerfinu

Þeir sem nota dkPos afgreiðslukerfi þurfa að senda verðbreytingarnar á afgreiðslukassana. 

Það er gert í dkPos bakvinnslukerfi. Þar er aðgerðin „Sækja frá dk“ valin: 

- bls. 5 - 
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a. Það þarf að vera hakað við Vörur: 

 

 

b. Það þarf að vera hakað við alla kassa sem eru í notkun: 

 

 

 - bls. 6 -  
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c. Það þarf að fylgjast með að Vörur og VSK-flokkar eru uppfærðir: 

 

 

 

IV. Breyta textum 

Einnig gæti þurft að breyta textum í kerfinu eins og t.d á vörum, bókhaldslyklum, sölu og 
innkaupabókunarflokkum: 

 

 

 - bls. 7 -  
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V. Bakfærsla á eldri reikningum sem gerðir eru fyrir VSK-breytingu, eftir að 
VSK-breyting hefur verið framkvæmd 

Ef um verulegar bakfærslur eða skil á vörum vegna fyrra árs er að ræða, vinsamlegast hafið samband 
við þjónustudeild dk hugbúnaðar. 

 

 

VI. Endurreikna áskriftarpantanir 

Það þarf að endurreikna áskriftarpantanir eftir VSK breytingarnar. Það er gert í Sölureikningar – 
Áskriftapantanir: 

 - bls. 8 -  
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F5 Valmynd – Endurreikna áskriftarpantanir 

 

 

 - bls. 9 -  
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Það er hægt að afmarka vinnsluna með áskriftarflokki, ef enginn flokkur er valin eru allar 
áskriftarpantanirnar endurreiknaðar. 

 

Hægt er að velja tvær leiðir við að endurreikna áskriftarpantanir: 

a. Sækja nýjustu verð:  Þá eru nýjustu verð sótt af birgðaspjöldum og VSK prósentan uppfærð. 
b. Endurreikna áskriftarpöntun v/VSK breytinga: Þá eru verð með VSK hækkað/lækkað miðað 

við hækkun/lækkun í VSK prósentu. 
 

VII. Sækja nýja tollskrá vegna breytinga á vsk og vörugjöldum 

Það þarf uppfæra tollskránna í dk um áramótin, það má gera með því að: 

Velja Innkaup – Uppsetning – Vinnslur - Lesa inn tollskrá 

 

 - bls. 10 -  
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Mælt er með að velja Almennar leiðbeiningar(PDF skjal) og fylgja leiðbeiningunum í skjalinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - bls. 11 -  
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