
IT KONSULTEN - instruktion  
 
I denna övning ska vi arbeta med att lägga upp leverantörsfakturor i Fortnox samt skapa en 
kundfaktura. 
 

1. Leverantörsfaktura Bilcentrum AB  
Du ska nu lägga in fakturan från leverantören Bilcentrum AB som avser leasing av en 
personbil. 
 
Börja med att: 
 

• Gå till huvudmenyn och välj avsnittet ”Leverantörsfakturor”. 
• För att skapa en ny Leverantörsfaktura, Klicka på knappen ”Skapa ny:” 

 
Eftersom detta är en ny leverantör behöver du lägga upp Bilcentrum som en leverantör i 
registret. Du skapar en ny leverantör genom att klicka på leverantörsnamnet och sen på 
plustecknet till höger. 

 
Skriv in i Företagsnamnet. Du behöver inte fylla i någon betalningsinformation eller 
organisationsnummer eftersom detta är ett fiktivt företag. Tryck sen på gröna knappen 
”Spara” som du hittar längt ned i det högra hörnet. 
 

 
 
 
När du har fyllt i uppgifterna kommer du att komma tillbaka till den verifikationen som du 
tidigare arbetade med. 
 



• Koppla bilden till fakturan genom att ladda ned fakturan och dra in den till den 
orangea fliken i bildrutan. Koppla sedan bilen till verifikationen genom att klicka på 
den gröna knappen ”koppla”. 

• Välj sedan Leverantören Bilcentrum. Skriv in fakturans fakturadatum, förfallodatum 
och totalbeloppet. (Glöm inte att i detta fall är det en leasingfaktura, man får bara 
dra av hälften av den ingående momsen (595 kr / 2 = 297,5 kr ingående moms) 

• Skriv in fakturanummer eller OCR nummer. 
• Du väljer sedan vilket konto du vill att programmet ska bokföra fakturan på. Dem 

skriver du i konteringsrutan, leasingkostnad är konto 5615. 
• När du är klar klickar du på knappen bokför. Om du endast vill spara den för att 

fortsätta senare kan du klicka på ”spara” knappen, då kan du bokföra den i ett 
senare skede. 
 

 
Utbetalning  
 

• Klicka på sedel ikonen med namnet ”Utbetalningar”. Skriv in förfallodatumet (det 
datumet som den i detta fall blev betald) och klicka på gröna knappen ”Bokför”. 

  



2. Leverantörsfaktura Tornet 
 
Gör samma process som med Bilcentrum fakturan. Lägg upp leverantören, koppla bilden av 
fakturan och skriv in fakturadatum, förfallodatum, summa (inkl. moms) fakturanummer och 
välj ett kostnadskonto. Fakturan avser lokalhyra. 
 
När du har lagt upp fakturan betalar du ut den på förfallodatum.  
 

3. Leverantörsfaktura Teknikfixarna 
 
Lägg upp leverantören, koppla bilden av fakturan. Skriv in fakturadatum, förfallodatum, 
summa (inkl. moms) fakturanummer och välj ett kostnadskonto. Fakturan avser 
förbrukningsinventarier.  
 
När du har lagt upp fakturan betalar du ut den på förfallodatum.  
 

4. Leverantörsfaktura Creative 
 
Lägg upp leverantören, koppla bilden av fakturan. Skriv in fakturadatum, förfallodatum, 
summa (inkl. moms) fakturanummer och välj ett kostnadskonto. Fakturan avser 
programabonnemang.  
 
När du har lagt upp fakturan betalar du ut den på förfallodatum. 
 

5. Kundfaktura till Technology Group AB. 
 
Du ska nu skapa en kundfaktura till kunden, underlaget som du hittar på hemsidan visar 
kundens uppgifter, vad det är du ska fakturera, fakturadatum, förfallodatum och belopp.  
Din skapade faktura ska se ut som den fakturan, den är ditt facit. 
 

• Under Huvudmenyn hittar du avsnittet Kundfakturor. Det fungerar precis som i 
leverantörsfaktura avsnittet. Klicka på orangea knappen ”Skapa ny”. 

 
• För att registrera en ny kund klickar du på fältet kund och klickar på plustecknet.  

Fyll sedan i kundens namn och adress och klicka på Spara.  
 

• Fyll i fakturadatum, förfallodatum (10 dgr)  
Benämning, vad fakturan avser 
Antal: 32 h 



Pris 750 kr (avser priset exkl moms/ per timme) 
25 % moms och intäktskonto 3001 (intäktskontot som avser försäljning 25% moms) 
 

• Kontrollera att totalsumman blir 30 000 kr. moms 6 000 kr. Du kan också 
förhandsgranska fakturan genom att klicka på knappen förhandsgranska. 

• När fakturan är klar klickar du på gröna knappen längst ned på sidan ”Bokför och 
Skicka.  

 
• Sen kan du bokföra fakturan som inbetald på förfallodatumet, klicka på sedel ikonen 

”inbetalningar” och skriv in betaldatumet och klicka på bokför (samma princip som 
för leverantörsfakturor.  

 
 
Klar! 
När du har lagt in alla fakturor kan du stämma av med facit per sista april. Det finns en 
balans- och resultatrapport samt en huvudbok. Den utgående balansen på balansrapporten 
ska stämma överens med facit. 
 
 
Du tar ut en balans- och resultatrapport genom att 
klicka på ”Rapporter” uppe i det högra hörnet.  
Välj vilken rapport du vill ha och skriv in perioden  
1 januari- 30 april. Klicka sedan på PDF för att få 
fram din rapport.  
 
Lycka till! 


