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1 Avancerade beräkningar

I avancerade beräkningar kan du lägga upp ärenden med borgenär, gäldenär och ombud. I ett ärende lägger du till ersättningsslag av typen 
kostnader, inbetalningar och slutlikvid.

Börja med att logga in i applikationen. Du kommer till översikten. Vid första inloggningen kommer naturligtvis listan att vara tom.

3(37)



1.1 Skapa ett nytt ärende
Välj ”Avancerade beräkningar” från knappmenyn. Du får då en lista på de ärenden som du har skapat tidigare. Klicka på knappen ”Lägg till nytt 
ärende/projekt”.

Fyll i uppgifter om ärendet. Slutdatum är inte nödvändigt att fylla i. I juridiska 
sammanhang motsvaras Borgenär av Käranden och Gäldenär motsvaras av Svaranden. 
Klicka på ”Spara” när du är färdig.

Du har nu skapat ett ärende. Nu är det dags att lägga till en beräkning till ärendet.
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1.2 Lägg till beräkning
Klicka på länken ”Beräkning” i det ärende i listan som du vill lägga till en beräkning för. 

Du kommer nu till sidan över dina samlade beräkningar för ärendet. Varje ersättningsslag som läggs till hamnar i datumordning i listan nedan. Lite 
längre fram i manualen får du se hur listan ser ut när den är fylld med data.

I den här dialogen har du möjlighet att lägga upp beräkningar av antingen skattepliktig eller ideell karaktär. 
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1.2.1 Ideella eller skattepliktiga ersättningar  

Skattepliktiga ersättningar utgörs av typen inkomstbortfall, andra ersättningar är ideella. Systemet beräknar ideella och skattepliktiga ersättningar 
likadant, det enda som händer är att de delas upp i sammanställningen. Det är således två separata beräkningar. Om man inte är intresserad av att 
dela upp sina ersättningsslag så är det bara att registrera allting som skattepliktigt eller allting som ideellt. Då hamnar alla ersättningsslag i samma 
beräkning i sammanställningen.
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2 Avancerade beräkningar - Registrera poster med Årsbeloppsfunktion
Funktionens huvuduppgift är att fördela ett kapitalbelopp över ett år. Men det finns flera varianter att göra detta på. Beloppet kan fördelas på månad, kvartal eller år. Du kan även 
registrera del-/förskottsbetalningar. Skillnaden är att ersättningsslag av kostnader sprids ut över ett år medan del-/förskottsbetalningar inte fördelas utan kopieras utefter angivet 
intervall. Det finns även möjlighet att dela upp posterna i en skattepliktig- eller ideell beräkning. Om du kryssat i Lägg till 30 dagar under ”Mina inställningar” så kommer alla 
kostnadsposter att börja löpa med ränta 30 dagar efter registreringsdatum.

2.1 Beräkningen i översikt
Vi har valt att lägga till tre årsbelopp med olika fördelningsfaktorer och löptid. Ett av årsbeloppen är av ideell typ och kommer av systemet att betraktas som en separat beräkning 
under fliken Ideell i sammanställningen.
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Resultatet av ovanstående årsbeloppsregistrering är uppdelat i två separata beräkningar, skattepliktig och ideell.

2.1.1 Den skattepliktiga beräkningen  
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2.1.2 Den ideella beräkningen  
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2.2 Beräkningen i detalj

2.2.1 Lägg till kostnader, ex. inkomstbortfall  

Årsbelopp / Fördelningsfaktor = Periodbelopp 

Periodbelopp x Periodens längd (Månad=12, Kvartal=4, År=1) = Antal poster som kommer att läggas till

Bilden nedan är ett utdrag från funktionen registrera årsbelopp. Tre olika kostnadsposter har registrerats. Varje rad beskrivs därefter individuellt.

2.2.1.1 Fördelningsfaktorer

Månad (12) – Beloppet delas upp i 12 delar. Periodbeloppet läggs till över så många månader som ingår i periodens längd.  
Kvartal (4) – Beloppet delas upp i 4 lika stora delar över året och läggs till över så många kvartal som ingår i periodens längd.
År (1) – Beloppet delas inte. Det betraktas som ett engångsbelopp. Om periodens längd understiger 1 år så kommer ändå beloppet registreras.

Perioden kan utökas till att omfatta flera år. Om perioden omfattar 4 år, så innebär detta att beloppet fördelas på 1 år efter vald fördelningsfaktor och multipliceras med det antal  
månader/kvartal/år som ingår i perioden.

2.2.1.2 Förklaringar

Rad: Radnummer
Belopp: Årsbelopp som ska fördelas
Datum från: Ränta beräknas fr.o.m angivet datum
Datum till: Ändras BARA om periodens längd överstiger 1 år.
Ultimo: Ersättningposten ska registreras den sista varje månad.
Räntemetod: Den ränta som ska användas.
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Ersättningsslag: Vilken typ av kostnad det handlar om
Intervall: Den fördelningsfaktor som ska användas (Månad, Kvartal, År)
Typ: Ska ersättningsposten registreras och redovisas bland skattepliktiga eller ideella kostnader.

2.2.1.3 Tillvägagångssätt rad för rad

2.2.1.3.1 Rad 1

Registrerad post

Årsbelopp Fördelningsfaktor Periodens längd Ränta beräknas fr.o.m Ränta beräknas  t.o.m Räntetillägg

14000 Månad 1 År 1994-02-01 1995-01-31 Referensränta + 8%

Förklarande tabell

Beloppet 14000/(12*1)=1166,67  kommer att fördelas på 12 tillfällen under perioden 1994-02-01 till 1995-01-31. Räntan börjar beräknas fr.o.m 1994-02-01 och löper med 
Referensräntan + 8% fram t.o.m 1995-01-31. Eftersom det sista periodbeloppet i det här fallet inte utgör den sista posten i beräkningen så kommer ränta att beräknas till nästa 
ersättningspost i den skattepliktiga delen. 
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2.2.1.3.2 Rad 2:

Registrerad post

Årsbelopp Fördelningsfaktor Periodens längd Ränta beräknas fr.o.m Ränta beräknas  t.o.m Räntetillägg

55000 Kvartal 4 År 1999-02-01 2003-01-31 / 2011-11-20 Referensränta + 8%

Förklarande tabell

Periodbeloppet är 13.750 (55000/4). Periodens längd är 4 år, vilket motsvarar 16 kvartal. Periodbeloppet kommer att läggas upp 16 ggr under periodens längd 1999-02-01 till  
2003-01-31. Räntan börjar beräknas fr.o.m 1999-02-01 och löper med Referensräntan + 8% fram t.o.m 2003-01-31. MEN, i exemplet så har vi en delbetalning registrerad 2005-05-
05, därför räknas räntan på den ackumulerade kapitalskulden fram t.o.m 2005-05-04 i den skattepliktiga beräkningen. 
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Resultatet som det presenteras i Standard HTML-rapport

2.2.1.3.3 Rad 3:

Registrerad post

Årsbelopp Fördelningsfaktor Periodens längd Ränta beräknas fr.o.m Ränta beräknas  t.o.m Räntetillägg

30000 År 1 År 1996-10-01 97-09-30 Referensränta + 8%

Förklarande tabell

Beloppet 30000/(1*1)=30000 kommer inte att fördelas eftersom periodens längd endast utgör 1 år och fördelningsfaktorn är just År. Posten kan betraktas som ett engångsbelopp. 
Räntan börjar beräknas fr.o.m 1996-10-01 och löper med Referensräntan + 8% fram t.o.m nästa post i beräkningen som är en delbetalning registrerad den 2003-02-02. Räntan på 
kapitalskulden räknas därför fram t.o.m 2003-02-01 i den ideella beräkningen. 

Resultatet som det presenteras i Standard HTML-rapport
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2.2.2 Lägg till del-/förskottsbetalningar  

Notera att skillnaden mot att registrera en kostnad enligt ovan, består i att för inbetalningar fördelas inte beloppet över perioden. Det kopieras enligt det intervall som
angivits. Perioden behöver inte vara jämna år. Om man skulle vilja lägga till ett lika stort belopp i fem månader så gör man bara perioden fem månader lång och väljer 
fördelningsfaktorn Månad.

Bilden nedan är ett utdrag från funktionen registrera årsbelopp. Tre olika delbetalningar har registrerats. Varje rad beskrivs därefter individuellt.

2.2.2.1 Fördelningsfaktorer

Månad – Beloppet kopieras månadsvis under perioden.
Kvartal – Beloppet kopieras varje kvartal under perioden.
År – Beloppet kopieras årsvis under perioden.

2.2.2.2 Förklaringar

Rad: Radnummer
Belopp: Förskottsbelopp
Datum från – till : Perioden som förskottsbeloppet ska kopieras över. Fråndatumet bestämmer när första förskottsbeloppet registreras.
Ultimo: Förskottsbeloppet ska registreras den sista varje månad.
Räntemetod: Den ränta med vilken dröjsmålsränta ska beräknas på restkapitalet
Ersättningsslag: Texten på förskottsbeloppet
Intervall: Den fördelningsfaktor som ska användas (Månad, Kvartal, År)
Typ: Ska förskottsbeloppet minska restkapitalet i den skattepliktiga eller ideella beräkningen. 
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2.2.2.3 Tillvägagångssätt rad för rad

2.2.2.3.1 Rad 1:

Registrerad post

Årsbelopp Fördelningsfaktor Periodens längd Räntetillägg

6500 Månad 7 månader Referensränta + 8%

Förklarande tabell

Förskottsbeloppet 6500 registreras per 1997-06-19 och kopieras månadsvis under periodens längd, vilket är 7 månader. Räntan på den ackumulerade kapitalskulden kommer att  
räknas fram till näsa post i beräkningen som är ett inkomstbortfall registrerat per 1999-02-01. 

Resultatet som det presenteras i Standard HTML-rapport
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2.2.2.3.2 Rad 2:

Registrerad post

Årsbelopp Fördelningsfaktor Periodens längd Räntetillägg

8000 Kvartal 6 månader Referensränta + 8%

Förklarande tabell

Förskottsbeloppet 8000 registreras per 2003-02-02 och kopieras kvartalsvis under periodens längd, vilket är 6 månader. Posten är den absolut sista i den ideella beräkningen och 
därför kommer den ackumulerade kapitalskulden fr.o.m 2003-05-02 att räknas fram t.o.m 2011-11-20.

Resultatet som det presenteras i Standard HTML-rapport

2.2.2.3.3 Rad 3:

Registrerad post

Årsbelopp Fördelningsfaktor Periodens längd Räntetillägg

17000 År 1 År Referensränta + 8%

Förklarande tabell

Förskottsbeloppet 17000 registreras per 2005-05-05 och kopieras årsvis under periodens längd, vilket är 1 år. Posten är den absolut sista i den skattepliktiga beräkningen och 
därför kommer den ackumulerade kapitalskulden fr.o.m 2005-05-05 att räknas fram t.o.m 2011-11-20.

Resultatet som det presenteras i Standard HTML-rapport
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2.2.3 Exempeltabell på olika löptider och fördelningsfaktorer:  

Årsbelopp:12.000 Årsbelopp:12.000 Årsbelopp:12.000
Fördelningsfaktor:Månad Fördelningsfaktor:Kvartal Fördelningsfaktor:År
Periodens längd 7 månader Periodens längd: 7 månader Periodens längd: 7 månader
Resultat: 12000 / 12 * 7 Resultat: 12.000 / 4 x 2 (2 kvartal) Resultat: 12.000 / 1 x 1

Årsbelopp:12.000 Årsbelopp:12.000 Årsbelopp:12.000
Fördelningsfaktor:Månad Fördelningsfaktor:Kvartal Fördelningsfaktor:År
Periodens längd: 12 månader Periodens längd: 12 månader Periodens längd: 12 månader
Resultat: 12000 / 12 * 12 Resultat: 12.000 / 4 x 4 (4 kvartal) Resultat: 12.000 / 1 x 1

Årsbelopp:12.000 Årsbelopp:12.000 Årsbelopp:12.000
Fördelningsfaktor:Månad Fördelningsfaktor:Kvartal Fördelningsfaktor:År
Periodens längd 15 månader Periodens längd:15 månader Periodens längd: 15 månader
Resultat: 12000 / 12 * 15 Resultat: 12.000 / 4 x 5 (5 kvartal) Resultat: 12.000 / 1 x 2
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3 Avancerade beräkningar - Registrera poster manuellt via Ny post
När man kommer in i en beräkning så trycker man på knappen ”Ny post”.

I den här dialogen anger man vilken typ av ersättningspost det är man vill lägga till. Om det är någon form av kostnad för Borgenären/Käranden så använder man
ersättningslaget ”Inkomstbortfall, kostnader osv”. Om det är en inbetalning (förskottsinbetalning, slutlikvid eller liknande) från Gäldenär/Svaranden så väljer du ”á conto 
inbetalningar, slutlikvid” från listan över ersättningslag.
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3.1 Lägg till kostnad, ex. inkomstbortfall

Typ av ersättningsslag: För att närmare specificera ersättningsslaget så anger man en ersättningstext. Du kan välja att använda någon av de förhandsdefinierade i listan, eller 
ange en egen ersättningstext.

Datum avser den tidpunkt ränta ska beräknas från och med. Om du har valt Inkomstbortfall så ska du ange den dag som Borgenären/Käranden förväntades få sin ersättning från 
arbetsgivaren.

Belopp anges aldrig i negativa termer. En inbetalning kommer att behandlas som ett avdrag från den upplupna skulden.

Räntemetod specificerar den procentsats med eller utan tillägg, som du anser att den totala upplupna skulden ska löpa med fr.o.m datumet som du har angivit i datumfältet. Det 
här innebär att om du har lagt upp 3 ersättningsslag sedan tidigare så kommer räntan fr.o.m datumet i datumfältet att gälla för det totala summan av de 4 ersättningsslagen. Vi  
återkommer till detta senare i manualen där vi bryter ned beräkningarna i detalj.

Ultimo innebär att ersättningsposten ALLTID läggs på det sista datumet i månaden. Den är mest användbar om man lägger till flera poster med knappen ”Spara och Fortsätt”.

Spara med intervall kan du använda om det är någon ersättningspost som återkommer med jämna intervall. När du trycker ”Spara & Fortsätt” och har intervall ikryssat så läggs 
ersättningsposten till för datumet i datumfältet, därefter rullar den fram datumet enligt det intervall du har valt. När du trycker ”Spara & Fortsätt” igen så sparas din andra 
ersättningspost och datumet rullas fram osv.

Batch kan du använda om du har många poster med samma belopp som ska läggas till i ett intervall av månad, kvartal eller år. Perioden kan sträcka sig över flera år. Posten 
kopieras alltså så många gånger som intervallet ingår i perioden. Om du kryssat i Ultimo så läggs posten till den sista i månaden.
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3.2 Lägg till del-/förskottsbetalningar
Använd samma tillvägagångssätt som när du lägger till kostnadsposter. Klicka på knappen ”Ny ersättningspost”. När fönstret öppnats så väljer du Typ av ersättningsslag ”á conto
inbetalningar, slutlikvid”. I datumfältet så anger du vid vilket datum som inbetalningen ska komma Borgenären/Käranden tillgodo.

Inbetalningen sänker den totala skulden. Den ränta som man anger i fältet vid rubriken ”Räntemetod” innebär att fr.o.m datumet i datumfältet så kommer hela kapitalskulden 
(med avdrag för den nya inbetalningen) att löpa med räntan som sparas i samband med att inbetalningen registreras. Du kan även när det gäller inbetalningar registrera flera 
inbetalningar med hjälp av intervallfunktionen se Spara med intervall under rubriken ”Lägg till kostnad, ex. inkomstbortfall”.
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4 Sammanställ beräkningar
När du har lagt till ersättningsslag till din beräkning så visas de som i listan nedan. Vi har registrerat ett antal ersättningslag av typen inkomstbortfall. För att få en 
sammanställning över den totala skulden och fördelningen mellan kapitalskuld och upplupen ränta, så anger du datum och beräkningsmetod.
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4.1 Så fungerar beräkningen
När man lägger till ett ersättningsslag så registrerar man utöver ersättningsslagets belopp, även en ränta. Den räntan gäller inte enbart denna enskilda ersättningspost. Den gäller 
Rest kapitalet, dvs. fr.o.m datumet som du registrerar posten så kommer HELA skulden att räknas med räntan som du anger. Den ränta gäller till närmast följande ersättningspost 
ELLER om sådan saknas så gäller den till datumet som du angivit att Räntan ska beräknas t.o.m
De olika kolumnerna i listan:

Datum fr.o.m Händelsen som motsvaras av en ersättningspost inträffar detta datum. Ränta kommer att börja räknas härifrån.

Belopp Ers.post: Ersättningspostens belopp

Ersättningsslag: Typ av ersättningsslag.

Betalt kapital: Gäller endast vid inbetalningar. Anger hur mycket av inbetalningen som avser kapitalskulden. Inbetalt belopp – Upplupen ränta.

Rest kapital: Den totala kapitalskulden. Total skuld – upplupen ränta. Det är alltid Rest Kapital som räntan beräknas på under en period.

Ränta på kapitalskuld: Periodens räntekostnad. Perioden avser fr.o.m ersättningspostens begynnelsedatum till nästa ersättningsposts begynnelsedatum ELLER 
om sådan saknas (dvs. nuvarande ersättningsposten är den sista i beräkningen) det datum som angivits i fältet Beräknas t.o.m. 
Rest kapital * Räntesats * antal dagar/365 Om diskonto/referensränta ändras under perioden som kapitalet ska beräknas så kommer 
beräkningen att ta hänsyn till detta.

Betald ränta: Gäller endast vid inbetalningar. Den upplupna räntan vid ersättningspostens begynnelsedatum minskas med inbetalt kapital. Om den 
upplupna räntan är större än inbetalt kapital, så kommer hela det inbetalade kapitalet att hamna under Betald ränta. Inget belopp 
minskar i sådant fall Rest Kapitalet och Betalt kapital blir därför 0. 

Upplupen ränta: Den sammanlagda räntekostnaden vid ersättningspostens sista dag. Den gäller som ingående balans till nästa ersättningspost.

Upplupen ränta med avr. Den sammanlagda räntekostnaden vid ersättningspostens sista dag. Om följande post utgörs av en delbetalning så kommer den att  dras av för 
för förskott den upplupna räntan.

Datum t.o.m Nästa ersättningsposts begynnelsedatum (-1 dag) ELLER det datum som du angivit att räntan ska beräknas t.o.m om det skulle vara så 
att ersättningsposten är den sista i beräkningen.

Antal dagar: Perioden från ersättningspostens begynnelsedatum dvs. fältet Datum fr.o.m till nästa ersättningsposts begynnelsedatum ELLER det 
datum som du angivit att räntan ska beräknas t.o.m om det skulle vara så att ersättningsposten är den sista i beräkningen.
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4.1.1 Beräkningsmetod Mot upplupen ränta  

I exemplet nedan har vi valt att göra en beräkning med metoden ”Mot upplupen ränta”. I den metoden avräknas alla inbetalningar i första hand mot den upplupna räntan på 
skulden. När den upplupna räntan är reglerad så går resterande del av inbetalningen till att sänka det nominella skuldbeloppet.

1. Inkomstbortfall på 24.000. Total skuld exkl. ränta är 24.000 (Rest kapital). Räntan på Rest kapital ska beräknas fram till nästa ersättningspost i listan. Antal dagar är 31 
mellan 2000-02-24 och 2000-01-25. Ersättningsposten registrerades med Diskonto + 8%. Diskontot var under perioden 2%. Ränta på restkapital=Rest kapital * Räntesats * 
(antal dagar/365) =24000*0,1*(31/365)=203,84

Upplupen ränta är 203,84

2. Inkomstbortfall på 24.000. Total skuld exkl. ränta är 48.000 (Rest kapital). Räntan på Rest kapital ska räknas fram till nästa ersättningspost i listan. Antal dagar är 12 
mellan 2000-03-07 och 2000-02-25. Ersättningsposten registrerades med Diskonto + 8%. Diskontot var under perioden 2%. Ränta på restkapital=Rest kapital * Räntesats * 
(antal dagar/365) =48000*0,1*(12/365)=157,81

Upplupen ränta är 203,84+157,81=361,65
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3. Inbetalning på 14.000. Metoden som valts för beräkningen är Beräkna mot upplupen ränta. Detta innebär att beloppet kommer att dras från den totala skulden inkl. 
upplupen ränta. 

Betalt kapital: Belopp – Upplupen ränta 
= 14.000-361,65 = 13.638,35 

Betald ränta: 361,65

Betalt kapital: 13.638,35

Rest Kapital: Rest Kapital (före inbetalning) – Betalt kapital 
= 48.000-13.638,35=34.361,65

Men varför blir då inte den upplupna räntan 0? Samtidigt som vi 
registrerade inbetalningen på 14.000 så bestämde vi också vilken ränta som Rest kapitalet skall löpa med fram till nästa ersättningspost.

2000-03-08 nollade vi den upplupna räntan och drog ned Rest Kapitalet med 13.638,35 till 34.361,65. Räntan på Rest kapital ska räknas fram till nästa ersättningspost i 
listan. Antal dagar är 17 mellan 2000-03-24 och 2000-03-08. När vi registrerade inbetalningsposten angav vi att Rest kapitalet skall löpa med Diskonto + 8%. Diskontot 
var under perioden 2%. Ränta på restkapital=Rest kapital * Räntesats * (antal dagar/365) =34.361,65*0,10*(17/365)=160,04

4. Inkomstbortfall på 24.000. Total skuld exkl. ränta är 58.361,65 (Rest kapital). Räntan på Rest kapital ska räknas fram till nästa ersättningspost i listan. Antal dagar är 31 
mellan 2000-04-24 och 2000-03-25. Ersättningsposten registrerades med Diskonto + 8%. Diskontot var under perioden 2% t.o.m 2000-04-03 och 2,5% fr.o.m 2000-04-04.

Ränta på restkapital=Rest kapital * Räntesats * (antal dagar/365)=58.361,65 *0,1*(10/365)=159,89 

Ränta på restkapital=Rest kapital * Räntesats * (antal dagar/365)=58.361,65 *0,105*(21/365)=352,57

Totalt ränta på restkapital = 159,89+352,57=512,46
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4.1.2 Beräkningsmetod   Mot   förfallet kapital  

I exemplet nedan har vi valt att göra en beräkning med metoden ”Mot förfallet kapital”. I den metoden avräknas alla inbetalningar i första hand mot den nominella skulden. När 
den skulden är reglerad så går resterande del av inbetalningen till att sänka den upplupna räntan.

1. Inkomstbortfall på 24.000. Total skuld exkl. ränta är 24.000 (Rest kapital). Räntan på Rest kapital ska beräknas fram till nästa ersättningspost i listan. Antal dagar är 31 
mellan 2000-02-24 och 2000- 01-25. Ersättningsposten registrerades med Diskonto + 8%. Diskontot var under perioden 2%. Ränta på restkapital=Rest kapital * Räntesats 
* (antal dagar/365) =24000*0,1*(31/365)=203,84

Upplupen ränta 203,84

2. Inkomstbortfall på 24.000. Total skuld exkl. ränta är 48.000 (Rest kapital). Räntan på Rest kapital ska räknas fram till nästa ersättningspost i listan. Antal dagar är 12 
mellan 2000-03-07 och 2000-02-25. Ersättningsposten registrerades med Diskonto + 8%. Diskontot var under perioden 2%. Ränta på restkapital=Rest kapital * Räntesats * 
(antal dagar/365) =48000*0,1*(12/365)=157,81

Upplupen ränta 203,84+157,81=361,65
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3. Inbetalning på 14.000. Metoden som valts för beräkningen är Beräkna mot förfallet kapital. Detta innebär att beloppet kommer att dras från den den nominella skulden 
i första hand och den upplupna räntan i andra hand.

Betalt kapital: Belopp = 14.000
Betald ränta: 0
Rest Kapital: Rest Kapital (före inbetalning) – Betalt kapital = 48.000-14.000=34.000

2000-03-08 nollade vi INTE den upplupna räntan eftersom vi först och främst skulle avräkna mot det nominella beloppet, Rest Kapitalet drogs ned med 14.000 till 34.000. 
Räntan på Rest kapital ska räknas fram till nästa ersättningspost i listan. Antal dagar är 17 mellan 2000-03-24 och 2000-03-08. När vi registrerade inbetalningsposten 
angav vi att Rest kapitalet skall löpa med Diskonto + 8%. Diskontot var under perioden 2%. 
Ränta på restkapital=Rest kapital * Räntesats * (antal dagar/365) =34.000*0,10*(17/365)=158,36
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4. Inkomstbortfall på 24.000. Total skuld exkl. ränta är 58.000 (Rest kapital). Räntan på Rest kapital ska räknas fram till nästa ersättningspost i listan. Antal dagar är 31 
mellan 2000-04-24 och 2000-03-25. Ersättningsposten registrerades med Diskonto + 8%. Diskontot var under perioden 2% t.o.m 2000-04-03 och 2,5% fr.o.m 2000-04-04

.
Ränta på restkapital=Rest kapital * Räntesats * (antal dagar/365)=58.000*0,1*(10/365)=158,90
Ränta på restkapital=Rest kapital * Räntesats * (antal dagar/365)=58.000*0,105*(21/365)=350,38
Totalt ränta på restkapital = 158,90+350,38=509,28
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4.1.3 Skillnaden mellan de båda metoderna  

Det är inte förrän man tittar på sammanställningen som man kan se att det blir en ganska tydlig skillnad mellan att låta inbetalningar gå mot räntan eller den nominella skulden 
(notera att exemplet ovan har utökats med en delbetalning på 60.000 2005-01-13, därav går det inte helt att jämföra siffrorna i sammanställningarna nedan med exemplen ovan)

Mot upplupen ränta

Mot förfallet kapital
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5 Mina inställningar
I mina inställningar finns möjligheten att styra beteendet i vissa delar av applikationen. Inställningarna gäller endast för den inloggade. 
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5.1 Lägg på 30 dagar
Eftersom dröjsmålsränta börjar räknas 30 dagar efter förfallodatum så kan man med denna funktion registrera det faktiska datumet då händelsen 
inträffade. Om inkomstbortfall registreras per 2001-01-01, så kommer applikationen lägga på 30 dagar vid beräkningen. Det är alltså inte förrän 
2001-01-31 som ränta börjar räknas. Det här påverkar inte delbetalningar. De registreras på det datum då delbetalning ska gälla, och kapitalskulden 
eller den upplupna räntan påverkas från detta datum. 

Observera att datum+30 endast hanteras i beräkningen och visas i sammanställning och rapporter. Om du däremot går in och ska ändra en post så 
kommer det faktiska registeringsdatumet att synas.

5.2 Dölja delar av beräkningsresultatet
Om du vill dölja någon del av beräkningsresultat så kan du göra det genom att kryssa ur checkboxen för den del som ska döljas. Den här 
inställningen påverkar rapporterna. I beräkningssammanställningen däremot visas ALLTID samtliga beräkningsresultat  

5.3 Dölj borgenär, gäldenär och ombud
Med denna inställning kommer dessa värden att tas bort ifrån rapporterna.

5.4 Fyll i företagsnamn med automatik i nya ärenden
När nya ärenden skapas så kommer Gäldenär att fyllas i med automatik. Värdet blir namnet på företaget.
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5.5 Förhandsgranska poster vid manuell registrering
När manuella poster registreras får du en förhandsgranskning av de poster som du lägger till med funktionen ”Spara och Fortsätt” se bild nedan. Det 
är inte förrän du klickar ”Avsluta och beräkna” som posterna sparas till beräkningen.
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6 Enkla beräkningar

Dessa beräkningar bygger på en enskild förfallen skuld. Det går inte att 
registrera några förskottsinbetalningar eller flera ersättningsposter under 
perioden.

Man fyller i det datum som skulden ska börja löpa med ränta, skuldbeloppet, 
och t.o.m det datum som man vill räkna dröjsmålsränta.
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7 Administration
För att administrera användare, företagsuppgifter eller administrera ärenden för användare på företaget så klickar du på knappen Administrera. 

7.1 Ändra företagsuppgifter
1. Fyll i det som ska ändras.
2. Tryck på spara.
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7.2 Lägg till ny användare
1. Fyll i alla fält.
2. Ange om användaren ska vara administratör.
3. Fyll i användarnamn om annat namn än mailadressen ska gälla.
4. Tryck på spara och ett email med lösenord skickas till angiven email-adress.
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7.3 Ändra befintlig användare
1. Fyll i det som ska ändras.
2. Tryck på spara.
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7.4 Administrera ärenden

1. Välj användare som ärende ska flyttas från.
2. Välj användare som ärende ska flyttas till.
3. Klicka i Visa alla ärenden.
4. Markera de ärenden du vill flytta. Ska alla ärenden flyttas klickar du i Flytta alla ärenden
5. Klicka på knappen Flytta.

Du kan innan flytten ta bort ett ärende. Klicka på papperskorgen längst till höger i tabellen med ärenden. Du kan ta bort en användare och därmed frigöra en licens. Klicka 
på papperskorgen bredvid Välj användare som ärende ska flyttas från: Användaren får inte ha några ärenden kvar om användaren ska kunna tas bort.
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