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Hantering av kreditfaktura från leverantör 
Kreditfakturor ska gå igenom attestflödet och konteras med samma kontering som 
ursprungsfakturan. När alla atteststeg är gjorda blir fakturan bokförd och får status B+N: 

 

 

Alternativ 1 – automatisk kreditmatchning 
En kreditfaktura kommer med på betalningsförslag i de fall det finns en/flera debetfakturor med ett 
högre belopp än kreditfakturan på samma ansvar och från samma leverantör.  

Se nedan exempel: 

 
När betalning till leverantören sker, kvittas kreditnotan per automatik. Verifikationerna får därefter 
status C (betald).  

 

Alternativ 2 – debet och kredit som tar ut varandra 
Om institutionen försöker få med en debet- och en kreditfaktura från samma leverantör som går ut i 
noll på ett betalningsförslag uppstår ett felmeddelande längst ner i rapporten: 

 

Detta felmeddelande betyder att betalningsförslaget inte gick igenom och att man måste hantera 
fakturorna från ”leverantör 75739” innan man kan ta ut ett nytt betalningsförslag. Institutionen 
behöver parkera debet- och kreditnotan. Följ lathund: 
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1583/1583488_2.--ndring-och-reversering-av-bokf--
rd-faktura.pdf  

När parkering är gjord kvittar Ekonomienheten debet och kredit mot varandra samt informerar 
leverantören om utförandet. Om det har hunnit bli fler debetfakturor bokförda innan kvittning blivit 
gjord kan ekonomienheten komma att ta bort parkeringen från debeten och krediten för att 
matchning istället kan ske via kommande betalningsförslag (eftersom debetbeloppet då blivit större 
än kreditbeloppet).  
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Alternativ 3 – debetfaktura blir ej betald pga. större kreditbelopp 
En debetfaktura med status B+N kan inte gå till betalning om det finns kreditfaktura/or med samma 
status på ett högre belopp. Se exempelbild från ”Öppna och historiska poster alla leverantörer”: 

Om man skulle ta ut ett betalningsförslag med ovan fakturor som exempel hade det reducerat i en 
rapport från betalningsförslaget med ”Avvisade utbetalningar”. Det innebär att de fakturorna från 
leverantör ”DE00559” ligger kvar i ekonomisystemet med status B+N och blir inte betalda/nyttjade. 
Så länge debetfakturan inte har förfallit kan de ligga kvar på detta sätt i väntan på fler inkommande 
debetfakturor att matcha mot. Börjar däremot förfallodatum närma sig på debetfakturan måste man 
parkera kreditfakturan/orna. Följ lathund: 
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1583/1583488_2.--ndring-och-reversering-av-bokf--
rd-faktura.pdf 

Om betalningsförslaget från början innehöll fler fakturor från andra leverantörer går dessa vidare i 
processen.  

 

Alternativ 4 – debetfakturan är betald, krediten har inget att matcha mot 

Nedan ser man att debetfakturan blivit betald: 

 

En kreditfaktura har ställts ut på samma belopp som debeten men har inte tagits med på 
betalningsförslag tillsammans. I det här exemplet leker vi med tanken att det inte finns några andra 
ankomstregistrerade eller bokförda fakturor från samma leverantör som kreditfakturan kan matcha 
mot: 

 

Ekonomienheten bevakar och försöker hantera kreditnotan inom tre månader. Låt kreditfakturan 
ligga med status B+N (som bild ovan) för att underlätta matchning mot eventuellt kommande 
debetfakturor. Om det inte kommer någon debetfaktura att matcha mot kommer Ekonomienheten 
kontakta leverantören och be om en återbetalning på kreditbeloppet. Återbetalningen hanteras av 
Kundreskontran som kvittar inbetalningen mot den öppna kreditfakturan.  

Om leverantören inte vill betala tillbaka beloppet kan ekonomienheten komma att kontakta 
institutionen och be de ställa ut en kundfaktura på kreditbeloppet till leverantören.  

Om debetposter från samma leverantör med ett mindre belopp än kreditnotan håller på att förfalla 
måste institutionen parkera kreditnotan för att debetfakturan ska kunna betalas. När 
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betalningsförslag är uttaget måste parkeringen på kreditnotan tas bort för att matchning mot 
eventuellt kommande debetfakturor ska kunna göras. Se info om parkering här: 
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1583/1583488_2.--ndring-och-reversering-av-bokf--
rd-faktura.pdf  
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