Bakfærsla á eignfærslu í FA Eignakerfinu
Í einhverjum tilfellum getur komið upp sú staða að innkaup sem á að gjaldfæra hefur verið ranglega bókað á
tegundalykill 18xxx og eru eignfærð í FA Eignakerfið. Til þess að GL Fjárhagur og FA Eignakerfið stemmi þarf
að bakfæra viðkomandi færslu og nýta tengimöguleika í Biðskrá FA til að breyta eignfærslunni.
Í meðfylgjandi dæmi er um að ræða reikning sem greiddur í gegn AP Viðskiptaskuldir, þ.e. bakfærður
reikningur skilar kreditfærslu inná 18xxx og bókað á réttan 5xxxx gjaldalykill. Kreditfærslan færist inn á
Biðskrá og hægt er að tengja hana við röngu eignfærsluna. Sambærilegar kreditfærslur eru gerðar vegna
innheimtukorta og GL færslna.

Leiðrétting fer fram í þremur skrefum:
1. AP, GL eða innheimtukortsfærsla er bakfærð. Kreditfærsla færist inn á Biðskrá.
2. Kreditfærsla inná Biðskrá tengd við röngu eignfærsluna.
3. Upphafleg eignfærsla sem er kominn í stöðuna 0 kr. og úrelding framkvæmd.
1.

AP, GL eða innheimtukortsfærsla er bakfærð. Kreditfærsla færist inn á Biðskrá.

Hefðbundin bakfærsla gerð í Orra.
2.

Kreditfærsla tengd við röngu eignfærsluna.

Farið inní Biðskrá FA Eignakerfis. FA Eignakerfi > Fjöldaviðbót > Undirbúa fjöldaviðbætur.
Tengja þarf færslu sem er með stöðuna „NÝTT“ við eign 426853. Smellt á hnappinn Bæta við eignir.
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Skráð inn eignanúmerið sem á tengja við. Smella á hnappinn Finna.

Smella á hnappinn Lokið.

Færslan er kominn með nýja stöðu „KERFISBIÐ“. Í næstu reglubundnu fyrningarkeyrslu um 20. hvers
mánaðar færist þessi færsla inn á eign 426853. Hægt er að flýta fyrir ferlinu og uppfæra FA Eignakerfið með
því að bóka fjöldaviðbætur.
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Bókun fjöldaviðbóta. FA Eignakerfi > Fjöldaviðmót > Bóka fjöldaviðbætur.
Inní færibreytur á að skrá inn númer fyrningarbókar og smellt á hnappinn Gangsetja í kjölfarið.

Staða í eignakerfinu er uppfærð og eignin stendur í 0 kr.

3.

Upphafleg eignfærsla sem er kominn í stöðuna 0 kr. og úrelding framkvæmd.

Leiðbeiningar um framkvæmd úreldingar á eign er að finna á heimasíðu Fjársýslunnar, sbr.
http://www.fjs.is/fraedsla-og-verklagsreglur/kennsluefni-og-handbaekur/orri-fjarhagskerfi/
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