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Rekstrarsviðs  Sérkenni 

Banka, áætlun er að og eignir Stofna og samþykkja áætlanir fjárhagsáætlunar 

Biðlara og þjóns Microsoft Dynamics AX 2012 gagnagrunni skipt í tvær gagnagrunnar (þjónn) 

Biðlara og þjóns Viðbóta við þann með skýrslu telja (þjónn)  

Birgðastjórnun Birgðamagn er út sjálfkrafa fyrir vörur þyngd catch 

Birgðastjórnun Hlutverkamiðstöð viðbætur í birgðakeðjustjórnun svæði 

Birgðastjórnun Update þjónustunni fyrir samnýttar afurðir 

Bókhald fyrir verk Bætt stuðning við verkmat og tekjur samþykki 

Bókhald fyrir verk Frátekning á verksamning 

Bókhald fyrir verk Innan samstæðu með því að röðun tilfanga og endurbætur UX 

Bókhald fyrir verk Notkun verksins vörur á innhreyfingarskjali afurða án vöruþörf 

Bókhald fyrir verk Stækkaðar styðja fyrir verk athuganir á fjárhagsáætlun þegar fylgiskjalalínur eru 

vistaðar 

Bókhald fyrir verk Valkost til að tilgreina verk kostnaðarverð sem raunverulegur vinnutaxti 

Bókhald fyrir verk Velja virðislíkan fyrir áætlað útilokanir 

Bókhald fyrir verk Viðbætur við verkreikningstillögur og prentun verkskjöl 

Enterprise Portal Enterprise Portal í Microsoft Dynamics AX 2012 R2 styður Microsoft SharePoint 

2013 afurðir og Technologies 

Fjárhagsáætlanir Stofna og samþykkja áætlanir fjárhagsáætlunar 

Fjárhagur Birtir aðallykilinn samnýtt 

Fjárhagur Fast gildi fjárhagsvídda 

Fjárhagur Fjárhag stöður eru uppfærð þegar ferli þarf stöður 

Fjárhagur Fyrir framework nýja flytja inn gengi 

Fjárhagur Lögaðila geta haft fleiri en eitt samstæðulykil. 

Fjárhagur Millieiningabókhald 

Fjárhagur Skattskráningarnúmer sem er skilgreint í aðsetur á færslustigi 

Fjárhagur Skilgreina endurtekna tímasetja runuvinnslu til að hreinsa innkaup uppsöfnun 

fyrir innhreyfingarskjal afurða upprunaskjöl 

Fjárhagur Stækkaðar sjálfgefin lýsing styðja 

Fjárhagur þýðingum tungumáls fyrir heiti aðallykils og fjárhagsvíddarinnar lýsing 

Fjárhagur Uppfærir eru tiltækar fyrir fjárhagsskýrslur 

Framework bókhald Skilgreina endurtekna tímasetja runuvinnslu til að hreinsa innkaup uppsöfnun 

fyrir innhreyfingarskjal afurða upprunaskjöl 

Framleiðsla og vörustjórnun 

Framleiðsluferlis 

Veitir chemical framleiðendur verkfæri sem til að stjórna eignir, rekstrarfærslu 

kostnað og fylgjast með áhrifum ákvarðanir á pantanir, framleiðslu, birgðir - og 

Gerð fjárhagsáætlunar  Gerð fjárhagsáætlunar bætt við 

Gögn deildaskiptinga Gögn hluta eru virkar til að styðja einangrun gögn 

Innkaup og uppruni Breytingar á pöntun aðgerðastjórnunar 

Innkaup og uppruni Gögn deild fyrir pöntunina bætt við uppfærslu stjórnun 

Innkaup og uppruni í afurðaleit starfsmannaþjónustusíðu 

Innkaup og uppruni Samþætting af sölusamninga og vöruskilapantanir 

Innkaup og uppruni Sölu á grundvelli sjálfvirk gjöld lög verði rétt og afhendingarmáta 

í sölupöntunum 

Innkaup og uppruni Uppfyllingu innkaupabeiðni eftirspurn orchestrated í Áætlanagerð 
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Rekstrarsviðs  Sérkenni 

Innkaup og uppruni Viðbætur við nýja skráningu lánardrottins vinnslu 

Innkaup og uppruni Viðbóta við þann breytingar á innkaupapöntun stjórnunarferli 

Íbætur Microsoft Office Læsa sniðmát stofnuð með Office innbót 

Íbætur Microsoft Office Microsoft Office innbót viðbætur 

Íbætur Microsoft Office Staðfæra gögnin í Microsoft Office innbót 

Laun Laun hún hefur verið redesigned til notanda í samræmi einfaldaða samskiptum 

við uppsetningu og gagnafærslu.  

Lean manufacturing Uppfærð aðgerðir fyrir lean manufacturing 

Mannauður Afrita fyrirliggjandi stöður, fjöldauppfærsla á stöður og læsa stöðuverkefni 

Mannauður Flytja inn upplýsingar starfsmanns 

Mannauður Hæfnisreglur útvega nánari villur færri og þegar hann skrifar undir fríðindi upp 

fyrir starfsmenn 

Mannauður Hægt er að fá starfsmenn og umsækjendur í stóðst tilteknum prófanir til að fá 

stöður tilteknum og halda niðri 

Mannauður Hægt er að fá umsækjendur og starfsmenn til að taka eða standast merkt 

screenings 

Mannauður Hlutverkamiðstöð mannauðsstjórnanda 

Mannauður Hlutverkamiðstöð stjórnanda Staffing 

Mannauður Leiðrétta mörg gildi í launahnitanetsins samtímis fyrir launafyrirkomulög fastra 

launa 

Mannauður Mannauður hlutverkamiðstöð þjálfunar - og þróunarstjóra 

Mannauður Nota aðgerðir ferli, ásamt valfrjálst verkflæði, til að safna upplýsingar og auðvelt 

sé að rekja sögu þegar eru mynduð eða breytt 

Mannauður Stofna áætlun fyrir full eða lausra staða 

Mannauður Viðbætur menntun starfsmanns 

Mannauður Viðbóta við þann og uppsetningu fríðinda Fríðindi Listasíðu 

Opinberi geirinn Analysis fjárhagsáætlunar fyrirspurn (hið opinbera)  

Opinberi geirinn Endurbætur að almennum opinbera hlutverkamiðstöðvar efni og 

viðskiptagreindar 

Sala og makaðsstarf Búa til afhendingu eða tækifærisfærslu úr herferðar eða símtalalisti markfærslu 

Sala og makaðsstarf Mál eru tryggð af málstegund 

Sala og makaðsstarf Uppfæra heiti á aðila úr aðilafærsla 

Sala og makaðsstarf Uppfæra, í einu er listi yfir færslur aðila úthlutað aðsetursbók 

Sala og makaðsstarf Uppfærslur á sölu - og hlutverkamiðstöðvar og skýrslugerð veitt 

Smásala Bæta við kleift að fært inn handvirkt kóta fyrir coupon afsláttartilboð 

Smásala Bætt reynslu Retail POS 

Smásala Birta retail vörulista stofna á listings í online rásir 

Smásala E - commerce fyrir fjárfestingar - omni : retail rás Er aðgerðir við fjarvistastjórnun 

gera skal stjórna og sérstilla á neti sem rás sölu er fullsamhæft við Microsoft 

Dynamics AX  

Smásala Endurbætur birgðastjórnun 

Smásala Endurbætur varðandi vélbúnað sölustaðar 

Smásala Flokka og jafna eigindir flokka og eigindum við afurðir og tegundir í vörulista 

Smásala Frekari upplýsingar um afurð eru tiltækar í Retail POS 
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Rekstrarsviðs  Sérkenni 

Smásala Fyrirliggjandi sem framlengir klasann verðlagningu þjónustu fyrir sölustað til að 

hafa netverslun 

Smásala Klukka 

Smásala Markaðstorg á netinu  

Smásala Mörgum útgáfu sölustað (sölustaðar við uppfærslu styðja) 

Smásala Netverslanir 

Smásala Nöfn hluta hafa breyst 

Smásala Pantanir viðskiptavina úr netverslanir 

Smásala Skoða og breyta upplýsingar í Retail POS 

Smásala Stækkuð rakningu og greining 

Smásala Styðja vörulista fyrir stjórnun kerfiseiningunni smásala 

Smásala Svo bæta megi við fyrirspurnarskjámyndinni til að skoða færslur fyrir netverslanir 

Smásala Uppfærslu í altækt geyma og fjölda starfsfólks kenni 

Smásala Uppfylla retail pöntunum á netinu í Microsoft Dynamics AX 

Smásala Uppsetning Retail lagfæringar fyrir íhluti 

Smásala Verið styðja 

Smásala Verslunina slóðin var bætt við og fyrir retail netverslanir 

Smásala Viðbætur skýrslugerð smásölu 

Smásala Viðbótarupplýsingar um viðskiptavin í Retail POS 

Stjórnun vöruupplýsinga Endurbætur sem gerðar hafa verið á yfirlit yfir framleiðsluupplýsingum, 

samþykktar og útreikning á skráningu fyrir starfsmanns störf, og endurspeglunar 

fjarvistir starfsmanna  

Stjórnun vöruupplýsinga Endurbætur verkfæri í Áætlun 

Stjórnun vöruupplýsinga Sem Afbrigði Skjámynd í afurðaafbrigðastillis geti náð er auðveldara 

Stjórnun vöruupplýsinga Stækkuð líkön afurðaafbrigðastillis í getu 

Uppsetningu og uppfærslu Gögn deild verkefni fyrir fyrirtæki við uppfærslu 

Viðskiptagreind Enterprise Portal línurit stýringar fyrir visualizing færanleg og safnað saman 

viðskiptagögnin í Enterprise Portal 

Viðskiptagreind Skoða öflugir fyrir styðja 

Viðskiptagreind Stuðningur fyrir gögn í skýrslum hluta 

Viðskiptagreind Stuðningur fyrir skýrsluþjónar sem keyrir í ham samþætt SharePoint 

Viðskiptagreind Stuðningur fyrir teninga í hluta gögn 

Viðskiptagreind Til að endurbætur afkastavísa 

Viðskiptagreind Windows PowerShell skipanir fyrir virkjun teninga 

Viðskiptavinir Samþætta greiðslu dagatal til að stjórna gjalddaga fyrir greiðslur 

Viðskiptavinir Skrá gjöld á textareikningslínur 

Viðskiptavinir Leiðrétta skatta í reikningslínu 
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Land/svæði Sérkenni 

Austur-Evrópa Áætlaðar - kaup meðhöndlun eigna 

Austur-Evrópa Ástæðukóða fyrir verk styðja 

Austur-Evrópa Eign talningu skýrslu 

Austur-Evrópa Evrópusambandsins (esb) fyrir - sölulistans evrópu Eastern 

Austur-Evrópa Gengisbreytingar fyrir bankareikning færslur og reiðufjár fyrir færslur löndum evrópskt Eastern 

Austur-Evrópa Greiða með því að nota fyrir holders flýta Eastern evrópskt löndum/svæðum 

Austur-Evrópa Intrastat - skýrslugerð fyrir Eastern evrópskt löndum/svæðum 

Austur-Evrópa Leiðrétting bókanir nú nota storno bókhald evrópu Eastern í reglu 

Austur-Evrópa Reikning viðskiptavinar í Latvia og litháen 

Austur-Evrópa Slétta afskriftir eigna upphæðir fyrir Eastern evrópskt löndum/svæðum 

Austur-Evrópa Stofna leiðréttan reikninga 

Austur-Evrópa Til að uppfæra vsk - skýrslur sem byggðar eru á vsk - skráningarbók dagsetningu 

Austur-Evrópa Viðskiptavinar og lánardrottins jöfnunarfærslur sem nú er hægt að skoða gerðir jöfnunar fyrir 

tilteknar 

Austur-Evrópa Vsk - tilskipunarinnar prentunina á sölureikninga. 

Belgía Skipta út sent esb - sölulista skýrslur eru skýrslur eru vsk - skýrslu og árlega með lista yfir fyrir belgíu 

Brasilía Athuga greiðslum og Bordero greiðslur fyrir brasilía 

Brasilía Bókun innkaupa viðbætur fyrir brasilía 

Brasilía Brazilian fjárhagslegt skjöl fyrir beina afhendingu vinnslu 

Brasilía Dreifa beinn og óbeinn kostnaði aftur í brasilía fyrir framleiddar vörur 

Brasilía Færa vöru á milli fjárhagslegt establishments 

Brasilía Fjárhagslegt skjölunum og framework fylgiskjals fjárhags 

Brasilía Flytja inn fjárhagslegt skjöl fyrir brasilía 

Brasilía Frítt reikninga 

Brasilía ICMS vsk - skjöl fyrir brasilía 

Brasilía Mynda fjárhagslegan skjöl fyrir sölupantanir verks og verk vöruþarfir fyrir bókun í brasilía fylgiseðil 

Brasilía Nota fjárhags Electronica (NF-e) vinnslu 

Brasilía Nota fjárhagslegt establishments til að bóka sölu og innkaup fyrir brasilía 

Brasilía Nota fjárhagslegt establishments til að bóka sölu og innkaup fyrir brasilía 

Brasilía Ógilda bókaða brasilía fyrir verkreikning 

Brasilía Staðgreiðsluskatt fyrir brasilía 

Brasilía Texta fylgiskjals fjárhags 

Brasilía Uppfærir á sölu - og innkaupaaðgerð gerðir í brasilíu 

Brasilía Uppfærslur á fjárhag fyrir brasilía 

Brasilía Uppfærslur á fjárhagslegt aðgerð kóta fyrir brasilía 

Brasilía Uppfærslur á fjárhagslegt skjalagerðir fyrir brasilía 

Brasilía Uptake af Brazilian staðfærslu þarfir fyrir retail afurðastjórnunar 

Brasilía Verk debetnótur fyrir brasilía 

Brasilía Verkefnastjórnun og bókhald 

Brasilía Viðbætur við textareikningum til brasilía 

Brasilía Vsk - Brazilian fyrir viðbætur útreikninga 

Holland SEPA - millifærslur eru tiltækar greiðslusnið 
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Land/svæði Sérkenni 

Indland Aðferð fyrir leiðrétta beina skattfærslur sem eru bókaðar í fjárhag hefur breyst. Þessi aðgerð 

ákvæðisvinnulaunin koma í staðinn fyrir aðgerð og TDS TCS leiðréttinga sem er nú ógilt.  

Indland Afskriftaútreikningi fyrir indland 

Indland Breytingar á númeraraðir fyrir indversk fjárhagslegum skjölum og hvetja skemu 

Indland Breytingar á rafræna skrá snið fyrir og TDS TCS yfirlit 

Indland Breytingu á indland fyrir vörugerð 

Indland Endurútreikningur fyrir skatta óbeina kveiktar með sérstök skilyrði 

Indland EXIM gjald Drawback skema hvetja (DBK) 

Indland EXIM um númer vöruskilaheimildar skema hvetja (AA) 

Indland Fjárhag uppfærslur fyrir indland 

Indland Flutningur eigna fyrir indland 

Indland Flytja inn frjálst gjald EXIM númer vöruskilaheimildar (DFIA) hvetja skema 

Indland Flytja inn uppfærslur á indland fyrir pantanir 

Indland Flytja út EXIM fjármagnsvörur kynningartilboð (EPCG) hvetja skema 

Indland Fyrir altækrar aðsetursbókar indland 

Indland Fyrir indland tolla flytja inn flytja út gjald og reglu (EXIM), ef gjaldið sem kostnaður hlutfall er notuð 

verða viðeigandi customs gjald hafa verið gjaldfærðir á útgjaldalykill 

Indland Fyrirtækislíkan indland fyrir viðbætur 

Indland Hætta við uppskriftar og færslu indland fyrir reikningaskráningu 

Indland Handvirkt skatts 

Indland Indland fjárhagsvíddir fyrir 

Indland Innleiðingu útreikning staðgreiðsluskatts skyndiminni 

Indland Myndun fjárhagsyfirlit í Microsoft ® Excel fyrir indland 

Indland Opna reikninga viðskiptavina og jöfnun indland fyrir viðbætur 

Indland Sjálfvirka útreikninga á frádreginn skattur á uppruna (TDS) þegar ekkert varanleg reikningsnúmer er 

skráð (PAN) 

Indland Skatthlutfall indland fyrir viðbætur 

Indland Skoða og breyta færslur á fjárhagsupphæð áður en bókað er í fjárhaginn 

Indland Sköttun stað 

Indland Skyldum og réttindum fyrir bætt við í hlutverkum notenda indland fyrir aðgerðir 

Indland SLJL áhrif á aðgerðir gjald venju indversk 

Indland SLJL áhrif á aðgerðir gjald vörugjald indversk 

Indland Sölu - og innkaupapöntunum viðbætur fyrir indland 

Indland Staðlaða frálag ílag Norms (SION) 

Indland Stækkaðar skatttegund stuðning við verkfærslur, ferli, reikningsfært - og jafnanir 

Indland Stækkaðar skatttegund styðja færslur tengiliði fyrir þjónustu 

Indland Til að endurbætur skattskráningarnúmer úthlutunum 

Indland Til að uppfæra toolkit uppfærslu 

Indland Uppfæra skattupplýsingar í vegna textareiknings 

Indland Uppfærir í fjárhag - og fyrirspurnarskjámyndum 

Indland Upplýsingar um færslu uppskriftar er metið á eftir línuatriðum 

Indland Uptake af undirbókar með framework - og vsk - bein indversk 
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Land/svæði Sérkenni 

Indland Úthluta fjárhagsvíddirnar sem á að færslur sem myndaðar hafa verið í flutningspantanir skjámynd 

Indland Viðbætur fyrir innkaup og sölupantanir fyrir indland 

Indland Viðskiptavinum og lánardrottnum reikninga 

Indland Villa/yfir þröskuldi viðvörun fjarlægð úr vsk - bein indland 

Indland Vsk - vörukóða á sölureikninga 

Ítalía Ítalska svartlistaskýrslu uppfærir 

Ítalía Ítalska vsk - greiðslan uppfærir skýrslu 

Ítalía Ítölsku fjárhagsbókinni uppfærir 

Japan Endorse víxill 

Japan Fjárhagsvídd eigindum fyrir Japan 

Japan Hljóðritað heiti reita í altæka vistfangabókin (GAB) fyrir Japan 

Japan Mánaðarlega sameina reikninga 

Japan Myndun fjárhagsyfirlit í Microsoft Excel fyrir Japan 

Japan Reikningslínur í sameinuðum reikningi 

Japan Sameina reikninga og kreditbréf 

Japan Sjóðstreymisskýrslur fyrir Japan 

Japan UX viðbætur 

Kína Birgðir samantekt skýrslur fyrir kína 

Kína Breytingar á afstemming bankareikninga og fjárhagsár fyrir kína 

Kína Dreifingu á línur undirfjárhags 

Kína Fjárhagslykil tréskipulag fyrir kína 

Kína Fjárhagslyklar birgðavirði eftir svæði 

Kína Fjárhagsvídd eigindir fyrir kína 

Kína Flytja inn bankayfirlit fyrir afstemmingu á móti yfirlitið upplýsingar sem geymdar eru í Microsoft 

Dynamics AX 

Kína Flytja inn póstnúmer fyrir kína 

Kína Gefa út bókargerðir virðisaukaskattsins (vsk) reikninga með því að nota textareikning 

Kína Mánaðarlega meðalinnkaupaverð fyrir kína 

Kína Myndun asísk lögfræðilegar skýrslur í Microsoft Excel fyrir kína 

Kína Skýrslu upplýsingar um GB/T 24589 - 2 0 1 0 í kína 

Kína Uppfærslur á Chinese fylgiskjöl 

Kína Uppskrift Útgáfusamanburður fyrir kína 

Kína Viðbætur við Chinese fylgiskjöl 

Kína Vinna með upplýsingar um kína hjá lögaðilum og bókhaldslyklar 

Kína Vsk - samþættingu enhancement fyrir kína 

Kína Vsk - samþættingu fyrir kína 

Lettland Breytingar á eignum er hægt að rekja og skoða 

Litháen Breytingar á reikningi númerasetning og fylgiseðil skráningu 

Litháen Færa inn fylgiseðil upplýsingar fyrir flutning á eign aðra staðsetningu 

Litháen Viðgerð eignirSkjámynd býður upp á möguleika til að skrá viðgerðir gerðar á eignir 

Mexíkó Rafræna snið reiknings CFD fyrir útgáfu 2.2 og 3.2 CFDI fyrir  
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Land/svæði Sérkenni 

Noregur Á EHF snið er tiltæk fyrir innheimtubréf 

Noregur Gera online greiðslum með því að nota Netbank Nordea kreditkorti fyrirtækis 

Pólland Rekja Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) upplýsingar um skattkenni 

Rússland Afskriftir linear - ekki 

Rússland Afurða og uppfærir færslur deferral handvirkt til að afskrifa deferral aðferð 

Rússland Altæka vistfangabókin (GAB) fyrir rússland 

Rússland Bæta við getuna til að setja upp sjálfgefin birgðir forstillingu fyrir smásölufærslur í rússland 

Rússland Bæta við hæfni til að uppfæra sjálfvirkt factures fyrir sölureikninga í rússland 

Rússland Bailment vinnslu og útreikning á upphæðir þjónustu geymslu 

Rússland Banka og aðsetursupplýsingar fyrir greiðslur á milli bankareikninga 

Rússland Birgðaleiðréttingar með mótlykla og storno færslur 

Rússland Bóka færslur með storno endurmat birgðakostnað 

Rússland Bóka reikninga byggðan á fylgiseðlum 

Rússland Bókhalds og kostnaðarútreikningnum í fyrir - afurðir og gallað afurðir 

Rússland Breytingar á bókun í lagi vöruhús dual 

Rússland Breytingar á eiginleika skattskýrslu 

Rússland Breytingar á flutning skattskýrslu  

Rússland Breytingar á fyrirtæki staða bankareiknings fyrir rússneska sambandsríkið 

Rússland Breytingar á land skattskýrslu 

Rússland Breytingar á sölu - og innkaupasamninga 

Rússland Breytingar útreikningi fyrir upphæð mismunur og gengisleiðréttingar fyrir fyrirframgreiðslur 

Rússland Búa til og prenta flutningar reiknings - og verk miða byggðar á farmbréfi 

Rússland Deferrals fyrir frádrátt vsk 

Rússland Dreifingu á línur undirfjárhags 

Rússland Eign færslur fyrir rússland 

Rússland Ekki endurgreiðanlegum vsk - upphæð sem hluti af fjárhagsáætlunar 

Rússland Endurheimta afskrift kaupauka fyrir premature sölu eignar 

Rússland Factures endurskoðuð og leiðrétt 

Rússland Fjárhagsáætlunarstýringar skýrslur fyrir fyrirframgreiðslu 

Rússland Flýta leiðrétting fyrir fyrirframgreiðslu holders 

Rússland Flytja inn gengi gjaldmiðla úr CBRF vefsvæði 

Rússland Flytja proprietary réttindi fyrir vörur í flutningi 

Rússland Flytja út ógreidda taka með í factures sölubækur rússneska 

Rússland Gagnagerð skattafærslur í fjárhagsskýrslunum myndarinn 

Rússland Gengisleiðrétting og hagnaðar/ taps útreikning á lykil á leiðinni greiðslu 

Rússland Greiðslutillögur og jafnanir fyrir rússland 

Rússland Hætta við textareikninga án þess að stofna leiðréttingarreikningar 

Rússland Kreditleiðréttingu fyrir reikning lánardrottins og textareikning upprunaskjöl 

Rússland Leiðrétta skatta í reikningslínu 

Rússland Margar töflu fyrir um fyrir tölustafi leyfishafa 

Rússland Mynda Vsk - skýrslu Skýrslugerð. xls og. xml - snið 

Rússland Nákvæmar staða veltuskýrslu fyrir rússland 
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Land/svæði Sérkenni 

Rússland Nýjar þarfir fyrir pantanir bankagreiðslu 

Rússland Prentstjórnun fyrir farmbréf  

Rússland Raða birgðaleiðréttingum og með því að birgðajöfnun gjaldakóða 

Rússland Rafræna exchange snið fyrir bankagreiðsla biðlara 

Rússland Rekja birgðastöðu velta 

Rússland Rússland fyrir bréfaskrifta fjárhags 

Rússland Sækja innkaupapantanir eða innhreyfingarskjöl afurða í uppfærslunni facture skjámynd 

Rússland Senda skýrslu Facture agents eftir skatt 

Rússland Setja upp og afrita fjárhagslegar skýrslu með því að nota fjárhagsskýrslunum rússland fyrir 

myndarinn 

Rússland Skatthlutfall viðbætur fyrir rússland 

Rússland Skattskráningarnúmer hafa verið skilgreindar fyrir aðila skrárinnar aðsetursfærslum 

Rússland Skrárnafnið er myndað NVFA spjald bókhald (nr. MB-2), NVFA yfirlit yfir losun (nr. MB-4)Og NVFA 

yfirlit yfir á - skrifa (nr. MB-8) Skýrslur 

Rússland Skýrslugerð rafræna 

Rússland Stofna birgðir forstillingar til að ákvarða flutningi vara og staða velta 

Rússland Storno færslur í flutningabækur 

Rússland Storno færslur í flutningspantanir 

Rússland Talningarlisti keyptra vara í millifærslu 

Rússland TORG - 1 2 og M - 1 5 reikningi snið fyrir rússland 

Rússland Uppfærir á innkaupareikninga 

Rússland Uppfærir mat Í gjaldmiðil 

Rússland Uppfærslur á afskrifa deferrals fyrir afhendingartíma 

Rússland Uppfærslur á innkaupa - og sölupöntun skýrslur og ýmis Úthlutun gjalda fyrir tegund sem byggja 

pöntunarlínur 

Rússland Upphæðar skipt factures 

Rússland Úthluta gjöldum 

Rússland Úthlutun gjalda 

Rússland Útreikning á customs greiðslur 

Rússland Útreikning á kostnað fyrir verk í vinnslu (vÍv) og fullbúnar vörur 

Rússland Útreikning afskrifta og eign vsk - dagbóka fyrir farartækjum og realty 

Rússland Valkost til að nota flutningi kostnaðarlykill við bókun innkaupareikningi  

Rússland Viðbætur við birgðastjórnun vinnslu í rússland 

Rússland Viðbætur við sölu - og innkaupapantanir og innhreyfingarskjal afurða og leiðréttingum 

á fylgiseðlum fyrir rússneska sambandsríkið 

Rússland Viðbótarafskriftir fyrir eignir eftir helstu viðgerðir 

Rússland Víddarstjórnun fyrir jafnanir 

Rússland Viðskiptavinum og lánardrottnum reikninga fyrir rússland 

Rússland Vinna innsend vsk og reikna gengisleiðréttingar 

Rússland Vinna útreikning fyrir, sérstaka fatnaður og rigging NVFAs 

Rússland Vsk - eign og skýrslur 

Rússland Vsk - fyrir útflutning viðskipti 

Rússland Yfir reikninga lánardrottna sem hafa ekki verið tengt við innkaupapöntun og endurtekna reikninga 
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Land/svæði Sérkenni 

Spánn Kvaðning greiðslu  

Spánn Reikna gjalddaga reikninga á grundvelli gjalddaga mörkum, og í afhendingardagsetningum á vörur 

eða þjónustu fyrir spán 

Spánn Taka með greiðslu í sem er tekið á móti í reikningsári í spænskrar skattskýrslu 347  

Tékkland Frekari upplýsingar um vsk hægt er að taka með á skattafærslur 

Tékkland Hluta - árlegur afskrift við afskráningu og sölu á eignum 

Tékkland Staðgreiðsluafslætti í tékkland 

Tékkland Vsk - Intracommunity fyrir styðja tékkland 

Þýskaland Reikna leiðréttingar kaupa 

Ungverjaland Endurhanna á gengi banka og útreikning fyrir greiðslu 

 


