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Tips i PCKasse
Det meste av arbeidet med tips ligger hos regnskap og lønn. De må ha klare planer
angående fordeling av tips og for rapportering av tips over lønn, arbeidsgiveravgift,
feriepenger etc.
Her kan dere lese mer om arbeidsgivers behandling av
tips: https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/arbeidsgivers-behandling-av-tips/
PCKasse kommer over to steg til å støtte dette fult ut. I versjon 3.1.5.10 (6/2 2019) har man
mulighet til å angi hvor mye som er tips på dagsoppgjør, slik at det havner på egen konto i
regnskap. Neste versjon vil ta for seg mulighetene med å angi kontanttips på kvitteringene,
samt å angi tips i ettertid (når kunden har gått og lagt igjen penger) slik at man kan
oppbevare tips i kassaskuffen. Når den er på plass vil PCKasse foreslå tipsbeløp i feltet på
dagsoppgjør sammen med bankterminaltipsen også.
I versjon 3.1.5.10 har man også mulighet til å angi «Bank interims konto» som «Bruk
beregnede verdier» føres mot. Man slipper altså å blande dette inn i kassadiff.
Dersom denne er 0, så benyttes kassadiff som før.
PCKasse har i slutten av mai 2019 kommet med en Alfa versjon (3.1.5.19), som vi kan bruke til
de kassene som har Pay@table.
NB! For å få fram feltet for tips i dagsoppgjør, så må konto for tips i Admin Oppsett
Programinnstillinger [Regnskap] være utfylt (altså ulik 0).

I versjon 3.1.5.16 - 29.04.2019 kom også spesifikasjon for tips i kontant og bankterminal.
Kontanttipsen holdes separt fra veksel til dagens slutt og telles opp ved dagsoppgjøret og føres i

Husk å ta sikkerhetskopi av databasen før du gjør endringer.
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«Mottatt tips i kontanter» og regnes med i det som er i kassaskuffen.

Se også Forskrift om bokføring § 5-3-14.Dagsoppgjør.
En kan også lage en knapp i kassen som viser dagens tips på bankterminal. Kommandoen er %%%t.
En må gjøre dette for hver og en av de ansatte som har jobbet den dagen. Total-tips kommer i en
senere versjon.
Syntaksen for denne kommandoen er:

%%%t[dager]

Vis tipsrapport for innloggede medarbeider. Dager i minus gir rapport for
denne dagen tilbake i tid. Positivt antall dager gir rapport fra så mange dager
og til dagens dato.

Husk å ta sikkerhetskopi av databasen før du gjør endringer.

