
1 
 

 

 

RejsUd2 og Indberetning til SKAT 
 
  

 ØSY/STPEL 

20.02.2018 

  
Vejledning der beskriver håndtering af fejlede indberetninger til SKAT (GIRS 

løsningen) 

Formål 
I denne vejledning kan du få et hurtigt overblik over de afregninger, som er fejlet ved den automatiske 

indberetning til SKAT.  

Det er Institutionens opgave, at sikre at de fejlede afregninger indberettes til SKAT. 

Indholdsfortegnelse 

FORMÅL .......................................................................................................................................................................... 1 

INDHOLDSFORTEGNELSE ....................................................................................................................................... 1 

RAPPORT: GIRS ORGANISATORISK RAPPORT. ............................................................................................................. 2 

FEJLTYPER ..................................................................................................................................................................... 3 

FAQ................................................................................................................................................................................ 4 

 

 

 

  



2 
 

Rapport: GIRS organisatorisk rapport. 
På Dashboard under Administrations panelet vælges applikationen Rapporter – Rejsud – GIRS 

organisatorisk rapport. Rapporten viser Institutionens samlet overblik over indmeldte og fejlede 

afregninger til SKAT. 

Vælg Rapporter under de 9 firkanter i venstre hjørne 

 

 

Vælg ”Rejsud”: 

 

Vælg ”GIRS organisatorisk rapport” (rapport for hele institutionen) 
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Angiv det ønskede dato interval. 

For år 2017 angives interval 01-01-2017 til 31.12.2017 samt Status ”Fejl” og dokumenttype=Indberetning, 

som vist nedenfor 

 

Se udsnit af rapport eksempel nedenfor: 

 

I det viste eksempel optræder der to fejl typer med ”SE-nr eksisterer ikke”, men de dækker samme fejl. Fremover vil der kun være en fejltype ved ”SE-nr ikke eksisterer”. 

HUSK: ved efterbehandling af rapport-udtrækket i excel, skal kolonne W ”Annulleret” = ”Ja” frasorteres, da 

disse indberetninger er gensendt. 

Fejltyper 
Nedenfor er vist de mest almindelig kendte fejltyper (begrundelse), som vi er stødt på i den automatiske 

indberetning: 

 ERROR - Der skal indberettes ansættelsesoplysninger, før der kan indberettes A-indkomst 

Tjek brugerens rejsud oplysninger under RejsUd fanen samt kreditoropsætning i Navision. 

 ERROR - SE-nr. eksisterer ikke 

Tjek brugerens rejsud oplysninger under RejsUd fanen. 

 ERROR - Der skal indberettes ansættelsesoplysninger, før der kan indberettes A-indkomst 

Tjek brugerens rejsud oplysninger under Rejsud fanen samt at SE nr er i overensstemmelse med det 

som er registreret hos SKAT. 

 ERROR – IndberetningsID findes 

Det undersøges pt. hvordan disse skal håndteres. Meldingen fra leverandøren er, at de er 

indberettet til SKAT. 

 IKKE gældende, fil gensendt… 
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Hvis kolonne W ”Annulleret” = ”Ja”, kan der ses bort fra denne fejltype. 

 Invalid TaxRequest: Cannot send amount 0 to SKAT 

I dette tilfælde skal der ikke gøres noget. 

 TaxRequest is not SchemaValid: cvc-datatype-valid.1.2.1: 'A' is not a valid value for 'boolean 

 I dette tilfælde skal der ikke gøres noget. 

 Blank 

 I kan se bort fra de disse indtil videre, da de ér leveret til SKAT. SKAT har udfordringer med at sende 

kvitteringer, hvorfor man kan opleve at enkelte afregninger ikke er opdateret med SKAT kvittering. 

Der arbejdes på en løsning med SKAT. 

For at sikre at fremtidige automatiske indberetninger kan ske løbende og uden fejl, er det meget vigtigt, at 

brugeropsætningen er helt korrekt, husk derfor altid: 

- At opsætte korrekt SE-nr. på brugerne. Hos nogle institutioner er der ét eller flere SE-numre, som 

ikke nødvendigvis er tilsvarende jeres CVR-nr. Hvis I er i tvivl, så tjek fx hvordan de øvrige brugere 

er opsat.  

- At angive korrekt skattetype på brugerne, da dette har betydning for hvordan godtgørelserne 

indberettes til SKAT. Der indberettes på alle fire skattetyper. 

 

FAQ 
Nedenfor er angivet en liste af spørgsmål og svar: 

Spg: Hvordan indberettes medarbejders godtgørelser når det ikke har været muligt at indberette via RejsUd 

systemet (forbeholdt de er fejlet ved automatisk indberetning) 

Sv: Dette kan gøres via https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2158566  

Spg: Hvordan får den enkelte bruger overblik over hvilke godtgørelser der er indberettet? 

Sv: Under Rapporter – Rejsud – girsreport viser en oversigt over indberetninger til SKAT for den enkelte 

bruger. 

Spg: Hvordan får systemadministrator overblik over en enkelt brugers eller alle brugeres indberetninger? 

Sv: Under Rapporter – Rejsud – girsreport_administration viser en oversigt over Institutionens 

indberetninger til SKAT for alle brugere. 

Spg: Hvordan håndterer jeg fejlede indberetninger? 

Sv: Se vejledning. 

Spg: Kan Moderniseringsstyrelsen gensende fejlede indberetninger? 

Sv: Nej desværre. 

Spg: Hvordan får jeg annulleret en indberetning til SKAT (hvis den fx allerede er meldt ind tidligere)? 

https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2158566
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Sv: Dette gøres ved at du kontakter modstoko@modst.dk og oplyser institution, bogf.kr, medarbejder 

samt udlægs nr. Herefter vil MODST via leverandøren sikre at der afsendes en annullering til SKAT. 

Spg: Hvilken skattetype skal jeg vælge på eksterne brugere? 

Sv: Type B (Ekstern m/CPR bosat i DK) eller Type D (Ekstern u/CPR og/eller bosat i udlandet). Eksterne bosat 

i udlandet skal altid angives som type D (husk endvidere at angive adresse). 

Spg: Hvilken skattetype skal jeg vælge på interne medarbejdere? 

Sv: Type A (Intern m/CPR bosat i DK) eller Type C (intern u/CPR og/eller bosat i udlandet). Interne bosat i 

udlandet skal altid angives som type C (husk endvidere at angive adresse). 

Spg: Indberetter RejsUd2 godtgørelser til SKAT på alle brugere i systemet – uanset skattetype? 

Sv: Ja. 

Spg: Kan man se om en afregning er betalt og indberettet til SKAT? 

Sv: Ja i Afregningsarkivet med dokumentstatus=Betalt helt. 

Spg: Hvor ofte sender RejsUd2 indberetninger af godtgørelser til SKAT? 

Sv: Vil normalt ske én gang i døgnet i forbindelse med at status ”Betalt helt” overføres fra Navision. 

 

mailto:modstoko@modst.dk

