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Formål 
Denne vejledning beskriver, hvordan du kan danne dig et overblik over status på 
afregninger, som automatisk er indberettet til SKAT fra RejsUd2.  

Det er Institutionens opgave at sikre, at eventuelt fejlede afregninger bliver hånd-
teret og indberettet korrekt til SKAT. 

Bemærk: For at kunne tilgå rapporten GIRS Organisatorisk er det nødvendigt at 
have Rolle: RejsUd Controller 
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Rapport: GIRS organisatorisk rapport 
 
På Dashboard under Administrations panelet vælges applikationen Rapporter – 
Rejsud – GIRS Organisatorisk rapport. Rapporten viser Institutionens samlede 
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) 



  Side 3 af 8 

 

Indledning 
Vi anbefaler, at institutionen foretager en afstemning mellem RejsUd og E-ind-
komst hver måned. 

Det er institutionens forpligtelse, at der indberettes korrekt til E-Indkomst. Der-
for er det vigtigt, at afstemme tallene fra RejsUd i samme frekvens som lønnen. 
Således sikrer man, at den enkelte medarbejders indkomstoplysninger altid stem-
mer. 

GIRS-rapporterne (Tricom) – (Blå Administration) 
Vær opmærksom på, at GIRS-rapporterne (Tricom) pr. periode man trækker dem 
vil vise de "aktiviteter" indberetningen har gennemgået, og at en given afregning 
for denne periode kan ligge dels i filteret ”OK”:  

 

og i ”FEJL”: 

 

HUSK: Ved efterbehandling af rapport-udtrækket i Excel, skal kolonne W ”An-
nulleret” = ”Ja” frasorteres, idet disse indberetninger er gensendt. 

Bemærk: Derfor kan GIRS-rapporterne ikke som sådan anvendes til at give et akkumuleret 
overblik, kun status inden for perioden.  

For organisationer der har underorganisationer og hvor oversendelsen af afregnin-
ger til Navision foregår på hovedorganisationens EAN nummer, vil GIRS-rappor-
terne kun kunne trækkes på dette hovedniveau. 
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Arkivvisningen i RejsUd-modulet – (Gul Administration) 
Arkivvisningen - som også kan eksporteres til Excel, viser pr. afregningslinje den 
seneste GIRS-status. Den kan derfor anvendes til et akkumuleret overblik. For or-
ganisationer hvor de enkelte afregninger ligger i underorganisationer og hvor 
oversendelsen sker på hoved EAN-nummer, vil GIRS-status blive opdateret på 
afregningslinjen i denne arkivvisning. 

 

Fejltyper 
 
Herunder en forklaring på de fejl der kan forekomme.  
Hvis afhjælpning ikke gives via forklaringen, må I oprette en sag via Topdesk:  
https://serviceportal.statens-adm.dk/tas/public/login/form 

• Cannot get GISRouteInfo from Tricom: dk.miracle.tribis.tri-
com.ejb.model.TricomApplicationException: DocumentRoute integra-
tion is not configured – organization: 

Den dannede indberetningsfil kan ikke afsendes, da der ikke er opsat integration 
til SKAT I den pågældende RejsUd-organisations dokumentintegration. 

• Cannot lookup CPR: dk.miracle.tribis.navisionstat.gis.excep-
tions.GisCprQueryException: GIS Cpr lookup. Cannot connect to end-
point:  

På det tidspunkt, hvor GIRS_CPR-opslaget blev forsøgt kunne der ikke skabes 
kontakt til den pågældende RejsUd-organisations Navision Stat. 

• ERROR - CPR-nr. ikke er gyldigt. Angiv korrekt CPR-nr. eller udfyld 
fanebladet Personoplysninger. Ved filindberetning skal der udfyldes en 
record 8001 med supplerende navne- og adresseoplysninger, som ind-
sendes sammen med indberetningen. - CPR-nr. er ugyldigt: 

Det CPR-nummer, som er indeholdt i indberetningsfilen er ikke korrekt. 

https://serviceportal.statens-adm.dk/tas/public/login/form
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• ERROR - Der er allerede modtaget en fil med dette IndberetningsID. 
Et indberetningsID skal være unik og kan kun bruges én gang: 

SKAT’s kvittering for den initielle modtagelse er ikke modtaget i RejsUd – det er 
ikke nødvendigt at foretage noget ved denne fejl. 

• ERROR - Der skal indberettes ansættelsesoplysninger, før der kan ind-
berettes A-indkomst: 

Den person som indberetningen drejer sig om, mangler at blive oprettet på E-Ind-
komst. 

• ERROR - For lønmodtagere bosiddende i Danmark skal der angives et 
CPR-nr. Der skal ikke vælges landekode DK: 

RejsUd har disse 4 Medarbejdertyper: 

1. Medarbejdertype A: 
Interne medarbejdere, inkl. midlertidigt ansatte, bosat i Danmark, der har 
CPR-nummer (skattegruppe 1, SKAT-brugerprofil 1)  

2. Medarbejdertype B:  
Eksterne medarbejdere og honorarmodtagere der har CPR-nummer (skatte-
gruppe 2, SKAT-brugerprofil 1) 

3. Medarbejdertype C: 
Interne medarbejdere uden CPR-nummer eller interne medarbejdere med 
CPR-nummer, men bosat i udlandet (skattegruppe 1, SKAT-brugerprofil 2).  

4. Medarbejdertype D: 
Eksterne medarbejdere uden CPR-nummer (skattegruppe 2, SKAT-bruger-
profil 2).  
 

For Medarbejdertype A og B skal personen være oprettet på e-Indkomst med 
CPR-nummer. 

• ERROR - SE-nr. eksisterer ikke: 

Det SE-nummer, der forsøges indberettet for, findes ikke på e-Indkomst. 

TaxRequest is not SchemaValid: cvc-complex-type.2.4.b: The content of el-
ement 'institution' is not complete. One of '{"urn:dk:miracle:girs:1.0":SE-
number}' is expected 

TaxRequest is not SchemaValid: cvc-pattern-valid: Value '123112211' is not 
facet-valid with respect to pattern '[0-9]{8}' for type 'senumber'. 

SE-nummeret, som er angivet på brugeren i Administrationsmodulet (Tricom – 
Blå Administration) er ikke formateret korrekt. 
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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 eksempelvis 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: 

Spørgsmål: Hvordan indberettes medarbejders godtgørelser når det ikke har væ-
ret muligt at indberette via RejsUd systemet (forbeholdt de er fejlet ved automa-
tisk indberetning) 

• Svar: Dette kan gøres via følgende link til skat.dk: 
https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2158566  
 

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

• Svar: Under Rapporter – Rejsud – GIRS rapport viser en oversigt over indbe-
retninger til SKAT for den enkelte bruger. 
 

Spørgsmål: Hvordan får systemadministrator overblik over en enkelt brugers el-
ler alle brugeres indberetninger? 

• Svar: Under Rapporter – Rejsud – GIRS rapport administration viser en over-
sigt over Institutionens indberetninger til SKAT for alle brugere. 
 

Spørgsmål: Hvordan håndterer jeg fejlede indberetninger? 

• Svar: Se vejledning 
 

Spørgsmål: Til hvilke felter indberettes der fra RejsUd til E-Indkomst/SKAT? 

• Svar: Nedenstående tabel viser hvordan diverse rejsegodtgørelser lander hos 
E-Indkomst på den enkelte rejsende - afhængig af medarbejdertype: 

 

https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2158566
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 Interne medarbejdere 
(inkl. midlertidigt an-
satte) 

Honorarmodtagere 
m.fl. 
(fx konsulenter) 

Skattefri godtgørelser Felt 48, indkomsttype 00 N/A 
Skattepligtige godtgø-
relser 

Felt 36, indkomsttype 05 Felt 38, indkomsttype 05 

 
 

Beskrivelse Bemærkning Indtægts- 
art 

Indkomst- 
type 

Start fra Slut 

Skattefri uddannelses-
ydelse 

Jf. Ligningslovens § 31 0049 00 
04 

  

Skattefri rejsegodtgø-
relse 

Jf. Ligningslovens § 9A 0108 00 01.01.2018 
 

Skattefri befordrings-
godtgørelse 

Jf. Ligningslovens § 9B 0109 00 01.01.2018 
 

 

Spørgsmål: Hvilken skattetype skal jeg vælge på interne medarbejdere? 

• Svar: Type A (Intern m/CPR bosat i DK) eller Type C (intern u/CPR og/el-
ler bosat i udlandet). Interne bosat i udlandet skal altid angives som type C 
(husk endvidere at angive adresse). Her indberettes der til Felt 048. 
 

Spørgsmål: Hvilken skattetype skal jeg vælge på eksterne brugere? 

• Svar: 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). Der indberettes til felt 36 og felt 38.  
 

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

• Svar: Ja. 
 

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

• Svar: Ja i Afregningsarkivet med dokumentstatus = Betalt helt. 
 

Spørgsmål: Hvor ofte sender RejsUd2 indberetninger af godtgørelser til SKAT? 
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• Svar: Vil normalt ske én gang i døgnet i forbindelse med at status ”Betalt helt” 
overføres fra Navision. 
 

Spørgsmål: Er det institutionens ansvar at afstemme indberettede oplysninger fra 
RejsUd til Skat? 

• Svar: Ja – ydelsen kan som noget nyt tilkøbes i Statens Administration Løn 
 

Spørgsmål: Hvis min afstemning mellem RejsUd og E-Indkomst ikke stemmer, 
hvad skal jeg så gøre? 

• Svar: Det kunne se ud som nedenfor, når afstemning modtages fra Statens 
Administration: 
 

 

 
Det anbefales altid som det første at se på den tidsperiode som rapporten er truk-
ket med.  
 
Ofte trækker man rapporten for måneds-perioden eks.: 01-01-20 – 31-01-20, der-
for kan der i enkelte tilfælde mange nogle data der er sendt til Skat om natten, 
mellem den sidste dag i måneden og den første dag i den nye måned. 
Derfor anbefales det, at trække rapporten for perioden Eks.: 01-01-20 til 01-02-
20. Det vil sige at der i til- perioden sættes den første dato i den nye måned, i ste-
det for sidste dato i gammel måned. Dette sikrer, at samtlige indberetninger for 
gammel måned mellem RejsUd og E-Indkomst, er med i rapporten. 
 
Generelt anbefales det altid, at kontakte institutionens lønmedarbejder (internt i 
institutionen eller SAM Løn), hvis der skal ske ændringer og efterindberetninger. 
Ændringer bør altid koordineres med institutionens lønmedarbejder, da der kun 
kan efterindberettes til SKAT manuelt via E-Indkomst. 
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