
Hvad skal 
omkonteres?

Rejseafregning*
Rejser & Udlæg

Kassebilag 
Bilag fra 1 til 9999

Debitorfaktura

Kreditorfaktura*

EU-moms flyttes 
væk fra projekt

Færdigbehandlet 
intern handel 

(køb/salg)

Manuel versur-bilag

1. gang?

2. gang eller mere?

Intern Handel og 
Ompostering

Omkontering af 
kreditorfaktura 
(OMP-nr. er = 

indlandsk faktura 
nr.) se punkt med*

Art 141015

Andre arter end 
141015

(f.eks. 141011)

Type: ”Omp. 
141015 – Egne 

omk.” eller ”Omp. 
141015 - Sendes”

Type: ”Ompostering 
– Egne omk.” eller 

”Ompostering - 
Sendes”

Fakturaer konteret 
på art 35xxxx

Indenlandske 
fakturaer el OMP m. 

art 
14xxxx
15xxxx
16xxxx

Udenlandske 
fakturaer

Versur-bilag skal 
sendes til Jette 

Rusholt i 
bogholdeiret

Fakturaen er 
konteret før 
d. 29/10-13

Fakturaen er 
konteret efter 

d. 29/10-13

Indtastet i kreditor 
med et bilagnr. 

19xxxx

Indtastet direkte i 
Danske Bank med et 

bilagsnr. 7xxxx

Der skal sendes en mail til oea-
kreditor@adm.aau.dk med 

fakturanr., fakturadato, 
leverandørnavn og fakturabeløb

Fakturaen skal omkonteres i 
”Omkontering af kreditorfakturaer”

Fakturaen skal omkonteres i 
”Omkontering af kreditorfakturaer”

Type: ”Ompostering – Egne omk.” 
eller ”Ompostering - Sendes”

Der skal sendes et 
versur-bilag til 

Debitorbogholderiet
Lene Søndergaard

1 eller få 
transaktioner?

Mange 
transaktioner

Der udføres en omkontering/
ompostering efter gældende regler 

inden for Ompostering af 
rejseafregning eller omkontering af 

kreditorfakturaer(se pkt. med *)

Der sendes et versur-bilag 
til kreditor-bogholderiet. 

Art 761082/711082 
anvendes

Transaktionen er 
sket på art 76xxxx/

71xxxx, 86xxx/
81xxxx og 85xxxx

Der skal ændres projektnr., 
fin.kilde, formål eller 

analysenr.

OMPén skal tilbageføres

Der sendes en mail til oea-
kreditor@adm.aau.dk med 

følgende oplysninger:
- Hvilken OMP det omhandler

- Hvad der skal ændres på OMP’en

Der laves en omkontering på er 
versur-bilag, som sendes til 

kreditorbogholderiet

1. gang:
Intern Handel og 

Ompostering

2. gang eller mere:
Versur-bilag sendes 

til bogholderiet

Der skal sendes et 
versur-bilag til 

kreditor-
bogholderiet

Alt med moms på manuelt 
versur-bilag (952101)

Sendes til Kreditor
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