
Tjek liste - Modtagelse, kontrol og kontering af afregning/blanket fra gæst
Modtagelse af 
Workflow

Åbn evt ØSS via link - Gå til menupunktet 'eForms modtager'
- Klik på link med teksten Modtagelse

- Klik på clips ikon            hvis du bruger browser explore og åbn de vedlagte 
bilag

Kontroller 
eFormen

Hvem har oprettet 
afregningen?

Er det en ikke-ansat person, der har oprettet afregningen? Ja
Gå videre til næste 
kontrol

Nej:
Afvis blanketten. 
Informerer personen om, at der ikke må 
oprettes en eForm. 

Er du rette modtager? Er du rette modtager? Ja
Gå videre til næste 
kontrol

Nej:
Videresend blanketten til rette vedkommende

Personlige, bank og 
basis-oplysninger

Gyldig årsag til oprettelse af afregning?
Personlige oplysninger ok?
Bankoplysninger ok?

Ja
Gå videre til næste 
kontrol

Nej:
Kontakt gæsten og  aftal om du skal rette 
afregningen eller om gæsten opretter ny 
afregning.
Indsæt dokumentation (f.eks. Mail som bilag)

Har gæsten indtastet 
et CPR.nr?

Har gæsten indtastet sit CPR.nr.? Ja
Gå videre til kontrol af 
Kørselsudgifter

Nej
Gå til:
Er der indberettet en udenlandsk valuta kode?

Er der indberettet en 
udenlandsk 
valutakode?

Er det anvendt en af følgende valutakoder:
EUR, USD, GBP, AUD, CHF, SEK, NOK
Er der vedlagt et bilag, som dokumentation af værdien af valutakoden?

Ja
Gå videre til kontrol af 
Kørselsudgifter

Nej:
Kontroller, at den indberettede valutakurs er 
korrekt, og at der er dokumention (vedlagt et 
bilag) for korrekt kurs.
Se vejledningen side…
Hvis kursen ikke er korrekt, kontakt gæsten

Hvis du bruger browseren Explore: Åbn og gem de tilhørende bilag, der 
dokumentere Udgifterne.



Kørsels-udgifter Er start- og slutsted indberettet korrekt?
Er der angivet Reg.nr.?

Ja
Gå videre til næste 
kontrol

Nej:
Kontakt gæsten og  aftal om du skal rette 
afregningen eller om gæsten opretter ny 
afregning.
Indsæt dokumentation (f.eks. Mail som bilag)

Diæter
(Det er kun 
Censorer/gæsteforel
æsere, der kan 
opkræve diæter)

Er der indberettet korrekt afrejse og ankomst tidspunkter?
Er der fratrukket morgenmad, frokost og aftensmad? 
Hvis der er angivet nattilæg, så kontroller, at der ikke også er oprettet et 
Udlæg vedr overnatning 

Det er kun censorer/gæsteforelæsere  der kan opkræve diæter

OK
Gå videre til næste 
kontrol

Nej:
Kontakt gæsten og  aftal om du skal rette 
afregningen eller om gæsten opretter ny 
afregning.
Indsæt dokumentation (f.eks. Mail som bilag)

Refusion af udgifter Har gæsten rettighed til at få refusionen af udgiften?
Ligger der dokumentation (et vedhæftet bilag) udgiften?

Ja
Gå videre til Konter 
eFormen

Nej:
Kontakt gæsten og  aftal om du skal rette 
afregningen eller om gæsten opretter ny 
afregning.
Indsæt dokumentation (f.eks. Mail som bilag)

Konter 
eFormen

Konter Kørsels-
udgifter

Marker linjerne, der indeholder kørselsudgifter (evt også linjer med diæter)
Klik på knappen "Konter valgte linjer"
Indtast kontostrengen. 
Art = 141015
Momskode = Ingen moms

Konter Diæter Marker linjerne, der indeholder diæter (Hvis du ikke har konteret dem 
sammen med kørselsudgifterne)
Klik på knappen "Konter valgte linjer"
Indtast kontostrengen. 
Art = 141015
Momskode = Ingen moms

Konter Refusion af af 
udgifter (udlæg)

Kan alle udgifter på linjen/bilaget konteres på samme art og momskonto? Ja:
Gå til næste trin

Nej:
Brug splitkontering af den pågældende linje. 
Se vejledningen side

Gå videre til Konteringsopgaven

Gå videre til Konteringsopgaven



Marker de linjer, der kan konteres ens
Klik på knappen "Konter valgte linjer"
Indtast kontostrengen. 
Art = Vurder om art 141011 kan anvendes eller indsættes en anden art.
Momskode = Vurderes efter gældende regler

Har du indtastet samme kontostreng tidligere? Ja:
Klik på      Ved 
favoritkontering og vælg 
den ønskede 
kontokombination

Nej:
Indtast hele kontostrengen på skærmbilledet, 
som beskrevet ovenfor.

Er alle linjer konteret? Ja:
Gå til Vælg Godkender

Nej:
Færdiggør konteringen.

Accepter og 
afsend til 
godkendelse

Skriv en Kommentar til godkenderen.
Vælg Godkender via Drop Down boksen.
Der vises kun godkendere, der har rettighed til at godkende for det 
omkostningssted, der er anvendt i kontostrengene ovenfor.

Afvis Skriv en kommentar om, hvorfor eformen afvises. 
Husk at kontakte gæsten vedr. afvisningen 

eFormen slettes og kan ikke genåbnes. 
Eformen kan stadig ses i systemet som afvist. 

Se vejledning 

eFormen er nu sendt til godkendelse. 
Efter godkendelsen vil eFormen blive sendt i ØSS, hvor den vil blive 
behandlet som en faktura.
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