
eForms huskeliste  
 

Af denne huskeliste fremgår nogle af de ting du skal være opmærksom på at oplyse til gæsten forud for 
besøget på AAU eller refusion af udgift afholdt på vegne af AAU.  

Listen er ikke udtømmende, men gør opmærksom på nogle af de punkter, der kan være vigtige for gæsten 
at vide forud for udfyldelsen af en AAU eForm – tilpas gerne det materiale du fremsender, så det passer til 
netop den gæst du har, som skal afregne via AAU eForms. 

Link til eForms – samt valg af browser   
Informer gæsten om, at AAU anvender selvbetjeningsløsningen AAU eForms, hvor han/hun selv skal 
indberette sine udgifter, og fremsend link. Gør samtidig din gæst opmærksom på valg af browser. For at 
fungere optimalt, skal AAU eForms fra Google Chrome eller Mozilla Firefox.  

Kontaktperson på AAU 
Det er vigtigt at oplyse gæsten om, hvem denne skal vælge som kontaktperson på AAU – altså 
Institut/afdeling samt navn på modtager af eFormen.  

Det er vigtigt, at den modtager, som gæsten får oplyst, har rettigheden ”eForms Modtager” i ØSS, ellers er 
det ikke muligt for gæsten at vælge denne som modtager og fremsende sin eForm.  

Refusion i henhold til regelsæt 
Al refusion af udgifter og godtgørelser vil til enhver tid ske i henhold til AAU’s gældende regelsæt på 
området. 

Andre opmærksomhedspunkter  
• Det Udbetalingsland, som skal vælges under Basisoplysninger, skal vælges med omhu. Det er 

vigtigt, at gæsten vælger det land, som dennes bank ligger i. Bor gæsten eksempelvis i Sverige, men 
har bank i Tyskland, SKAL udbetalingslandet være Tyskland. 
 

• Uddybende og sigende beskrivelse af formålet med besøget i feltet Projekt/årsag/formål under 
punktet Valg af indberetning. Jo bedre en forklaring gæsten har påført, jo lettere kan det bl.a. være 
for dig som modtager, at vurdere hvor udgiften hører til, og dermed få den konteret korrekt.  
 

• Når der oprettes Refusion af udgifter, er det vigtigt, at der gives en grundig beskrivelse af, hvad 
udgiften dækker over. Det kan eksempelvis være ”Busbillet fra station til AAU t/r”, ”Taxa fra bopæl 
til lufthavn”, ”Indkøb af karton, tape og maling til bachelorprojekt” eller lign.  
 

• Ved Refusion af udgifter skal der altid vedhæftes dokumentation for udgiften.  
o Det er vigtigt, at det fremgår af de vedhæftede bilag, hvad der er købt og til hvilken pris. 

Eksempelvis er en dankortkvittering ikke nok.  
o Hvis gæsten ønsker at få refunderet udgift til billeje, er det vigtigt, at I er opmærksomme 

på, at rutebeskrivelse samt hvor mange km. der er kørt, fremgår af eFormen. Er der tale om 
et længevarende ophold, hvor der er kørt en del i lejet bil, kan I med fordel bede gæsten 
udfylde ”Hjælpeskema til kørsel i lejet bil” som findes på Rejsekontoret hjemmeside. 
Derudover skal man være opmærksom på, at leje af bil ikke umiddelbart er den billigste 
transportform, så der skal altid påføres en begrundelse for dette valg. 

 



• Hvis valutakursen indtastes manuelt, skal der altid vedhæftes dokumentation for den anvendte 
kurs. Udgiften skal altid opføres i den originale valutaart, som fremgår af bilaget. 
 

• Ønskes der kørselsgodtgørelse skal der indtastes en præcis rutebeskrivelse (adresse fra og til), samt 
bilens registrerings nr.  
 

• Udbetaling af kørselsgodtgørelse sker altid i henhold til Statens lave sats. Vær opmærksom på: 
o Studerende, (ej ansatte) som i relation til deres studie, i en for AAU relevant anledning, og 

som har fået tilladelse til at benytte egen bil, kan få kørselsgodtgørelse. Godtgørelsen vil 
blive indberettet som B-indkomst.  

o Udbetalt kørselsgodtgørelse til øvrige gæster (ej ansatte) vil blive indberettet til SKAT som 
B-indkomst. 

o Udbetalt kørselsgodtgørelse til censorer og gæsteforelæsere, der modtager honorar fra 
AAU, vil blive indberettet til SKAT som skattefri godtgørelse.  

 
• For censorer og gæsteforelæsere er det muligt at anmode om diæter. Hvis censor/gæsteforelæser 

ønsker dette, skal han/hun huske at registrere evt. modtagne måltider. Antal nætter på rejsen skal 
kun udfyldes, hvis der ønskes udokumenteret nattillæg – dette kan naturligvis ikke udbetales, hvis 
AAU afholder udgifter til hotel eller anden overnatning samme nat.  
 

• Når gæsten har udfyldt eFormen og er klar til at ”Indberette”, skal han/hun huske at scrolle til 
bunden og vælge ”Ja” til ”Accepterer” under punktet ”Samtykke”.  
 

• Gæsten modtager en kvittering til den mailadresse, der er opgivet, når eFormen er 
sendt/indberettet.  
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