
 

Udbetaling og afregning af forskud i RejsUd 
 
- Hvordan håndteres forskud i RejsUd? 
- Hvordan opsættes udgiftstyperne til forskud i RejsUd? 



 

Introduktion til brugen af forskud i RejsUd 
 
I forbindelse med rejser af kortere eller længere varighed, er det ofte hensigtsmæssigt at give de 
rejsende et forskud, således at de ikke selv skal lægge ud for tjenstlige udgifter. 
 
Bemærk, at der i forbindelse med håndtering af forskud altid skal oprettes to individuelle afregninger: 

  
1. En afregning hvor der anmodes om udbetaling af forskud (hvorefter afregningen bliver sendt til 

Navision og beløbet udbetales) 
 

2. Den ”almindelige” rejseafregning efter rejsens afholdelse, hvor rejsens udgifter oplistes og hvor 
forskuddet afregnes. 

 
Vejledningen viser, hvordan I opretter afregninger for hhv. anmodning og afregning af forskud.  
Gå til vejledning til brugen af forskud i RejsUd.  
 

 
 
Introduktion til opsætning af udgiftstyperne i RejsUd 
 
Ved håndtering af forskud i RejsUd skal der tages to udgiftstyper i brug:  
 

1. Udgiftstypen Anmodning/udbetaling af forskud.  
2. Udgiftstypen Afregning af forskud. Bemærk, at denne udgiftstype er oprettet på forhånd i 

jeres RejsUd-system. 
 
Vejledningen viser hvorledes de to udgiftstyper skal oprettes og hvordan I gør dem tilgængelige for hhv. 
rejse- og udgiftsafregninger. Gå til vejledning til opsætning af udgiftstyperne i RejsUd.   
 



 

BRUGEN AF FORSKUD I REJSUD 

Første afregning (før rejsens afholdelse): Anmodning/udbetaling af 
forskud 
 
Inden rejsens påbegyndelse, skal den rejsende anmode om udbetaling af forskud. 
Dette gøres ved at oprette en udgiftsafregning med én udgift: 
 
Udgiften tildeles udgiftstypen Anmodning/udbetaling af forskud og skal lyde på det beløb, som 
personen skal have udbetalt. Nedenfor er vist et eksempel på en anmodning om udbetaling af kr. 
10.000 til en USA-rejse: 

 
 
Når afregningen med anmodning om forskuddet er kontrolleret og godkendt, bliver afregningen sendt 
til Navision og beløbet udbetalt til den rejsendes NEM-konto. 
 
Konteringsmæssigt bliver udbetalingen af forskuddet debiteret en mellemregningskonto og krediteret 
brugeren:  
 

 
 
Brugeren får dermed udbetalt 10.000 kr., mens det samme beløb bliver lagt på mellemregningskontoen, 
som bliver udlignet ved den efterfølgende forskudsafregning, som vist i det følgende. 
 
 



 

Anden afregning (efter rejsens afholdelse): Afregning af forskud og 
rejsens udgifter 
 
Efter rejsens afholdelse opretter den rejsende den almindelige udgiftsafregning/rejseafregning, hvor 
rejsens samlede udgifter angives. For at afregne forskuddet skal afregningen have angivet 1) hvor stort 
et beløb der er udbetalt i forskud, og 2) hvilke udgifter forskuddet er gået til. 
 
I nedenstående eksempel afregnes forskuddet på 10.000 kr. fra foregående eksempel. Det angives, at 
den rejsende i alt har brugt 11.000 kr., altså 1.000 kr. mere, end han fik i forskud. Den rejsende skal 
derfor i dette tilfælde have udbetalt 1.000 kr. 
 
Indledningsvis oprettes udgiftstypen Afregning af forskud på 10.000 kr. (dét beløb den rejsende fik 
udbetalt i forskud): 
 

 
 
Derefter oprettes de udgifter, forskuddet er brugt til. I dette tilfælde, 3 udgifter på 5.500 kr., 3.500 kr. og 
2.000 kr., for hhv. hotel, fly- og togbilletter.  Nedenfor ses udgiften på 5.500 kr. for et hotelophold:  
 

 
 
Som det kan ses ovenfor, så vises afregningen af forskuddet med omvendt fortegn, således at de øvrige 
angivne udgifter udligner forskuddet. Idet de samlede udgifter (11.000 kr.) overstiger det udbetalte 
forskud (10.000 kr.), får den rejsende udbetalt 1.000 kr. Såfremt brugeren havde brugt færre penge end 
udbetalt i forskud, ville afregningens samlede beløb være i minus, således at den rejsende skulle 
tilbagebetale differencen.  
 
 



 

Herunder ses, at afregningen af forskuddet rammer mellemregningskontoen, så den udligner den post, 
der blev oprettet i forbindelse med udbetalingen af forskuddet.  
 

 
 



 

OPSÆTNING AF UDGIFTSTYPER TIL FORSKUD 

Udgiftstype: Anmodning/udbetaling af forskud 
 
Udgiftstypen Anmodning/udbetaling af forskud er ikke en del af standardopsætningen, så den skal 
institutionen selv oprette.  
 
Inden udgiftstypen oprettes, skal I vide, hvilken mellemregningskonto det udbetalte beløb skal ramme. 
Når I ved dette, skal udgiftstypen oprettes præcis som vist herunder. Eneste afvigelse fra nedenstående 
er evt. UdgiftsID (hvis I allerede har brugt 2400 til en anden udgiftstype) og KontoID.  
 
Opret nedenstående udgift i RejsUd administratormodul under Stamdata > Udgifter > Udgifter 
 

 
 
Herefter skal I (som altid) gøre udgiftstypen tilgængelig i for både udgiftsafregninger og 
rejseafregninger.  
 
Gå ind under Stamdata > Udgifter > Udgiftsposteringslinjer og opret to nye linjer:  
 
Vælg GruppeID ’4100 Udgiftsafregning’ (bemærk, at der muligvis også kan stå ’4100 Diverse’) for at 
gøre udgiftstypen tilgængelig ved oprettelse af udgiftsafregninger.  
 

  
 
Vælg GruppeID ’1100 Rejseafregning’ (bemærk, at der muligvis også kan stå ’4100 Diverse’) for at gøre 
udgiftstypen tilgængelig ved oprettelse af rejseafregninger.  
 
 

 
 



 

Udgiftstype: Afregning af forskud 
 
Udgiftstypen Afregning af forskud er en del af standardopsætningen, så den skal som udgangspunkt 
ikke oprettes. Men som det vigtigste skal I sikre jer 2 ting:  
 

1) Udgiftstypen skal være oprettet korrekt efter denne vejledning 
2) Betalingsmåden ADV (som udgiftstypen peger på) skal ramme den samme 

mellemregningskonto, som I har angivet ved oprettelse af udgiftstypen Anmodning/udbetaling 
af forskud.  

 
Gå ind under Stamdata > Udgifter > Udgifter og tjek, at udgiften er oprettet og at den ser præcis således 
ud. Hvis den ikke gør det, så slet den og opret den på ny.   
  

 
 
Herefter skal I sikre jer, at betalingsmåden ADV rammer den korrekte mellemregningskonto.  
 
Gå ind under Stamdata > Konti > Betalingsmåder og find betalingsmåden ’ADV Afregning af forskud’ 
frem. Tjek, at KontoID er den mellemregningskonto, som I også har angivet ved oprettelse af 
udgiftstypen Anmodning/udbetaling af forskud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuelle spørgsmål til vejledningen bedes rettet til modstoko@modst.dk 
 

mailto:modstoko@modst.dk

