
 

 

RejsUd og rubrik 48 i eIndkomst 

Indrapportering til rubrik 48 i eIndkomst 
 

De indberettede beløb består af de skattefrie godtgørelser for kørsel og time-/dagpenge, som den 

rejsende har fået udbetalt i løbet af året.  

 

Oplysningerne til rubrik 48 i eIndkomst indberettes den 8. i hver måned af CVR nr. 26 40 47 03 

Basware A/S og indberetningen foretages på det CVR-nr./SE-nr. som institutionen har registreret i 

administratormodulet under Stamdata -> Firma -> Enheder -> Organisationsnummer. 

Der indberettes for alle de medarbejdere, der i administratormodulet har værdien Intern 

medarbejder under Stamdata -> Person -> Personer -> eIndkomst gruppe.  

Ved indberetning til eIndkomst modtages der kvitteringssvar fra SKAT. Kvitteringssvarene fremgår 

af rapporten ”Brugere indberettet til SKAT”. 

 

Der er blevet udviklet to rapporter i RejsUd, der har til formål at give et overblik over resultatet af 

indberetningen til SKAT. 

 

 
 

Den første rapport, Brugere indberettet til SKAT, indeholder en oversigt over indberetningen for 

alle de personer, der er medlem af eIndkomstgruppen Interne medarbejdere.  

 

 

 
 

Hvis status er fx ”Ansættelse mangler” eller ”CPR-nr. er ugyldigt” skal institutionen selv rette 

fejlen hos eIndkomst samt indberette de beløb til eIndkomst, der er fejlede ved den automatiske 

indberetning fra RejsUd.  

 

Institutionen kan foretage indberetning til eIndkomst via TastSelv Erhverv. 

 

 



 

 

 

Der er 3 mulige status for hver person:  

 

1. Indrapporteret til SKAT uden fejl. Den skattefri godtgørelse er blevet indberettet for den 

interne medarbejder.  

2. Ansættelse mangler. Før der kan indberettes løn på institutionens medarbejdere, skal der 

først indsendes ansættelsesoplysninger til eIndkomst og bestilles skattekort. 

3. CPR-nr. er ugyldigt. Hvis indberetningen vedrører ansatte, der er udlændinge, der ikke har 

et dansk CPR-nr. eller danskere, der er bosat i udlandet, skal institutionen ifølge SKATs 

hjemmeside indberette supplerende CPR-oplysninger i eIndkomst.   

 

For mere information se: https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1727976 

 

 

 

Den anden rapport, Brugere ikke indberettet til SKAT, viser en oversigt over alle brugere, der er 

medlemmer af eIndkomst-grupperne Ekstern konsulent, Udenlandsk konsulent uden CPR-nummer 

og Ingen indberetning til eIndkomst. Personer i disse grupper indberettes ikke til SKAT. Det er 

institutionens ansvar, at der indberettes korrekt til eIndkomst i overensstemmelse med reglerne for 

skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser. 

 

 
 

https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1727976

