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Modtager(e): Projekterfa 
 

Oprettelse af rejsebevillinger på DR1 som ordinære midler. 
 
Rejselegater kan fremover håndteres på DR1, da AU ikke skal indberette legater til 
studierejser til SKAT. DR1 projektet kan være et selvstændigt projekt eller fx et insti-
tutprojekt.  
Beslutningen om at oprette separate projekter på DR1 til rejsebevillinger eller hånd-
tere dem på sagsopgavelinjer på et eksisterende projekt, overlades til det enkelte in-
stitut.  
Konto 118032 bruges til hjemskrivning af midlerne. Hvis udgiften er bogført på konto 
619011, skal hjemskrivningen ligeledes bogføres på 619011. 
 
 
Baggrunden for beslutningen: 
Rejsebevillinger gives ofte på bagkant og på småbeløb, hvilket giver en minimal ind-
virkning på AU’s samlede økonomi.  
I dag oprettes der et projekt på DR4 til hver enkelt rejsebevilling på lige fod med 
forskningsbevillinger. Processen er omstændig og giver meget lidt værdi i forhold til 
tidsforbruget. Derfor er en ny proces besluttet, som minimerer ressourceforbruget, 
og som stadig tilgodeser reglerne omkring indberetningen til SKAT. 
 
De bevillinger AU modtager fra eksterne bevillingsgivere, kan opdeles i to grupper, 
legater og donationer/gaver. 

• Legater er kendetegnet ved, at de gives med et bestemt formål f.eks. studie-
rejser samt til videnskabeligt arbejde. Det er legatgiveren, der indberetter 
beløbet til skat. Legatet indgår ikke i den skattepligtige indkomst. 

• Donationer/gaver gives tilsvarende til et forskningsmæssigt formål. For at 
bevillingsgiver kan få fradrag for donationen/gaven, skal bevillingsmodtager 
(AU) indberette beløbet til skat. 
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Listen med kendte legatgivere, der indberetter legater til Skat findes i WZ: D-
6733899, Bevillingsgivere med legater (D4022572), 14-09-2022 (Vis). 
 
Ved fremsendelse til Faktureringsgruppen, skal PC/FC sikre sig, at bevillingsgiveren 
findes på ”legatlisten”. Findes bevillingsgiveren ikke på listen, vil PE gerne være be-
hjælpelig med at kontakte bevillingsgiveren for at afklare, hvem der skal indberette 
til Skat. 
 
Hvis bevillingsgiveren ikke selv indberetter, indberetter PE beløbet som en gave/do-
nation under et DR4 projekt med henblik på bevillingsgiverens skattefradrag. 
 
Rejselegater fra udenlandske bevillingsgivere kan ligeledes indtægtsføres på DR1, 
hvis der medsendes dokumentation for at legatet er givet til rejser. 
 
 
 
 

https://workzone.uni.au.dk/app/client/#/Records/6733899
https://workzone.uni.au.dk/app/client/#/Records/6733899
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