
Årsafslutningen 2020 - frister for institutter og øvrige enheder på Arts og Aarhus BSS

System/Emne Opgave Frist Bemærkninger

Udenlandske fakturaer
Maile udenlandsk faktura til 
Arts/BSS Økonomi eller 
kreditorhotline@au.dk

Mandag d. 04-
jan, 23:59

Udenlandske fakturaer sendes herefter til varemodtagelse i IndFak 
hos rette rekvirent. Send dem meget gerne til os hurtigst muligt.

RejsUd, rejseafregninger (og  
forskud) med startdato i 2020 + 
udgiftsafregninger vedr. 2020

Med i regnskabet for 2020, hvis 
oprettet og sendt til kontrol 
indenfor frist

Mandag d. 04-
jan, 23:59

Alle rejseafregninger/forskud med startdato i 2020 tages med i 
regnskabet for 2020 + alle udgiftsafregninger sendt til kontrol inden 
fristen sendes med i regnskabet for 2020.

Manuelle rejse- og 
udgiftsafregninger

Afregninger sendes til Arts/BSS 
Økonomi

Mandag d. 04-
jan, 23:59

Send ikke manuelle afregninger direkte til Regnskab - send dem til 
Arts/BSS Økonomi.

IndFak, fakturaer til AU via EAN-nr
Danske leverandører fremsender 
faktura til korrekt EAN-nr

Mandag d. 11-
jan, 23:59

Jo tidligere leverandørerne kan sendes deres fakturaer vedr. 2020, 
jo bedre.

Interne handler/omposteringer
Besked til Arts/BSS Økonomi om 
at ompostere

Onsdag d. 13-jan, 
23:59

F.eks. handler mellem instiutter eller andre fakulteter

Salgsfakturaer
Besked til Arts/BSS Økonomi om 
at udarbejde salgsfaktura

Tirsdag d. 12-jan, 
23:59

Gælder kun salgsfakturaer for regnskabsåret 2020.

IndFak, fakturaer
Rekvirenter har frist for at 
varemodtage fakturaer

Fredag d. 15-jan, 
23:59

Her gælder det også, at jo hurtigere der kan varemodtages, desto 
bedre

Lønomposteringer+lønanvisninger 
på manuel blanket

Besked til Arts/BSS Økonomi om 
at ompostere samt godkendelse 
af lønanvisninger

Onsdag d. 13-jan, 
23:59

Hvis man har kendskab til løn, der skal omposteres/godkendes, 
send da en mail til Arts/BSS Økonomi

Frist for anvisning i AU Timeløn
Besked til Arts/BSS Økonomi om 
at godkende lønanvisninger

Torsdag d. 14-
jan, 23:59

Hvis man har kendskab til løn, der skal godkendes, send da en mail 
til Arts/BSS Økonomi

Kontakt Arts Økonomi:
https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/oekonomi-paa-fakulteterne/oekonomi-paa-arts/kontaktpersoner/
Kontakt Aarhus BSS Økonomi:
https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/oekonomi-paa-fakulteterne/oekonomi-paa-aarhus-bss/kontaktpersoner/
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