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Vejledning: 

eIndkomst og eSkattekort 

 

 

 

Opsætning til eIndkomst 

Inden du første gang rekvirerer eSkattekort, er det vigtigt, at du går dine løndata igennem. 

 

I personregisteret (vælg Registre, Personer) skal du for hver lønmodtager tage stilling til, om der er 

tale om hovedarbejdsforhold, om der skal angives P-nummer og evt. fast skatteprocent. Desuden 

skal du sikre dig, at der er angivet ansættelsesdato – sæt den evt. til 01.01., hvis du er i tvivl. 

 

I ydelsesregisteret skal du angive hvor mange timer den pågældende ydelse tæller. 

 

Antal timer pr. enhed 

- indsættes på ydelse 

 

Med eIndkomst kræver skattevæsnet oplysninger om antal timer. Du skal derfor på den enkelte 

ydelse angives hvor mange timer den pågældende ydelse tæller. På månedssats angives således 

f.eks. 160,33. På en timeløn angives 1,00. Feltet findes på lønydelsens stamoplysninger. 

 

 

 

 
Hvis ydelsen er lønbrøksafhængig, optæller FagLøn antal timer i forhold til lønbrøken. 

 



©  SSV-Udvikling ApS 

 

Vejledning: eIndkomst og eSkattekort Side 2 

Du skal ikke indsætte antal i ’Løntimer pr. enhed’, hvis ydelsen ikke er timespecifik. F.eks. skal der 

ikke indsættes på timer på et personligt tillæg. 

 

 

Hovedkort / bikort - hvem har hovedarbejdsforhold 

På medarbejderens stamkort er oprettet et afkrydsningsfelt: ’Hovedarbejdsforhold’. Sæt kun mærke 

i dette felt, hvis virksomheden er hovedarbejdsgiver, og der skal hentes skattekort med fradrag. 

Sætter du ikke mærke, hentes kun trækprocent men ikke personfradrag. Hvis to arbejdsgivere 

angiver hovedarbejdsforhold, får begge kun skattekort med trækprocent. 

 

 

P-nummer - hvis virksomheden har flere arbejdssteder. 

Hvis virksomheden har mere end ét fast arbejdssted, skal der angives P-nummer på de 

medarbejdere, der har arbejdssted der er forskelligt fra virksomhedens CVR-adresse. Angivelsen af 

P-nummer har betydning for SKATs automatiske beregning af befordringsfradrag. Husk også at 

angive virksomhedens P-nummer i Registre, Generelle oplysninger. 

 

Du kan med fordel indsætte P-nummer i standardlønmodtagerne i Registre, Hjælperegistre, 

Standardlønmodtagere. Husk: får kun betydning for nyoprettede medarbejdere. 

 

Du kan finde virksomhedens P-numre på cvr.dk . 
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Fast % 

Medarbejderen kan anmode om at få trukket skat med en højere procent end skattekortet angiver. På 

medarbejderens skattekortsfane findes feltet ’Fast %’, hvor du kan angive en højere procent. 

Bibeholdes selv om der kommer nyt skattekort. 
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Rekvirere nye eSkattekort 

 

Denne funktion skal du kun benytte første gang, du vil hente eSkattekort på en lønmodtager. Når  

du har fået eSkattekort på en lønmodtager, vil du fremover automatisk få besked fra SKAT.dk, hvis 

der er ændringer til et skattekort, som du så vil kunne hente med funktionen ’Hent eSkattekort’. 

 

I FagLøn vælger du Kørsler, eIndkomst og sætter prik i Anmod om skattekort. I næste billede 

sætter du prik i Ny rekvisition og klikker OK: 

 

 

 

Du får nu en liste (se næste side) over lønmodtagere i personregisteret, der har ansættelsesdato, ikke 

har abonnement og er aktive i året. 

 

Du kan fjerne mærket Medtag, hvis der er personer i listen, du ønsker at udelade, ligesom du kan 

fjerne (eller sætte) mærket for hovedkort, hvis det er forkert. 

 

Klik OK for at danne fil til SKAT. 
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Rekvisitionsfilen dannes og gemmes på arbejdsstien i <datasæt>\Indberet\eIndkomst. 

 

Du vil nu få mulighed for at gå direkte til TastSelv på skat.dk og overføre – eller vælge manuel 

behandling, hvor du kan overføre filen til SKAT via TastSelv på et andet tidspunkt. 

 

 

 
 

 

Når du har logget ind på TastSelv Erhverv, skal du vælge punktet ’Indberette/forespørge på 

eIndkomst/LetLøn’. 

(Kan du ikke se dette punkt, skal du først vælge Ændre tilmedlingsoplysninger og tilmelde dig). 

 

Herefter skal du vælge ’Indberet lønoplysninger – filupload’. I billedet til indsendelse af 

indberetningsfil, vælger du Gennemse og finder frem til filen ’eReq.dta’ i mappen 

Indberet\eIndkomst, som ligger under dit datasæt på arbejdsstien. 
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Du kan finde oplysning om arbejdsstien ved at vælge Hjælp, Produktinformation i FagLøn. Den 

vil typisk være C:\SSV\FAG95. Hvis dit datasæt hedder ’Demo’, vil du med andre ord kunne finde 

filen på denne sti: 

 
 C:\SSV\FAG95\Demo\Indberet\eIndkomst\eReq.dta 

 

Når du har fundet filen, klikker du på Indsend-knappen i bunden af billedet. 

 

 
 

Når indberetningsfilen er indsendt, får du en kvittering på skærmen, som du evt. kan printe. Du vil 

også modtage en kvittering på e-mail. 

 

Inden for kort tid modtager du på e-mail besked om, at du kan hente en fil med eSkattekort på 

skat.dk. 
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Indlæse eSkattekort 

 

Når du har modtaget besked fra SKAT om, at der er en fil med eSkattekort klar, skal filen hentes og 

indlæses i FagLøn. I FagLøn vælger du Kørsler, eIndkomst, Hent eSkattekort. Du får dette 

billede: 

 

 
 

Når du har logget på Tast Selv Erhverv og klikket på ’Indberette/forespørge på 

eIndkomst/LetLøn’, skal du vælge ’Skattekort – download’: 
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Du vil få et billede, hvor du skal tage stilling til en række parametre: 

 

 

 
 

 

 

I billedet med overførselsparametre skal du vælge ’Skattekort med nyt fast record format’, vælge 

indkomstår og sætte prik i ’Alle’. Når du klikker ’Start’, vil du typisk få dette billede: 
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Du skal gemme filen på denne sti: 

 
<Arbejdssti>\<Datasæt>\Indberet\eIndkomst 

 

Du kan finde oplysning om arbejdsstien ved at vælge Hjælp, Produktinformation i FagLøn. Den 

vil typisk være C:\SSV\FAG95. Hvis dit datasæt hedder ’Demo’, skal du med andre ord gemme 

filen på 

 
 C:\SSV\FAG95\Demo\Indberet\eIndkomst 

 

 

 

Luk overførselsbilledet, når overførslen er gennemført, og du vil igen stå med dette billede, denne 

gang med udfyldt filnavn: 

 

 
  

Klik Start indlæsning og derefter Ja til at indlæse filen. Skattekortene indlæses og de berørte 

personer opdateres med skatteoplysninger. 

 

 

 
 

 

Når du har klikket OK, får du et resumé af de indlæste skattekort: 
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Den angivne startdato har betydning for, hvornår skattekortet vil blive sat ind på personen. I 

personregisteret kan du nederst på en lønmodtagers stamkort se, om der er ventende skattekort. 

 

 



©  SSV-Udvikling ApS 

 

Vejledning: eIndkomst og eSkattekort Side 11 

Indberetning af skatteoplysninger 

 

Mindst én gang om måneden skal du indberette lønoplysninger til SKAT. Det gør du således: 

 

 
 

Vælg Kørsler, eIndkomst, Månedsindberetning og angiv hvilken måned, du vil indberette for. 

Klik OK. 

 

 
 

Der startes en indberetning, som lister de lønmodtagerere, der har fået lønudbetalinger i den valgte 

måned (se næste side). Har en lønmodtager været med i flere lønkørsler med forskellig periode, 

f.eks. en månedskørsel og en påkravskørsel, vil vedkommende stå flere gange i listen. Du kan få en 

fuld rapport over, hvilke oplysninger der indberettes ved at klikke på ’Udskriv fuld rapport’ nederst 

til venstre i billedet. 

 

NB: 

Månedsindberetningen er en opsamlende kørsel: Eventuelle lønkørsler, der ligger i en tidligere 

periode, som er kørt efter sidste månedsindberetning, vil blive talt med i afregningen. Beløb 

kommer ikke til at blive glemt. 

Du kan godt indberette flere gange på samme måned. 



©  SSV-Udvikling ApS 

 

Vejledning: eIndkomst og eSkattekort Side 12 

 
 

Vælg ’Dan indberetningfil’ for at danne en fil med oplysningerne til SKAT. 

 

Der udskrives en skatteopgørelse. Der udskrives en skatteopgørelse og indberetningsfilen dannes og 

gemmes automatisk. FagLøn vil herefter spørge, om du ønsker uploade indberetningen til SKAT 

med det samme. Svar Ja for at gå direkte til TastSelv på Skat.dk. Svar Nej, hvis du vil overføre 

filen manuelt på et andet tidspunkt. 

Uploade indberetningsfil til SKAT 

Gå til Tast Selv Erhverv på Skat. dk og log ind. Klik på ’Indberette/forespørge på 

eIndkomst/LetLøn’ i TastSelv-menuen og vælg derefter punktet ’Indberet lønoplysninger – 

filupload’. 

 

I billedet til indsendelse af indberetningsfil, vælger du Gennemse og finder frem til filen 

’eIndkomst.dta’, som du vil kunne finde på arbejdsstien under det pågældende datasæt i mappen 

Indberet\eIndkomst. 

 

Du kan finde oplysning om arbejdsstien ved at vælge Hjælp, Produktinformation i FagLøn. Den 

vil typisk være C:\SSV\FAG95. Hvis dit datasæt hedder ’Demo’, vil du med andre ord kunne finde 

filen her: 
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 C:\SSV\FAG95\Demo\Indberet\eIndkomst\eIndkomst.dta 

 

Når du har fundet filen, klikker du på Indsend-knappen i bunden af billedet. 

 

 
 

Når indberetningsfilen er indsendt, får du en kvittering på skærmen. Du vil også modtage en 

kvittering på e-mail. 

 

Du kan først få en betaleridentifikation på TastSelv, når du har modtaget en e-mail fra SKAT om, at 

status er ’Modtaget’ på indberetningen. Se næste afsnit. 

 

 

NB: 

Indberetningsfilen ’eIndkomst.dta’ kan gendannes fra kørselsoversigten i FagLøn (vælg 

Rapportering, Kørselsoversigt). Herfra kan du også genudskrive skatteopgørelsen. 
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Betaling vedr. eIndkomst 

 

Når du har modtaget en e-mail fra SKAT om at indberetningsstatus er ’Modtaget’, kan du hente 

sumoplysninger, betaleridentikation til overførsel af pengene i din netbank og betalingsfrist på 

SKAT.dk. 

 

Log ind på TastSelv Erhverv og vælg ’Betaling vedrørende eIndkomst’. 
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I næste billede kan du hente sumoplysninger fra eIndkomst enten ved forespørgsel til en konkret 

periode eller ved forespørgsel på et interval af betalingsfrister. Klik ’Hent angivelsesoplysninger’. 

 

 

 
 

 

Du vil nu få et billede med en betaleridentifikation - indbetalingskort med kortartkode 71 – 

indbetalingsfrist og beløb – se næste side. 
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Du kan udskrive billedet ved at trykke Ctrl + P. 

 

Indbetal beløbet som du plejer i din netbank. 

 

 

HUSK! 

Du er som altid meget velkommen til at ringe til os på tlf. 35 82 68 86, hvis du bliver i tvivl! 


