
Guide til 
Detailoplysninger 

E-indkomstkvittering fra SKAT



Trin 1
Gå ind på www.skat.dk

Vælg LOG PÅ TASTSELV øverst til højre

Log ind med Digital Signatur eller TastSelv-kode

OBS! Husk at følge alle trin og se eksempel på detailoplysninger på de sidste side 

Se næste side 

http://www.skat.dk/


Se næste side 

OBS! Husk at følge alle trin og se eksempel på detailoplysninger på de sidste sider 

Vælg Ansatte – Indberet løn, feriepenge, honorar, 
pension m.m.(se billede)



Se næste side 

Indberet til eindkomst eller Letløn (se billede) 

OBS! Husk at følge alle trin og se eksempel på detailoplysninger på de sidste sider



Trin 2
På Tast selv menu (erhverv) vælges  

Indberette/forespørge på eIndkomst/Letløn – (se billede)

Se næste side 

OBS! Husk at følge alle trin og se eksempel på detailoplysninger på de sidste sider



Trin 3
Hos eIndkomst vælger du Afstemning af indberetter (se billede)

Se næste side 

OBS! Husk at følge alle trin og se eksempel på detailoplysninger på de sidste sider 



Trin 4
Tryk på Detailoplysninger pr. medarbejder

Vælg herefter Specifik medarbejder med CPR-nummer og indtast CPR-

nummer for en medarbejder udtaget til kontrol

Afgræns herefter perioden, så den passer til kontrolperioden (se billede)

Se næste side 



Se næste side 

Eksempel på Detailoplysninger, som skal sendes som 

screenshot.

Tage screenshot Indb-ID, Modt-dato, Modt-tid, CPR-nr., Løn-start, Løn-slut, Disp-dato (se 

billede)

Benyt piletasterne på skærmen eller tastaturet, til at navigere i tabellen – tage screenshots 

som vist her, og som vist på de næste sider 

OBS Det er vigtigt, at du ikke sender e-indkomstkvitteringerne i form af en csv-fil, men at du sender et screenshot.



Se næste side 

Eksempel på Detailoplysninger 

Tage screenshot af Feltnr 0013, 0015, 0016 (se billede)

Klik efterfølgende på den blå pil til højre indtil den ikke længere kan ses i højre side af 

tabellen – som på næste side 

OBS Det er vigtigt, at du ikke sender e-indkomstkvitteringerne i form af en csv-fil, men at du sender et screenshot.



Se næste side 

Eksempel på Detailoplysninger 

Tage screenshot af sidste side – skal indeholde Feltnr 0200 (se billede)

Du er ved sidste side, når du ikke kan se den blå pil til højre, som på billedet.  

OBS Det er vigtigt, at du ikke sender e-indkomstkvitteringerne i form af en csv-fil, men at du sender et screenshot.



E-indkomstkvittering fra SKAT

Tjek at nedenstående oplysninger fremgår af detailoplysningerne 

Dokumentation for detailoplysninger skal indeholde nedenstående: 

Ind-ID
Modt-dato
Modt-tid
CPR-nr.
Løn-start
Løn-slut
Disp-dato
0013 (AM-bidragspligtig A-indkomst)
0015 (Indeholdt A-skat)
0016 (Indeholdt am-bidrag)
0200 (Løntimer)
0248 (Opsparing til søgne- og helligdagsbetaling)
0249 (Opsparing af feriefridage)


