
Aqoola Quick Guide 
Rejseblanket

Rejseblanketten bruges både til registrering og godkendelse af kørsel og time-
dagpenge og tillæg. Det er altså den samme blanket du skal bruge uanset om du 
kun den ene af tingene. I guiden kan du læse hvordan du gør. 

Kørsel i egen bil afregnes efter statens takster. Når du udfylder kørselsblanketten 
beregnes afstande og tidsforbrug automatisk ved opslag i GoogleMaps. Aqoola er 
baseret på Moderniseringsstyrelsens regler for satser for tjenesterejser og 
fratrækker automatisk afstanden mellem hjem og arbejde, i situationer hvor en 
kørsel starter eller slutter fra din hjemmeadresse i stedet for dit arbejde. Du er selv 
ansvarlig for at vedligeholde oplysningerne om hjemme- og arbejdsadresse samt din 
bils registreringsnummer (evt. flere). Første gang du afleverer en kørselsblanket, vil 
Aqoola bede om disse oplysninger hvis du ikke allerede har lagt dem ind. 

SÅDAN GØR DU - TRIN FOR TRIN 

• Åbn fanen Afregning i Aqoola 

• Tryk Tilføj 

1. Første gang du skal indtaste en rejseblanket. Skal du trykke på ikonet for 
personlige oplysninger 
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2. Indtast din hjemme- og arbejdsadresse (OBS! Du skal klikke på opslaget fra 
GoogleMaps)  

3. Indtast din bils registreringnummer, klik på +ikonet for at tilføje det (Du kan 
tilføje flere registreringsnumre, hvis husstanden råder over flere biler)  

4. Afslut med klik på Godkend

5. Indtast dit navn i kreditorfeltet. 
6. Tjek registreringsnummer, hvis din husstand har flere biler 
7. Tast Start- og slutdato og tidspunkt for perioden 
8. Vælg anledningen til kørslen 
9. Skriv titel  
10.Skriv evt notat 
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Kørsel: 

Hvis du har haft kørsel så skal du fjerne markeringen i Ingen kørsel.

Du skal nu trykke på ny knappen og så vil der komme et pop-up vindue.

1) Indtast dato for kørslen 

2) Indtast notat 

3) Indtast startpunktet og destination eller marker om startpunktet/destination 
er hjem eller arbejde 

4) Hvis der er via punkter på ruten kan de tilføjes ved at trykke på plusset 

5) Marker i Retur hvis det er relevant 

Tryk så gem eller gem & ny.
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Måltider: 

Hvis du skal have fradrag for måltider, så skal du fjerne markeringen i Ingen Time-
Dagpenge.

• Sæt flueben hvis du har været i udlandet 

• Vælg landet fra listen hvis det er opført (Lande på listen har særlige fradrag) 

• Noter antal måltider du har fået betalt 

• Skriv evt. notat til måltidet 

Tillæg: 

Hvis du er berettiget til tillæg, så skal du fjerne markeringen i Ingen Tillæg.

• Noter det antal tillæg som du er berettiget til 

• Skriv evt. notat 
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Med de data du har indtastet i blanketten, vil du nu få et overblik over 
kørselsrapportens time/dagpenge, fradrag og tillæg, og den anvendte kørselstakst i 
øverste højre hjørne, så du kan se hvad du har til gode. 

Hvis alt ser rigtigt ud, så trykker du godkend for at bekræfte at du har haft udlægget 
og at sende blanketten til videre godkendelse. 


