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 Notat 

Udbetaling af kompensation til de danske universiteter fra SDC-sekretariatet 2017 

For at danske universiteter kan modtage kompensation fra SDC-sekretariatet for gen-
nemførte aktiviteter indenfor rammerne af SDC-samarbejdet, skal der fremsendes en 
elektronisk faktura til EAN 5798000420359. 
 
SDC-sekretariatet udbetaler kompensation til de danske universiteter efter retningslinj-
erne i notatet Finansiering fra SDC sekretariatet 2017 og i forhold til det godkendte akti-
vitetsbudget for 2017. Bemærk, der er intet mellemværende mellem SDC og den enkelte 
forsker. 
 
Fakturering af kompensation for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale til 
Kina 
Den kompensation universiteterne kan modtage, afhænger af de faktiske gennemførte 
aktiviteter. For at udregne det korrekte kompensationsbeløb, bedes den faktureringsan-
svarlige indtaste detaljerne omkring de aktiviteter, der skal faktureres for, i excel arket 
SDC 2017 Fakturering af aktiviteter. Efter indtastning af alle relevante informationer vil 
excel arket udregne det beløb, SDC-sekretariatet skal faktureres for. Gem udregningerne 
og send det udfyldte excel ark til SDC-sekretariatet på mail: ana@sdc.university   
 
Vedr. brugen af regnearket SDC 2017 Fakturering af aktiviteter  
1. Følg vejledningen (pop-up beskeder) i excel arket ved indtastning.  
2. Det er vigtigt at angive det korrekte formål i kolonnen ”Purpose”. 
 
Hvilke oplysninger skal fakturaen indeholde?  
Den elektroniske faktura skal indeholde følgende informationer:  
1. Fulde navn, stillingskategori samt institutionelt tilhørsforhold for alle personer, der 
faktureres for.  

2. Navn og kontaktinformation for den ansvarlige faktureringsmedarbejder  

3. Beløb  
 
Hvornår skal der faktureres?  
Deadlinen for at fakturere SDC sekretariatet for gennemførte aktiviteter er senest en 
måned efter et ophold i Kina er afsluttet.   
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I forbindelse med fakturering af aktiviteter i slutningen af 4. kvartal, skal der faktureres 
inden regnskabsårets afslutning, dvs. i indeværende kalenderår. Den præcise deadline 
for fakturering ved regnskabsårets afslutning, meldes ud i efteråret 2017 på SDC’s 

hjemmeside http://sdc.university/about/for-teachers-researchers/compensation/  
 
For aktiviteter, der påbegyndes i 2017, og afsluttes i 2018, skal der faktureres for de da-
ge, der vedrører 2017 i forbindelse med årsafslutningen 2017.  
 
Den enkelte forskers rejseafregning foregår på hjemuniversitetet. Der skal således ikke 
sendes dokumentation i form af billetter eller lign. til SDC-sekretariatet.  
Hvis en aktivitet udskydes eller ikke forventes gennemført, skal dette meddeles SDC-
sekretariatet.  
 
Fakturering af ph.d. og post.doc. stipendier  
For at modtage medfinansiering fra SDC sekretariatet til ph.d. og post.doc stipendier, 
skal der fremsendes en elektronisk faktura til SDC-sekretariatet, der indeholder følgende 
information:  
1. Fulde navn, stillingskategori samt institutionelt tilhørsforhold for alle personer, der 
faktureres for.  

4. Navn og kontaktinformation for den ansvarlige faktureringsmedarbejder  

5. Beløb (Det fremgår af det fremsendte bevillingsbrev) 
 
Ovenstående information fremsendes også til SDC sekretariatet på mail: 
ana@sdc.university   
 
Fakturering af kompensation for vejledning af specialestuderende samt studerende i 
internships. 
SDC-sekretariatet retter henvendelse til universiteternes relevante regnskabsenhed for-
ud for udbetalingen.  
 
Fakturering af andre godkendte aktiviteter  
For at modtage kompensation fra SDC sekretariatet for andre godkendte aktiviteter, der 
ikke kan indtastes i excel arket SDC 2017 Fakturering af aktiviteter, fremsendes en elek-
tronisk faktura til SDC-sekretariatet, der indeholder detaljeret information om, hvilken 
godkendt aktivitet, der faktureres for, samt beløb. 
  
Ovenstående information fremsendes også til SDC sekretariatet på mail: 
ana@sdc.university   
 

Spørgsmål 

Eventuelle spørgsmål vedrørende faktureringen bedes rettet til Annette Andersen på 

ana@sdc.university eller telefon 8715 2594. 
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