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Forord 
 
Siden maj 2009 har Erhvervsstyrelsen modtaget årsrapporter digitalt i XBRL. I starten var det 
kun muligt for selskaber i regnskabsklasse B, der indrapporterede efter regler i 
årsregnskabsloven. Siden december 2010 har dette også været en mulighed for selskaber i 
regnskabsklasse C. Indsendelser af årsregnskaber efter årsregnskabsloven sker i dag ved 
anvendelse af ”ÅRL taksonomien”, som kan hentes på www.erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-
teknisk-vejledning-og-dokumentation-regnskab-20-taksonomier-aktuelle. Tilsvarende sker 
indsendelser af årsregnskaber efter IFRS i dag ved anvendelse af ”IFRS taksonomien”, som 
kan hentes samme sted.  Dette dokument omfatter begge typer af taksonomier. 
 
Fra starten har der været en række tekniske regler, som indberetter skal overholde. Der har 
primært været tale om regler, der har sikret, at Erhvervsstyrelsen kan identificere og modtage 
årsrapporten. Nye regler er kommet til for at sikre, at regnskabsbrugerne har nemmere adgang 
til de digitale informationer. Fremtiden vil byde på flere regler efterhånden som brugere af 
regnskabsdata, herunder myndighederne, høster erfaringer med anvendelsen af XBRL-
formatet. Med udgivelsen af dette dokument introduceres der således også nye regler. 
 
Dette dokument har til hensigt at skabe en fælles ramme, der sikrer, at IT-leverandører og 
regnskabsmodel-byggere nemt kan overskue og forstå reglerne, således at indarbejdelsen og 
efterlevelsen af reglerne kan ske i systemerne. Dermed undgår slutbrugerne – virksomhederne 
og deres eventuelle revisor – at forholde sig til tekniske problemstillinger i deres hverdag. Det 
er derfor ikke tanken, at slutbrugere – herunder den enkelte revisor – forholder sig til 
nærværende dokument. Revisor bør overlade arbejdet til sin leverandør eller faglige afdeling. 
 
Udover disse tekniske regler vil Erhvervsstyrelsen udarbejde og implementere en række 
forretningsmæssige regler. Disse samles i en udgivelse magen til denne.  
 
 
Erhvervsstyrelsen, marts  
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Generelt om reglerne 
 
I nedenstående er alle de tekniske regler beskrevet. Styrelsen udgiver – udover dette dokument 
– også et dokument indeholdende kontroller af de forretningsmæssige regler. 
 
For alle regler er angivet: 

 Et entydigt navn (fx TH4) 
 En version (fx version 1) 
 En fase (fx 3) 
 En type (fx Hård fejl) 
 Kort beskrivelse  
 Meddelelse. Det er denne tekst, som systemet returnerer ved konstatering af fejl. 
 Anvendelse: Der angives hvilke taksonomier/entrypoints reglen anvendes for. Reglerne 

i dette dokument anvendes på alle eksisterende taksonomier og entrypoints. 
 Lang beskrivelse. Denne beskrivelse vi blive udbygget, såfremt det viser sig 

nødvendigt. 

Typer af regler 

Alle regler i dette dokument er tekniske regler. Reglerne er inddelt i følgende grupper: 
 
TH: Hårde regler 
Regler som er de første som Erhvervsstyrelsens system forholder sig til. Overholdes disse 
regler ikke, vil styrelsens system som udgangspunkt slet ikke kunne forholde sig til det 
indsendte. Hårde regler tjekkes som udgangspunkt først (fase 0) 
 
TR: Tekniske regler (almindelige) 
Regler som har til hensigt, at data er sammenhængende og tilgængelige for regnskabsbrugerne, 
herunder Erhvervsstyrelsen. 
 
TM: Tekniske regler (metadata) 
Regler som har til hensigt at sikre, at de nødvendige informationer er til stede for, at 
Erhvervsstyrelsen maskinelt kan modtage og behandle indsendelsen af den digitale årsrapport. 
 
TC: Tekniske regler (CPR-data) 
Regler som har til hensigt at sikre, at der ikke ved fejl optræder CPR-data i XBRL-nøgler som 
Erhvervsstyrelsen videresender til 3. part. Som udgangspunkt videregives CPR-data kun til 
myndigheder. Erhvervsstyrelsen sletter eller overskriver CPR-data ved øvrig distribution. 
 

Faser 

Valideringen er inddelt i faser. Ambitionen er, at brugerne skal præsenteres for alle fejl som 
Erhvervsstyrelsen systemer kan identificere så tidligt som muligt. Desværre er der en række 
logiske begrænsninger, derfor er valideringen inddelt i faser. Såfremt styrelsens systemer kan 
identificere flere fejl i samme fase, da præsenteres brugeren for alle de fundne fejl. 
 
Alle regler kan henføres til en fase. Fasen er anført i nedenstående beskrivelse af reglen. 
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Implementeringen af reglerne 

Implementeringen af regler sker indenfor rammerne af de eksisterende systemer.  
 
Brugeren vil derfor kun opleve, at fejlteksterne er ændret. 

 

Nye og ændrede regler med denne version 

 
 
Følgende regler er nye i forhold til tidligere: 
 
 TR13: Context datoer for ESEF XBRL, skal angives på formen 'yyyy-MM-dd' uden tid og 

tidszone, fx '2013-12-31' 
 TR14: Alle contexts skal have samme context entity identifier scheme. 
 TR15: Krav til contexts identifiers 
 TR16: Inline XBRL skal indeholde xml:lang opmærkning 
 TR17: Inline XBRL må ikke indeholde base tag eller attributter 
 TR18: Der forsøges indberettet et regnskab, som allerede er i proces. Må kun gøres for 

omgørelser. 
 TR19: BUVM: Samme fakta må ikke have forskelligt indhold 
 TH17: Feltet InformationOnTypeOfSubmittedReport skal anvendes og være lig værdien: 

"Påkrævet information" 
 

 
Følgende regler udgår: 

 
 

 
 
Følgende regler er ændret i forhold til tidligere: 
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TH01 Version: 2 Fase: 0 Type: FEJL  

 
Kort beskrivelse: 
Første ”schemaRef” skal indeholde ”http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/” 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TH01: Første schemaRef='<...>' begynder ikke med 
'http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/' eller er ikke en absolut URI. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Første schemaRef='<...>' begynder ikke med 'http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/' eller er ikke en 
absolut URI. Taksonomien identificeres vha. første schemaref, som skal indeholde en absolut URI der 
udpeger et http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/... entrypoint. 
 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 

- Uden en korrekt angivelse af schemaref er Erhvervsstyrelsen ikke i stand til at identificere 
hvilket entrypoint og Taksonomi, der anvendes. Derfor kan XBRL instansen hverken modtages 
eller valideres. 

 
Typiske fejl: 
- Manglende angivelse af schemaRef  
- Fejl i angivelsen af schemaRef 
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TH02 Version: 2 Fase: 0 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Entrypointet kan ikke genkendes  
 
Meddelelse: 
Fejlkode TH02: Entrypoint i schemaRef='<...>' kan ikke anvendes. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Første schemaRef='<...>' kan ikke genkendes som et gyldigt entrypoint.  
 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 

- Uden en korrekt angivelse af schemaref er Erhvervsstyrelsen ikke i stand til at identificere 
hvilket entrypoint og Taksonomi, der anvendes. Derfor kan XBRL instansen hverken modtages 
eller valideres. 

 
Typiske fejl: 
- Fejl i angivelsen af schemaRef 
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TH03 Version: 4 Fase: 0 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
CVR-nummer eller Grønlandsk Regnr skal angives. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TH03: Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. 
(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer 
(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) skal findes og have en værdi. Kontakt 
din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Der mangler at angives CVR-nummer eller Grønlandsk Regnr. 
 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 

- Uden angivelse af CVR-nummer eller Grønlandsk Regnr kan Erhvervsstyrelsen ikke modtage 
og indplacere en årsrapport. 

 
Typiske fejl: 

- Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens andet er opmærket på moderen. 
- Fejl i opmærkningen af CVR-nummer eller Grønlandsk Regnr 
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TH04 Version: 3 Fase: 0 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Alle CVR-nummer- eller Grønlandsk Regnr-facts skal have samme værdi, context entity og period. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TH4: Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. 
(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer 
(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) findes med forskellige værdier, context 
entity eller period. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Alle CVR-nummer- eller Grønlandsk Regnr-facts skal have samme værdi, context entity og period. 
 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 

- Uden angivelse af et unikt CVR-nummer eller Grønlandsk regnr. kan Erhvervsstyrelsen ikke 
modtage og indplacere en årsrapport. 

 
Typiske fejl: 

- Manglende konsistens mellem værdier i context entity eller period. 
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TH05 Version: 3 Fase: 0 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd-context indeholder komplekse elementer i dimensions, segmenter eller har ikke en lukket periode. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TH05: gsd-context indeholder komplekse elementer i dimensions, segmenter eller har ikke en 
lukket periode. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Der er angivet komplekse elementer i gsd-context dimensions, så som segmenter eller en periode som 
ikke er lukket. 
 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 

- Erhvervsstyrelsens taksonomi anvender ikke XBRL-funktionaliteten ”Segment”. 
 
Typiske fejl: 

- Indberetningen indeholder segmenter  
- Indberetningen indeholder en periode som ikke er lukket 
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TH06 Version: 3 Fase: 0 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
CVR-nummer eller Grønlandsk Regnr context period kan ikke være forever, men skal være en 
afgrænset periode. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TH06: Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. 
(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer 
(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) context period kan ikke være 'forever'. 
Kontakt din systemleverandør 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
CVR-nr. (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer 
(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) context period kan ikke være 'forever'. 
 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 

- Indberetninger til Erhvervsstyrelsen skal altid være for perioder eller balancetidspunkter. 
 
Typiske fejl: 

- Indberetningen context period 'forever' 
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TH07 Version: 3 Fase: 0 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
CVR-nummer eller Grønlandsk Regnr context period datoer skal angives på formen 'yyyy-MM-dd' 
uden tid og tidszone, fx '2013-12-31'. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TH07: Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. 
(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer 
(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) period datoer skal angives på formen 
'yyyy-MM-dd' uden tid og tidszone, fx '2013-12-31'. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
CVR-nr. (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer 
(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) period datoer skal angives på formen 
'yyyy-MM-dd' uden tid og tidszone, fx '2013-12-31' 
 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 

- Erhvervsstyrelsen godtager ikke at datoer angives med klokkeslæt 
 
Typiske fejl: 

- Fejl i angivelsensformen af context period  
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TH08 Version: 2 Fase: 0 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
XbrlInstanceException, dokumentet kan ikke forstås som XBRL (bør ikke forekomme når dokumentet 
er XBRL valideret mod en ERST taksonomi). 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TH08: Dokumentet kan ikke forstås som XBRL. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Dokumentet kan ikke forstås som XBRL. 
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TH09 Version: 2 Fase: 0 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
XMLStreamException, dokumentet kan ikke forstås som XML (bør ikke forekomme når dokumentet er 
XBRL valideret) 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TH09: Dokumentet kan ikke forstås som XML. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
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TH10 Version: 2 Fase: 0 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Taksonomien skal identificeres via en schemaref til et entrypoint, så instansen må ikke indeholde 
linkbaseRef, roleRef eller arcroleRef eller mere end én schemaRef. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TH10: Dokumentet indeholder linkbaseRef, roleRef eller arcroleRef eller ikke netop én 
schemaRef 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen. 
 
Taksonomien skal identificeres via en schemaref til et entrypoint, så instansen må ikke indeholde 
linkbaseRef, roleRef eller arcroleRef eller mere end én schemaRef. 
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TH11 Version: 2 Fase: 0 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
CVR-nummer eller Grønlandsk Regnr må ikke begge være til stede. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TH11: Både Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. 
(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) og grønlandsk registreringsnummer 
(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) findes og har en værdi 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen. 
 
Både Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. og grønlandsk registreringsnummer findes og har en 
værdi. Erhvervsstyrelsen kan derfor ikke identificere virksomheden. 
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TH13 Version: 1 Fase: 0 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
En række faste felter skal angives.  
 
Meddelelse: 
TH13: Feltet <...> skal angives. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen. 
For årsrapporter mm. er det:   

- gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport,  
- gsd:ReportingPeriodStartDate,  
- gsd:ReportingPeriodEndDate,  
- gsd:NameOfReportingEntity.  

For selskabsselvagivelser er:  
- tax:FiscalYear. 
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TH14 Version: 1 Fase: 0 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Rapporttypen er ugyldig. 
 
Meddelelse: 
TH14: Information om den indsendte rapports type (gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport) er 
ugyldig. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Feltet rapporttype (gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport) skal være en af følgende: 

 Årsrapport 
 Likvidationsregnskab 
 Regnskabsstatistik 
 Halvårsrapport 
 Delårsrapport 
 Selskabsselvangivelse 
 Erklæring om undtagelse fra aflæggelse årsrapport 
 eller tilsvarende engelske betegnelser 

 
Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen. 
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TH15 Version: 1 Fase: 0 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Context må ikke have segmenter. 
 
Meddelelse: 
TH15: Context må ikke have segmenter. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Elementet "segment" forekommer i et vilkårligt element "entity" i et context-element, som ikke er gsd-
namespace 
 
Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen. 
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TH16 Version: 1 Fase: 0 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Kontrollen er relateret til indberetning i inlineXBRL. Dokumentet kan ikke parses som gyldigt 
formateret XHTML. 
  
Meddelelse: 
Fejlkode TH16: Du har indberettet et inlineXBRL dokument, som ikke kan parses som gyldigt 
formateret XHTML. 
 
Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
 
Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen. 
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TH17 Version: 1 Fase: 0 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Kontrollen er relateret til indberetning af det supplerende bilag med oplysning om nettoomsætning. 
Feltet gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport skal anvendes og være lig værdien: "Påkrævet 
information" 
  
Meddelelse: 
Fejlkode TH17: Feltet gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport skal anvendes og være lig værdien: 
"Påkrævet information" 
 
Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Entrypoints: entryDKGAAPRequiredInformation 
 
Lang beskrivelse: 
 
Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen. 
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TR01 Version: 2 Fase: 1 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Alle GSD facts skal have context med samme entity og period som 
gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TR01: gsd:<...> med contextRef='<...>' har ikke samme entity og periode som feltet 
”Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr.” (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity). 
Kontakt din systemleverandør 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
For at få ensartede data i XBRL-filen skal alle data i afsnittet ”Information om indsendelse, rapporttype 
og regnskabsaflæggende virksomhed” (kaldes GSD), henvise til samme CVR-nummer og periode. Hvis 
denne fejl opstår, skyldes det, at det ikke er tilfældet.  
 
Erhvervsstyrelsens system kontrollerer, at alle felter i GSD er opmærket til samme entity og periode 
som feltet ”Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr.”. 
 
Eksempler på fejl: 

- Felter er opmærket til en forkert periode fx sidste års regnskabsperiode. 
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TR02 Version: 3 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) skal have den absolutte URI 'http://www.dcca.dk/cvr' 
som context entity identifier scheme, (gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) 
skal den have den absolutte URI 'http://www.dcca.dk/glregnr' 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TR02: Feltet "Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr." 
(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) skal have den absolutte URI 'http://www.dcca.dk/cvr' 
som context entity identifier scheme, eller hvis 
gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity benyttes skal den have den absolutte URI 
'http://www.dcca.dk/glregnr'. Kontakt din systemleverandør 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
For at understøtte den digitale anvendelse af XBRL-data skal context entity have den absolutte URI 
'http://www.dcca.dk/cvr' eller 'http://www.dcca.dk/cvr'. Hvis denne fejl opstår, skyldes det, at det ikke 
er tilfældet i den indsendte instans.  
 
Eksempler på fejl: 

- context entity er opmærket til en anden værdi fx http://entity/scheme'. 
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TR03 Version: 3 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity skal som context entity identifier have det CVR-
nummer der angives i gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity. 
gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity skal som context entity identifier have det 
CVR-nummer der angives i gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TR03: For feltet "Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr." 
(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer 
(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) skal den samme værdi angives i context 
entity identifier og som indhold i selve feltet. Kontakt din systemleverandør 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
For at få ensartede data i XBRL-filen skal feltet ”Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr.” 
(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer 
(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) indeholde samme informationer som 
feltets context entity identifier. Hvis denne fejl opstår, er det ikke tilfældet.  
 
Eksempler på fejl: 

- context entity identifier er opmærket med mellemrum eller CVR-numrets tal (xx xx xx xx). 
- context entity identifier er opmærket med fx 'entity identifier' i stedet for CVR-numret 

 
  



 

Kontrol af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter 
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 Side 24 af 64 
 

TR04 Version: 3 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport skal være en Årsrapport, Halvårsrapport, Delårsrapport 
eller Likvidationsregnskab (caseuafhængigt) eller den tilsvarende engelske betegnelse 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TR04: Feltet ”Information om den indsendte rapports type” 
(gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport) skal være 'Årsrapport', 'Halvårsrapport', 'Delårsrapport' 
eller 'Likvidationsregnskab' eller den tilsvarende engelske betegnelse, men er angivet som '<...>' 
Kontakt din systemleverandør 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Feltet ”Information om den indsendte rapports type” (gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport) skal 
altid udfyldes. 
 
Det skal være en af følgende værdier; Årsrapport, Annual report, Halvårsrapport, Interim report (6 
months), Delårsrapport, Interim report (other than 6 months),Likvidationsregnskab eller Liquidation 
accounts   
 
Bemærk: De engelske tekster er kun muligt for taksonomi version 20140701. 
 
Eksempler på fejl: 

-  
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 Side 25 af 64 
 

TR05 Version: 3 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:ReportingPeriodStartDate (med default TypeOfReportingPeriodDimension) skal angive samme 
dato som period startDate i context for gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity  
 
Meddelelse: 
Fejlkode TR05: Feltet ”Regnskabsperiodens startdato” (gsd:ReportingPeriodStartDate)='<...>' skal 
angive samme dato som period startDate ('<...>') i context for feltet ”Regnskabsaflæggende 
virksomheds CVR-nr.” (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity). 
Kontakt din systemleverandør 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Feltet ”Regnskabsperiodens startdato” (gsd:ReportingPeriodStartDate) skal altid være samme værdi 
som period startDate i context for feltet ”Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr.” 
(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity). 
 
Dermed sikres sammen med TR1, at opmærkningen af Regnskabsperiodens startdatoen er identisk med 
den dato som de enkelte data er påført. 
 
Eksempler på fejl: 

-  
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TR06 Version: 3 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:ReportingPeriodEndDate (med default TypeOfReportingPeriodDimension) skal angive samme dato 
som period endDate i context for gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TR06: Feltet ”Regnskabsperiodens slutdato” (gsd:ReportingPeriodEndDate)='<...>' skal 
angive samme dato som period endDate ('<...>') i context for ”Regnskabsaflæggende virksomheds 
CVR-nr.” (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity). Kontakt din systemleverandør 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Feltet ”Regnskabsperiodens slutdato” (gsd:ReportingPeriodEndDate) skal altid være samme værdi som 
period endDate i context for feltet ”Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr.” 
(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity). 
 
Dermed sikres sammen med TR1, at opmærkningen af Regnskabsperiodens slutdatoen er identisk med 
den dato som de enkelte data er påført. 
 
Eksempler på fejl: 

-  
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TR07 Version: 2 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
GSD datoer (som er af Date type) skal angives på formen 'yyyy-MM-dd' uden tidszone 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TR07: gsd:<...>='<...>' skal angives på formen 'yyyy-MM-dd' uden tidszone, fx '2013-12-31'.  
 
Kontakt din systemleverandør 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
GSD datoer (som er af Date type) skal angives på formen 'yyyy-MM-dd' uden tidszone. 
 
Eksempler på fejl: 

-  
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TR08 Version: 2 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Samme numeriske fakta må ikke optræde med forskelligt fortegn. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TR08: Feltet {0} må ikke have forskelligt fortegn. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Kravet "samme" er opfyldt hvis alt nedenstående er opfyldt  

- samme feltnavn 
- samme periode 
- samme dimensioner (herunder samme identifier i typeddimension) 
- samme valuta 

Kravet "numerisk" er opfyldt hvis unit er udfyldt 
 
Fejlen skal komme selvom context er forskellig 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Eksempler på fejl: 

-  
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 Side 29 af 64 
 

TR09 Version: 2 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Der skal benyttes samme værdi i identifier scheme. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TR09: Alle contexts skal have samme identifier scheme og value. 
 
Såfremt antallet af forskellige værdier for "identifier" i "entity"-elementet er større end 1, skal 
kontrollen reagere. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Eksempler på fejl: 

-  
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 Side 30 af 64 
 

TR10 Version: 2 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Samme tekstfakta må ikke have forskelligt indhold 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TR10: Alle contexts skal have samme identifier scheme og value. 
 
Samme tekstfakta må ikke have forskelligt indhold. 
Kravet "samme" er opfyldt hvis alt nedenstående er opfyldt  

- samme feltnavn 
- samme periode 
- samme dimensioner (herunder samme identifier i typeddimension) 
- samme sprog (xml:lang) 

 
Kravet "tekstindhold" er opfyldt hvis unit ikke er udfyldt. 
Fejlen skal komme selvom context er forskellig. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Eksempler på fejl: 

-  
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TR11 Version: 1 Fase: 1 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Kontrollen er relateret til indberetning i inlineXBRL. InlineXBRL må ikke indeholde referencer til 
eksterne billeder. Kun Base64 kodet indhold accepteres. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TR11: Du har indberettet et inlineXBRL dokument, som indeholder reference til eksterne 
billeder, hvilket ikke er tilladt. Kun Base64 kodet indhold accepteres. 
Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen. 
 
Eksempler på fejl: 

-  
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 Side 32 af 64 
 

TR12 Version: 1 Fase: 1 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Kontrollen er relateret til indberetning i inlineXBRL. InlineXBRL dokumenter må ikke indeholde 
eksekverbar kode.  
 
Meddelelse: 
Fejlkode TR12: Du har indberettet et inlineXBRL dokument, som indeholder reference til eksekverbar 
kode, som f.eks. javascript, hvilket ikke er tilladt. 
Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen. 
 
Eksempler på typer af eksekverbar kode: 

- Java applets 
- JavaScript 
- HTML <script> indhold som eksekveres af browseren 
- HTML <script> indhold som eksekveres af anden applikation i relation til browsere 
- Shockwave 
- VB script 
- Flash 
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 Side 33 af 64 
 

TR13 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse:  
Kontrollen vedrører ESEF-indberetninger. 
 
Context datoer for ESEF XBRL, skal angives på formen 'yyyy-MM-dd' uden tid og tidszone, fx '2013-
12-31' 
 
Meddelelse: 
TR13: ESEF XBRL:{0} [{1}] Dato i context skal angives på formen 'yyyy-MM-dd' uden tidszone, fx 
'2013-12-31'. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
ESEF 
Alle rapporttyper 
 
Lang beskrivelse: 
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TR14 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Alle contexts, i hele InlineXBRL dokumentet, skal have samme context entity identifier scheme. Dette 
scheme skal være enten 'http://standards.iso.org/iso/17442' eller 'http://www.dcca.dk/cvr' 
 
Meddelelse: 
TR14: Alle contexts i hele InlineXBRL skal have samme context entity identifier scheme. Dette scheme 
skal være enten 'http://standards.iso.org/iso/17442' eller 'http://www.dcca.dk/cvr'. Kontakt din 
systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
ESEF 
Alle rapporttyper 
 
Lang beskrivelse: 
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 Side 35 af 64 
 

TR15 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Hvis context identifier scheme er 'http://standards.iso.org/iso/17442', skal alle contexts identifiers være 
lig med værdien af feltet 'gsd:LegalEntityIdentifierOfReportingEntity'.  
 
Hvis context identifier scheme er 'http://www.dcca.dk/cvr', skal alle contexts identifiers være lig med 
værdien af feltet 'gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity' 
 
Meddelelse: 
TR15: Hvis context identifier scheme er 'http://standards.iso.org/iso/17442', skal alle contexts 
identifiers være lig med værdien af feltet 'gsd:LegalEntityIdentifierOfReportingEntity'. Hvis context 
identifier scheme er 'http://www.dcca.dk/cvr', skal alle contexts identifiers være lig med værdien af 
feltet 'gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity'. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
ESEF 
Alle rapporttyper 
 
Lang beskrivelse: 
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 Side 36 af 64 
 

TR16 Version: 1 Fase: 1 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Inline XBRL skal indeholde xml:lang opmærkning. På linje med kommende krav fra ESMA om digital 
indberetning af ESEF-regnskaber i InlineXBRL ønsker Erhvervsstyrelsen at pålægge alle 
indberetninger at anvende ‘xml:lang’ in InlineXBRL-dokuments rod. 
 
Meddelelse: 
TR16: Inline-XBRL-dokumentet skal indeholde mindst en angivelse af xml:lang. 
 
Anvendelse: 
ESEF 
Alle rapporttyper 
 
Lang beskrivelse: 
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TR17 Version: 1 Fase: 1 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Inline XBRL må ikke indeholde base tag eller attributter. På linje med kommende krav fra ESMA om 
digital indberetning af ESEF-regnskaber i InlineXBRL ønsker Erhvervsstyrelsen at forhindre 
anvendelse af HTML <base> elementet og ‘xml:base’ attributten. 
 
Meddelelse: 
Dokumentet er ikke et gyldigt inlineXBRL dokument. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
Alle rapporttyper 
 
Lang beskrivelse: 
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 Side 38 af 64 
 

TR18 Version: 1 Fase: 4 Type: Advis 

 
Kort beskrivelse: 
Der forsøges indberettet et regnskab, som allerede er i proces. Må kun gøres for omgørelser. 
 
Meddelelse: 
TR18: Der er allerede indberettet en årsrapport for virksomheden, som endnu ikke er offentliggjort pga. 
travlhed i styrelsens systemer. Vent derfor venligst med at indberette flere regnskaber, før den 
indberettede årsrapport er færdigbehandlet. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
Alle rapporttyper 
 
Lang beskrivelse: 

På travle indberetningsdage kan styrelsens offentliggørelses-systemer være længere tid om at 
offentliggøre regnskaberne. Kontrollen gør brugeren opmærksom på, at det oprindeligt indberettede 
regnskab er i proces, men endnu ikke offentliggjort.  
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 Side 39 af 64 
 

TR19 Version: 1 Fase: 1 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Samme fakta må ikke have forskelligt indhold. 
 
Meddelelse: 
TR19: Feltet <...> må ikke have forskellige værdier. 
 
Anvendelse: 
Alle BUVM entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 

"Samme" er opfyldt, når alt nedenstående er opfyldt. 

1. samme feltnavn 
2. samme periode 
3. samme dimensioner (herunder samme identifier i typeddimension) 
4. samme sprog (xml:lang) 
5. samme valuta 

Kontrollen gælder ligeledes, selvom contexten er forskellig. 
 

TM12 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Enten gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity eller 
gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity tskal angives 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM12: Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. 
(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer 
(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) skal angives. Kontakt din 
systemleverandør 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en værdi for Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. 
(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity)  eller grønlandsk registreringsnummer 
(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) 
 
Eksempler på fejl: 

- Manglende udfyldelse 
- Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på 

moderen. 
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TM13 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity skal være unik. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM13: Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. 
(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) har flere værdier [<...>, <...>]. Kontakt din 
systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen. 
 
Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) 
forekommer med flere værdier. 
 
Eksempler på fejl: 
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TM14 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity skal være unik. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM14: Grønlandsk registreringsnummer 
(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) har flere værdier [<...>, <...>]. Kontakt 
din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Regnskabsaflæggende virksomheds Grønlandsk registreringsnummer 
(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) forekommer med flere værdier. 
 
Eksempler på fejl: 
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TM15 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport skal angives 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM15: Information om den indsendte rapports type 
(gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport) skal angives. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en værdi for Information om den indsendte rapports type 
(gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport ) 
 
Eksempler på fejl: 

- manglende udfyldelse 
- Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på 

moderen. 
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TM16 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport skal være unik. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM16: Information om den indsendte rapports type 
(gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport) har flere værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din 
systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde unik en værdi for Information om den indsendte rapports type 
(gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport ) 
 
Eksempler på fejl: 

- Feltet er udfyldt flere gange 
- Feltet er opmærket både på dansk og et andet sprog fx engelsk 
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TM17 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:ReportingPeriodStartDate (med default TypeOfReportingPeriodDimension) skal angives. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM17: Regnskabsperiodens startdato (gsd:ReportingPeriodStartDate med default 
TypeOfReportingPeriodDimension) skal angives. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en værdi for Regnskabsperiodens startdato 
(gsd:ReportingPeriodStartDate) 
 
Eksempler på fejl: 

- manglende udfyldelse 
- Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på 

moderen. 
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TM18 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:ReportingPeriodStartDate (med default TypeOfReportingPeriodDimension) skal være unik. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM18: Regnskabsperiodens startdato (gsd:ReportingPeriodStartDate med default 
TypeOfReportingPeriodDimension) har flere værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Regnskabsperiodens startdato 
(gsd:ReportingPeriodStartDate) 
 
Eksempler på fejl: 

- Udfyldt flere gange 
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TM19 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:ReportingPeriodEndDate (med default TypeOfReportingPeriodDimension) skal angives 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM19: Regnskabsperiodens slutdato (gsd:ReportingPeriodEndDate med default 
TypeOfReportingPeriodDimension) skal angives. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en værdi for Regnskabsperiodens slutdato 
(gsd:ReportingPeriodEndDate) 
 
Eksempler på fejl: 

- manglende udfyldelse 
- Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på 

moderen. 
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TM20 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:ReportingPeriodEndDate (med default TypeOfReportingPeriodDimension) skal være unik. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM20: Regnskabsperiodens slutdato (gsd:ReportingPeriodEndDate med default 
TypeOfReportingPeriodDimension) har flere værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Regnskabsperiodens slutdato 
(gsd:ReportingPeriodEndDate) 
 
Eksempler på fejl: 

- Udfyldt flere gange 
 
  



 

Kontrol af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter 
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 Side 49 af 64 
 

TM21 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:NameOfReportingEntity skal angives. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM21: Regnskabsaflæggende virksomheds navn (gsd:NameOfReportingEntity) skal angives. 
Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en værdi for Regnskabsaflæggende virksomheds navn 
(gsd:NameOfReportingEntity) 
 
Eksempler på fejl: 

- manglende udfyldelse 
- Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på 

moderen. 
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 Side 50 af 64 
 

TM22 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:NameOfReportingEntity skal være unik. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM22: Regnskabsaflæggende virksomheds navn (gsd:NameOfReportingEntity) har flere 
værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Regnskabsaflæggende virksomheds navn 
(gsd:NameOfReportingEntity) 
 
Eksempler på fejl: 
Udfyldt flere gange 
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 Side 51 af 64 
 

TM23 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:NameOfSubmittingEnterprise skal angives. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM23: Indsendende virksomheds navn (gsd:NameOfSubmittingEnterprise) skal angives. 
Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en værdi for Indsendende virksomheds navn 
(gsd:NameOfSubmittingEnterprise)  
 
Eksempler på fejl: 

- manglende udfyldelse 
- Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på 

moderen. 
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 Side 52 af 64 
 

TM24 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:NameOfSubmittingEnterprise skal være unik. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM24: Indsendende virksomheds navn (gsd:NameOfSubmittingEnterprise) har flere værdier: 
[<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Indsendende virksomheds navn 
(gsd:NameOfSubmittingEnterprise)  
 
Eksempler på fejl: 
Udfyldt flere gange 
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 Side 53 af 64 
 

TM25 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber skal angives. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM25: Indsendende virksomheds adresse, vej og nummer 
(gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber) skal angives. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en værdi for Indsendende virksomheds adresse, vej og nummer 
(gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber) 
 
Eksempler på fejl: 

- manglende udfyldelse 
- Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på 

moderen. 
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 Side 54 af 64 
 

TM26 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber skal være unik. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM26: Indsendende virksomheds adresse, vej og nummer 
(gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber) har flere værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din 
systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Indsendende virksomheds adresse, vej og nummer 
(gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber) 
 
Eksempler på fejl: 

- Udfyldt flere gange 
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 Side 55 af 64 
 

TM27 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown skal angives. 
Meddelelse: 
Fejlkode TM27: Indsendende virksomheds adresse, postnummer og by 
(gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown) skal angives. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en værdi for Indsendende virksomheds adresse, postnummer og by 
(gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown)  
 
Eksempler på fejl: 

- manglende udfyldelse 
- Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på 

moderen. 
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 Side 56 af 64 
 

TM28 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown skal være unik. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM28: Indsendende virksomheds adresse, postnummer og by 
(gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown) har flere værdier:[<...>, <...>]. Kontakt din 
systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Indsendende virksomheds adresse, postnummer og 
by (gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown)  
 
Eksempler på fejl: 

- Udfyldt flere gange 
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 Side 57 af 64 
 

TM29 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Enten gsd:DateOfGeneralMeeting eller gsd:DateOfApprovalOfReport skal angives. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM29: Generalforsamlingsdato (gsd:DateOfGeneralMeeting) eller Dato for godkendelse af 
årsrapporten (gsd:DateOfApprovalOfReport) skal angives. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en værdi for Generalforsamlingsdato (gsd:DateOfGeneralMeeting) 
eller Dato for godkendelse af årsrapporten (gsd:DateOfApprovalOfReport) 
 
Eksempler på fejl: 

- manglende udfyldelse 
- Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens dette element kun er opmærket på 

moderen. 
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 Side 58 af 64 
 

TM30 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:DateOfGeneralMeeting skal være unik. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM30: Generalforsamlingsdato (gsd:DateOfGeneralMeeting) har flere værdier: [<...>, <...>]. 
Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Generalforsamlingsdato 
(gsd:DateOfGeneralMeeting)  
 
Eksempler på fejl: 

- Udfyldt flere gange 
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 Side 59 af 64 
 

TM31 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:DateOfApprovalOfReport skal være unik. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM31: Dato for godkendelse af årsrapporten (gsd:DateOfApprovalOfReport) har flere 
værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Dato for godkendelse af årsrapporten 
(gsd:DateOfApprovalOfReport) 
 
Eksempler på fejl: 
Udfyldt flere gange 
 
  



 

Kontrol af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter 
Erhvervsstyrelsen, marts 2022 Version 2.  

 Side 60 af 64 
 

TM32 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:ReportingPeriodStartDate (med 
RegisteredReportingPeriodDeviatingFromReportedReportingPeriodDueArbitraryDatesMember i 
TypeOfReportingPeriodDimension) skal være unik. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM32: Regnskabsperiodens startdato (gsd:ReportingPeriodStartDate med 
RegisteredReportingPeriodDeviatingFromReportedReportingPeriodDueArbitraryDatesMember i 
TypeOfReportingPeriodDimension) har flere værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Regnskabsperiodens startdato ved flydende 
regnskabsår 
 
Eksempler på fejl: 
Der er opmærket flere forekomster 
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 Side 61 af 64 
 

TM33 Version: 1 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
gsd:ReportingPeriodEndDate (med 
RegisteredReportingPeriodDeviatingFromReportedReportingPeriodDueArbitraryDatesMember i 
TypeOfReportingPeriodDimension) skal være unik. 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TM33: Regnskabsperiodens slutdato (gsd:ReportingPeriodEndDate med 
RegisteredReportingPeriodDeviatingFromReportedReportingPeriodDueArbitraryDatesMember i 
TypeOfReportingPeriodDimension) har flere værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør. 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Regnskabsperiodens slutdato ved flydende 
regnskabsår 
 
Eksempler på fejl: 
Der er opmærket flere forekomster 
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 Side 62 af 64 
 

Hårde tekniske regler (CPR-data) 
 

TC01 Version: 2 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Der må ikke anvendes CPR nummer i id for context der identificerer personer 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TC01: 
Det ser ud til at der er anvendt CPR nummer i context id='<...>' 
 
Kontakt din systemleverandør 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Der må ikke anvendes CPR nummer i id for context, der identificerer personer, idet Erhvervsstyrelsen i 
så tilfælde ikke vil kunne slette CPR-numret inden videredistribution til regnskabsbrugere. 
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 Side 63 af 64 
 

TC02 Version: 2 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Der må ikke anvendes CPR nummer i typedMember i context der identificerer personer  
 
Meddelelse: 
Fejlkode TC02: 
Det ser ud til at der er anvendt CPR nummer i <...>='<...>' i context med id='<...>' 
 
Kontakt din systemleverandør 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Der må ikke anvendes CPR nummer i typedMember i context, der identificerer personer, idet 
Erhvervsstyrelsen i så tilfælde ikke vil kunne slette CPR-numret inden videredistribution til 
regnskabsbrugere. 
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TC03 Version: 2 Fase: 3 Type: FEJL 

 
Kort beskrivelse: 
Der må ikke anvendes CPR nummer i context ref for begreb, der indeholder CPR nummer 
 
Meddelelse: 
Fejlkode TC03:  
Det ser ud til at der er anvendt CPR nummer i context ref='<...>' 
Kontakt din systemleverandør 
 
Anvendelse: 
Alle entrypoints 
 
Lang beskrivelse: 
Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen. 
 
Der må ikke anvendes CPR nummer i context ref for begreb, der indeholder CPR nummer, idet 
Erhvervsstyrelsen i så tilfælde ikke vil kunne slette CPR-numret inden videredistribution til 
regnskabsbrugere. 
 


