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Deltagare från statliga myndigheter på konferenser
Vid konferenser som Lunds universitet anordnar ska samtliga deltagare betala
moms på deltagaravgiften, förutom deltagare från statliga myndigheter. Dock
har vi fått ett förtydligande från Skatteverket när det gäller
kortbetalningar/utlägg:
”Om en anställd gör ett utlägg och betalar en konferensavgift är det inte ett
tillhandahållande mellan två statliga organ, och det blir därför inte momsfritt.
Det är bara vid direkta tillhandahållanden mellan statliga organ som det blir
momsfritt. Det hanteras säkrast genom fakturering.”
Dvs. när en deltagare från en annan statlig myndighet betalar via kort t ex via
vår internetbetalning eller via kort/kontant på plats så ska även moms läggas på
deltagaravgiften. Vår rekommendation är att istället ställa ut en faktura till den
statliga myndigheten och då inte lägga på någon moms.
Samma gäller då även när universitetets anställda deltar i andra statliga
myndigheters konferenser. Dvs. betalar de via kort med privat betalningsansvar
eller kontant så läggs moms på deltagaravgiften.

Självstudiematerial för nyanställda
Under 2015 hålls ett begränsat antal utbildningar i nuvarande ekonomimodell
och ekonomisystem. På Ekonomiwebben hittar du som är nyanställd en
sammanställning med självstudiematerial för några av sektionen Ekonomis
utbildningar. Gå igenom materialet för de ämnen som är aktuella för dig och
hör gärna av dig till vår servicetelefon om du har några frågor.
Hör även av dig om du vill arbeta med övningar i utbildningsversion av Orfi. Det
är möjligt för kurserna i navigering, kundfakturering, huvudbok,
internfakturering samt inbetalningar. Skicka i så fall namn och lucat-id, samt
vilken kurs du vill öva i så skickar vi övningshäfte till dig när din
utbildningsidentitet är upplagd. Mailadresser står under respektive kurs på
Ekonomiwebben.
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Medarbetarwebben är lanserad
I måndags lanserades Medarbetarwebben. Sektionen Ekonomi har varit med
och tagit fram material till en del av innehållet. T ex har Inköpsportalen ersatts
av sidor på Medarbetarwebben. Här hittar du våra sidor:
• Inköp och upphandling
• Om att ta betalt vid konferens
• Fakturahantering
• Ekonomi
• Resa i tjänsten (sektionen Ekonomi ansvarar för några av sidorna, t ex
om resebyråer)
• Rese- och forskningsbidrag
Adressen till Medarbetarwebben är: http://www.medarbetarwebben.lu.se/
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På Ekonomiwebben (http://www.ekonomiwebben.lu.se/) finns kontaktuppgifter, information
om rutiner och regler kring ekonomi samt administrativa verktyg.
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