Information om beslut om förändring i påläggsbasen för indirekta kostnader
från och med år 2022
Bakgrund
Lunds universitet tillämpar sedan år 2009 den s.k. SUHF-modellen för redovisning och kalkylering av
indirekta kostnader. I modellen finns två alternativa sätt att beräkna basen för fördelning/pålägg;
1) enbart Lön eller 2) Lön och drift.
Kritik har riktats mot de lärosäten som i likhet med Lunds universitet använder basen Lön och drift vid
utbyte/handel mellan lärosäten för att köpen anses blir dubbelbeskattade. Man hävdar att samarbetena i
många avseende borde likställas med internhandeln (som vid alla lärosäten bara bär OH från endera
köparen eller säljaren).
SUHF:s styrelse beslutade i slutet av år 2020 att rekommendera de aktuella lärosätena att senast från
och med år 2022 tillämpa exkludering av köp från annat svenskt lärosäte från den bas som debiteras
OH.
Övriga lärosäten som använder basen lön och drift har redan antagit undantaget eller beslutat att göra
det från och med år 2022.

Beslut
Den 6 september 2021 fattades samma beslut av LU:
Lunds universitet följer rekommendationen och kommer att undanta köp från
andra lärosäten från påläggsbasen från och med år 2022

Innebörd och konsekvenser
•

I Raindance:
Från och med januari 2022 tillämpas undantaget med hjälp av motpartsdimensionen i
beräkningen av påläggsbas och OH-pålägg i ekonomisystemet Raindance. I LU:s tillämpning
av SUHF-modellen används samma påläggsbas även för direkta lokalkostnader, så där blir
följaktligen samma undantag.
Alla statliga lärosäten har sedan tidigare en egen motpart medan de få icke-statliga, till
exempel Chalmers tekniska högskola, inte kan ha kvar motpart 8000. De kommer i stället att
ha motpart 8001 - Övr sv lärosäten, ej statliga. Detta ändrades på leverantörerna den 3
september 2021 så att rätt motpart sätts på inköpen automatiskt, men måste sättas manuellt vid
eventuella ombokningar. På intäktssidan finns inte samma behov, så ingen ändring av motpart
har gjorts på kunderna.

•

I EOS:
Förut har det inte gjorts någon särskillnad på externa motparter i EOS när man registrerar sin
budget/prognos, men nu måste man ändra på den externa motparten om man planerar att göra
inköp från ett annat lärosäte för att påläggsbasen ska beräknas korrekt.

Motsvarande sätt gäller sedan tidigare vid budgetering av interna intäkter och man ska tänka
på att välja intern motpart om det handlar om intern försäljning, då dessa intäkter ska minska
påläggsbasen.
Eftersom alla budget- och prognostransaktioner måste sparas på en konteringsdimension har
de förut alltid lagts på motpart 9000. Från och med budget för år 2022 sparas inmatningar på
externa motparter antingen på motpart 9900 (gäller inmatningar på Extern, övrig) eller på
motpart 9901 (gäller inmatningar på Extern, annat lärosäte). Dessa båda motparter används
bara på budget- och prognosinmatningar i EOS, medan utfallet alltid sparas på riktiga
motparter.

•

Projektkalkyler/projektbudgetar:
I projekt där man planerar större köp från andra lärosäten måste man ta hänsyn till att köpta
tjänster från andra svenska lärosäten inte längre medför pålägg för OH och direkta
lokalkostnader.

•

Övrigt och fortsättningsvis:
I beräkningen av de s.k. fördelningsbaserna till år 2022 som används i fördelning av
universitets- och fakultetsgemensamma kostnader, togs ingen hänsyn till historisk
lärosäteshandel. Sådant beslut kommer att fattas inför budget 2023 under våren 2022. Då är
också den förstudie om översyn av SUHF-modellen klar och eventuella ytterligare
förändringar kan beslutas.
För att underlätta uppföljningen finns det, i de Raindance-rapporter med möjlighet att lägga
till fler dimensioner, nu en ny motpartsstruktur, MPKAT. Alla lärosäten finns i gruppen L,
övriga motparter i gruppen Ö och interna i gruppen I.

