
  Lupin – Lathund för val av konto senast uppdaterad 2022-11-30  
 

Lathund för val av konto i Lupin 
 
För dig som reser, fixar fika och/eller köper böcker, datorprylar, lab mtrl… 
 
Vanligaste tjänsterna 
Konto Beskrivning Egen kommentar 
55110 Biljetter resor 
 

In- och utrikes tjänsteresor, utgifter i samband 
med resan såsom taxiresor, färjeavgifter 
m.m. 

 

57150 Licenskostn 
programvaror 

Licenskostnader för programvaror.  

57210 Tele o datatrafik Telefonavgifter, bredband och dataöverföring.  
57320 Hotell  
 

Logi, t.ex. hotellutgifter (kost och logi), hyra 
för rum i samband med resa. 

 

57322 Måltid kurs konferens 
 

Måltidskostnader vid konferenser.  

57323 Måltid arbetsmöte Måltid som ska förmånsbeskattas i Primula 
(arbetslunch) 

 

57400 Vetenskapliga 
konferenser 

Kurs-/konferensavgift för kurser/konferenser 
som behandlar forskning mm. 
Utbildning av personal bokas på konto 48100  
Kurs konferens egen personal 

 

57450 Datatjänster övrigt Anlitande av datacentral samt utgifter för 
övriga datakonsulter.  
Reparation, underhåll samt service- och 
underhållsavtal: konto 52310 eller 52320.  
Hyror för datorer: konto 57130  

 

49500 Personalvårdande 
åtgärder 

Enklare förtäring i samband med möten, 
sammanträden i styrelser, nämnder etc. 

 

55200 Representation 
(extern) 
 

Lunch eller middag, samt presenter, till gäster 
och universitetsföreträdare i syfte att inleda 
och utveckla samarbeten. 
Intern representation: konto 49600 

 

 
Vanligaste varorna 
Konto Beskrivning Egen kommentar 
63110 Böcker Svensk och utländsk litteratur, tidskrifter eller 

avhandlingar. 
 

63120 Tidningar tidskrifter 
 

Inköp av tidningar och tidskrifter eller 
prenumerationsavgifter för dessa.  

 

63210 Datortillbehör m m Datortillbehör. Även datorer o kringutrustning 
som kostar mindre än ca 500 EUR (se nedan). 

 

63290 Kontorsmateriel 
övrigt 

Kontorsmateriel exklusive papper.  

63501  
Elapparater verktyg 
 

Maskiner, maskindelar, verktyg, mobiltelefoner 
och elektriska apparater som inte är 
datortillbehör samt elmateriel och elektriska 
tillbehör – som kostar mindre än ca 500 EUR 
(se nedan). 

 

63390 Lab materiel övrigt 
 

Laboratoriematerial: pipetter, kärl o s v. 
Obs! Kontrollera först kontona 63300-63370 om 
det finns specifikt konto som passar bättre. 

 

63350 Kemikalier Kemikalier, lösningsmedel, rengöringsmedel, 
sprit m.m. 

 

 
Obs! Om inköpspris >500 EUR exkl moms  

• Välj konto: 64100 Korttidsinvest maskin o inv, 64200 Korttidsinvest datorer mm eller 64800 
Korttidsinvest övrigt, om varan har en varaktighet på minst 1 år och inköpspris överstigande 500 euro 
exklusive moms. 

• Välj konto: 10000 Anläggningstillg prel konto om varan har en varaktighet på minst 3 år, och inköpspris 
överstigande 25 000 SEK exklusive moms. Stöldbegärlig tillgång konterad på 63* eller 64* överförs till 
anläggningsregistret genom att ange 999 Stöldbegärlig tillgång i fältet Tillgång/Fin. 


