
Finns krav på 
motprestation?

T ex:
 Direktiv från givaren
 Styrd publiceringsrätt
 Motparten har rätt till resultaten
 Löpande överlämnande av 

resultat
 Inskränkning att ingå andra 

avtal

Hur klassificerar jag intäkten?

Ja

Nej

Bidrag
Kontrakt

Kan finnas villkor om att 
använda medlen till visst 

ändamål och 
redovisningsplikt.

Är intäkten 
tillfällig eller 

kontinuerlig av 
mindre 

omfattning?

Ja

Bokföring:
 Kontogrupp 35-36
 Vsh 11, 35
 Ingen moms
 REKVISITION

Avgifter enl. §4
Tidskrifter och andra publikationer
Informations‐ och kursmaterial 

Konferenser och kurser
Rådgivning och annan liknande service 

Lokaler 
Utrustning 

Offentlig inköps‐ och resurssamordning

Bokföring:
 Kontogrupp 31
 Vsh 11, 21, 35, 91
 Avgör om moms ska 

läggas på
 FAKTURA

Bokföring:
 Konto 31120
 Vsh 11, 21, 35, 91
 Ingen moms
 FAKTURA

Nej

Offentligrättsliga 
avgifter

T ex kopior av allmänna 
handlingar.

Uppdrag
Avtal

Ett avtal med en eller flera 
externa parter, 

full finansiering av ett 
forskningsprojekt, utförs under 

en begränsad tid, med 
bestämd innehållsinriktning 

och med krav på 
motprestation, såsom rätt till 

resultat, fördröjning av 
publicering eller krav på 

sekretess.

Bokföring:
 Kontogrupp 34
 Vsh 11, 21, 35, 91
 Avgör om moms ska 

läggas på
 FAKTURA

Har LU rätt enl. 
avgiftsförordningen 

att ta avgifter för 
tjänsten/varan?

Ja

Bokföring:
 Kontogrupp 33
 Vsh 54, 55, 58
 Avgör om moms ska 

läggas på
 FAKTURA

Är det en 
vidare-

fakturering?
Nej

Ja

Bokföring:
 Konto 31821/54180
 Vsh 11, 21, 35, 91
 Avgör om moms ska 

läggas på
 FAKTURA

Intäkter av annat än 
anslag, bidrag och avgifter
Intäkter av sponsring, material, förkomna 

böcker, förseningsavgifter bibliotek, 
försäkringsersättningar. 

– mindre belopp

Nej

Vidarefakturering
När någon annan ska ersätta 
LU:s kostnader, t ex vid resor

Sektionen Ekonomi/ACO 20190509

Ska en del av 
bidraget överföras 

till en annan 
extern 

projektdeltagare?

Ja

Vidare-
förmedling

Kontrakt
Bidragsgivaren godkänner 

att medel vidare-
förmedlas.

Bokföring:
 Den del av intäkten som 

ska vidareförmedlas: 
Kontogrupp 73-74 
(statlig bidragsgivare 
och/eller mottagare)
eller 25920 (både 
bidragsgivaren och 
mottagaren är icke-
statliga)

 Vsh 11, 35

https://www.ekonomiwebben.lu.se/intakter
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