Lathund representation m.m.

Uppdaterad 2020-03-11

Denna lathund ska ses som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr V 2019/782),LU:s riktlinjer om alkohol mm (PE 2012/726),
ESV:s föreskrifter m.m. samt Skatteverkets bestämmelser.

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, ev förmånsbeskattning och konteringsanvisningar för ett antal händelser
• Syftet avgör vilken typ av representation som avses.
Det ska finnas en tydlig beskrivning av aktiviteten.
• Representation som avviker från gällande föreskrifter
ska i varje enskilt fall godkännas i förväg.
• Deltagare vid måltid får inte själv attestera kostnaden
utan detta ska göras av överordnad enligt
attestregelverket.
• Vid extern representation ska antalet interna deltagare
vara väl avvägt i förhållande till antalet externa gäster.
• Ofta förekommande extern representation med samma
personer eller grupp bör inte förekomma.
Händelse/Aktivitet

Syfte/Beskrivning av händelse

• Intern representation avser i huvudsak anställda som
uppbär lön eller arvode från/ LU.
• Personalfester/motsvarande får arrangeras högst 2 ggr
per år (det högre beloppet endast 1 ggr per år).
• Med måttlighet avseende alkohol menas max 2 glas vin
eller öl. Vid lunch bör alkoholhaltiga drycker undvikas.
• Med enklare förtäring menas dryck, halv fralla/bulle,
frukt och godis. Alkoholhaltiga drycker får inte serveras.
• Som måltid räknas t.ex fylld baguette, räksmörgås,
sallad eller varm mat oavsett belopp.
• Som arbetsmåltid betraktas en enklare måltid i det
Krav på verifiering

•
•
•
•

Maxbelopp

"Dricks"
Begravningsblommor

ordinarie arbetet som normalt skulle betalats privat och
ska därför förmånsbeskattas.
Förmånstagaren är själv ansvarig för att måltider som
medför förmånsbeskattning registreras i Primula.
Institutionen ansvarar för att gåvor över maxvärden
registreras för förmånsbeskattning i Primula.
En deltagarförteckning/mottagarförteckning ska alltid
innehålla för- och efternamn samt organisatorisk
tillhörighet.
Förenklad dokumentation vid avsaknad av deltagarlista
ska innehålla en uppskattning av antalet deltagare
Momsavdrag?

Förmånsbeskattning

fördelat på externa och interna.
• Anställd som bjuds på mer än 2 personalfester under ett
år p.g.a. flera uppdrag får tacka ja till samtliga, regeln
om max 2 personalfester per år gäller den bjudande
parten.

Konto i Lupin

Utläggskod i Primula

Kommentar

I undantagsfall och får inte överstiga 5% av representationskostnaden och ska rymmas inom maxkostnaden. Utanför EU kan i undantagsfall högre belopp förekomma och ska i förekommande fall godkännas i förväg.
Faktura samt namn på mottagare
inget momsavdrag
nej
Krans, gravbukett, handbukett.
49500/ 55200
Personalvårdande
Intern/extern mottagare. Inga
åtgärder/Extern
bidrag till välgörande
representation
ändamål är tilllåtna
Blommor till företag
som t.ex. tack för praktikplats
Faktura samt namn på mottagande företag
fullt momsavdrag
nej
63800
Varor köpta i samband betraktas inte som
med tjänsteresa
representation
Blomsteruppvaktning till
Vid disputation, erhållen utmärkelse, Faktura samt namn på mottagare
300 kr exkl moms och fullt momsavdrag
Personalvårdande
Blommor eller gåvor till ett
nej
49500
anställd
födelsedag, anställds sjukdom eller
budavgift
åtgärder
högre värde ska
anställningens upphörande.
förmånsbeskattas från första
kronan
Blomsteruppvaktning till
Blommor överlämnas i samband
Faktura samt namn på mottagare
750 kr exkl moms och inget momsavdrag
nej
55200
Extern representation
Omedelbart samband med
extern mottagare
med förhandlingar av olika slag eller
ev. budavgift
verksamheten krävs. Får
för att inleda eller upprätthålla goda
endast ges istället för måltid.
förbindelser med externa parter
såsom erhållen utmärkelse, jämn
födelsedag eller annan särskild
händelse
Disputationslunch eller
Måltid dagen före eller efter
Faktura samt deltagarförteckning
Inget maxbelopp men inget momsavdrag
ja
57323
Måltid, arbetsmöte (alltid 0 Betraktas som arbetsmåltid
middag
disputation med opponent
regler om
kr moms)
betygsnämnd m.fl.
återhållsamhet och
omdöme ska beaktas.
Disputationsmottagning
Mottagning på insitutionen med
Faktura samt deltagarförteckning, förenklad
600 kr inkl moms
inget momsavdrag
nej
49600
Intern representation
Betraktas som
snittar och bubbel altrnativt lättare
dokumentation kan accepteras, se ovan
informationsmöte
lunch för i huvudsak anställda men
även anhöriga
Disputationsuppvaktning
Blommor eller gåva till disputand
Faktura samt namn på mottagare
300 kr exkl moms
fullt momsavdrag
nej
49500
Personalvårdande
Blommor eller gåvor till ett
åtgärder
högre värde ska
förmånsbeskattas från första
kronan
Disputationsmiddag
Måltid för opponent, betygsnmnd
Då anhöriga till doktoranden ingår anses detta som en privat fest och ska inte bekostas av Lunds Universitet
handledare och anhöriga till
doktorand m.fl.
Försökspersoner, ersättning Biobiljetter eller lotter till
Faktura samt namn på mottagare
100 kr exkl moms
fullt momsavdrag
nej
63800
Varor köpta i samband Ett tillfälle per person/år. Vid
försökpersoner istället för ersättning
med tjänsteresa
flera tillfällen eller högre
belopp per person utbetalas
arvode.
Försökspersoner, fika
Försökspersoner bjuds på fika efter Faktura samt namn på mottagare
fullt momsavdrag
nej
57325
Förtäring till
utförd provtagning
försökspersoner
Sida 1 av 6

Händelse/Aktivitet
Frackhyra anställd

Syfte/Beskrivning av händelse
Krav på verifiering
En anställd ska delta i promovering Privat kostnad och ska betalas av den som
eller gå på sin doktorands promotion hyrt fracken även om det sker i tjänsten.

Frackhyra hedersdoktor

Momsavdrag?
inget momsavdrag

Förmånsbeskattning
ja

Konto i Lupin
57892

Ring, frackhyra mm till hedersdoktor Faktura samt namn på mottagare

fullt momsavdrag

nej

ring 63800
frackhyra 57892

Fruktkorg till anställda

Fruktkorg erbjuds alla

Faktura

fullt momsavdrag

nej

49500

Fika typ "Fredagsfika"

Alla bjuds på t.ex bulle, smör och ost
till förmiddagsfikat.
Det bjuds på kaffe/te, bulle och/eller
frukt.
Kaffe/Te, bulle frukt bjuds med
anledning av att det är en extern gäst
inbjuden
Kaffe/te, bulle frukt bjuds anställda
som brukligt vid dessa möten men
den här dagen deltar en extern gäst

Faktura

120 kr exkl moms

fullt momsavdrag

nej

49500

Faktura

120 kr exkl moms

fullt momsavdrag

nej

49500

Faktura samt deltagarförteckning

120 kr exkl moms

inget momsavdrag

nej

55200

Faktura

120 kr exkl moms

fullt momsavdrag

nej

49500

Personalvårdande
åtgärder

Fika serveras i samband med
förhandlingar av olika slag eller för
att inleda eller upprätthålla goda
förbindelser med externa parter.
Personalen, bjuds på alkoholfri glögg
och pepparkakor.
Studenterna bjuds på alkoholfri glögg
och pepparkakor.
Gåva i samband med förhandlingar
av olika slag eller för att inleda eller
upprätthålla goda förbindelser med
externa parter
Ring, frackhyra mm till hedersdoktor

Faktura samt deltagarförteckning

120 kr exkl moms

inget momsavdrag

nej

55200

Extern representation

Faktura

120 kr exkl moms

fullt momsavdrag

nej

49500

fullt momsavdrag

nej

57324

Personalvårdande
åtgärder
Förtäring
studentevenemang
Extern representation

Informationsmöte

Anställda som deltar
informationsmöte bjuds på lunch i
anslutning till mötet.

Faktura samt deltagarförteckning

Informationsmöte med
enklare förtäring för
anställda
Informationsmöte med
enklare förtäring för
studenter
Jubileumsgåva

Anställda bjuds på kaffe och
bulle/motsv

Faktura

Studenter bjuds på kaffe och
bulle/motsv

Faktura

Julfest, måltid

Personalfest

Julfest, kringkostnader

Utöver måltid, såsom lokalhyra,
musikunderhållning mm.

Fika vid möten,
sammanträde
Fika vid möten,
sammanträden
Fika vid möten,
sammanträden
Fika vid möten,
sammanträden
Glöggmingel personalen
Glöggmingel studenter
Gåva till extern mottagare

Hedersdoktor

Maxbelopp

Faktura
Faktura samt namn på mottagare

750 kr exkl moms

Faktura samt namn på mottagare

inget momsavdrag

55200

Utläggskod i Primula
Ersätts inte vid utlägg

Kommentar
Betalas inte av Lunds
Universitet men ska i
förekommande fall
förmånsbeskattas
Varor köpta i samband Räknas som kostnad i
med tjänsteresa/Tjänster samband med Akademisk
köpta i samband m
högtid
tjänsteresa
Personalvårdande
åtgärder
Personalvårdande
åtgärder
Personalvårdande
åtgärder
Extern representation
Den externa gästen är
anledningen till fikan

Omedelbart samband med
verksamheten krävs. Får
endast ges istället för måltid.

fullt momsavdrag

nej

ring 63800
frackhyra 57892

600 kr inkl moms

inget momsavdrag

nej

49600

120 kr exkl moms

fullt momsavdrag

nej

49500

Personalvårdande
åtgärder

fullt momsavdrag

nej

57324

Förtäring
studentevenemang

Betraktas inte som
representation

1 350 kr inkl moms

fullt momsavdrag

nej

49500

Personalvårdande
åtgärder

Faktura samt deltagarförteckning

1 000 kr inkl moms alt
600 kr inkl moms

inget momsavdrag

nej

49600

Intern representation

Faktura samt deltagarförteckning

500 kr inkl moms

inget momsavdrag

nej

49600

Intern representation

Gåva till ett högre värde ska
förmånsbeskattas från första
kronan
Räknas som personalfest,
det högre beloppet max 1
ggr/år.
Får ej användas till måltid

Gåva till anställda när LU/Institution Faktura samt mottagarförteckning
firar 25-50-75- eller 100-årsjubileum

Sida 2 av 6

Varor köpta i samband
med tjänsteresa/ Tjänster
köpta i samband m
tjänsteresa
Intern representation

Den externa gästen är inte
anledningen till fikan

Räknas som kostnad i
samband med Akademisk
högtid
Förutsätter
envägskommunikation och
får endast ske vid enstaka
tillfällen

Händelse/Aktivitet
Julklapp till anställda som
arbetar på 1 arbetsställe

Syfte/Beskrivning av händelse
Gåva i form av t.ex presentkort eller
s.k gåvokort, matkorg etc. Inga
gåvor till välgörande ändamål.

Krav på verifiering
Faktura samt mottagarförteckning

Maxbelopp
450 kr inkl moms

Momsavdrag?
fullt momsavdrag

Förmånsbeskattning
nej

Konto i Lupin
49500

Utläggskod i Primula
Personalvårdande
åtgärder

Julklapp till anställda som
arbetar på 2 eller flera
arbetsställen där summan
av alla julklapprna
understiger maxbeloppet
Julklapp till anställda som
arbetar på 2 eller flera
arbetsställen där summan
av alla julklapparna
överstiger maxbeloppet
Jullunch/Julbord/Julmiddag

Gåva i form av t.ex presentkort eller
s.k gåvokort, matkorg etc. Inga
gåvor till välgörande ändamål.

Faktura samt mottagarförteckning

450 kr inkl moms

fullt momsavdrag

julklapp 1 ingen
förmånsbeskattning,
julklapp 2 och därefter ska
förmånsbeskattas

49500

Personalvårdande
åtgärder

Gåva i form av t.ex presentkort eller
s.k gåvokort, matkorg etc. Inga
gåvor till välgörande ändamål.

Faktura samt mottagarförteckning

450 kr inkl moms

fullt momsavdrag

ja, båda julklapparna
förmånsbeskattas

49500

Personalvårdande
åtgärder

Anställda bjuds på jullunch/julbord.

Faktura samt deltagarförteckning

1 000 kr inkl moms alt
600 kr inkl moms

inget momsavdrag

nej

49600

Intern representation

Kaffe till anställda

Gratis kaffe från automat eller
Faktura
fullt momsavdrag
nej
49500
liknande till anställda
Kan ske i olika former t.ex ett informationsmöte med efterföljande kaffe och tårta, eller en hel- eller halvdagskonferens, se under Informationsmöte, Fika och Konferenser
LU anordnar konferens och inbjuder Faktura, program och deltagarförteckning.
fullt momsavdrag
ja
57322/57400
externa deltagare. I konferensen
deltar även LU-anställda.

"Kick-off"
Konferens med externa
deltagare
Konferens, hel eller halv
dag, alternativt lunch till
lunch - arbetsmöte

LU anordnar konferens i egna lokaler Faktura, program och deltagarförteckning.
eller på kursgård för anställda. I
konferenskostnaden ingår helpension
för deltagarna. Konferensens mål är
att t.ex. få klart en forskningsrapport
eller att jobba undan i lugn och ro.

Konferens, hel eller halv
dag, alternativt lunch till
lunch - intern konferens

Konferensdeltagande,
extern arrangör

LU anordnar konferens i egna lokaler Faktura, program och deltagarförteckning.
eller på kursgård för anställda. I
konferenskostnaden ingår helpension
för deltagarna. Konferensen
fokuserar på
verksamhetsplanering/motsv för
nästa år/termin eller t. ex. start på ett
nytt projekt. Även teambuilding
räknas in här.
LU-anställd deltar i konferens som
Faktura, program och deltagarförteckning.
arrangeras av annan än LU.

Konferensdeltagande,
extern arrangör

LU-anställd deltar i konferens som
föreläsare.

Faktura, program och deltagarförteckning.

Kringkostnader vid
representation

Utöver måltid, såsom lokalhyra,
musikunderhållning mm.

Faktura, program och deltagarförteckning.

500 kr inkl moms

Sida 3 av 6

Personalvårdande
åtgärder
Måltid, kurs och
konferens/
Konferensavgift
vetenskaplig konferens
Måltid, arbetsmöte (alltid 0
kr moms)

Kommentar
Julklapp till ett högre värde
eller i form av bidrag till
välgörande ändamål ska
förmånsbeskattas från första
kronan
Endast en julklapp får ges
skattefritt

Vid totalbelopp över
maxbelopp
förmånsbeskattas från första
kronan m.a.o alla gåvorna
Räknas som personalfest,
det högre beloppet max 1
ggr/år.

Anställda anses som
deltagare i extern konferans

inget momsavdrag
på maten, men fullt
momsavdrag på
logikostnader om
dessa går att
separera på
fakturan, i annat
fall inget
momsavdrag
överhuvudtaget.
fullt momsavdrag

ja

57323

nej

48100/57322

Kurs- och konferensavgift, Utgår traktamente skall detta
utb/komp utv/Måltid, kurs reduceras för måltider
och konferens

fullt momsavdrag

ja

48100/57400

Kurs- och konferensavgift, Utgår traktamente skall detta
utb/komp utv/
reduceras för måltider
Konferensavgift
vetenskaplig konferens

fullt momsavdrag

nej

48100/57400

Kurs- och konferensavgift, Utgår traktamente skall detta
utb/komp utv/
reduceras för måltider
Konferensavgift
vetenskaplig konferens

inget momsavdrag

nej

49600

Intern representation

Betraktas som arbetsmöte.
Utgår traktamente skall detta
reduceras för måltider

Får ej användas till måltid

Händelse/Aktivitet
Kurs

Syfte/Beskrivning av händelse
LU-anställd deltar i extern kurs där
måltider ingår i programmet

Kurs

LU-anställd deltar i intern kurs där
Faktura, program och deltagarförteckning.
måltider ingår i programmet
LU-anställd bjuds på alkoholfri glögg Faktura
införe julen

Luciakaffe med glögg

Krav på verifiering
Faktura, program och deltagarförteckning.

Maxbelopp

120 kr exkl moms

Momsavdrag?
fullt momsavdrag

Förmånsbeskattning
ja

Konto i Lupin
48100

Utläggskod i Primula Kommentar
Kurs- och konferensavgift, Utgår traktamente skall detta
utb/komp utv
reduceras för måltider

fullt momsavdrag

nej

57322

Måltid, kurs och konferens

fullt momsavdrag

nej

49500

Personalvårdande
åtgärder

Alkoholfri glögg, inga
alkoholhaltiga drycker vid
enklare förtäring
Ska normalt inte förekomma
vid LU, alkoholhaltiga
drycker bör undvikas

Lunch på arbetsplatsen

Två eller flera anställda beställer
lunch till arbetslokalen, under
pågående arbete

Faktura samt deltagarförteckning

enklare måltid/"dagens inget momsavdrag
rätt"

ja

57323

Ersätts inte vid utlägg

Lunch på restaurang

Två eller flera anställda träffas för
gemensam lunch och diskussion i
arbetsfrågor på en restaurang.

Faktura samt deltagarförteckning

enklare måltid/"dagens inget momsavdrag
rätt"

ja

57323

Ersätts inte vid utlägg

Lunchseminarium

Föreläsning under lunchtid för
Faktura samt deltagarförteckning
anställda och andra där det serveras
en sallad eller fylld baguette

inget momsavdrag

ja

57323

Lunch/middag i hemmet,
extern representation

Måltid med externa gäster i LUanställds hem

1 000 kr inkl moms alt
600 kr inkl moms

inget momsavdrag

nej

55200

Extern representation

Ska tillämpas restriktivt.

Lunch/middag i hemmet,
intern representation

Måltid med LU-anställda i annan LU- Måltid med interna gäster.
anställds hem
Verifikation: Inköpskvitto, deltagarförteckning

600 kr inkl moms

inget momsavdrag

nej

49600

Intern representation

Ska normalt inte förekomma
vid LU

Middag på arbetsplatsen

Två eller flera anställda beställer
middag till arbetslokalen, under
pågående arbete

enklare måltid

inget momsavdrag

ja

57323

Ersätts inte vid utlägg

Ska normalt inte förekomma
vid LU, alkoholhaltiga
drycker bör undvikas

Middag på restaurang

Middag i samband med förhandlingar Faktura samt deltagarförteckning
av olika slag eller för att inleda eller
upprätthålla goda förbindelser med
externa parter
Två eller flera anställda träffas för
Faktura samt deltagarförteckning
gemensam middag och diskussion i
arbetsfrågor på en restaurang.

1 000 kr inkl moms

inget momsavdrag

nej

55200

Extern representation

enklare måltid

inget momsavdrag

ja

57323

Ersätts inte vid utlägg

Ska normalt inte förekomma
vid LU, alkoholhaltiga
drycker bör undvikas

49500

Personalvårdande
åtgärder

Minnesgåva får ges endast
vid NOR (Nit och Redlighet i
Rikets tjänst) och när
anställningen upphör.
Gåvomottagaren ska ha varit
anställd minst 6 år. Gåvan är
ingen rättighet att få för den
anställde utan en möjlighet
från arbetsgivarens sida att
ge utan att mottagaren blir
förmånsbeskattad.

49500

Personalvårdande
åtgärder

Får endast förekomma om
centralt avtal tecknats för
hela LU och betraktas som
naturaförmån. Ska för övrigt
inte förekomma vid LU.

Middag på restaurang

Minnesgåva till anställda

Motion för en inst/motsv.
t.ex. hyra av
badmintonbana.

Inköpskvitto, deltagarförteckning

Faktura samt deltagarförteckning

Gåva av minneskaraktär till anställd Faktura samt namn på mottagaren
kan ges vid NOR, Nit Och Redlighet i
rikets tjänst (30 år eller mer, vid
pensionering 25 år) eller vid
anställningens upphörande.

10 000 kr per tillfälle inkl fullt momsavdrag Skattefrihet vid max två
moms
tillfällen under
anställningstiden (1 tillfälle
utöver vid anställningens
upphörande)

Faktura

fullt momsavdrag

Sida 4 av 6

ja

Ska normalt inte förekomma
vid LU, alkoholhaltiga
drycker bör undvikas

Måltid, arbetsmöte (alltid 0 Betraktas som arbetsmåltid,
kr moms)
alkoholhaltiga drycker bör
undvikas

Händelse/Aktivitet
Nobelfesten

Syfte/Beskrivning av händelse
Biljett, resa och hotellkostnad för
medföljande make/maka

Krav på verifiering
Faktura + namn på resenären

Maxbelopp

Momsavdrag?
fullt momsavdrag

Förmånsbeskattning
nej

Konto i Lupin

Utläggskod i Primula

10 000 kr inkl moms

fullt momsavdrag

nej

49500

Personalvårdande
åtgärder

fullt momsavdrag

ja

57322

inget momsavdrag

nej

49600

Kommentar
Endast rektors vid LU (inte
LTH eller EH) medföljande
make/maka får ersättning av
LU, övriga får betala privat.

NOR, Utmärkelse för Nit
Gåva vid längre tids anställning, 30
och Redlighet i rikets tjänst år eller 25 år vid pensionering,
hanteras centralt
Nätverksmöte
Deltagare från olika
universitet/företag/motsv samlas för
att nätverka från lunch till lunch,
oavsett finansiering av
arrangemanget.
Personalfest
LU-anställda bjuds på middag

Faktura samt namn på mottagaren

Personalutbildning inkl
måltid

LU anordnar kurs för anställda.
Lunch samt kaffe fm och em
serveras.
Anställd deltar i kurs som anordnas
av extern arrangör i arrangörens
lokaler. Lunch ingår i kursen

Faktura samt deltagarlista

fullt momsavdrag

nej

57322

Faktura samt deltagarförteckning

fullt momsavdrag

ja

48100

Kurs- och konferensavgift, Utgår traktamente skall detta
utb/komp utv
reduceras för måltider

Artiklar av förhållandevis obetydligt
värde med universitetets logotyp.

Faktura samt mottagarförteckning

300 kr exkl moms

fullt momsavdrag

nej

63800

Faktura

120 kr exkl moms

fullt momsavdrag

nej

49500

Kan bestå av introduktionsmöten,
examenshögtider mm
Ledamöterna bjuds på lunch.

Faktura samt deltagarförteckning.

fullt momsavdrag

nej

57324

Faktura samt deltagarförteckning.

inget momsavdrag

ja

57323

Varor köpta i samband
med tjänsteresa
Personalvårdande
åtgärder
Förtäring
Betraktas som driftskostnad
studentevenemang
Måltid, arbetsmöte (alltid 0 Alkoholhaltiga drycker bör
kr moms)
undvikas. Måltider i
samband med styrelsemöten
ska alltid förmånsbeskattas

Styrelsemöte kombinerat
med internat för t.ex
framtidsplanering eller
strategiska frågor

Ledamöterna bjuds på lunch, fikor
och middag

Faktura, program och deltagarförteckning.

inget momsavdrag Förmånsbeskattning ska
för styrelsedelen, göras för den/de måltid/er
fullt momsavdrag
som avser ordinarie
för framtidsdelen styrelsemöte. För den del
som behandlar framtid etc
ingen förmånsbeskattning,
räknas som intern
konferens

Teaterbiljetter,
musikunderhållning

Till anställd i egenskap av julklapp
att användas för enskilt bruk

Faktura samt deltagarförteckning

Teaterbiljetter,
musikunderhållning

Till anställd i egenskap av
Faktura samt deltagarförteckning
kringkostnad tex vid julfest när
teaterbiljetten/underhållningen är
kombinerad med middag.
Betraktas som representationsgåva. Faktura samt mottagarförteckning

Personalutbildning/extern
kurs
Reklamgåva
Sammanträde med kaffe
och bulle
Studentevenemang
Styrelsemöte

Teaterbiljetter,
musikunderhållning till icke
anställd

Faktura och/eller restaurangnota,
deltagarförteckning

Faktura samt deltagarförteckning

1 000 kr inkl moms alt
600 kr inkl moms

Måltid, kurs och konferens Betraktas som extern
konferens för alla
inblandade. Utgår
traktamente ska detta
reduceras för måltider.
Intern representation
Max 2 tillfällen/år, endast ett
av tillfällena få uppgå till det
högre beloppet
Måltid, kurs och konferens

57323 för
styrelsedelen
57322
framtidsdelen

Måltid, arbetsmöte (alltid 0
kr moms) för
styrelsedelen/ Måltid,
kurs och konferens för
framtidsdelen

450 kr inkl moms

fullt momsavdrag

nej

49500

Personalvårdande
åtgärder

500 kr inkl moms

inget momsavdrag

nej

49600

Intern representation

750 kr exkl moms

inget momsavdrag

55200

Extern representation
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Överstiger värdet
beloppsgränsen ska gåvan
beskattas från första kronan.

Omedelbart samband med
verksamheten krävs. Får
endast ges istället för måltid.

Händelse/Aktivitet
Uppvaktning

Krav på verifiering
Faktura samt namn på mottagare

Maxbelopp
750 kr exkl moms

Momsavdrag?
inget momsavdrag

Förmånsbeskattning
nej

Konto i Lupin
55200

Utläggskod i Primula
Extern representation

Kommentar
Anses inte ha tillräckligt
samband med verksamheten
och bör undvikas.

Faktura samt namn på mottagare

300 kr exkl moms

fullt momsavdrag

nej

49500

Personalvårdande
åtgärder

Anställda bjuds på en enklare lunch Faktura samt namn på mottagare
enklare lunch
vid medarbetares pensionering,
anställningens upphörande eller
motsv.
Uppvaktning middag
Anställda bjuds på middag vid t.ex. Faktura samt deltagarförteckning
600 kr inkl moms
medarbetares pensionering eller
anställningens upphörande.
Uppvaktning tårta
Anställda bjuds på kaffe o tårta eller Faktura
120 kr exkl moms
snacks o dryck eller motsv i
samband med t.ex. medarbetares
pensionering eller anställningens
upphörande
Uppvaktning vid anställdas Betraktas som privat kostnad och får ej belasta universitetets medel
bröllop, barnafödande etc
Workshop
En konferens eller delar av konferens kan vara i form av workshop, se vidare under Konferens
Övertidsarbete, enklare
Kaffe och bulle som intas på
Faktura samt deltagarförteckning
120 kr exkl moms
förtäring
arbetsplatsen.
Övertidsarbete, måltid
Sallad, fylld baguette eller varm
Faktura samt deltagarförteckning
enklare måltid
måltid som intas på arbetsplatsen.

fullt momsavdrag

nej

49500

Personalvårdande
åtgärder

Blommor eller gåvor till ett
högre värde ska
förmånsbeskattas från första
kronan.

inget momsavdrag

nej

49600

Intern representation

fullt momsavdrag

nej

49500

Personalvårdande
åtgärder

fullt momsavdrag

nej

49500

inget momsavdrag

ja

57323

Personalvårdande
åtgärder
Måltid, arbetsmöte (alltid 0
kr moms)

Uppvaktning blommor

Syfte/Beskrivning av händelse
Blommor eller annan gåva till t.ex
chefsperson på annat universitet.
Gåvor till externa kontakter i
samband med helger, personliga
högtidsdagar eller dödsfall.
Medarbetare går i pension,
anställningen upphör el dyl.

Uppvaktning enklare lunch

Konto
48100
49500
49600
55200
57322
57323
57324
57325
57400
57892
63800

Benämning
Kurs och konferens egen personal
Personalvårdande åtgärder
Representation Intern
Representation Extern
Måltid kurs konferens
Måltid arbetsmöte
Förtäring studentevenemang
Förtäring till försökspersoner
Vetenskapliga konferenser
Köpta tjänster övrigt
Övriga varor

Se även Medarbetarwebben.
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Räknas som personalfest,
får hållas högst 2 ggr per år

