Lathund representation m.m.

Uppdaterad 2017-07-01

Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt
Skatteverkets bestämmelser.

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser
1)

Representation som överstiger rekommenderad maxkostnad ska i varje enskilt fall godkännas i förväg av
respektive områdes kanslichef, förvaltningschefen för förvaltningen och USV eller rektor.
Intern representation avser anställda som uppbär lön eller arvode från LU
Förmånstagaren är själv ansvarig för att måltider som medför förmånsbeskattning registreras i reseräkningssystemet,(se instruktioner sist i dokumentet)
Institutionen ansvarar för att gåvor över godkända värden anmäls till lönehantering för förmånsbeskattning.
Vid extern representation får antalet interna deltagare endast i undantagsfall överstiga antalet externa gäster
Val av konto för representation (55200 eller 49600) där både externa och interna deltagare deltar avgörs av övervägande andelen,
i andra hand kan syftet vara avgörande för valet av konto, men aldrig delad kontering.
Personalfester/motsvarande får arrangeras högst 2 ggr per år.
En deltagarförteckning/mottagarförteckning ska alltid innehålla för- och efternamn samt organisatorisk tillhörighet
Med enklare förtäring menas dryck, halv fralla/bulle, frukt och godis. Fylld baguette, räksmörgås eller sallad ska bokföras som "Måltid vid arbetsmöt"
konto 57323 och förmånbeskattas.
Som arbetsmåltid räknas en måltid som inte anses vara varken intern eller extern representation eller ingå i ett konferensarrangemang och som normalt
skulle betalats privat. Ska normalt inte förekomma vid LU.
Händelse/Aktivitet

Beskrivning händelse/Krav på verifiering

Arbetslunch/middag på
restaurang

Två eller flera anställda träffas för
gemensam lunch och diskussion i
arbetsfrågor på en restaurang.
Verifikation: restaurangnota,
deltagarförteckning

Rekommen
derad maxkostn exkl
moms 1)

Sida 1 av 8

Momsavdrag?

Förmånsbeskattning

Konto

Kommentar

inget momsavdrag

ja

57323

Ska normalt inte förekomma
vid LU

Arbetslunch/middag på
arbetsstället

Två eller flera anställda beställer
lunch/middag till arbetslokalen, under
pågående arbete
Verifikation: Faktura och /eller
restaurangnota, deltagarförteckning

inget momsavdrag

ja

57323

Ska normalt inte förekomma
vid LU

Begravningsblommor

Krans, gravbukett, handbukett. Verifikation:
Faktura samt namn på mottagare

inget momsavdrag

nej

49500/
55200

Intern/extern mottagare

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

Blomsteruppvaktning vid
Verifikation: Faktura samt namn på
disputation, födelsedag,
mottagare
anställds sjukdom eller
anställningens upphörande.

250,00 kr
exkl
budavgift

fullt momsavdrag

nej

49500

Disputationslunch

Lunch för respondent, opponent,
handledare, betygsnämnd.
Verifikation: Faktura och/eller
restaurangnota, deltagarförteckning

650,00 kr

inget momsavdrag

nej

55200

Disputationsuppvaktning

Blommor eller gåva till disputand
Verifikation: Faktura eller inköpskvitto

250,00 kr

fullt momsavdrag

nej

49500

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

"Dricks"

I undantagsfall och får inte överstiga 5% av
representationskostnaden och ska rymmas
inom maxkostnaden.

Enklare uppvaktning

Blommor vid disputation, födelsedag,
anställningens upphörande. Verifikation:
Faktura eller inköpskvitto

250,00 kr

fullt momsavdrag

nej

49500

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

Fruktkorg till anställda

Tillgängligt för alla, tex i ett lunchrum.
Verifikation: Faktura

fullt momsavdrag

nej

49500
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Hedersdoktor, ringar,
frackhyra mm

Verifikation: Faktura från leverantören

fullt momsavdrag

nej

Hedersdoktor, lunch,
middag

Måltid med externa gäster.
Verifikation: Faktura och/eller
restaurangnota, deltagarförteckning

fullt momsavdrag

nej

57322

Informationsmöte med
enklare förtäring för
anställda

Anställda bjuds på kaffe och bulle
Verifikation: Faktura, deltagarförteckning

100,00 kr

fullt momsavdrag

nej

49500

Informationsmöte med
enklare förtäring för
studenter eller andra
externa mottagare

Det bjuds på kaffe och bulle
Verifikation: Faktura och deltagarförteckning

100,00 kr

inget momsavdrag

nej

55200

Julgåva till anställda

Verifikation: Faktura eller kvitto,
mottagarförteckning

450,00 kr
OBS inkl
moms

fullt momsavdrag

nej

49500

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

Jullunch/Julbord

Anställda bjuds på jullunch.
Verifikation: Faktura och/eller
restaurangnota, deltagarförteckning
Utöver måltid enligt ovan, kringkostnader
såsom lokalhyra, musikunderhållning mm.
Verifikation: Faktura + deltagarförteckning

650,00 kr

inget momsavdrag

nej

49600

Räknas som personalfest,
max 2 ggr/år.

350,00 kr

inget momsavdrag

nej

49600

Julfest, kringkostnader

ring 63800 Räknas till kostnader för
frackhyra Akademisk högtid
57892

Kaffe till anställda

Gratis kaffe från automat eller liknande till
anställda
Verifikation: Faktura

fullt momsavdrag

nej

49500

Konferensdeltagande,
extern arrangör

LU-anställd deltar i konferens som
arrangeras av annan än LU. Måltider ingår.
Verifikation: Faktura

fullt momsavdrag

ja

48100
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Räknas till kostnader för
Akademisk högtid

Utgår traktamente skall detta
reduceras.

Konferenskostnad, intern
konferens på kursgård

Konferens på kursgård. I
konferenskostnaden ingår helpension för
deltagarna. Arbete pågår hela dagarna.
Verifikation: Faktura från kursgården,
deltagarlista och program

fullt momsavdrag

nej

57322

Minst 6 timmar per dag måste vara
avsatt för studier/motsv. för att fullt
avdrag för moms ska tillåtas.
Program/dokumentation av
kursens/konferensens innehåll ska
bifogas.

Konferenskostnad intern
konferens på LU

Heldagskonferens för anställda på LU, kaffe
fm, lunch och kaffe em ingår.
Verifikation: Faktura, deltagarlista och
program

fullt momsavdrag

nej

57322

Minst 6 timmar per dag måste vara
avsatt för studier/motsv. för att fullt
avdrag för moms ska tillåtas.
Program/dokumentation av
kursens/konferensens innehåll ska
bifogas.

LU-konferenser med
externa deltagare

LU anordnar konferens och inbjuder externa
deltagare. I konferensen deltar även LUanställda.
Verifikation: Faktura för hotell, mat,
lokalhyra, program och deltagarförteckning.

fullt momsavdrag

nej

57322/
57400

Minst 6 timmar per dag måste vara
avsatt för studier/motsv. för att fullt
avdrag för moms ska tillåtas.
Program/dokumentation av
kursens/konferensens innehåll ska
bifogas.

Luciakaffe med glögg

Verifikation: Inköpskvitton

fullt momsavdrag

nej

49500

Lunch/middag, extern
representation

Måltid med externa gäster.
Verifikation: Faktura och/eller
restaurangnota, deltagarförteckning

650,00 kr

inget momsavdrag

nej

55200

Lunch/middag i hemmet,
extern representation

Måltid med externa gäster.
Verifikation: Inköpskvitto, deltagarförteckning

650,00 kr

inget momsavdrag

nej

55200

Massage

Massage som erbjuds alla anställda vid
enheten. Verifikation: Faktura från
leverantör.

fullt momsavdrag

nej

49500
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Ska tillämpas restriktivt.
Särskilt viktigt med fullgoda
underlag.

Minnesgåva till anställda

Gåva av minneskaraktär till anställd vid
exempelvis högtidsdagar, t ex 50-årsdag,
längre tids anställning (enl RSV 6 år) eller
när anställningen upphör. Verifikation:
Faktura från leverantören eller inköpskvitto,
namn på mottagaren

10000,00 kr
OBS inkl
moms

fullt momsavdrag

Skattefrihet vid
max två
tillfällen under
anställningstide
n (1 tillfälle
utöver
utmärkelsen
för "nit och
redlighet")

49500

Gåvan är ingen rättighet att
få för den anställde utan en
möjlighet från arbetsgivarens
sida att ge utan att
mottagaren blir
förmånsbeskattad.

Personalfest, anställda
bjuds på middag som
serveras på restaurang

Verifikation: Faktura och/eller
restaurangnota, deltagarförteckning

650 kr alt
450 kr

inget momsavdrag

nej

49600

Max 2 tillfällen/år, endast ett
av tillfällena få uppgå till det
högre beloppet

Personalfest, anställda
bjuds på middag som
serveras i LU:s lokaler

Verifikation: Faktura och/eller
restaurangnota, deltagarförteckning

650 kr alt
450 kr

inget momsavdrag

nej

49600

Max 2 tillfällen/år, endast ett
av tillfällena få uppgå till det
högre beloppet

Personalutbildning/intern
kurs inkl måltid

LU anordnar kurs för anställda. Lunch samt
kaffe fm och em. Verifikation: Faktura

fullt momsavdrag

nej

57322

Minst 6 timmar per dag måste vara
avsatt för studier/motsv. för att fullt
avdrag för moms ska tillåtas.
Program/dokumentation av
kursens/konferensens innehåll ska
bifogas.

Personalutbildning/extern
kurs

Anställd deltar i kurs som anordnas av
extern arrangör i arrangörens lokaler. Lunch
ingår i kursavgift som betalas av LU.
Verifikation: Faktura från kursarrangören.

fullt momsavdrag

ja

48100

Utgår traktamente ska detta
reduceras.

Planerings/informationsmöten

Anställda som deltar i
planerings/informationsmöte bjuds på lunch i
anslutning till mötet. Verifikation: räkning från
restaurang + deltagarförteckning

inget momsavdrag

nej

49600

Förutsätter
envägskommunikation och
får endast ske vid enstaka
tillfällen

450,00 kr
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Promotionsmottagning

Mottagning med buffé för anställda och
externa. Verifikation: Faktura från
leverantören och/eller restuarangnota samt
deltagarförteckning, t.ex. utdrag ur gästbok.

fullt momsavdrag

nej

57322

Reklamgåva

Artiklar av förhållandevis obetydligt värde
med universitetets logotyp. Verifikation:
Faktura från leverantören +
mottagarförteckning

200,00 kr

fullt momsavdrag

nej

63800

Representation i hemmet

Måltid med externa gäster. Antalet interna
deltagare endast i undantagsfall överstiga
antalet externa gäster
Verifikation: Inköpskvitto, deltagarförteckning

650,00 kr

inget momsavdrag

nej

55200

Sammanträde med kaffe
och bulle

Verifikation: Faktura och deltagarförteckning

100,00 kr

fullt momsavdrag

nej

49500

Styrelsemöte

Ledamöterna bjuds på lunch. Verifikation:
Faktura från leverantören och/eller
restaurangnota samt deltagarförteckning.

inget momsavdrag

ja

57323

Teaterbiljetter,
musikunderhållning till
anställd i egenskap av
julklapp att användas för
enskilt bruk

Verifikation: Faktura kvitto på teaterbiljetter
samt deltagarförteckning

450,00 kr
OBS inkl
moms

fullt momsavdrag

nej

49500

Teaterbiljetter,
musikunderhållning till
anställd i egenskap av
kringkostnad tex vid julfest

När teaterbiljetten är kombinerad med
middag. Verifikation: Faktura kvitto på
teaterbiljetter samt deltagarförteckning

350,00 kr

inget momsavdrag

nej

49600
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Ska tillämpas restriktivt.
Särskilt viktigt med fullgoda
underlag.

Överstiger värdet
beloppsgränsen ska gåvan
beskattas från första kronan.

Uppvaktning blommor

Medarbetare går i pension, anställningen
upphör el dyl. Blomsteruppvaktning.
Verifikation: Faktura eller inköpskvitto

250,00 kr

fullt momsavdrag

nej

49500

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

Uppvaktning gåva

Gåva tex vid 50-årsdag, längre tids
anställning (enl RSV 6 år) eller vid
anställningens upphörande. Verifikation:
Faktura från leverantören eller inköpskvitto,
namn på mottagaren

10000,00 kr
OBS inkl
moms

fullt momsavdrag

Skattefrihet vid
max två
tillfällen under
anställningstide
n (1 tillfälle
utöver
utmärkelsen
för "nit och

49500

Gåvan är ingen rättighet att
få för den anställde utan en
möjlighet från arbetsgivarens
sida att ge utan att
mottagaren blir
förmånsbeskattad.

Uppvaktning middag

Anställda bjuds på middag vid medarbetares
pensionering, anställningens upphörande
eller motsv. Verifikation: Faktura och/eller
restaurangnota, deltagarförteckning

450,00 kr

inget momsavdrag

nej

49600

Räknas som personalfest,
får hållas högst 2 ggr per år

Uppvaktning tårta

Anställda bjuds på kaffe o tårta eller snacks
o dryck eller motsv i samband med t.ex.
medarbetares pensionering eller
anställningens upphörande
Verifikation: Faktura eller inköpskvitto,
deltagarförteckning

100,00 kr

fullt momsavdrag

nej

49500

nej

57322

Uppvaktning vid anställdas Betraktas som privat kostnad och får ej belasta universitetets medel
bröllop, barnafödande etc
Workshop, heldag med fika LU anordnar workshop. I programmet ingår
kaffe och lunch.
och lunch
Verifikation: Faktura, deltagarlista och
program

fullt momsavdrag
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Minst 6 timmar per dag måste vara
avsatt för studier/motsv. för att fullt
avdrag för moms ska tillåtas.
Program/dokumentation av
kursens/konferensens innehåll ska
bifogas.

Workshop, halvdag lunch

LU anordnar workshop. I programmet ingår
kaffe och lunch.
Verifikation: Faktura, deltagarlista och
program

Workshop, halvdag fika

LU anordnar workshop. I programmet ingår
kaffe
Verifikation: Faktura, deltagarlista och
program

Övertidsarbete, enklare
förtäring

Ska intas på arbetsplatsen. Verifikation:
Inköpskvitto + deltagarförteckning

Övertidsarbete, måltid

Verifikation: Inköpskvitto +
deltagarförteckning

Konto
48100
49500
49600
55200
57322
57323
57400
57892
63800

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

inget momsavdrag

nej

57322

100,00 kr

fullt momsavdrag

nej

49500

100,00 kr

fullt momsavdrag

nej

49500

inget momsavdrag

ja

57323

Sida 8 av 8

ska normalt inte förekomma
vid LU

