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Budget- och prognosinformation
Inför prognos 3 2012 och budget 2013 vill vi visa nyheter
och förbättringar i EOS!
Välkommen till Palaestra (hörsal nedre).
Tisdagen den 9 oktober kl 9.00 – 10.00 alternativt
Onsdagen den 10 oktober kl 14.00 – 15.00
Du behöver inte anmäla att du kommer.

Inköpsnätverk 6 november
För dig som är inköpssamordnare eller som arbetar med inköpsfrågor.
Boka in eftermiddagen tisdagen den 6 november för träff med inköpsnätverket!
• Miniseminarier om aktuella ämnen, med start kl.13.15, 14.15 och
15.15.
• Minimässa med leverantörer på plats kl.13.00–16.00
• Fika och mingel
Du väljer själv vad du vill gå på!
Vi kommer att vara på Health Sciences Centre, på Baravägen 3 i Lund.
Inbjudan med fler detaljer kommer i oktober.
Välkommen!
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Beställning från webbutiker i Lupin
Vissa av våra användare har haft problem med att ta med sig varor tillbaka till
Lupin från webbutiker, t.ex. Adlibris m.fl. Troligen beror detta på felaktig
URL. Kontrollera när du loggar in att den rätta adressen är
http://www.proceedo.net, kontrollera att den inte råkar bli med
"/applet.htm" på slutet. Bör ej heller ha "https" i början. Skulle du
fortfarande ha problem med att beställa från webbutiker, kontakta
lev@eken.lu.se. Sprid denna information till alla berörda.

Kompletterande information angående
representation
Med den ändrade restaurangmomsen (12 % på mat och 25 % på
alkoholhaltiga drycker) rekommenderas att representationsbeloppen inklusive
moms (beloppet på notan) inte överstiger 520 kronor/person för intern
representation respektive 750 kronor för extern representation. Beslutade
maxbelopp exklusive moms är för intern representation 450 kronor och för
extern representation 650 kronor. Skatteverkets beräkning att momsavdraget
14 kronor baseras på 30 % dryck och 70 % mat har använts som underlag
för framräknade belopp.

Glöm inte intrastatredovisningen
Vi har fått påpekande från SCB att vår intrastatredovisning för juli månad
väsentligt skiljer sig från vår momsredovisning. Vid en kontroll upptäckte vi
att det finns många icke intrastatkompletterade fakturor, se bifogad rapport.
För att undvika framtida påpekande vill vi därför be dig att snarast kontrollera
om du har fakturor med på listan och komplettera de där leverans har skett.
Listan är uttagen 19:e september, kompletteringar efter detta datum är
därför inte borttagna från listan.
Följ regelbundet (senast den 10 i varje månad) upp dina fakturor och
komplettera med intrastatinformation. OBS! förskottsfakturor eller fakturor
för delleveranser intrastatkompletteras först när hela leveransen har skett. För
mer information se Orfi-manualen och www.intrastat.scb.se

Interreg-projekt i eKontrakt
När interreg-projekt koordineras inom LU av avdelningen för Öresunds- och
nätverksprojekt (ÖNP) registreras kontraktet av dem i eKontrakt. Kontakta
dem om du vill bli tillagd som intern deltagare.
Om din institution/avdelning själv deltar registrerar ni ärendet själva. Då är
det viktigt att du anger anslagsgivare: European Commission - Structural
Fund ERDF. Ange även extra infon (huvudprogram, delprogram och ev.
projekttyp).
Utgivet av: Sektionen Ekonomi
Redaktion: infomaster@eken.lu.se
Bild, Palaestra: Mikael Risedal

På Ekonomiportalen (http://www.eken.lu.se/) finns kontaktuppgifter, information om
rutiner och regler kring ekonomi samt administrativa verktyg.
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