Lathund för representation och gåvor med anvisningar fr o m 2017-07-01
Händelse/aktivitet

Beskrivning händelse/Krav på verifiering

Extern representation

Maxkostnad
inkl moms

Informationsmöte, invigning med Det bjuds på kaffe, läsk och bulle/kaka, enkel 100 kronor
enklare förtäring för studenter
smörgås.
eller andra externa mottagare
Verifikation: Faktura, mötets syfte

Inget momsavdrag

Lunch/middag, extern
representation

Inget momsavdrag

Måltid med externa gäster.
Verifikation: Faktura, restaurangnota,
representationsblankett

750 kronor

2017-06-26

Maximalt momsavdrag Förmånsbeskattning

Kommentar

55310

Momsavdraget baseras på 60,00
kr/person. Omedelbart samband
med LiU:s verksamhet krävs.

55310

Ej förmånsbeskattning. Kunder,
konsulter eller mentorer bör ej
bjudas på lunch/middag. Antalet
interna deltagare bör ej nämnvärt
överstiga antalet externa deltagare.

Nej

Nej

Disputationslunch

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

750 kronor

55310

Inget momsavdrag

Nej

Externa gåvor
Blommor vid begravning, tidigare Verifikation: Faktura samt namn på
mottagare
anställd

1000 kronor

Blommor-kondoleans

300 kronor
Inget momsavdrag
exkl budavgift

Verifikation: Faktura samt namn på
mottagare

Inget momsavdrag

55310

Ska godkännas av prefekt eller
motsvarande i samband med
beställning av blommor

55310

Till anhörig vid anställds bortgång.

55310

Omedelbart samband med LiUs
verksamhet krävs.
Beslutas av universitetsdirektör.

55310

Exempel på gåva kan vara
blommor,bok, chockladask,
fruktkorg eller liknande

55310

Exempel på gåva kan vara
blommor,bok, chockladask,
fruktkorg eller liknande. Nära
verksamhetsanknytning.

55520

Profilprodukt, t ex penna eller
mugg med LiU logga

55520

Är av allmän karaktär, dvs inte
inköpta för att passa en given
mottagare. Nära
verksamhetsanknytning.

49820

Ska i möjligaste mån undvikas. Om
det ändå förekommer ska de som
deltar förmånsbeskattas enligt
Skatteverkets schablonbelopp se
kommentar 1)

49510

Mottagningen ska ske på
universitetsområdet.

Nej

Representationsgåva vid officiellt Verifikation: Faktura från leverantör samt
uppdrag för universitetets
namn och organisatorisk tillhörighet på
räkning.
mottagaren

925 kronor

Representationsgåva vid
tecknande av avtal, vid
betydelsefulla invigningar och
jubileer. Kan även ges till
föredragshållare som ej erhåller
arvode.

Verifikation: Faktura från leverantör samt
namn och organisatorisk tillhörighet på
mottagaren, syfte

300 kronor

Gåvor till externa kontakter. I
Verifikation: Faktura från leverantör samt
samband med helger, personliga namn och organisatorisk tillhörighet på
högtidsdagar. Ska godkännas av mottagaren, syfte
prefekt eller motsv. i samband
med beställning

300 kronor

Gåva till interrvjupersoner

100 kronor

Nej

Inget momsavdrag
Nej

Inget momsavdrag
Nej

Inget momsavdrag
Nej

Fullt momsavdrag
Nej

Reklamgåva

Artiklar av förhållandevis obetydligt värde
med LiU:s logotyp.
Verifikation: Faktura

300 kronor

Fullt momsavdrag
Nej

Intern Representation
Arbetsmåltid på
restaurang/arbetsplats är
kostförmån. Se avsnitt 7
Förmåner

Två eller flera anställda träffas för gemensam 150 kronor
lunch och diskussion i arbetsfrågor på en
restaurang./ Beställer lunch till
arbetslokalen, under pågående arbete.
Verifikation: Faktura,
representationsblankett

Disputationsmottagning och
licentiatexamen

Mottagning med enklare förtäring

Informationsmöte med enklare
förtäring för anställda

Anställda bjuds på kaffe och
bulle/kaka/enkel smörgås. Verifikation
Faktura, mötets syfte

Inget momsavdrag vid
förmån
Ja

Totalpris 7.000 Inget momsavdrag
kr, dock högst
100 kr /person

100 kronor

Nej

Fullt momsavdrag

49810
Nej

Informationsmöte för anställda
med måltid.
Organisationsförändringar,
personalfrågor etc

Anställda bjuds på lunch/middag.
Verifikation: Faktura, mötets syfte med
dokumentation

Internutbildning med enklare
förtäring för anställda

Anställda bjuds på kaffe och bulle/kaka.
Verifikation: Faktura, mötets syfte

Inget momsavdrag

49510

Nej

Internutbildning som börjar eller
avslutas med lunch/middag,
tidsåtgång mindre än sex timmar

Luciakaffe med glögg

450 kronor

100 kronor

Fullt momsavdrag för
lokalkostnad och enkel
förtäring

150 kronor
Fullt momsavdrag för
gäller ev måltid lokalkostnad.
För måltid inget
momsavdrag

Verifikation: Faktura

100 kronor

Nej

50120
49810
50120
49820

Ja

Fullt momsavdrag

Information vid enstaka tillfällen.
Ska gälla hela Liu eller en institution
och avse information som
arbetsgivaren vill nå ut med t ex
orgförändringar eller
personalfrågor.

Lunch/middag anses som privat
levnadsomkostnad och ska normalt
betalas av den anställde, annars
förmånsbeskattas via lön, se
arbetsmåltid

49810
Nej

Personalfest, anställda som bjuds Verfikation: Faktura och/eller restaurangnota 450 kronor
på middag som serveras på
och representationsblankett
restaurang eller i LiU:s lokaler

Inget momsavdrag

49510

Personalfester får förekomma
högst två gånger per år för de
anställda inom en given enhet. Den
angivna beloppsgränsen omfattar
samtliga utgifter dvs både måltider
och kringkostnader. Ej
förmånsbeskattning

49510

Ej förmånsbeskattning. Ett julbord
per anställd och år.

50120
49810
49820

Måltider under interna möten
kortare än sex timmar anses som
privat levnadsomkostnad och ska
normalt betalas av den anställde.
Om arbetsgivaren betalar måltiden
anses detta som en kostförmån och
ska förmånsbeskattas. Se
arbetsmåltid.

Nej

Personalfest -Julbord

Anställda bjuds på julbord.
Verifikation: Faktura och restaurangnota,
deltagarförteckning

600 kronor

Inget momsavdrag

Nej

Planeringsmöte ang den löpande
verksamhten på LiU/lokal utanför
LiU, dagkonferens. Tidsåtgång
mindre än sex timmar

Gemensam lunch i samband med möte om t
ex planering på kort sikt. Det kan vara både
interna och externa deltagare.
Verifikation: Faktura,
representationsblankett

100 kronor
enkel förtäring
150 kronor vid
ev måltid

Fullt momsavdrag för
lokalkostnad och enkel
förtäring.
Vid måltid ej
momsavdrag

Planeringsmöte av den
övergripande verksamheten,
internt på LiU eller på lokal
utanför LiU. Tidsåtgång mindre
än sex timmar

Gemensam måltid i samband med planering 450 kronor
av de övergipande verksamheten, 1 - 2
ggr/år t ex strategimöten.
Verfikation: Faktura,
representationsblankett, deltagarförteckning och program

Inget momsavdrag

Styrelsemöte - enkel förtäring

Ledarmötena bjuds på kaffe och bulle/enkel 100 kronor
smörgås.
Verifikation: Faktura samt
representationsblankett

Inget momsavdrag

Styrelsemöte - lunch och/eller
Ledarmötena bjuds på lunch/middag.
middag anställda och arvoderade Verifikation: Faktura samt
representationsblankett

450 kronor

Styrelsemöte - lunch och/eller
middag ej anställda och
arvoderade

Ledarmötena bjuds på lunch/middag.
Verifikation: Faktura samt
representationsblankett

450 kronor

Uppvaktning med enklare
förtäring

Anställda bjuds på kaffe o tårta eller snacks o 100 kronor
dryck eller motsvarande i samband med t. ex
medarbetares födelsedag (jämn)
pensionering eller anställningens
upphörande. Faktura med anteckning om
syfte

Ja

49510

Nej

49510
Nej

Inget momsavdrag

49820

Förmånsbeskattning gäller
anställda och arvoderade

49810

Förmånsbeskattning gäller
anställda och arvoderade

Ja
Inget momsavdrag
Nej

Fullt momsavdrag

49810

Nej

Kurs och konferens
Intern kurs/konferens. Tidsåtgång Konferens för anställda på LiU, kaffe fm,
Kostnad enligt Fullt momsavdrag
mer än sex timmar
lunch och kaffe em ingår.
ramavtal
Verifikation: Faktura deltagarförteckning och
program
Extern kurs/konferens.

Anställda deltar på externt arrangerad
kurs/konferens i syfte att höja den
personliga kompetensen.
Verifikation: Faktura och program

48110

Enstaka tillfällen, minst en dag högst en vecka. Alkoholhaltiga
drycker betalas ej av universitet
utan ska betalas av den anställde.

48110

Kostförmån redovisar på
reseräkning.

Nej

Fullt momsavdrag
Ja

Konferensarrangemang LiU

LiU anordnar konferens och inbjuder externa Kostnad enligt Fullt momsavdrag
deltagare. I konferensen deltar även LiUramavtal
anställda.
Verifikation: Faktura för hotell, mat,
lokalhyra, program och deltagarlista

57850
Nej

Interna gåvor
Blommor vid anställds begravning Krans, gravbukett, handbukett, utsmyckning 1000 kronor
vid minnesstund
Verfikation: Faktura samt namn på
mottagare
Gåva till forskningsfond istället
Verifikation: Fakturaunderlag samt namn på 500 kronor
för blomma vid anställds
mottagare
begravning

Fullt momsavdrag

Blomsteruppvaktning vid
födelsedag 50-år.

Fullt momsavdrag

49810
Nej
49810

Gäller vid anställds bortgång. Sätts
in på forskningsfond, se beslut
2010-10-15 Former för visat
deltagande vid dödsfall

49610

Ingen annan uppvakning får ske
med universitetsmedel

Nej

300 kronor
exkl budavg

Blommor till anställd vid längre
tids sjukskrivning .
Blommor vid anställds
disputation

Rektor uppvaktar 50-åring.
Verfikation: Faktura samt namn på
mottagare
Verfikation: Faktura samt namn på
mottagare, syfte
Verifikation: Faktura samt namn på
mottagare, syfte

Gåva/blomma till prefekt/dekan
som frånträder sitt uppdrag,
minst 6 år

Verifikation: Faktura från leverantör samt
namn och organisatorisk tillhörighet på
mottagaren, syfte

300 kronor

Gåva/blomma till medarbetare
som slutar vid LiU, anställd minst
6 år
Gåva/blomma till medarbetare
som slutar vid LiU, kortare tid än
6 år
Gåva vid nit och redlighet

Verifikation: Faktura från leverantör samt
namn och organisatorisk tillhörighet på
mottagaren, syfte
Verifikation: Faktura från leverantör samt
namn och organisatorisk tillhörighet på
mottagaren, syfte

900 kronor

Fullt momsavdrag

300 kronor

Fullt momsavdrag

Gåva till anställd vid t ex bröllop
och barnafödande
Övriga gåvor internt

Betraktas som privat kostnad och får ej
belasta universitetets medel

300 kronor
Fullt momsavdrag
exkl budavg
300 kronor
Fullt momsavdrag
exkl budavgift

Nej
Nej
Nej

Fullt momsavdrag

49810
49610
49610

Innehaft uppdraget minst 6 år för
att uppvakning ska få ske med
universitetsmedel.

49610

Varit anställd sammanhängande
minst 6 år vid LiU, se kommentar 2)

49610

Varit anställd kortare tid än 6 år

Nej

Nej
Nej

Inköp av minnesgåva ombesörjs av
Universitetsledningen, se
kommentar 2)

Inget momsavdrag

Övriga gåvor till anställda jämställs
med lön och är skattepliktig
förmån. Hela gåvans värde är
skattepliktigt för den anställde

Ja

Övrigt
"Dricks"

Ersätts endast vid representation
utomlands.

Medlemsavgifter se Riktlinjer

57840
Ja

Konto

Benämning

48110

Kurs/konferens egen personal

49510

Personalrepresentation

49610

Personaluppvaktning ej skattepliktig

49810

Övriga personalkostnader

49820

Övriga personalkostnader skattepliktiga

50120

Lokalhyra bokade lokaler

55310

Representation extern

55520

Reklamgåva/profilprodukter

57840

Medlemsavgifter

57850

Konferensarrangemang med externa
deltagare

Kommentarer 1)
Arbetslunch

Frukost, lunch och middag anses som privat
levnadsomkostnad och ska betalas av den
anställde, annars förmånsbeskattas via lön.
Att två eller flera går ut och äter en
gemensam lunch eller beställer lunch och
samtidigt diskuterar arbetet förändrar inte
detta. Vid mötesinbjudan ska det framgå om
det kommer att serveras varm eller kall
måltid. Mötesansvarig måste få ett
godkännande från deltagaren innan måltid
beställs. Den som håller i mötet ska fylla i
blanketten för representation där rutan för
kostförmåns ska kryssas i.

Underlaget skickas från
institutionen till löneadministratör

Schablonvärde

Schablonvärde vid kostförmån 2017 enligt
Skatteverket. Helt fri kost (minst tre
måltider): 225 kr per dag. Fri lunch eller
middag: 90 kr per dag. Fri frukost: 45 kr per
dag

Kommentarer 2)
Minnesgåva

Minnesgåva får endast ges skattefritt vid
NOR och vid anställningens upphörande
(mer än sex år)

