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Mva på reiseregninger som føres på EU prosjekt
 FP7 prosjekter
Hva skal trekkes ut?
Trekkes ut - Identifiserbar indirekte skatter/ avgifter/ mva
Hva er identifiserbar?
Identifiserbar – skatter/ avgifter/ mva er spesifisert på egen linje, det
står at brutto beløp inneholder skatt/avgift/mva og % sats er synlig i
kvitteringen/regningen

Hva typer skatt/avgifter skal trekkes ut?
Merverdigavgift [value added tax]
Tollavgifter [import duties]
Flypassasjeravgift [airpassenger duty]
Forbrukeravgift [excise duties]
Omsetningsavgift [purchase tax/sales tax]
Statsskatt [Government tax] (incl. carbon tax, air passenger duty)

Ikke trekker ut
Flyplassavgift [airport tax] – Fuelcharge, insurance surcharge, security
charge, airport adm. charge, airport service charge, local tax, general
airport tax som ikke er spesifisert
Information hentet fra “Guide to financial issues relating to FP7” versjon 18/03/2013 Article II 14.3.a og Finance Helpdesk “ How to deal with VAT and taxes in FP7
projects, 15 Oct 2007”

 Horizon2020
Er mva en godkjent kostnad i H2020?

JA Hurra!
Kun fradragsberettiget mva ikke godkjent.
UiB får ikke refundert mva, dermed er dette en godkjent kostnad i H2020
prosjekter.

Informasjon hentet fra Annotated Model Grant Agreement H2020 Article 6.5 Versjon 2.0.1 – 12.05.2015

PA konteringer ved lønn og reiser

 Når lønn og reiser konteres på et PA prosjekt har
variabellønnsattestanter (VLA) ansvar for å sjekke at prosjekt og
aktivitet (Task ID) det skal føres på er gyldig ut utbetalingsmåned.
 Det anbefales bruk av PA15 aktivitetsregister. Fyller ut fom og tom sted,
flytt kolonne “prosjektnr” opp som sideelementer så kan du søke på
prosjekter og sjekke transaksjonsdato på aktiviteter og går inn på
prosjekt og utvide transaksjonsdato dersom du ser at datoen er utgått
eller vil utgå innen utbetalingsmåned.

 Ved kontering av reiseregninger på FP7 prosjekter
hvor innelands mva skal trekkes ut. Vær obs på at
brutto beløp som legges inn ekskluderer eventuelle
kostnader som ikke er mva pliktig. (f.eks tips)

