
Vid svar NEJ på 
majoriteten av 
ovanstående 
frågor klassificeras 
avtalet som 

 BIDRAG 

Vid svar JA på 
majoriteten av 
ovanstående 
frågor klassificeras 
avtalet som 

  UPPDRAG 

Klassificering av avtal 
Ifylld blankett skannas in i projektregistret och benämns Klassificering av avtal 

Kan givaren: JA NEJ 
Kräva fördröjning av publicering av resultatet av uppdraget 
Komma i åtnjutande av någon särskild förmånsställning 
Styr givare1: 
Krav på motprestation  
Inriktning/omfattning 

  

1 Krav som kan ställas utan att det påverkar om avtal ska klassificeras som uppdrag är att 
- Bidraget ska användas för ett visst ändamål
- Viss person ska utses till projektansvarig
- Rapport eller dokumentation ska sammanställas över uppnådda resultat.

Ange Proj nr 

Motivera ställningstagande vid val av verksamhet 
Vid UPPDRAG är det viktigt att ta ställning till om det gäller VH2/VH21/VH4 
och vad som utgjort grund för val av den specifika verksamhetsgrenen. 
I kapitel 5 i KTH:s ekonomihandbok återfinns definitioner för VH2/VH21/VH4 

Namn 
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Att tänka på vid REDOVISNING AV AVTAL GÄLLANDE UPPDRAG 

I samtliga fall nedan gäller krav på full kostnadstäckning 

UPPDRAG 

- Intäkter redovisas i kontoklass 33* Intäkter av uppdragsverksamhet och omfattar Uppdragsutbildning VH2 /Beställd utbildning VH212

/Uppdragsforskning VH4
- Kostnader redovisas i kontoklass 4* - 6*
- Faktureras inkl moms

AVGIFTER 

- Intäkter för ex vis publikationer, konferenser, kurser, rådgivning och annan liknande service, uthyrning av lokaler och utrustning,
offentlig inköps- och resurssamordning redovisas i kontoklass 34* och 35* Övriga intäkter i verksamheten
Kan förekomma i verksamhetsgrenarna VH1/VH2/VH21/VH3/VH4.

- Kostnader redovisas i kontoklass 4* - 6*
- Faktureras inkl moms

SPONSRING 

- Intäkter redovisas i kontogrupp 357* Sponsring
Kan förekomma i verksamhetsgrenarna VH1/VH2/VH21/VH3/VH4.

- Kostnader redovisas i kontoklass 4* - 6*
- Faktureras inkl moms

2 Beställd utbildning = grundläggande högskoleutbildning enligt avtal med annat svenskt lärosäte eller med ett annat utländskt lärosäte inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) samt utbildning enligt avtal med annan svensk statlig finansiär som har relevant examenstillstånd. 



 

  
 

 
 
Att tänka på vid REDOVISNING AV AVTAL GÄLLANDE BIDRAG 

OBSERVERA! Om full kostnadstäckning inte erhålls via bidrag från finansiär ska beslut om samfinansiering tas innan projektet registreras i Agresso.  
Läs mer om detta i KTH:s ekonomihandbok kapitel 4 Projektredovisning. OBSERVERA! 
 

BIDRAG – i de fall KTH förbrukar erhållna medel i sin verksamhet 

- Intäkter redovisas i kontoklass 31* Erhållna bidrag, VH1 samt kontoklass 32* Erhållna bidrag, VH3   
- Kostnader redovisas i kontoklass 4* - 6* 
- Kostnader för doktorander ska vanligtvis konteras i VH3 (forskning)  
- Rekvireras, exkl moms 

 

TRANSFERERING – i de fall KTH förmedlar bidrag vidare utan någon förbrukning i egen verksamhet  

- Intäkter redovisas i kontoklass 73* Erhållna medel för finansiering av bidrag eller 2598* Erhållna medel för finansiering av bidrag 
Kontogrupp 2598* används när medel erhålls från icke-statlig finansiär och vi vet att bidrag ska betalas ut till icke-statlig mottagare.   

- Vid utbetalning av transferering används konton i kontoklass 74* alternativt 2598* beroende på vem mottagaren är. 
- Rekvireras, exkl moms 
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