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Bock vid ny momsrad i Palette
Efter driftflytten så har integrationen mellan Agresso och Palette ändrats vilket gör
att när ekonomiregistrerarna lägger till nya rader för moms så måste de bocka i
rutan ”momsrad” för att fakturan ska bli definitivbokad i Agresso.

Frågor ställs till ekonomisystem@slu.se

BCD, SLU:s resebyrå – fakturor från Diners
I mars fick SLU en ny resebyrå, BCD Travel, men fakturorna skickas fortfarande
via vårt resekonto hos Diners.
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Vi har fått information från verksamheten om att innehållet på fakturorna och
följesedlarna är bristfälliga. Det har också rapporterats om felaktiga arvoden och
avgifter. Dessa synpunkter har framförts till kund- och avtalsansvarig på BCD
Travel.
Ekonomiavdelningen samarbetar med både Diners och BCD för att förbättra
innehållet på fakturorna.
Maila ev. synpunkter och konkreta förslag som rör fakturorna från Diners till
elin.jakobsson@slu.se.
Länk till följesedeln på fakturan från Diners
På beställningar gjorda från 2015-05-21 så finns en länk till följesedeln på
fakturan, se rödmarkering i bilden nedan.

Vid frågor kontakta palettesupport@slu.se.

Längre handläggningstider på ekonomiavdelningen
På grund av en ansträngd personalsituation vid ekonomiavdelningen har vi fram till
september längre handläggningstider än normalt inom följande områden:






Palettesupport@slu.se.
Distribution av fakturor som kräver registrering i leverantörsregistret och
som har ofullständiga referenser.
Upplägg av nya anläggningar.
Behörighetsadministration i Palette och i Proceedo.
Projektavslut

Vi beklagar detta. Vid eventuella frågor, kontakta ekonomichef
malin.larsson.lewin@slu.se
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Kundupplägg registreras löpande
Ekonomiavdelningen kommer tillsvidare att registrera kundnummer löpande
istället för en gång i veckan.

Ingen sändning av betalningar den 8 juni
Ekonomiavdelningen flyttar från nuvarande lokaler till Ulls hus den 8-10 juni. Vi
kommer under den tiden inte att vara nåbara via telefon och kan inte svara lika
snabbt på mail. Den 8 juni kommer vi inte att sända betalningar för bevakning till
banken. Sändningar av betalningar kommer att ske måndag den 1 juni, torsdag den
4 juni och onsdag den 10 juni. Därefter som vanligt på måndagar, onsdagar och
fredagar.
Midsommarveckan kommer betalningar att sändas måndag 15 juni och torsdag den
18 juni.

Sista dag för inläsning av filer i period 201505
På grund av flytten är sista dag att skicka filer för inläsning i Agresso i period
201505 onsdagen den 3 juni. Filer kommer inte att läsas in den 8-10 juni.

Information från löneenheten om lön till utländska anställda
Alla lagliga lönesystem är uppbyggda för att följa lagar, regler och avtal därför kan
man inte lägga in en person i Primula utan giltigt personnummer.
Personen, personnumret, lönen och kontrolluppgifter måste garanterat kopplas till
rätt person.
Innan anställningsbeslutet är giltigt och kan läggas in i Primula lönesystem måste
man för utlandsbosatta/ utlandsmedborgare som saknar svensk personnummer
ansöka om samordningsnummer hos Skatteverket.
Bevakning och information till den anställde måste ske i ett tidigt skede av
institution och personalspecialist, eftersom löneutbetalning kan komma att dröja p
g a handläggningstiden.
Löneenheten får och kan inte handlägga eller utbetala lön innan det finns ett giltigt
anställningsbeslut med samordningsnummer och SINK-skatteunderlag.
Vid frågor kontakta din lönespecialist.
Ur Folkbokföringslagen
18 a § En person som inte är eller har varit folkbokförd får efter begäran från en
myndighet eller ett annat organ som regeringen bestämmer tilldelas ett särskilt
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nummer (samordningsnummer).
Vad som sägs i 18 § fjärde stycket gäller även samordningsnummer. Lag
(2009:272).

Om exempelvis en skattskyldig tilldelats samordningsnummer ska detta
nummer — på motsvarande sätt som för personnummer — anges i
deklarationer, kontrolluppgifter och andra handlingar som lämnas in till
Skatteverket.
För att få begära tilldelning av samordningsnummer måste den sökande
myndigheten först ha fastställt personens identitet. I avsnitt 8 behandlas
undantag från regeln att identiteten måste vara fastställd. Ansvaret för
kontrollen av identiteten ligger på den sökande myndigheten.
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