Hjelpeskjema for salg eller oppdrag
I Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (F-07-13) går det
ikke et entydig skille mellom oppdragsfinansiert aktivitet og salg*.
Enhver klassifisering vil innebære elementer av skjønn som må utøves for hvert enkelt tilfelle. Til hjelp i
tilfeller der det er tvil om rett klassifisering er salg eller oppdrag kan kriteriene nedenfor brukes. For å
dokumentere vurderingen anbefales det at skjemaet arkiveres sammen med faktura.

Ja

Nei

Kriterier
1. Er aktiviteten skreddersydd finansieringskilden?

2. Er det en innovativ/kompleks aktivitet som skal frembringe ny
kunnskap?
3. Krever finansieringskilden eiendomsrett over IPR/restriksjoner på
publiseringen?
4. Er aktiviteten av en art der det vil være hensiktsmessig med en
kontrakt? Elementer som her må vurderes er risiko i forhold til
evt. uenighet mellom partene om leveransen.
5. Har aktiviteten et økonomisk omfang som gjør at det vil være
hensiktsmessig å organisere det i et prosjektregnskap for å ha
oversikt?
6. Har aktiviteten et økonomisk omfang som gjør det naturlig og
hensiktsmessig med en kontrakt? Elementer som her må vurderes
er risiko i forhold til størrelsen på transaksjonen og eventuelle
mislighold fra en av partene og/eller uenigheter/konflikt
7. Krever aktiviteten omfattende arbeidsinnsats for å gjennomføres?

8. Er aktiviteten/tjenesten som skal utføres standardisert og av enkel
art?

Krysses det av for «Nei» på punktene 1-7, og «Ja» på punkt 8 er aktiviteten trolig et salg.
Men ettersom det ikke finnes en fasit vil hvert tilfelle være en samlet skjønnsmessige vurderingen.
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Annen kommentar:

Dato:

Signatur:

*Aktivitet som etter sin art og omfang ikke naturlig kan klassifiseres som oppdragsfinansiert aktivitet kan i de
fleste tilfeller klassifiseres som salg. Dette vil gjelde aktiviteter av mindre omfang der det forekommer
transaksjoner, men der det ikke er naturlig eller hensiktsmessig å etablere den formelle dokumentasjonen
(kontrakt og sjekkliste) som kreves for oppdragsfinansiert aktivitet.
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