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Motivering till kontoföreskrift VK/95982/00.00.00.01/2021 

 
I motiveringen förklaras kortfattat orsakerna till att konton läggs till / tas bort och ändringar i beskrivning-
arna. 

 

Följande konton / tilläggsindelningar adderas 

Konto Beskrivning Inverkan på verksamheten 

Avgifter som grundar 
sig på mängden icke-
återvinningsbart plast-
avfall till EU 
 
82730 

82730000 
 
Externt konto 

Detta konto innehåller en avgift 
som grundar sig på mängden 
icke-återvinningsbart plastavfall 
till EU. 
 

Det är ett nytt nationellt bidrag som 
bygger på icke-återvinningsbart plast-
förpackningsavfall till EU. När kontot 
upprättas används det av finansmi-
nisteriet, som betalar avgifterna i fråga 
till EU. 
 

Statsunderstöd för 
driftsekonomin, övriga 
enheter inom statsför-
valtningen 
 
82981 
 
82981000 
 
Externt konto 

Kontot inbegriper statsunder-
stöd för driftsekonomin till andra 
enheter inom statsförvaltningen 
enligt Statistikcentralens sektor-
indelning, med undantag av 
statliga fonder som står utanför 
budgeten och universitetet. 
 

I kontoplanen har saknats ett konto för 
statsunderstöd för driftsekonomin som 
betalas till andra enheter inom stats-
förvaltningen enligt Statistikcentralens 
sektorindelning, med undantag av 
statliga fonder som står utanför bud-
geten och universitetet. 
 

Statsunderstöd för ka-
pitalekonomin, övriga 
enheter inom statsför-
valtningen 
 
82991 
 
82991000 
 
Externt konto 
 
 

Kontot inbegriper statsunder-
stöd för kapitalekonomin till 
andra enheter inom statsförvalt-
ningen enligt Statistikcentralens 
sektorindelning, med undantag 
av statliga fonder som står utan-
för budgeten och universitet. 
 

I kontoplanen har saknats ett konto för 
statsunderstöd för kapitalekonomin 
som betalas till andra enheter inom 
statsförvaltningen enligt Statistikcen-
tralens sektorindelning, med undantag 
av statliga fonder som står utanför 
budgeten och universitetet. 
 

Biträdande uppgifter 
för kärnfunktioner 5 
 
99900714 
 
Externt konto 

Bokföringsenheten tar kontot i 
bruk vid behov, om allokeringen 
och/eller rapporteringen av upp-
gifter som stöder kärnuppgif-
terna kräver att flera övervält-
ringskonton utöver konto 

Kontot har lagts till i kontoplanen för 
behov som uppkommit vid ibruktagan-
det av statens gemensamma kost-
nadsberäkningsmodell. 
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99900700 tas i bruk. Bokfö-
ringsenheten beslutar om an-
vändningen av kontot.  
Kontot kan innehålla kostnader 
för funktioner i funktionshierar-
kierna 60 Stödaktiviteter (med 
undantag för 6700 Fastighets-
förvaltning och 6400 Informat-
ionsförvaltning) och möjligtvis 
övriga uppgifter som stöder 
bokföringsenhetens kärnupp-
gifter. 

 

 

  

Konton / tilläggsindelningens som beskrivning har ändras  

De viktigaste förändringarna i förklaringen till kontot har betonats med fet stil 
 

Konto Nya beskrivning Inverkan på verksamheten 

80700 
80700000  
Driftsekonomins intäk-
ter från EU:s institut-
ioner och andra organ 

Ersättningar från EU:s in-
stitutioner och andra organ till 
ämbetsverkets egen verk-
samhet för kostnader för ge-
mensamma projekt hänförs 
till kontoklass 3 Intäkter av 
verksamhet. De intäkter som 
skall koordineras av det äm-
betsverk, som fungerar som 
koordinator för ett EU-projekt, 
hänförs till punkt 26230000 
Medel som koordineras i 
ett samfinansierat projekt 
(T) eller 17430000 Ford-
ringar som anknyts till me-
del som koordineras i ett 
samfinansierat projekt (T). 
 

De medel som samordnas av den myn-
dighet som tidigare fungerade som 
samordnare för EU-projektet ingick i 
punkt 26220000 Finansiering utanför 
budgeten som uppföljs i balansräk-
ningen (T). 

Kontots förklaring har nu uppdaterats 
så att den motsvarar kontoplanen, som 
i början av 2021 har kompletterats med 
konto 26230000 Medel som koordine-
ras i ett samfinansierat projekt  (T) och 
17430000 Fordringar som anknyts till 
medel som koordineras i ett samfinansi-
erat projekt (T). 
 
Denna uppdatering har av misstag inte 
gjorts i kontoplanen som trädde i kraft 
den första januari 2021. 

39710 
39710000  
Intäkter från samfinan-
sierad verksamhet från 
EU 

På detta konto ingår intäkter 
från samfinansierad verksam-
het som erhållits från Europe-
iska unionen. Med finansie-
ring från EU avses finansie-
ring som erhålls direkt från 

I förklaringen till affärsbokföringskontot 
har strukturfondsprojekten strukits, ef-
tersom även EU:s strukturfondsfinan-
siering ur budget- och bokföringssyn-
punkt kan uppfattas som intern samfi-
nansiering inom budgetekonomin för att 
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Europeiska unions fond eller 
från Europeiska unions öv-
riga organisation. 

finansieringen på grund av bruttobud-
geteringen av strukturfondsmedlen 
kommer från budgetanslagen och inte 
direkt från EU. På kontot i fråga bokförs 
endast finansiering som erhållits direkt 
från EU (EU har fattat finansieringsbe-
slutet). 

39780 
39780000  
Intäkter från samfinan-
sierad verksamhet, in-
terna 

På detta konto ingår intäkter 
från samfinansierad verksam-
het erhållna från statliga äm-
betsverk, inrättningar eller 
statliga fonder utanför budge-
ten. På detta konto ingår 
också finansiering från EU, 
som kommer från budget-
sanslagen och när ämbets-
verk eller inrättning har fat-
tat finansieringsbeslutet 
(till exempel EU:s struktur-
fonder). Motkontot till detta 
konto är alltid 43978 Finan-
sieringsandelar för samfinan-
sierad verksamhet, interna. 
Bland interna finansiärer av 
samfinansierade projekt inom 
budgetekonomin kan till ex-
empel nämnas Finlands Aka-
demi och Innovationsfinan-
sieringscentralen Business 
Finland. 

Kontots förklaring har nu uppdaterats 
så att detta konto ingår också finansie-
ring från EU, som kommer från budget-
anslagen och när ämbetsverk eller in-
rättning har fattat finansieringsbeslutet. 
Till exempel EU:s strukturfondsfinansie-
ring ur budget- och bokföringssynpunkt 
kan uppfattas som intern samfinansie-
ring inom budgetekonomin för att finan-
sieringen på grund av bruttobudgete-
ringen av strukturfondsmedlen kommer 
från budgetanslagen och inte direkt från 
EU. 

 

 

 

 

 
 


