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Motivering till kontoföreskrift VK/121948/00.00.00.01/2021
I motiveringen förklaras kortfattat orsakerna till att konton läggs till / tas bort och ändringar i beskrivningarna.
Följande konton / tilläggsindelningar adderas
Konto

Beskrivning

Motiveringar till förändringen och dess
effekt på verksamheten

39850 Ersättningar för
beskattningskostnader

Det här kontot omfattar de andelar av beskattningskostnaderna som övriga skattetagare
39850000 Ersättningar betalar till staten. Kontot anför beskattningskostvänds endast av Skatteförvaltnader
ningen.
Externt konto
43990003 Serviceersättningar
Externt konto

Det här kontot omfattar serviceersättningar som en myndighet
har betalat till externa aktörer i
situationer där en förvaltningsuppgift har anförtrotts andra än
statens ämbetsverk, inrättningar
eller statliga fonder utanför budgeten på det sätt som regleras i
124 § i grundlagen.

Tidigare har ersättningar för beskattningskostnader bokförts som intäkter
från överföringsekonomin.
Mer information om effekterna och
motiveringarna till förändringen finns i
slutet av detta dokument under Förändringar i bokföringen av ersättningar för beskattningskostnader
Detta konto skapas så att serviceersättningarna kan skiljas åt från övriga poster som bokförs på kontot
43990000 Övriga tjänster.

Konton / tilläggsindelningens som namn / beskrivning har ändras
De viktigaste förändringarna i förklaringen till kontot har betonats med fet stil
Konto

Nytt namn

Ny beskrivning

Motiveringar till förändringen
och dess effekt på verksamheten

30000
30000000
Affärsekonomiska
inkomster från
kommuner och
samkommuner

Affärsekonomiska
inkomster från lokalförvaltningen enligt
lagen om grunderna
för avgifter till staten

På detta konto ingår intäkter från andra än offentligrättsliga prestationer, prissatta enligt
lagen om grunderna
för avgifter till staten,

Termen sektor som används
på kontokartan byts ut från
kommuner och samkommuner
till lokalförvaltning. Denna förändring harmoniserar terminologin relaterad till
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enligt lagen om
grunderna för avgifter till staten

vilka
överlåtits
till
lokalförvaltningen.

sektorindelningen med överföringsekonomins konton.
Obs. I Statistikcentralens sektorklassificering innefattar
lokalförvaltning förutom kommuner och samkommuner
även bl.a. kommunalt ägda bolag.

30100
30100000
Offentligrättsliga inkomster från kommuner och samkommuner enligt
lagen om grunderna för avgifter
till staten

Offentligrättsliga inkomster från lokalförvaltningen enligt
lagen om grunderna
för avgifter till staten

På detta konto ingår intäkter för offentligrättsliga prestationer enligt
lagen om grunderna
för avgifter till staten,
vilka
överlåtits
till
lokalförvaltningen.

Termen sektor som används
på kontokartan byts ut från
kommuner och samkommuner
till lokalförvaltning. Denna förändring harmoniserar terminologin relaterad till sektorindelningen med överföringsekonomins konton.
Obs. I Statistikcentralens sektorklassificering innefattar
lokalförvaltning förutom kommuner och samkommuner
även bl.a. kommunalt ägda bolag.

30200
30200000
Affärsekonomiska
inkomster från
kommuner och
samkommuner
som grundar sig på
separat lag

30300
30300000

Affärsekonomiska
inkomster från lokalförvaltningen som
grundar sig på separat lag

Offentligrättsliga inkomster från lokalförvaltningen som
grundar sig på separat lag

På detta konto ingår intäkter för företagsekonomiskt prissatta prestationer vilka överlåtits
till lokalförvaltningen,
när grunderna för att
prestationerna skall
vara avgiftsbelagda baserar sig på någon annan lag än lagen om
grunderna för avgifter
till staten.

Termen sektor som används
på kontokartan byts ut från
kommuner och samkommuner
till lokalförvaltning. Denna förändring harmoniserar terminologin relaterad till sektorindelningen med överföringsekonomins konton.

På detta konto ingår
intäkter för offentligrättsliga prestationer
vilka överlåtits till
lokalförvaltningen,
när grunderna för att
prestationerna skall

Termen sektor som används
på kontokartan byts ut från
kommuner och samkommuner
till lokalförvaltning. Denna förändring harmoniserar terminologin relaterad till

Obs. I Statistikcentralens sektorklassificering innefattar
lokalförvaltning förutom kommuner och samkommuner
även bl.a. kommunalt ägda bolag.
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Offentligrättsliga inkomster från kommuner och samkommuner som
grundar sig på separat lag

39790100
Intäkter från samfinansierad verksamhet från kommuner och samkommuner

Intäkter från samfinansierad verksamhet från lokalförvaltningen

vara avgiftsbelagda
baserar sig på någon
annan lag än lagen
om grunderna för avgifter till staten.

sektorindelningen med överföringsekonomins konton.

På detta konto ingår
intäkter från samfinansierad verksamhet
som erhållits från
lokalförvaltningen.

Termen sektor som används
på kontokartan byts ut från
kommuner och samkommuner
till lokalförvaltning. Denna förändring harmoniserar terminologin relaterad till sektorindelningen med överföringsekonomins konton.

Obs. I Statistikcentralens sektorklassificering innefattar
lokalförvaltning förutom kommuner och samkommuner
även bl.a. kommunalt ägda bolag.

Obs. I Statistikcentralens sektorklassificering innefattar
lokalförvaltning förutom kommuner och samkommuner
även bl.a. kommunalt ägda bolag.
39820001
Övriga pensionsintäkter från kommuner

Övriga pensionsintäkter från lokalförvaltningen

-

Termen sektor som används
på kontokartan byts ut från
kommuner och samkommuner
till lokalförvaltning. Denna förändring harmoniserar terminologin relaterad till sektorindelningen med överföringsekonomins konton.
Obs. I Statistikcentralens sektorklassificering innefattar
lokalförvaltning förutom kommuner och samkommuner
även bl.a. kommunalt ägda bolag.

45300
45300000 Avgifter
för trafikskador

-

På detta konto ingår
exempelvis avgifter för
trafikskador som betalats till Statskontoret
samt andra eventuella försäkringsavgifter i anslutning till

I förklaringen till kontot har en
notis om andra eventuella försäkringsavgifter i anslutning till
transportmedel lagts till som
precisering.
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transportmedel. Reseförsäkringarna bokförs till kontoslag 450
Resetjänster. De skadeersättningar som
betalats av Statskontoret hör till kontoslag
830 Överföringsekonomins övriga kostnader. Övriga skadeersättningar som staten
betalat bokförs till kontoslag 610 Betalda ersättningar. Olycksfallsavgifter, avgifter
som motsvarar det
ekonomiska stödet för
grupplivförsäkringar
och arbetslöshetsförsäkringar hör till kontoslag 411 Lönebikostnader.
80010 Driftsekonomins intäkter från
lokalförvaltningen

-

80010000 Driftsekonomins intäkter
från lokalförvaltningen

80200 Driftsekonomins intäkter från
socialskyddsfonderna
80200000 Driftsekonomins intäkter
från socialskyddsfonderna

-

Det här kontot omfattar
de andelar av kostnaderna för driftsekonomin som lokalförvaltningen betalat till staten, såsom andelar av
driftskostnaderna för
system som staten
upprätthåller.

Ersättningar för beskattningskostnader från kommunerna
bokförs i fortsättningen på
konto 39850 Ersättningar för
beskattningskostnader, så den
har tagits bort från kontoförklaringen.

Det här kontot omfattar
de andelar av kostnaderna för driftsekonomin som socialskyddsfonderna betalat till staten, såsom andelar av
driftskostnaderna för
system som staten
upprätthåller.

Ersättningar för beskattningskostnader från Fpa bokförs i
fortsättningen på konto 39850
Ersättningar för beskattningskostnader, så den har tagits
bort från kontoförklaringen.

Mer information om effekterna
och motiveringarna för förändringarna finns i slutet av detta
dokument under Förändringar i
bokföringen av ersättningar för
beskattningskostnader.

Mer information om effekterna
och motiveringarna för förändringarna finns i slutet av detta
dokument under Förändringar i
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bokföringen av ersättningar för
beskattningskostnader.

80500 Driftsekonomins intäkter från
icke-vinstsyftande
samfund

-

Det här kontot omfattar
de andelar av kostnaderna för driftsekonomin som betalats av
icke-vinstsyftande samfund, såsom organisationer och föreningar,
som andelar av driftskostnaderna för system
som staten upprätthåller.

80500000
Driftsekonomins intäkter från ickevinstsyftande samfund

Ersättningar för beskattningskostnader från de evangelisklutherska församlingarna bokförs i fortsättningen på konto
39850 Ersättningar för beskattningskostnader, så den har tagits bort från kontoförklaringen.
Mer information om effekterna
och motiveringarna för förändringarna finns i slutet av detta
dokument under Förändringar i
bokföringen av ersättningar för
beskattningskostnader.

Kontoklass

Ny beskrivning

Motiveringar till förändringen och
dess effekt på verksamheten

8. Överföringsekonomins
intäkter och kostnader

En kostnad i Överföringsekonomin
kan uppstå genom en inkomstöverföring som ges kontant (t.ex. statsstöd som utbetalas i pengar), eller
som vara eller tjänst (t.ex. den arbetskraftspolitiska vuxenutbildning
som arbetskraftsmyndigheterna köper). Inkomstöverföringar i pengar
redovisas som kostnad för den sektor till vilken utbetalningen sker. Inköpsutgifter av inkomstöverföringar
som varor eller tjänster redovisas inklusive mervärdesskatt som kostnad
för den sektor till vilken den köpta
varan överlåts eller till vilken tjänsten riktar sig. Om en inkomstöverföring som ges som tjänst produceras själv (eller i ett annat ämbetsverk) bokförs den inte som
överföringsekonomins kostnad,

Syftet med förändringen är att förtydliga och harmonisera bokföringspraxis i statens bokföring.
Om ämbetsverket köper en inkomstöverföring som ges som
tjänst från ett annat ämbetsverk
görs bokföringarna i verksamhetens intäkter och kostnader på konton enligt utgiftsslaget. Ämbetsverket som producerar tjänsten bokför kostnaderna för produktionen
av tjänsten (t.ex. löner) på konton
enligt utgiftsslaget och intäkterna
på interna konton för verksamhetens intäkter. Ämbetsverket som
köper tjänsten bokför köpet på ett
internt konto enligt utgiftsslaget, till
exempel på konto 43998000 Övriga tjänster, interna.
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utan som verksamhetens kostnad
på ett konto enligt utgiftsslaget.

I statens intäkts- och kostnadskalkyl elimineras interna intäkts- och
kostnadsbokföringar mellan ämbetsverken och kostnaderna för att
producera tjänsten syns i verksamhetens kostnader. För statens
intäkts- och kostnadskalkyl är slutresultatet alltså detsamma som i
ett fall där ämbetsverket producerar en inkomstöverföring som ges
som tjänst själv. Då ämbetsverket
producerar en inkomstöverföring
som ges som tjänst (t.ex. utbildning) själv, bokförs kostnaderna
för att producera tjänsten i verksamhetens kostnader på ett konto
enligt utgiftsslaget, såsom man
gjort hittills.

Förändringar i bokföringen av ersättningar för beskattningskostnader
Vid ersättningar för beskattningskostnader är det fråga om intäkter som staten uppbär från andra skattetagare (kommuner, Folkpensionsanstalten och församlingar) som vederlag för skatteuppbörd och -avräkning som utförs för deras räkning. Beskattningskostnader är Skatteförvaltningens verksamhetsutgifter
som justerats baserat på statens ordinarie budget och föregående års bokslut. Vid beräkningen av
mängden kostnader beaktas också de mervärdesskatteutgifter som ansluter sig till Skatteförvaltningens
ovan nämnda utgifter (Skatteförvaltningslagen § 30).
I Statskontorets kontoföreskrift har man hittills instruerats att bokföra erhållna ersättningar för beskattningskostnader som överföringsekonomins intäkter på kontona 80010 Driftsekonomins intäkter från
lokalförvaltningen, 80200 Driftsekonomins intäkter från socialskyddsfonderna och 80500 Driftsekonomins intäkter från icke-vinstsyftande samfund.
Statskontoret har nu kommit fram till att det vad gäller ersättningar för beskattningskostnader inte är
fråga om överföringsekonomins intäkter. Vid ersättning för beskattningskostnader är det fråga om en
motprestation i anslutning till skatteuppbörd och -avräkning, varvid den inte kan betraktas som en inkomstöverföring till vilken ett direkt vederlag inte är anslutet. Posten hör därmed inte till överföringsekonomins intäkter. Det är inte heller fråga om en intäkt från avgiftsbelagd verksamhet eller inkomst av skattenatur.
Därför bokförs ersättningar för beskattningskostnader i fortsättningen på det nya kontot 39850 Ersättningar för beskattningskostnader som ska skapas i kontogrupp 39. Övriga intäkter av verksamheten.
Bokföringen av ersättningar som erhållits i beskattningskostnader i verksamhetens intäkter är naturligt
även för att beskattningskostnaderna (med undantag för mervärdesskattekostnader) bokförs i verksamhetens kostnader. På så sätt syns kostnaderna och intäkterna i anslutning till dem på intäkts- och kostnadskalkylen i poster som är nära anknutna till varandra.
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I den nya bokföringsmodellen bokförs olika skattetagares andelar på samma affärsbokföringskonto. I
budgeten har ersättningar för beskattningskostnader från olika skattetagare specificerats i de egna separata inkomstmomenten 12.28.11., 12.28.12. och 12.28.13., varvid skattetagarspecifika ersättningar för
beskattningskostnader även i fortsättningen ska rapporteras med hjälp av budgetbokföringskonton. Den
nya bokföringspraxisen tillämpas för första gången i 2022 års bokföring.
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