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Grunduppgifter



Grunduppgifter

MCY – Huvudkategori (≈Konto)

CPS – Motpartens sektorklass

TAP - Trasaktionsslag

VAS – Tillgångar bland bestående aktiva

PAL – Kommunernas service och uppgifter

OKT – Undervisningens kostnadsfunktioner

VOK – Indelning enligt vad som ingår i statsandelssystemet

PTY – Projekttyper

ROA – Organisationens roll
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MCY – Huvudkategori ( ≈ Konto)



MCY – konton och kontorubriker

• Konton i XBRL-tabellerna följer tyvärr inte Aura-numrering utan 
har en egen x-numrering.

• Kommunens konton och x-koderna behöver kopplas ihop

ABILITA 6

Aura-

numrering

XBRL-

numrering
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CPS – Sektor



Sektorer
SektorMotpartKund/leverantör
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• Statistikcentralens sektorklassificering
• Förstör inte motpartshanteringen som ni behöver för er egen 

koncernbokföring
• De flesta systemleverantörer erbjuder automatiskt uppdatering av 

sektorkoden så länge som FO-nr finns på kund/leverantör
• Kräv motpart (→sektor) i era konteringsregler
• På vissa konton: ange en standard-sektor

• Självklara t.ex. 
• Löner → S14/S143, 
• 4700-4739 → S14

• IB 2021 jobbigt
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TAP - Transaktionsslag



Konton som kräver TAP

ABILITA 10

X100 Ingåendesaldo
X200 Tillägg
X300 Avdrag
X700 Återbäring av överskott



TAP - händelsetyp

• X200 Tillägg

• X300 Avdrag

• X700 Återbäring av överskott
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VAS – Nyttighetstyp



VAS – investeringens 
nyttighetstyper
• Investeringarna skall rapporteras enligt nyttighetstyp

• För att automatisera bör nyttighetstypen gå att få fram från bokföringen

• Hur det är bäst att göra beror dels på hur bokföringssystemet är uppbyggt, 
dels på hur investeringarna kontosätts

ABILITA 13

MC Namn

x513 Bestående aktiva

x1714 Datorprogram

x2285 Övriga immateriella tillgångar

x4148 Anskaffning av mark- och vattenområden

x4149 Förbättringsinvesteringar i mark- och vattenområden

x4147 Nyanskaffning av byggnader som används för boende

x4146 Reparationsinvesteringar i bostadsbyggnader

x4151 Nyanskaffning av andra byggnader

x2198 Övriga byggnader, reparationsinvesteringar

x1725 Fasta konstruktioner och anordningar

x1726 Transportmedel

x2172 Datautrustning

x4160 Kommunikationsutrustning

x1727 Övriga maskiner och inventarier

x1729 Övriga materiella tillgångar

x1736 Aktier och andelar, placeringar
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PAL - Serviceklass



PA-Serviceklass

• Beskriver vilken verksamhet 
det är frågan om

• Kallades tidigare Verksamhet

• Enkelt för samkommun, värre 
för ”vanliga” kommuner

• Hur får ni fram den?
• Automatiskt ur system?

• Bokförs den direkt på raden?
• För hand

• Code completion
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OKT – Undervisningens 
kostnadsfunktioner



OK - Undervisningens kostnadsfunktioner 

• Gamla Tabell 41
• Väldigt långt likadan

• OK = raderna
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Tabell 41 = TOTT

• Serviceklasser >7100 
öppnade för TOTT

• Tekniskt i XBRL 
serviceklasser

• Tabell 41:s radrubriker

• TOTT:s ”serviceklasser” 
fördelas till en gång per år 
med automatkontering

• För TOTT:s serviceklasser 
måste göras egen 
värdematris.

• De extra serviceklasserna 
skall vara objekt, de 
behöver inte specificeras 
med kostnadsfunktioner
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Nyttigt XBRL-material
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SBR-Peruselementtimääritykset

• Från denna Excel hittar man alla begrepp och begreppsvärden 
som kan komma att behöva rapporteras
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https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/talousraportoinnin-koodistot-ja-taksonomiat/#kuntatalouden-xbrl-taksonomia1.

2.

3.

4.

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/talousraportoinnin-koodistot-ja-taksonomiat/#kuntatalouden-xbrl-taksonomia


Cellernas unika numrering
• Både för cellens rad och kolumn finns 

hänvisning till domän, dimension och metrics

ABILITA 21



Cellradens unika numrering

• Md103=Inflöde av pengar under räkenskapsperioden

• X4252=Försäljningsintäkter, konto
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Ord på vägen

• Kostnadsställe på balansen
• Speciellt ifall ni har affärsverk/balansenheter

• Alltid på 1808 (momsåterbäring) 
• där även andra konteringsdelar som ger serviceklassen

• Om ni inte tidigare fått finansieringsanalysen direkt ur systemet 
(som stämmer på centen) är det dags nu
• Kom ihåg problematiken med ökning och minskning av lån

• Skilda konton rekommenderas ifall ni inte kan garantera att ni aldrig någonsin gör 
fel och behöver korrigera ☺

• Gäller även för kvartalsrapporteringen där avdrag/ökning skall ges 
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Kiitos!
Tack!


