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Motivering till föreskrift Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskal-
kyl för den avgiftsbelagda verksamheten (VK/99662/00.00.00.01/2022) 

 

Bestämmelserna om att särredovisa den ekonomiska verksamheten i ett konkurrensläge på marknaden 
och om resultaträkningen för verksamheten finns i 30 d § i konkurrenslagen (721/2019). Resultaträk-
ningen för en verksamhet i konkurrensläge presenteras i fortsättningen i en bilaga till bokslutet (Förord-
ningen om statsbudgeten (1243/1992), 66 h § 14 a-punkt (1053/2022)). 

I Statskontorets föreskrift den 17 december 2020 om att upprätta en kostnadsmotsvarighetskalkyl för 
den avgiftsbelagda verksamheten samt resultaträkningen (VK/54895/00.00.01.06.00/2020) föreskrivs att 
resultaträkningen för den konkurrensutsatta verksamheten ska ingå i verksamhetsberättelsen. Statskon-
toret har uppdaterat föreskriften så att den inte längre innehåller bestämmelser om att upprätta och pre-
sentera resultaträkningen för en verksamhet i ett konkurrensläge. I den uppdaterade föreskriften be-
stäms i fortsättningen endast om upprättandet av kostnadsmotsvarighetskalkylen för den avgiftsbelagda 
verksamheten. 

Ändringarna i föreskriften i fråga om verksamhet i ett konkurrensläge är: 

• Avsnitt 2 ”Separat redovisning för ekonomisk verksamhet som bedrivs i ett konkurrens-
läge på marknaden”  

o Hela avsnittet har strukits. 

• Avsnitt 3 ”Skyldighet att upprätta en kostnadsmotsvarighetskalkyl och en resultaträk-
ning samt presentation av dessa” 

o Preciserat i texten är att resultaträkningen för en verksamhet i konkurrensläge 
presenteras i fortsättningen i en bilaga till bokslutet. Om till exempel vissa andra 
prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten samtidigt är konkur-
rensutsatt verksamhet, ingår denna aktivitet både i kostnadsmotsvarighetskalky-
len för den avgiftsbelagda verksamheten i verksamhetsberättelsen och i resul-
taträkningen, som presenteras i en bilaga till bokslutet. 

o Övriga hänvisningar till resultaträkningen för verksamhet i ett konkurrensläge 
har strukits ur texten.  

• Avsnitt 4 ”Allmänna principer som skall följas vid upprättande av kostnadsmotsvarighet-
skalkyl och resultaträkning” 

o De punkter i avsnittet som hänvisar till resultaträkningen för verksamhet i ett 
konkurrensläge har strukits. 

• Avsnitt 5 Kostnadsmotsvarighetskalkylens och resultaträkningens struktur” 

o De punkter i avsnittet som hänvisar till resultaträkningen för verksamhet i ett 
konkurrensläge har strukits. 

Dessutom har följande ändringar gjorts i formeln för kostnadsmotsvarighetskalkylen i föreskriften: 
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• Under rubriken INTÄKTER raderades underrubriken ”Intäkter från den avgitsbelagda 
verksamheten” som onödig 

• Under rubriken TOTALA INTÄKTER raderades underrubrikerna ”Särkostnader” ja ”An-
del av samkostnaderna” som onödiga. 

• Preciserat vad gäller kostnadsmotsvarigheten är att den rapporteras i både euro och 
procent.  

De ämbetsverk som använder statens gemensamma kostnadsredovisningsmodell kan i samband med 
bokslutet för år 2022 utnyttja den rapportering av kostnadsmotsvarigheter som man genomfört i Kieku.
  

 


