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Bokföringsenheter och statliga fonder utanför budgeten 
 

God praxis i processen Från beställning till indrivning 

 
Statskontoret har 26.1.2023 uppdaterat anvisningen God praxis i processen Från be-
ställning till indrivning och anvisningen träder i kraft omedelbart. Med denna anvisning 
upphävs Statskontorets anvisning God praxis i processen Från beställning till indriv-
ning (VK/1267/00.00.00.01/2019) av den 19.12.2019. 

 
Upphävda anvisningar, till de delar som deras innehåll ännu är i kraft, har inkluderats 
i den anvisning som nu publiceras. 
 
De viktigaste ändringarna i den publicerade anvisningen (jfr de upphävda anvisning-
arna): 

 
- Uppdaterad: Processernas namn (1.1) 
- Uppdaterad: Sökning av gällande ansvarsfördelningstabell (1.2) 
- Tillagd: Anvisningar och föreskrifter i anslutning till processen, inklusive länkar 

och diarienummer (1.3) 
- Uppdaterad: Ärenden som följs upp i produktivitetsuppföljningen (1.4) 
- Uppdaterad: Målen för de digitala försäljningstransaktionerna och placeringen av 

statistiken om nätfakturor (1.5) 
- Uppdaterad: Direktivet om elektronisk fakturering (1.6) 
- Uppdaterad: Skyldigheten att använda nätbetalningstjänsten och placeringen av 

statistiken (1.7) 
- Uppdaterad: Underhåll av materialregistret och prislistan i Kieku samt ändringar i 

SAP S/4 Hana (2.1) 
- Uppdaterad: Underhåll av kundregistret i Kieku samt ändringar i SAP S/4 Hana 

(2.2) 
- Uppdaterad: Avtal om förmedling av fakturor (3.1) 
- Uppdaterad: Sändning av faktureringsbegäran till Palkeet samt ändringar i SAP 

S/4 Hana (3.2) 
- Tillagd: Godkännanderunda för försäljningsorder (3.2.1) 
- Uppdaterad: Sändning av nätfakturor och bilagor (3.6) 
- Överförd: Sändning av nätfakturor till utländska kunder (3.6.1) 
- Uppdaterad: Betalningsvillkor (3.11) 
- Uppdaterad: Användning av RF-referens (4.1) 
- Uppdaterad: Minimisumma för betalningsanvisningar för företagskunder (4.2) 
- Tillagd: Skötsel av försäljningsreskontra (5) 
- Tillagd/överförd: Värdering av kundfordringar och avskrivning från konton (5.1) 
- Uppdaterad: Spärrkoder för indrivning (6.1.2) 
- Uppdaterad: Användning av dröjsmålsavgift och SAP S/4 Hana-ändringar i pro-

cessen för godkännande av faktureringen av dröjsmålsränta (6.1.5) 
- Uppdaterad: SAP S/4 Hana-ändringar i processen för godkännande av offentli-

grättsliga fordringar (6.2.2) 
- Uppdaterad: Bokföringsenhetens skyldighet att kontakta en utländsk utsöknings-

myndighet (6.5) 
 

Utöver de ovan nämnda ändringarna har man försökt att förenhetliga den använda 
terminologin. 
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Ekonomiförvaltningsspecialist Anni Paavilainen 


