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1711 Återbetalning av kortfristiga lånefordringar i euro
172 Lånefordringar i utländsk valuta

X

15.6.2009

Affärsbokföringens kontoplan

Statskontoret

Administrativ styrning

1720 Kortfristiga lånefordringar i utländsk valuta
1721 Återbetalning av kortfristiga lånefordringar i utländsk valuta
173 Resultatregleringar
1730 Inkomstrester
1731 Räntefordringar
1732 Mervärdesskattefordringar
1733 Räntefordringar (T)
1738 Kortfristiga projektfordringar
1739 Övriga resultatregleringar (T)
174 Övriga kortfristiga fordringar
1740 Tullfordringar (T)
1741 Utgivna understöd och ersättningar
1749 Övriga kortfristiga fordringar (T)
175 Statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar
1750 Statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar
1751 Återbetalningar av statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar
179 Förskottsbetalningar
1790 Reseförskott
1791 Utgivna försträckningsmedel
1799 Övriga förskott
18 VÄRDEPAPPER INGÅENDE I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
180 Värdepapper ingående i finansieringstillgångarna
1800 Fastighetsaktier
1801 Övriga aktier
1802 Andelar i internationella finansinstitut
1803 Övriga andelar
1809 Övriga värdepapper i finansieringstillgångar
181 Inköp av masskuldebrevslån i euro
1810 Köp av masskuldebrevslån i euro
1811 Försäljning av masskuldebrevslån i euro
182 Övriga placeringar i euro
1821 Depositioner i euro (T)
1822 Övriga depositioner (T)
1823 Beviljade krediter (T)
1829 Övriga placeringar i euro (T)
183 Inköp av masskuldebrevslån i utländsk valuta
1830 Köp av masskuldebrevslån i utländsk valuta
1831 Försäljning av masskuldebrevslån i utländsk valuta
184 Övriga placeringar i utländsk valuta
1840 Valutadepositioner (T)
1849 Övriga placeringar i valuta (T)
188 Övriga kortfristiga placeringar i euro
1880 Övriga kortfristiga placeringar i euro
1881 Återbetalning av övriga kortfristiga placeringar i euro
189 Övriga kortfristiga placeringar i utländsk valuta
1890 Övriga kortfristiga placeringar i utländsk valuta
1891 Återbetalning av övriga kortfristiga placeringar i utländsk valuta
19. KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL
190 Kassakonton
1900 Kassakonto (T)
191 Räkenskapsverkets inkomstkonton

Affärsbokföringens kontoplan

15.6.2009

XI

Administrativ styrning

Statskontoret

1910 Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster (T)
1911Räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för inkomster (T)
1912 Betalningsställets transaktionskonton för inkomster (T)
192 Räkenskapsverkets utkomstkonton
1920 Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter (T)
1921 Räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för utgifter (T)
1922 Betalningsställets transaktionskonton för utgifter (T)
193 Övriga bankkonton
1930 Statens checkkonto (T)
1931 Valutakonton (T)
1932 Moderkonton för statens koncernkontosystem i respektive bank som sköter statens
betalningsrörelse (T)
1939 Övriga bankkonton (T)
194 Statens allmänna inkomst- och utgiftskonton
1940 Statens allmänna transaktionskonto för inkomster (T)
1941Statens allmänna transaktionskonto för utgifter (T)
195 Övrig kassa och övriga banktillgodohavanden
1950 Deponerade främmande medel (T)
1951 Fondernas medel (T)
1952 Finansieringsmedel utanför budgeten (T)
1958 Medel som hör till statens fonder utanför budgeten och omfattas av statens
kassahushållning
199 Konton för den interna penningrörelsen
1991 Remisskonto (T)
1992 Utgifter som överförs till ett annat räkenskapsverk
1993 Täckningsmedel (T)
1994 Tömningar (T)
1995 Räkenskapsverkets interna betalningar (T)
1996 Räkenskapsverkets interna täckningsmedel (T)
1997 Räkenskapsverkets interna tömningar (T)
1998 Utredningskonto för penningrörelse (T)
2 PASSIVA
20 - 21 EGET KAPITAL
20 STATENS KAPITAL
200 Statens kapital 1.1.1998
2000 Statens kapital 1.1.1998
207 Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder
2070 Ändringar av kapitalet från tidigare räkenskapsperioder
208 Kapitalöverföringar
2080 Överföringar från statens allmänna transaktionskonto för utgifter (T)
2081 Överföringar till statens allmänna transaktionskonto för inkomster (T)
2082 Överföringar från remisskonto (T)
2083 Överföringar av besittningar mellan räkenskapsverken
2084 Utgiftsöverföringar med anledning av gemensamma anskaffningar
209 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod
2090 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsrest
21 FONDKAPITAL
210 Statliga fonder utanför budgeten
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2100 Kapitalet i statens fonder utanför budgeten
2101 Budgetöverföringar
2102 Intäkts/kostnadsrest från tidigare räkenskapsperioder
2103 Räkenskapsperiodens intäkts/kostnadsrest
2104 Överföringar till budgetekonomin
211 Statliga fonder inom budgeten
212 Övriga statliga fonder och donerade medel
2128 Övriga fonder (T)
22 RESERVERINGAR
220 Reserveringar
2200 Frivilliga reserveringar
2201 Obligatoriska reserveringar
23 VÄRDERINGSPOSTER
230 Uppskrivningar
2300 Uppskrivningar av nationalförmögenhet
2301 Uppskrivningar av anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar
2309 Uppskrivningar av övriga poster
231 Övriga värderingsposter
2310 Värdenedskrivningar av främmande kapital
2319 Övriga värderingsposter
24 - 29 FRÄMMANDE KAPITAL
24. LÅNGFRISTIG
240 Upptagna lån i euro
2400 Masskuldebrevslån i euro
2401 Skuldebrevslån i euro
2406 Emissionsvinster på masskuldebrevslån i euro
2407 Emissionsförluster på masskuldebrevslån i euro
2409 Övriga lån i euro
241 Upptagna lån i utländsk valuta
2410 Masskuldebrevslån i utländsk valuta
2411 Skuldebrevslån i utländsk valuta
2416 Emissionsvinster på masskuldebrevslån i utländsk valuta
2417 Emissionsförluster på masskuldebrevslån i utländsk valuta
2419 Övriga lån i utländsk valuta
244 Lån ur statliga fonder utanför budgeten
2440 Lån från pensionsfonden
2441 Lån från statens kärnavfallshanteringsfond
247 Långfristiga resultatregleringar
2470 Pensionsansvarsskuld
2471 Långfristiga passiva resultatregleringar på periodiserade emissionsförluster
2479 Övriga långfristiga resultatregleringar
249 Övriga långfristiga skulder
2499 Övriga långfristiga skulder
25 - 26 KORTFRISTG
250-251 Samlingskonton för statliga fonder utanför budgeten
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2500 Samlingskonto för gårdsbrukets utvecklingsfond (T)
2501 Samlingskonto för jordbrukets interventionsfond (T)
2502 Statsgarantifondens samlingskonto (T)
2503 Försörjningsberedskapsfondens samlingskonto (T)
2504 Oljeskyddsfondens samlingskonto (T)
2505 Statens bostadsfonds samlingskonto (T)
2506 Statens kärnavfallshanteringsfonds samlingskonto (T)
2507 Statens pensionsfonds samlingskonto (T)
2508 Statens säkerhetsfonds samlingskonto (T)
2509 Statens televisions- och radiofonds samlingskonto (T)
2510 Brandskyddsfonds samlingskonto (T)
252 Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod
2520 Amortering av masskuldebrevslån i euro
2521 Amortering av skuldebrevslån i euro
2522 Amortering av övriga lån i euro
2523 Amortering av masskuldebrevslån i utländsk valuta
2524 Amorteringar av skuldebrevslån i utländsk valuta och övriga lån i utländsk valuta
2525 Emissionsvinster på amorteringar av masskuldebrevslån i euro
2526 Emissionsvinster på amorteringar av masskuldebrevslån i utländsk valuta
2527 Emissionsförluster på amorteringar av masskuldebrevslån i euro
2528 Emissionsförluster på amorteringar av masskuldebrevslån i utländsk valuta
2529 Amortering av lån från statliga fonder utanför budgeten
253 Kortfristiga lån i euro
2530 Skuldsaldot på koncernkontosystemets moderkontona i respektive bank som sköter
statens betalningsrörelse (T)
2531 Kortfristiga masskuldebrevslån i euro
2532 Amortering av kortfristiga masskuldebrevslån i euro
2533 Kortfristiga skuldebrevslån i euro
2534 Amorteringar av kortfristiga skuldebrevslån i euro
2535 Övriga kortfristiga lån i euro
2536 Amorteringar av övriga kortfristiga lån i euro
2539 Obudgeterade lån i euro (T)
254 Kortfristiga lån i utländsk valuta
2540 Kortfristiga masskuldebrevslån i utländsk valuta
2541 Amorteringar av kortfristiga masskuldebrevslån i utländsk valuta
2542 Kortfristiga skuldebrevslån i utländsk valuta
2543 Amorteringar av kortfristiga skuldebrevslån i utländsk valuta
2544 Övriga lån i utländsk valuta
2545 Amorteringar av övriga lån i utländsk valuta
2549 Obudgeterade lån i utländsk valuta (T)
255 Främmande medel lämnade i statens vård
2550 Deponerade främmande medel (T)
256 Erhållna förskott
2560 Erhållna leveransförskott
2569 Övriga erhållna förskott
2570 Leverantörsskulder (T)
258 Avräkningar mellan räkenskapsverken
2580 Förskottsinnehållningar (T)
2581 Socialskyddsavgifter (T)
2582 Olycksfallsavgifter (T)
2583 Inkomster som skall överföras vidare till ett annat räkenskapsverk
259-260 Poster som skall redovisas vidare
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2590 Arbetsgivarens pensions- och understödskassebetalningar (T)
2591 Arbetstagarens pensions- och understödskasseavgifter (T)
2592 Arbetsgivarens pensionsavgifter (T)
2593 Arbetstagarens pensionsavgifter (T)
2594 Medlemsavgifter (T)
2595 Utmätningar (T)
2596 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter (T)
2597 Skatters samlingskonto (T)
2598 Hjälpkonto för löner (T)
2599 Sockeravgifters konto (T)
2600 Tullskulder, A-kontot (T)
2601 Tullskulder, B-kontot (T)
2609 Övriga poster som skall redovisas vidare (T)
261 Resultatregleringar
2610 Utgiftsrester
2611 Semesterlöneskuld
2612 Ränteskulder
2613 Mervärdesskatteskulder
2614 Semesterlöneskuld (T)
2615 Ränteskulder (T)
2619 Övriga resultatregleringar (T)
262 Övriga kortfristiga skulder
2620 Oklara poster (T)
2621 Finansiering utanför budgeten som skall registreras i intäkts- och
kostnadsberäkningen
2622 Finansiering utanför budgeten som uppföljs i balansräkningen (T)
2629 Övriga kortfristiga skulder (T)
29 Felkonton
299 Felkonton
2990 Räkenskapsverkets felkonto
2999 Centralbokföringens felkonto
3 INTÄKTER AV VERKSAMHET
30 Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet
300 Intäkter av företagsekonomiska prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
3000 Intäkter från kommuner och samkommuner
3001 Intäkter från hushållen
3002 Intäkter från näringslivet
3003 Intäkter från EU
*3008 Intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
3009 Övriga intäkter från företagsekonomiskt prissatta prestationer
301 Intäkter av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
3010 Intäkter från kommuner och samkommuner
3011 Intäkter från hushållen
3012 Intäkter från näringslivet
*3018 Intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
3019 Övriga intäkter från offentligrättsliga prestationer
302 Intäkter från företagsekonomiska prestationer enligt speciallagar
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3020 Intäkter från kommuner och samkommuner
3021 Intäkter från hushållen
3022 Intäkter från näringslivet
*3028 Intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
3029 Övriga intäkter från företagsekonomiskt prissatta prestationer enligt speciallagar
303 Intäkter från offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar
3030 Intäkter från kommuner och samkommuner
3031 Intäkter från hushållen
3032 Intäkter från näringslivet
*3038 Intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
3039 Övriga intäkter från offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar
304 Försäkringspremieintäkter
*3048 Försäkringspremieintäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
305 Intäkter från media- och imagenytta som erbjuds en sponsor
3052 Intäkter från media- och imagenytta som erbjuds näringslivet
309 Avförande från konto av intäkter från avgiftsbelagd verksamhet
3090 Avförande från konto av fordringar på avgiftsbelagd verksamhet
310 Hyror utanför staten
3100 Hyror för jord
3101 Hyror för bostäder
3102 Hyror för andra byggnader
3103 Hyror för transportmedel
3104 Hyror för övriga maskiner och anordningar
3109 Övriga hyror
311 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar
*3110 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för jord
*3111 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för bostäder
*3112 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för andra byggnader
*3113 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för transportmedel
*3114 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för övriga maskiner och
anordningar
*3119 Övriga hyror från statens ämbetsverk och inrättningar
312 Bruksersättningar utanför staten
3120 Vattenavgifter
3121 Elavgifter
3129 Övriga bruksersättningar
313 Bruksersättningar från statens ämbetsverk och inrättningar
*3130 Vattenavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar
*3131 Elavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar
*3139 Övriga bruksersättningar från statens ämbetsverk och inrättningar
319 Kontoavskrivningar av hyror och bruksersättningar
3190 Kontoavskrivningar av hyres- och bruksersättningsfordringar
39 Övriga intäkter av verksamheten
390 Försäljningsvinster från försäljning av egendom utanför staten
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3900 Försäljningsvinster från försäljning av immateriell egendom
3901 Försäljningsvinster från försäljning av jord- och vattenområden
3902 Försäljningsvinster från försäljning av bostadsbyggnader
3903 Försäljningsvinster från försäljning av övriga byggnader
3904 Försäljningsvinster från försäljning av konstruktioner
3906 Försäljningsvinster från försäljning av övriga maskiner och anordningar
3907 Försäljningsvinster från försäljning av fastighetsaktier
3908 Försäljningsvinster från försäljning av övriga aktier och andelar
3909 Försäljningsvinster från försäljning av övrig egendom
391 Försäljningsvinster från försäljning av egendom från statens ämbetsverk och inrättningar
*3910 Försäljningsvinster från försäljning av immateriell egendom från statens
ämbetsverk och inrättningar
*3911 Försäljningsvinster från försäljning av jord- och vattenområden från statens
ämbetsverk och inrättningar
*3912 Försäljningsvinster från försäljning av bostadsbyggnader från statens ämbetsverk
och inrättningar
*3913 Försäljningsvinster från försäljning av övriga byggnader från statens ämbetsverk
och inrättningar
*3914 Försäljningsvinster från försäljning av konstruktioner från statens ämbetsverk och
inrättningar
*3915 Försäljningsvinster från försäljning av transportmedel från statens ämbetsverk och
inrättningar
*3916 Försäljningsvinster från försäljning av övriga maskiner och anordningar från
statens ämbetsverk och inrättningar
*3917 Försäljningsvinster från försäljning av fastighetsaktier från statens ämbetsverk och
inrättningar
*3918 Försäljningsvinster från försäljning av övriga aktier och andelar från statens
ämbetsverk och inrättningar
*3919 Försäljningsvinster från försäljning av övrig egendom från statens ämbetsverk och
inrättningar
396 Kostnadsersättningar för samarbete
3960 Kostnadsersättningar för samarbete från näringslivet
3961 Kostnadsersättningar för samarbete från EU
*3967 Kostnadsersättningar för serviceverksamhet från statens ämbetsverk och
inrättningar
*3968 Kostnadsersättningar för samarbete från statens ämbetsverk och inrättningar
3969 Övriga kostnadsersättningar för samarbete
397 Intäkter från samfinansierad verksamhet
3970 Intäkter från samfinansierad verksamhet från näringslivet
3971 Intäkter från samfinansierad verksamhet från EU
*3978 Intäkter från samfinansierad verksamhet från statens ämbetsverk och inrättningar
3979 Övriga intäkter från samfinansierad verksamhet
398 Övriga intäkter
3980 EU:s uppbördsarvoden
3981 Pensionsavgiftsintäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
3982 Pensionernas självriskandelar
3983 Intäkter av arbetslöshetsförsäkringsavgifter
*3988 Övriga intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
3989 Övriga intäkter
399 Intäkter utanför budgeten
3990 Intäkter utanför budgeten
4. KOSTNADER AV VERKSAMHET

Affärsbokföringens kontoplan

15.6.2009

XVII

Administrativ styrning

Statskontoret

40 Material, förnödenheter och varor
400 Inköp under räkenskapsperioden
4000 Maskiner, anordningar och transportmedel av ringa värde
4001 Kontorstillbehör
4002 Böcker, tidningar och övriga trycksaker
4003 Livsmedel, drycker och tobak
4004 Beklädnad
4005 Rengöringsmedel och -tillbehör
4006 Bränslen och smörjmedel
4007 Värme, elektricitet och vatten
4008 Byggnadsmaterial
4009 Övriga material, tillbehör och varor
408 Inköp av handelsvaror
4080 Markköp som aktiveras som omsättningstillgångar
4082 Inköp av handelsvaror som anskaffas för en straffanstaltsbutik
409 Ökning (-) eller minskning (+) av lager
4090 Ökning (-) eller minskning (+) av material-, tillbehörs- och varulager
41. Personalkostnader
410 Löner och arvoden
4100 Löner för personer i tjänsteförhållande
4101 Löner för personer i arbetsförhållande
4102 Återbäringar enligt sjukförsäkrings- m.fl. lagar
4103 Övriga löner och arvoden
4108 Förändringar i semesterlöneskulden
411 Lönebikostnader
4110 Arbetsgivarens socialskyddsavgifter
4112 Pensionsavgifter
4113 Återbäringar av socialskyddsavgifter enligt sjukförsäkrings- m.fl. lager
4114 Olycksfallspremier
4118 Förändringar av lönebikostnadsskulder för semesterlöner
4119 Övriga socialförsäkringsavgifter som erläggs av arbetsgivaren
42 Hyror
420 Hyror
4200 Arrenden
4201 Hyror för bostäder
4202 Hyror för övriga byggnader
4203 Hyror för transportmedel
4204 Hyror för övriga maskiner och apparater
4209 Övriga hyror
43 Inköp av tjänster
430 Reparations- och underhållstjänster
4300 Reparations- och underhållstjänster för bostadsbyggnader
4301 Reparations- och underhållstjänster för övriga byggnader
4302 Reparations- och underhållstjänster för mark- och vattenkonstruktioner
4303 Reparations- och underhållstjänster för transportmedel
4304 Reparations- och underhållstjänster för övriga maskiner och apparater
4309 Övriga reparations- och underhållstjänster
431 Byggnadstjänster
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4310 Byggnadstjänster för bostadsbyggnader
4311 Byggnadstjänster för övriga byggnader
4312 Byggnadstjänster för mark- och vattenkonstruktioner
4319 Övriga byggnadstjänster
432 Kontorstjänster
4320 Tryckningstjänster
4321 Annonserings-, reklam- och marknadsföringstjänster
4322 Telekommunikationstjänster
4323 Adb-användningstjänster
4324 Banktjänster
4328 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster
4329 Övriga kontorstjänster
433 Personaltjänster
4330 Utbildningstjänster
4331 Hälsovårdstjänster
4332 Återbäring av kostnader för företagshälsovård
4333 Rekreationstjänster
4339 Övriga personaltjänster
434 Renhållnings- och tvättinrättningstjänster
4340 Städtjänster
4341 Tvättinrättningstjänster
4342 Tjänster för miljövård och -underhåll
439 Övriga tjänster
4390 Förplägningstjänster
4391 Bevaknings- och säkerhetstjänster
4392 Sakkunnig- och utredningstjänster
4393 Övriga utbildningstjänster
4394 Övriga hälsovårdstjänster
4395 Inköp av tjänster från statliga ämbetsverk och verk
4399 Övriga tjänster från utomstående
45 Övriga kostnader
450 Reseutgifter
4500 Dagpenningar
4501 Kilometerersättningar
4502 Resetjänster
4510 Övriga kostnadsersättningar
452 Avgifter för nyttjanderätt
4520 Patent- och licensavgifter
4529 Övriga avgifter för nyttjanderätt
453 Skadeförsäkringsavgifter
4530 Avgifter för trafikskador
4539 Övriga skadeförsäkringsavgifter
454 Medlemsavgifter
4540 Medlemsavgifter till Finland
4541 Medlemsavgifter utomlands
455 Förluster vid försäljning av egendom
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4550 Försäljningsförluster vid försäljning
4551 Försäljningsförluster vid försäljning
4552 Försäljningsförluster vid försäljning
4553 Försäljningsförluster vid försäljning
4554 Försäljningsförluster vid försäljning
4555 Försäljningsförluster vid försäljning
4556 Försäljningsförluster vid försäljning
4557 Försäljningsförluster vid försäljning
4558 Försäljningsförluster vid försäljning
4559 Försäljningsförluster vid försäljning
456 Försvarsmateriel
4560 Försvarsmateriel
457 Betalda skatter
4570 Fastighetsskatt
4571 Inkomst- och förmögenhetsskatt
*4579 Övriga skatter
458 Övriga obligatoriska avgifter
4589 Övriga obligatoriska avgifter
459 Övriga kostnader
4599 Övriga kostnader

av
av
av
av
av
av
av
av
av
av

immateriell egendom
jord- och vattenområden
bostadsbyggnader
övriga byggnader
konstruktioner
transportmedel
övriga maskiner och anordningar
fastighetsaktier
övriga aktier och andelar
övrig egendom

46 Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager
460 Produktionslagerökning (-) eller minskning (+)
47 Tillverkning för eget bruk (-)
470 Tillverkning för eget bruk
4700 Tillverkning för eget bruk
48 Avskrivningar
480 Avskrivningar på nationalförmögenhet
4800 Avskrivningar på byggnader
4809 Avskrivningar på övrig nationalförmögenhet
481 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
4810 Avskrivningar på grundläggnings- och organiseringsutgifter
4811 Avskrivningar på forsknings- och utvecklingsutgifter
4812 Avskrivningar på immateriella rättigheter
4813 Avskrivningar på affärsvärde
4819 Avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid
482 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
4820 Avskrivningar på byggnader
4821 Avskrivningar på byggkonstruktioner
4822 Avskrivningar på konstruktioner
4823 Avskrivningar på maskiner och anordningar
4824 Avskrivningar på inredning
4829 Avskrivningar på övriga materiella nyttigheter
489 Avskrivningar som avviker från plan
4890 Avskrivningar som avviker från plan
49 Interna kostnader
490 Interna kostnader
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*4907 Kostnadsersättningar för samarbete till statens ämbetsverk och inrättningar
*4908 Finansieringsandelar för samfinansierade verksamhet till statens ämbetsverk och
inrättningar
*4909 Korrigering av interna kostnader
5 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
50 Finansiella intäkter
500 Ränteintäkter
5000 Räntor på fordringar i euro
5001 Räntor på fordringar i valuta
5002 Emissionsdifferenser från fordringar i euro
5003 Emissionsdifferenser från fordringar i valuta
5004 Kapitaldifferenser från fordringar i euro
5005 Kapitaldifferenser från fordringar i valuta
5006 SWAP-avgifter för fordringar
5008 Ränteintäkter på fordringar i euro i budgetekonomin
501 Kursdifferenser från fordringar
5010 Kursdifferenser från fordringar
509 Övriga finansiella intäkter
5090 Dividender
5091 Redovisning av affärsverkens vinst
*5092 Finansiella intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
5098 Kontoavskrivningar på fordringar avseende finansiella intäkter
5099 Övriga finansiella intäkter
51. Finansiella kostnader
510 Räntekostnader
5100 Räntor på skulder i euro
5101 Räntor på valutaskulder
5102 Emissionsdifferenser på skulder i euro
5103 Emissionsdifferenser för valutaskulder
5104 Kapitaldifferenser för skulder i euro
5105 Kapitaldifferenser för skulder i utländsk valuta
5106 SWAP-avgifter för skulder
5108 Räntekostnader för skulder i euro till fondekonomin
511 Kursdifferenser för skulder
5110 Kursdifferenser för skulder
5111 Orealiserade kursdifferenser för skulder
519 Övriga finansiella kostnader
5198 Kontoavskrivningar på placeringar och lånefordringar
5199 Övriga finansiella kostnader
6 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER
60 Extraordinära intäkter
600 Erhållna ersättningar
6000 Skadeförsäkringsersättningar
6009 Övriga skadeersättningar
609 Övriga extraordinära intäkter
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*6098 Övriga extraordinära intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
6099 Övriga extraordinära intäkter
61 Extraordinära kostnader
610 Betalda ersättningar
6100 Skadeersättningar
6109 Övriga betalda ersättningar
6199 Övriga extraordinära kostnader
7 ÖKNING (-) ELLER MINSKNING (+) AV FRIVILLIGA RESERVERINGAR
70 Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
700 Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
7000 Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
8 ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER
80-81 Intäkter
800 Överföringsekonomins intäkter från kommunerna
8001 Driftekonomins intäkter från kommunerna
8002 Kapitalekonomins intäkter från kommunerna
801 Överföringsekonomins intäkter från samkommuner
8010 Driftekonomins intäkter från samkommunerna
8011 Kapitalekonomins intäkter från samkommunerna
802 Överföringsekonomins intäkter från socialskyddsfonderna
8020 Driftekonomins intäkter från socialskyddsfonderna
8021 Kapitalekonomins intäkter från socialskyddsfonder
803 Överföringsekonomins intäkter från näringslivet
8030 Driftekonomins intäkter från näringslivet
8031 Kapitalekonomins intäkter från näringslivet
804 Överföringsekonomins intäkter från finansinstitut och försäkringsanstalter
8040 Driftekonomins intäkter från finansinstitut och försäkringsanstalter
8041 Kapitalekonomins intäkter från finansinstitut och försäkringsanstalter
805 Överföringsekonomins intäkter från icke-vinstsyftande samfund
8050 Kapitalekonomins intäkter från icke-vinstsyftande samfund
8051 Kapitalekonomins intäkter från icke-vinstsyftande samfund
8053 Kapitalekonomins intäkter från fondekonomin
806 Överföringsekonomins intäkter från hushållen
8060 Driftekonomins intäkter från hushållen
807 Överföringsekonomins intäkter från EU
8070 Driftekonomins intäkter från EU
8071 Kapitalekonomins intäkter från EU
808 Överföringsekonomins övriga intäkter från utlandet
8080 Driftekonomins övriga intäkter från utlandet
8081 Kapitalekonomins övriga intäkter från utlandet
809 Överföringar från statens fonder utanför budgeten
8090 Överföringar från statens pensionsfond
8091 Övriga överföringar från statens fonder utanför budgeten
810 Överföringsekonomins övriga intäkter
8100 Driftekonomins övriga intäkter
8101 Kapitalekonomins övriga intäkter
820 Överföringsekonomins kostnader för kommunerna
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8200 Driftekonomins kostnader för kommunerna
8201 Kapitalekonomins kostnader för kommunerna
821 Överföringsekonomins kostnader för samkommunerna
8210 Driftekonomins kostnader för samkommuner
8211 Kapitalekonomins kostnader för samkommuner
822 Överföringsekonomins kostnader för socialskyddsfonderna
8220 Driftekonomins kostnader för socialskyddsfonderna
8221 Kapitalekonomins kostnader för socialskyddsfonderna
823 Överföringsekonomins kostnader för näringslivet
8230 Driftekonomins kostnader för näringslivet
8231 Kapitalekonomins kostnader för näringslivet
824 Överföringsekonomins kostnader för finansinstitut och försäkringsanstalter
8240 Driftekonomins kostnader för finansinstitut och försäkringsanstalter
8241 Kapitalekonomins kostnader för finansinstitut och försäkringsanstalter
825 Överföringsekonomins kostnader för icke-vinstsyftande samfund
8250 Driftekonomins kostnader för icke-vinstsyftande samfund
8251 Kapitalekonomins kostnader för icke-vinstsyftande samfund
8252 Bruksekonomins utgifter till budgetekonomin
826 Överföringsekonomins kostnader för hushållen
8260 Betalda pensioner
8261 Driftekonomins kostnader för hushållen
8262 Kapitalekonomins kostnader för hushållen
827 Överföringsekonomins kostnader för EU
8270 Driftekonomins kostnader för EU
8271 Kapitalekonomins kostnader för EU
828 Övriga överföringsekonomikostnader för utlandet
8280 Övriga driftekonomikostnader för utlandet
829 Överföringar till statens fonder utanför budgeten
8290 Överföringar till statens fonder utanför budgeten
830 Övriga överföringsekonomikostnader
8300 Övriga driftekonomikostnader
8301 Övriga kapitalekonomikostnader
831 Återbäringar på överföringsekonomikostnader
8310 Återbäringar på stödarvoden till näringslivet
8311 Övriga återbäringar på driftekonomikostnader
8312 Återbäringar på kapitalekonomikostnader
9 INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER
90 Skatter och avgifter av skattenatur
900 Direkta skatter
9000 Statens inkomst- och förmögenhetsskatt
9009 Övriga direkta skatter
901 Övriga skatter och avgifter av skattenatur
9010 Till skattestyrelsen redovisade mervärdesskatter
9011 Övriga skatter och avgifter av skattenatur som uppbärs enligt omsättningen
9012 Acciser
9013 Skatter som uppbärs på grund av import
9014 Övriga indirekta skatter
9015 Övriga avgifter av indirekt skattenatur
9019 Övriga avgifter av skattenatur
91 Övriga obligatoriska avgifter
910 Intäkter från övriga obligatoriska avgifter
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9100 Bötesintäkter
92 Uppburna mervärdesskatter
920 Intäkter från uppburen mervärdesskatt
9203 Mervärdesskatteintäkter 8 %
9204 Mervärdesskatteintäkter 12 %
9206 Mervärdesskatteintäkter 17 %
9208 Mervärdesskatteintäkter 22 %
921 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv
9213 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 8 %
9214 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 12 %
9216 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 17 %
9218 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 22 %
922 Interna mervärdesskatteintäkter
*9223 Interna mervärdesskatteintäkter 8 %
*9224 Interna mervärdesskatteintäkter 12 %
*9226 Interna mervärdesskatteintäkter 17 %
*9228 Interna mervärdesskatteintäkter 22 %
923 Kommunernas mervärdesskatteåterbäringar
9230 Mervärdesskatteåterbäringar som återkrävs från kommunerna
93 Betalda mervärdesskatter
930 Erlagda mervärdesskattekostnader
9303 Mervärdesskattekostnader 8 %
9304 Mervärdesskattekostnader 12 %
9306 Mervärdesskattekostnader 17 %
9308 Mervärdesskattekostnader 22 %
931 Mervärdesskattekostnader för gemenskapsinterna förvärv
9313 Mervärdesskattekostnader för gemenskapsinterna förvärv
9314 Mervärdesskattekostnader för gemenskapsinterna förvärv
9316 Mervärdesskattekostnader för gemenskapsinterna förvärv
9318 Mervärdesskattekostnader för gemenskapsinterna förvärv
932 Interna mervärdesskattekostnader
*9323 Interna mervärdesskattekostnader 8 %
*9324 Interna mervärdesskattekostnader 12 %
*9326 Interna mervärdesskattekostnader 17 %
*9328 Interna mervärdesskattekostnader 22 %

8%
12 %
17 %
22 %

99 Tekniska konton
990 Överföring av reservationsanslag
9900 Överföring av reservationsanslag
991 Återtagning av överförda reservationsanslag
9910 Återtagning av överförda reservationsanslag
992 Övriga tekniska konton för budgetinkomster
9920 Förbindelsebaserad inkomstregistrering
993 Övriga tekniska konton för budgetutgifter
9930 En förbindelsebaserad utgiftsbokföring
994 Övriga tekniska konton
9940 Övriga tekniska konton
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1 AKTIVA
I de aktiva posterna i balansräkningen ingår nationalförmögenhet, anläggningstillgångar och andra långfristiga placeringar, värderingsposter samt omsättningstillgångar och finansieringstillgångar.

10 NATIONALFÖRMÖGENHET
100 Jord- och vattenområden
Detta slag omfattar sådana jord-, skogs- och vattenområden som hör till kultur- och naturarvet och som inte har betydelse för byggverksamheten.
1000 Skogsområden
På detta konto ingår skogsområdenas mark och trädbestånd.
1004 Vattenområden
På detta konto ingår såväl hyrda vattenområden som tillandning
1007 Jord- och vattenområden som anskaffats för naturskyddsändamål
På detta konto ingår områden som anskaffats för naturskyddsändamål och
som i regel överlåts vidare till Forsttyrelsen. Posten används vanligen endast
av Miljöministeriets förvaltningsområde.
1008 Jord- och vattenområden avsedda för rekreation
På detta konto ingår områden särskilt avsedda för rekreation. Exempelvis
kan national- och naturparker höra till detta slag.
1009 Övriga jord- och vattenområden
På detta konto ingår sådana jord- och vattenområden som inte har betydelse
för byggverksamheten och inte hör till andra poster i detta slag.

101 Byggnadsmarks- och vattenområden
Detta slag omfattar sådana jord-, skogs- och vattenområden som hör till kultur- och miljöarvet och som har betydelse för byggverksamheten.
1010 Jordområden
På detta konto ingår tomter och andra jordområden för byggnader som hör till
nationalförmögenheten.
1019 Övriga byggnadsmarks- och vattenområden
På detta konto ingår övriga byggnadsmarks- och vattenområden än ovan
nämnda.
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102 Byggnader
Detta slag omfattar skyddade byggnader och andra särskilda objekt på
stadsplaneområde, byggnadsplaneområde eller något annat område.
1020 Bostadsbyggnader
På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften är i bostadsbruk.
1021 Kontorsbyggnader
På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften används
som kontor.
1022 Industribyggnader
På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften används för
industriell produktionsverksamhet.
1023 Lagerbyggnader
På detta konto ingår exempelvis lätta lager, skjul, baracker och skydd.
1024 Museer och slott
På detta konto ingår bl.a. byggnader och slott som används som museer.
1025 Övriga kulturbyggnader
På detta konto ingår andra kulturbyggnader än museer.
1029 Övriga byggnader
På detta konto ingår exempelvis ruiner och andra byggnader som inte hör till
posterna ovan.

108 Övrig nationalförmögenhet
1080 Konstverk
På detta konto ingår konstverk och konstsamlingar.
1081 Museiföremål och -samlingar
På detta konto ingår museiföremål och -samlingar.
1082 Ursprungsverk inom underhållning och litteratur
På detta konto ingår bl.a. ursprungliga bandningar och manuskript av filmer,
ljudinspelningar, radio- och televisionsprogram.
1083 Nationellt betydelsefulla arkiv
På detta konto ingår till exempel Nationalarkivets arkiv och andra motsvarande arkiv.
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1089 Övrig nationalförmögenhet
På detta konto ingår sådan nationalförmögenhet som inte kan klassificeras
att höra till andra poster i detta slag.

109 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar
1090 Förskottsbetalningar för jord- och vattenområden
På detta konto ingår förskottsbetalningar för jord- och vattenområden som
hör till grupperna 100-101 som avser nationalförmögenhet.
1091 Förskottsbetalningar för bostadsbyggnader
På detta konto ingår förskottsbetalningar för bostadsbyggnader som hör till
nationalförmögenheten.
1092 Förskottsbetalningar för andra byggnader
På detta konto ingår förskottsbetalningar för andra byggnader än bostadsbyggnader som hör till nationalförmögenheten.
1093 Förskottsbetalningar för annan nationalförmögenhet
På detta konto ingår förskottsbetalningar för andra nationalförmögenhetsnyttigheter än de som nämnts ovan.
1094 Påbörjade jord- och vattenområden
På detta konto ingår nationalförmögenhetsinvesteringar under beredning i
jord- och vattenområden som inte ens delvis tagits i bruk.
1095 Påbörjade bostadsbyggnader
På detta konto ingår nationalförmögenhetsinvesteringar under beredning i
bostadsbyggnader som inte ens delvis tagits i bruk.
1096 Övriga påbörjade byggnader
På detta konto ingår nationalförmögenhetsinvesteringar under beredning i
andra byggnader än bostadsbyggnader som inte ens delvis tagits i bruk.
1097 Övrig påbörjad nationalförmögenhet
På detta konto ingår andra än ovan nämnda nationalförmögenhetsinvesteringar under beredning som inte ens delvis tagits i bruk.
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11-13
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
PLACERINGAR

OCH

ÖVRIGA

LÅNGFRISTIGA

11 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
110 Etablerings- och organisationsutgifter
1100 Grundläggnings- och organisationsutgifter
På detta konto ingår de utgifter för anskaffning av immateriella tillgångar som
uppstått i samband med grundande eller omorganisation av ett ämbetsverk,
en inrättning eller en fond. De ingår i balansräkningen endast om de gynnar
verksamheten eller om de ger avkastning under flera år.

111 Forsknings- och utvecklingsutgifter
Forsknings- och produktutvecklingsutgifterna som hänför sig till utvecklingen
av affärsverksamheten i fråga om produkt, produktionsverksamhet, marknadsföring e.d. affärsverksamhet. Sådana utgifter kan vara lön till personer
verksamma inom forsknings- och utvecklingsverksamheten, materialutgifter,
utgifter för behövliga tillstånd o.s.v.
1110 Malmletning
På detta konto ingår utgifter för tillstånd, anskaffning, bedömning samt borrning och andra forskningsutgifter, som orsakats av mineralletning, om de är
betydande och skall aktiveras.
1119 Övriga forsknings- och utvecklingsutgifter
På detta konto ingår utgifter som skall aktiveras för utveckling av produkt,
produktionsverksamhet, marknadsföring, databehandling eller någon annan
del av verksamheten.

112 Immateriella rättigheter
Immateriella rättigheter kan vara särskilt överlåtbara rättigheter, som patent,
upphovsrätt, varumärkesrättigheter o.d. De kan också vara sådana rättigheter som inte kan överlåtas separat, som trafiktillstånd, rätt att använda datorprogram e.d. Sådana rättigheter behandlas som anläggningstillgångar.
1120 Köpta adb-program
Detta konto upptar adb-program köpta som färdiga. För det fall att de färdiga
adb-programmen är dels självtillverkade, dels sådana som räkenskapsverket
låtit tillverka bokförs de på kontot 1140 Självtillverkade och på beställning tillverkade adb-program.
1121 Patenträttigheter
På detta konto ingår särskilt överlåtbara patenträttigheter.
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1122 Upphovsrättigheter
På detta konto ingår särskilt överlåtbara upphovsrätter.
1123 Anslutningsavgifter
Detta konto upptar ansenliga anslutningsavgifter med lång verkningstid. Övriga anslutningsavgifter bokförs på konto 4529 Övriga avgifter för nyttjanderätt.
1129 Övriga immateriella rättigheter
På detta konto ingår övriga rättigheter som kan överlåtas separat, såsom
t.ex. varumärkesrättigheter. Självtillverkade adb-program samt adb-pogram
som räkenskapsverket låtit tillverka ingår på kontot 1140 Självtillverkade och
på beställning tillverkade adb-program.

113 Affärsvärde
1130 Affärsvärde
På detta konto ingår skillnaden mellan det pris som betalts för en köpt enhet
och bokföringsvärdet för enhetens egendom, om det önskas antecknas synligt.

114 Övriga utgifter med lång verkningstid
Med övriga utgifter med lång verkningstid avses immateriella tillgångar som
inte hör till de ovan nämnda grupperna. Sådana utgifter kan exempelvis vara
flerperiodiska reklamutgifter, ombyggnadsutgifter för hyreslägenheter o.d.
1140 Självtillverkade och på beställning tillverkade adb-program
På detta konto ingår självtillverkade och på beställning tillverkade större och
mera värdefulla program utarbetade för ett speciellt behov. Sådana program
kan dessutom innehålla ett färdigt program. Vid denna punkt aktiveras också
verkets egen arbetsinsats.
1149 Övriga utgifter med lång verkningstid
På detta konto ingår exempelvis utgifter för grundande av datalager, flerperiodiska reklamutgifter, utgifter för ombyggnad av hyreslägenhet och övriga
flerperiodiska utgifter som inte i regel särskilt kan realiseras.

119 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar
Med förskottsbetalning på immateriella tillgångar avses förskottsbetalningar
till utomstående när den immateriella tillgången, som utgör grunden för avgiften, inte ännu har emottagits.
1190 Förskottsbetalning för immateriella anläggningstillgångar
På detta konto ingår erlagda förskottsbetalningar för immateriella anlägg-
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ningstillgångar.
1191 Pågående anskaffningar av immateriella anläggningstillgångar
På detta konto ingår immateriella anläggningstillgångar som håller på att färdigställas och som inte ens delvis tagits i bruk.

12. MATERIELLA TILLGÅNGAR
120 Jord- och vattenområden
Detta slag omfattar sådana jord-, skogs- och vattenområden, tomter, strömfallslägenheter och tillandningar, som inte har betydelse för byggnadsverksamheten.
1200 Skogsområden
På detta konto ingår mark och trädbestånd på skogsområden.
1201 Åkerområden
På detta konto ingår åkerområden avsedda för odling, forskning e.d.
1202 Områden med grus, torv och annan marktäkt
På detta konto ingår bl.a. grus- och torvtäktsområden samt mull-, lav- och
bergsområden.
1203 Forsandelar
På detta konto ingår andelar i forsar som inte skall byggas.
1204 Vattenområden
På detta konto ingår såväl hyrda vattenområden som tillandningar.
1208 Jord- och vattenområden avsedda för rekreation
På detta konto ingår områden särskilt avsedda för rekreation.
1209 Övriga jord- och vattenområden
På detta konto ingår sådana jord- och vattenområden som inte har betydelse
för byggnadsverksamheten och som inte på ett naturligt sätt hänför sig till
andra poster i detta slag.

121 Byggnadsmarks- och vattenområden
Detta slag omfattar sådana bebyggda och obebyggda jord-, skogs- och vattenområden, tomter, strömfallslägenheter och tillandningar som har betydelse
för byggnadsverksamheten. För infrastrukturen upptas här endast mark.
Grundkonstruktionerna för vägar och järnvägar, som inte utsätts för slitage,
ingår i detta slag, yt- eller ytbeläggningskonstruktioner som utsätts för slitage
upptas under grupp 124 Byggkonstruktioner.
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1210 Markområden
På detta konto ingår tomter och övriga markområden som skall bebyggas.
1211 Vägunderlag
På detta konto ingår markgrunden för vägområden och rastplatser, allmänna
parkerings- och lastningsplatser reserverade för väganvändarnas behov samt
övriga för vägunderhållet viktiga anslutningsområden.
1212 Järnvägsunderlag
På detta konto ingår järnvägarnas baskonstruktioner som inte slits och deras
markgrund.
1213 Forsandelar
På detta konto ingår andelar av forsar som kommer att byggas ut i framtiden.
1214 Vattenområden
På detta konto ingår större separata vattenområden och markvärdet för vattenkonstruktionerna.
1219 Övriga byggnadsmarks- och vattenområden
På detta konto ingår sådana byggnadsmarks- och vattenområden som inte
hör till andra poster i detta slag.

122 Byggnader
Detta slag omfattar byggnader och konstruktioner på stadsplane- eller byggnadsplaneområden eller andra områden. Byggnadernas tekniska anordningar
som hissar och rulltrappor, värme- och ventilationsmaskiner och -apparater,
övervakningssystem samt centralantenner har andra avskrivningstider än
byggnaderna. Det är skäl att uppge dem separat på egna underkonton.
1220 Bostadsbyggnader
På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften är i bostadsbruk.
1221 Kontorsbyggnader
På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften är i kontorsbruk.
1222 Industribyggnader
På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften används för
produktionsverksamhet.
1223 Lagerbyggnader
På detta konto ingår exempelvis lätta lager, skjul, baracker och skydd.
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1224 Museer och slott
På detta konto ingår bl.a. byggnader och slott som används som museum om
de skall tas upp som anläggningstillgångar.
1225 Övriga kulturbyggnader
På detta konto ingår andra kulturbyggnader än museer, exempelvis Nationaloperan, om de tas upp som anläggningstillgångar.
1226 Kaserner
På detta konto ingår kasernbyggnader.
1227 Skolbyggnader
På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften används
som skola.
1229 Övriga byggnader
På detta konto ingår byggnader som inte ingår i posterna ovan.

123 Konstruktioner
Konstruktioner är bränsle- och syrabehållare o.d. lager samt lätta, ofta tillfälliga konstruktioner av exempelvis trä.
1230 Konstruktioner
På detta konto ingår exempelvis bränslebehållare, kupolhallar, flyttbara läktare och tillfälliga konstruktioner.

124 Anläggningar
Detta slag omfattar jord- och vattenbyggkonstruktioner på stadsplane- och
byggnadsplaneområden och andra områden.
1240 Vägbyggnadskonstruktioner
På detta konto ingår vägbeläggning som utsätts för slitage och andra ytbeläggningar, belysningsanordningar, bullerhinder o.s.v.
1241 Järnvägsbyggnadskonstruktioner
På detta konto ingår järnvägsskenor och andra ytkonstruktioner som slits.
1242 Övriga markkonstruktioner
På detta konto ingår exempelvis broar och andra ytkonstruktioner som slits
och som inte är landsvägs- eller järnvägskonstruktioner.
1243 Farleder och kanaler
På detta konto ingår bl.a. konstruktioner för vattenleder och kanaler.
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1244 Övriga vattenbyggkonstruktioner
På detta konto ingår exempelvis damm- och bassängkonstruktioner.
1249 Övriga byggkonstruktioner
På detta konto ingår sådana byggkonstruktioner som inte hör till andra poster
i detta slag.

125-126 Maskiner och anordningar
Detta slag omfattar alla lösa anläggningstillgångar med undantag av inredning. Maskiner och anordningar är till exempel adb-utrustning, övriga kontorsmaskiner, arbetsredskap, fordon och arbetsmaskiner. Också de reservdelar som behövs för service av maskiner och anordningar eller för att säkra
verksamheten (exempelvis utbytesmotor till helikopter) hör till anläggningstillgångarna.
I maskiner och anordningar ingår lösa anläggningstillgångar som maskiner
som används i processen, kontorsmaskiner, fordon, arbetsredskap och formar.
1250 Bilar och andra landtransportmedel
På detta konto ingår bl.a. person-, paket- och lastbilar, motorcyklar, mopeder,
motorslädar o.s.v.
1251 Fartyg och övriga vattentransportmedel
På detta konto ingår exempelvis isbrytare, förbindelsefartyg och patrullbåtar,
motorbåtar o.s.v.
1252 Flygplan och övriga lufttransportmedel
På detta konto ingår flygplan, helikoptrar och övriga lufttransportmedel.
1253 Tunga maskiner
På detta konto ingår exempelvis jordschaktningsmaskiner, krossverk och övriga maskiner med en driftstid på över 10 år.
1254 Lätta maskiner
På detta konto ingår maskiner och annan motsvarande utrustning med en
driftstid på över 10 år.
1255 Adb-utrustning inklusive kringutrustning
På detta konto ingår till exempel adb-maskiner, -utrustning, -system och
hjälpmedel (skrivare, datanät) som behövs vid databehandling. Om inköpen
av program kan särskiljas från inköp av utrustning skall de tas upp under
punkten 112 Immateriella rättigheter.
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1256 Kontorsmaskiner och utrustning
På detta konto ingår övriga kontorsmaskiner med undantag av adb-utrustning
inklusive kringutrustning. Sådana är exempelvis kopieringsmaskiner, postbehandlingsmaskiner, skrivmaskiner och textbehandlingsmaskiner, räknemaskiner, kassapparater och -terminaler och mikrofilmsmaskiner.
1257 Telefoncentraler och övrig kommunikationsutrustning
I detta konto ingår förutom telefoncentraler bl.a. radiosändare.
1258 Audiovisuella maskiner och utrustning
På detta konto ingår exempelvis inspelnings- och återgivningsutrustning för
bild och ljud, radio- och televisionsmottagare och filmprojektorer.
1259 Laboratorieutrustning och -inventarier
Detta konto omfattar laboratorieutrustning och utrustning som är fast monterad i laboratoriet samt övrig specialutrustning.
1260 Övrig forskningsutrustning
Detta konto upptar annan forskningsutrustning än laboratorieutrustning.
1261 Vattenkonstruktionsanordningar
På detta konto ingår exempelvis slussluckor och regleringsluckor samt pumpar.
1269 Övriga maskiner och anordningar
På detta konto ingår de maskiner och anordningar som inte kan tas upp under andra poster i detta slag. Sådana är exempelvis passerkontrollanordningar, storköks- och hushållsmaskiner och -anordningar, rengörings- och
städmaskiner samt optiker- och fotograferingsutrustning.

127 Inventarier
1270 Bostadslägenhets- och kontorsinredning
På detta konto ingår bl.a. inredning och möbler i bostadslägenheter, kontorsmöbler och övriga möbler, inredningstextiler samt utrustning för arkiv och
förvaringsrum.
1279 Övrig inredning
På detta konto ingår annan inredning än bostadslägenhets- och kontorsinredning, bl.a. värdefulla serviser och bestick.

128 Övriga materiella tillgångar
Som övriga materiella tillgångar kan betraktas grus- och lertag, malm- och
mineralfyndigheter, stenbrott, torvkärr o.d. samt järnvägar, broar, dammar,
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bassänger o.d. Också konstföremål avsedda att främja förtjänst av anläggningstillgångar kan räknas till övriga materiella tillgångar. Sådana konstföremål har anskaffats till företaget som dekoration.
1280 Konstföremål
På detta konto ingår sådana konstföremål som inte är så betydande att de
skulle höra till nationalförmögenheten. Konstföremålen jämställs med förslitning icke underkastade anläggningstillgångar och på dem görs inga avdrag.
1281 Metallmineraler
På detta konto ingår järn-, icke-järn- (non ferrum) och ädelmetalltillgångar.
1282 Annat än metallmineraler
På detta konto ingår bl.a. stenbrott, kvarts-, gips- och naturädelstenstillgångar frånsett kol- och bensintillgångar.
1289 Övriga materiella tillgångar
På detta konto ingår sådana materiella tillgångar som inte hör till andra poster inom detta slag. På detta konto bokförs även anskaffningskostnaderna för
djur, som utgör kostnader som aktiveras.

129 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar
Förhandsbetalningarna innehåller sådana likvider som räkenskapsverket betalat innan motsvarande nyttighet erhållits. Förhandsbetalningarna hör i allmänhet samman med nyttigheter som betalas alla på en gång, dvs. nyttigheter som inte är förknippade med ett separat, på förhand avtalat mottagningsförfarande.
Pågående anskaffningar omfattar arbeten och anskaffningar som räkenskapsverket redan mottagit och som ansluter sig till förvärv av egendom ända
till dess att respektive nyttighet, som hänförs till omsättningstillgångarna, blir
färdig, varefter den registreras på det egentliga kontot för sagda egendom.
Pågående anskaffningar hör vanligen samman med nyttigheter av typen projekt, dvs. nyttigheterna är bundna vid ett förfarande för godkännande och
mottagande baserat på hur projektets olika faser avancerar samt tidtabellen
för dem.
1290 Förskottsbetalningar för jord- och vattenområden
På detta konto ingår förskottsbetalningar för jord- och vattenområden.
1291 Förskottsbetalningar för bostadsbyggnader
På detta konto ingår förskottsbetalningar för bostadsbyggnader.
1292 Förskottsbetalningar för andra byggnader
På detta konto ingår förskottsbetalningar för andra byggnader än bostadsbyggnader.
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1293 Förskottsbetalningar för mark- och vattenkonstruktioner
På detta konto ingår förskottsbetalningar för tillgångar som ingår i gruppen
för anläggningstillgångar 124 Byggkonstruktioner.
1294 Övriga förskottsbetalningar
På detta konto ingår övriga förskottsbetalningar för materiella anläggningstillgångar än de som nämnts ovan.
1295 Halvfärdiga jord- och vattenområden
På detta konto ingår investeringar i materiella anläggningstillgångar under
uppförande i jord- och vattenområden som inte ens delvis tagits i bruk.
1296 Halvfärdiga bostadsbyggnader
På detta konto ingår investeringar i materiella anläggningstillgångar under
uppförande i bostadsbyggnader som inte ens delvis tagits i bruk.
1297 Halvfärdiga övriga byggnader
På detta konto ingår materiella investeringar i anläggningstillgångar under
uppförande i andra byggnader än bostadsbyggnader som inte ens delvis tagits i bruk.
1298 Halvfärdiga konstruktioner
På detta konto ingår materiella investeringar i anläggningstillgångar under
uppförande i konstruktioner som inte ens delvis tagits i bruk.
1299 Övriga halvfärdiga materiella anläggningstillgångsanskaffningar
På detta konto ingår investeringar i andra materiella anläggningstillgångar
under uppförande än de som nämnts ovan som inte ens delvis tagits i bruk.

13. VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR

OCH

130 Värdepapper ingående anläggningstillgångarna
1300 Aktier i fastigheter
På detta konto ingår aktier i fastighetsaktiebolag.
1301 Övriga aktier
På detta konto ingår exempelvis aktier i lägenheter.
1302 Andelar i internationella finansinstitut
Detta konto upptar andelar erlagda till internationella finansinstitut. Poster av
typen medlemsavgifter, vilka inte kan återfås, hör under punkten 454 Medlemsavgifter.
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1303 Övriga andelar
På detta konto ingår exempelvis telefonandelar.

131 Placeringar i statens affärsverk
1310 Statliga affärsverks grundkapital
På detta konto ingår statliga affärsverks grundkapital. Kontots saldo upptas i
balansräk-ningens rad "Statliga affärsverks grundkapital" bland aktiva.
(314/03/v510/531/2003)
1311 Kapital som placerats i statliga affärsverk under villkor av övrigt
eget kapital
På detta konto ingår kapital som placerats i statliga affärsverk under villkor
av övrigt eget kapital. Kontots saldo upptas i balansräkningens rad "Kapital
som placerats i statliga af-färsverk under villkor av övrigt eget kapital" bland
aktiva. (314/03/v510/531/2003)

132 Lånefodringar för statliga fonder utanför budgeten
Detta slag används endast av statens fonder utanför budgeten. Amorteringar
på dessa fordringar bokförs på kontot 1751 Återbetalningar av statens icke
budgeterade fonders lånefordringar. I bokslutet bokförs återbetalningar av
långfristiga fordringar som förfaller till betalning under följande räkenskapsperiod inom kontoslaget 175 Statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar.
1320 Gårdsbrukets utvecklingsfonds lånefordringar
På detta konto ingår Gårdsbrukets utvecklingsfonds lånefordringar. Kontot
används endast av Gårdsbrukets utvecklingsfond.
1321 Statens bostadsfondens lånefordringar
På detta konto ingår Bostadsfondens lånefordringar. Kontot används endast
av Statens bostadsfonden.
1322 Statens pensionsfondens lånefordringar
På detta konto ingår Pensionsfondens lånefordringar. Kontot används endast
av Statens pensionsfonden.
1329 Statens övriga icke budgeterade fonders fordringar
På detta konto ingår statens andra än ovan nämnda icke budgeterade fonders lånefordringar.
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134 Givna skuldebrevslån i euro
1340 Emitterade skuldebrevslån i euro
På detta konto ingår långfristiga skuldebrevslån i euro.
1341 Återbetalning av skuldebrevslån i euro
På detta konto ingår återbetalning av skuldebrevslån i euro som hör till konto
1340.

135 Inköp av masskuldebrevslån i euro
1350 Köp av masskuldebrevslån i euro
På detta konto ingår anskaffningspriserna för sådana inhemska masskuldebrevslån, penningmarknadsinstrument och derivatkontrakt som anskaffats för
en längre tid än ett år, med vilka det är möjligt att bedriva handel på andrahandsmarknaden.
1351 Försäljning av masskuldebrevslån i euro
På detta konto ingår försäljning av poster som hör till konto 1350 Köp av
masskuldebrevslån i euro.

136 Övriga långfristiga placeringar i euro
1360 Övriga långfristiga placeringar i euro
På detta konto ingår sådana utbetalningar av lån i euro som beviljats i placeringssyfte och som inte återbetalas eller amorteras under följande räkenskapsperiod. Kortare lån i placeringssyfte tas upp i grupp 18 under finansieringstillgångar Värdepapper bland finansieringstillgångar och övriga kortfristiga placeringar. På detta konto ingår också långfristiga depositioner i euro.
På detta konto ingår även långfristiga placeringar i aktier och fondandelar
samt konvertibla lån och övriga penningmarknadsinstrument, med vilka målet
är att placeraren skall få inkomster.
1361 Försäljning av övriga långfristiga placeringar i euro
På detta konto ingår försäljning av poster som hör till kontot 1360 Övriga
långfristiga placeringar i euro.
1362 Kapitallånefodringar och övriga motsvarande placeringar i form av
eget kapital
På detta konto registreras givna aktiebolagsenliga kapitallån och övriga motsvarande placeringar i form av eget kapital till aktiebolag samt till andra samfälligheter och stiftelser. (318/03/2008)
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137 Givna skuldebrevslån i utländsk valuta
1370 Emitterade skuldebrevslån i utländsk valuta
På detta konto ingår emitterade skuldebrevslån i utländsk valuta.
1371 Återbetalning av emitterade skuldebrevslån i utländsk valuta
På detta konto ingår återbetalning av emitterade skuldebrevslån i utländsk
valuta som hör till konto 1370 Emitterade skuldebrevslån i utländsk valuta.

138 Inköp av masskuldebrevslån i utländsk valuta
1380 Köp av masskuldebrevslån i utländsk valuta
På detta konto ingår anskaffningspriserna för sådana masskuldebrevslån,
penningmarknadsinstrument och derivatkontrakt i utländsk valuta som anskaffats för en längre tid än ett år med vilka det är möjligt att bedriva handel
på andrahandsmarknaden.
1381 Försäljning av masskuldebrevslån i utländsk valuta
På detta konto ingår försäljning av poster som hör till konto 1380 Köp av
masskuldebrevslån i utländsk valuta.

139 Övriga långfristiga placeringar i utländsk valuta
1390 Övriga långfristiga placeringar i utländsk valuta
På detta konto ingår sådana utbetalningar av lån i utländsk valuta som beviljats i placeringssyfte och som inte återbetalas eller amorteras under följande
räkenskapsperiod. Kortare lån i placeringssyfte tas upp i grupp 18 under finansieringstillgångar Värdepapper bland finansieringstillgångar och övriga
kortfristiga placeringar. På detta konto ingår också långfristiga depositioner i
utländsk valuta.
1391 Försäljning av övriga långfristiga placeringar i utländsk valuta
På detta konto ingår försäljning av poster som hör till kontot 1390 Övriga
långfristiga placeringar i utländsk valuta.

14. VÄRDERINGSPOSTER
140. Värderingsposter
1400 Värderingsposter
På detta konto ingår värdeförhöjningar av främmande kapital. Förändringar
av värdet av främmande kapital tas upp antingen endast som egendom eller
endast som kapital beroende på om (konto 1400 eller 2310) värdet på främmande kapital har höjts eller sänkts jämfört med det ursprungliga värdet.
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Kontot används endast av statens fonder utanför budgeten.
1409 Övriga värderingsposter
På detta konto ingår fordringar som inte hör till ovan nämnda poster.

15.-19 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
15. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
150 Material och förnödenheter
Med material och förnödenheter avses tillgångar som anskaffats för tillverkningsprocessen. Till dem hör sådana råvaror som behövs för tillverkning av
produkter, hjälpmedel och material som behövs för den direkta tillverkningen
eller för service av maskiner och anordningar som används vid tillverkningen,
och förpackningsförnödenheter.
1500 Lagerkonto
På detta konto ingår inköp av varor som anskaffats enligt rätten att binda
medel i materialförråd (23 § lagen om statsbudgeten). På kontots kreditsida
bokförs användningen av dem och svinn och inkurant vara bokförs på respektive kostnadskonto och som utgift på budgetkontot.
Statens fonder utanför budgeten får inte använda konto 1500. Statens fonder
utanför budgeten använder konto 1509.
1509 Övrigt material och tillbehör
På detta konto ingår råvaror, hjälpmedel och material, material som behövs
för service av maskiner och anordningar, och förpackningsförnödenheter och
andra tillgångar som behövs i tillverkningsprocessen.

151 Halvfärdiga produkter
Detta slag omfattar de projekt, som ofta behöver en lång tillverkningstid, vilka
överlåts först efter att de förädlats (Halvfabrikat).
Med halvfärdiga produkter avses halvfärdiga prestationer som kan överlåtas
först när förädlingen av dem har slutförts. Till halvfärdiga produkter kan räknas såväl materiella som immateriella halvfärdiga prestationer.
1510 Halvfärdiga vägprojekt
På detta konto ingår vägprojekt för instanser utanför statsbudgeten. Vägprojekt som överlåts till budgethushållningen hör till punkt 1240 Vägbyggnadskonstruktioner.
1519 Övriga halvfärdiga produkter
På detta konto ingår andra halvfärdiga produkter än vägprojekt.
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152 Färdiga produkter/Varor
Färdiga produkter är självtillverkade nyttigheter som är färdiga och avsedda
att överlåtas. Varorna är nyttigheter avsedda att överlåtas vidare som sådana. Till gruppen räknas också särskilda arbeten utförda som underentreprenad, biprodukter avsedda att säljas och tillverkningsavfall.
1520 Färdiga produkter
På detta konto ingår sådana självtillverkade prestationer som är färdiga att
överlåtas.
1521 Färdiga varor
På detta konto ingår sådana nyttigheter som anskaffats till försäljning.
1529 Övriga färdiga omsättningstillgångar
På detta konto ingår andra färdiga omsättningstillgångar än de som nämnts
ovan.

159 Förskottsbetalning
Med förskottsbetalning avses förskottsbetalningar som hör till finansieringstillgångarna och erlagts för omsättningstillgångar. Dessa tas enligt balansräkningsschemat upp under omsättningstillgångar i stället för under finansieringstillgångar. Med förskottsbetalningar för omsättningstillgångar avses penningtransaktioner som betalats för sådana beställda omsättningstillgångar
som ämbetsverket inte ännu tagit emot och för vilka således inte ännu uppstått någon anskaffningsutgift.
1590 Förskottsbetalningar för omsättningstillgångar
På detta konto ingår förskottsbetalningar för omsättningstillgångsnyttigheter.

16. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
160 Långfristiga fordringar
1600 Långfristiga lånefordringar i euro
På detta konto ingår sådana långfristiga lån vilkas egentliga syfte inte är att
ge ränteavkastning utan de har beviljats närmast för sociala ändamål.
1601 Återbetalning av långfristiga lånefordringar i euro
På detta konto ingår återbetalning av poster som konteras på kontot 1600
Långfristiga lånefordringar i euro. I bokslutet korrigeras kontouppgifterna genom att återbetalningar som influtit under räkenskapsperioden överförs till
kontot 1600 Långfristiga lånefordringar i euro. Efter överföringen får kontot
inte längre ha något saldo.
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1602 Långfristiga resultatregleringar
På detta konto ingår långfristiga resultatregleringar.
1603 Långfristiga fordringar på periodiserade emissionsvinster
På detta konto registreras de långfristiga fordringar som uppstår vid periodiseringen av emissionsvinsterna från masskuldebrevslån under lånets löptid.
(102/03/v107/531/2003)
1608 Långfristiga projektfordringar
På detta konto finns motregistreringarna till intäktsregistreringen av projekt
enligt 66 f § 2 momentet, som är betydande till sin omfattning och består av
flera faser, i de fall då delallokering används för bokföring av projektintäkterna. Detta konto används då projektet löper över fler än två finansår.
(242/03/v359/531/2004)
Då balansräkningen görs upp för finansåret skall saldona på konto 1608 och
konto 2499 Övriga långfristiga skulder nettobokföras projektvis genom att
saldot på konto 1608 bokförs mot konto 2499 (saldot på konto 2499 är större
än saldot på konto 1608 för det aktuella projektets del) eller genom att saldot
på konto 2499 bokförs mot konto 1608 (saldot på konto 1608 är större än
saldot på konto 2499 för det aktuella projektets del). Denna nettoregistrering
upplöses i början av det nya finansåret. I bokslutet för året innan projektet
avslutas skall saldot på detta konto för det utgående projektets del bokföras
på konto 1738 Kortfristiga projektfordringar. (242/03/v359/531/2004)
1609 Övriga långfristiga fordringar
På detta konto ingår andra långfristiga fordringar än de som nämnts ovan.
Övriga långfristiga fordringar kan exempelvis vara långfristiga bundna depositioner som till exempel kan vara investeringsdepositioner i Finlands Bank enligt lagen om investeringsreserveringar. Till detta slag hör också garantihyror
och långfristiga hyresförskott.

17. KORTFRISTIGA FORDRINGAR
170 Försäljningsfordringar
1700 Försäljningsfordringar (T)
På detta konto ingår den del av inkomsterna, som uppstår vid försäljning av
prestationer, som inte ännu har betalats. Kontot debiteras med fordringarna
som uppstår vid försäljningen av prestationerna och krediteras med motsvarande betalningar. På kontot konteras också de fordringar som uppstått vid
försäljning till statens ämbetsverk och inrättningar.
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171 Lånefordringar i euro
1710 Kortfristiga lånefordringar i euro
På detta konto ingår sådana utbetalningar av lån i euro som inte beviljats i
placeringssyfte och som sannolika återbetalas under följande räkenskapsperiod. På detta konto ingår också kortfristiga depositioner i euro.
1711 Återbetalning av kortfristiga lånefordringar i euro
På detta konto ingår återbetalningar av poster som konteras på kontot 1710
Kortfristiga lånefordringar i euro.

172 Lånefordringar i utländsk valuta
1720 Kortfristiga lånefordringar i utländsk valuta
På detta konto ingår sådana utbetalningar av lån i utländsk valuta som inte
beviljats i placeringssyfte och som sannolikt återbetalas under följande räkenskapsperiod. Kontot används närmast av Statskontoret.
1721 Återbetalning av kortfristiga lånefordringar i utländsk valuta
På detta konto ingår återbetalningar av poster som konteras på kontot 1720
Kortfristiga lånefordringar i utländsk valuta.

173 Resultatregleringar
Resultatregleringarna beror på omvandling av löpande bokföring enligt kontantprincipen till bokföring enligt prestationsprincipen. De är antingen utgiftsförskott eller inkomstrester. Med utgiftsförskott avses utgifter som erlagts i
förskott eller vinstutdelningsposter bl.a. hyror, försäkringspremier, räntor och
skatter. Med inkomstrest avses en inkomst som uppstått enligt prestationsprincipen och för vilken betalning ännu inte erhållits. Sådan kan vara exempelvis hyres- eller ränteinkomst eller skatteåterbäring.
1730 Inkomstrester
På detta konto ingår sådana fordringar i anslutning till statens inkomster, som
saknar motprestation. Inkomstresterna hänger alltid samman med ett specifikationskonto i budgetbokföringen. Om fordringen hänför sig till ett nettobudgeterat budgetkonto, handläggs den inte på detta konto, utan på respektive
annat konto för överföringsposter.
1731 Räntefordringar
På detta konto ingår ränteinkomster som hör till räkenskapsperioden men
som inte erhållits, när de är budgeterade enligt kassaprincipen.
(401/03/v625/531/2003)
1732 Mervärdesskattefordringar
Detta konto används endast av särskilda mervärdesskatteskyldiga statliga
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fonder utanför budgeten.
1733 Räntefordringar (T)
På detta konto ingår ränteinkomster som hör till räkenskapsperioden men
som inte erhållits, när de är budgeterade enligt prestationsprincipen.
(401/03/v625/531/2003)
1738 Kortfristiga projektfordringar
På detta konto finns motregistreringarna till intäktsregistreringen av projekt
enligt 66 f § 2 momentet, som är betydande till sin omfattning och består av
flera faser, i de fall då delallokering används för bokföring av projektintäkterna. Detta konto används då projektet löper över högst två finansår. Till detta
konto överförs saldot på konto 1608 Långfristiga projektfordringar för ett sådant
projekt
som
utgår
under
det
påföljande
finansåret.
(242/03/v359/531/2004)
Då balansräkningen görs upp för finansåret skall saldona på konto 1738 och
konto 2560 Övriga långfristiga skulder nettobokföras projektvis genom att
saldot på konto 1738 bokförs mot konto 2560 (saldot på konto 2560 är större
än saldot på konto 1738 för det aktuella projektets del) eller genom att saldot
på konto 2560 bokförs mot konto 1738 (saldot på konto 1738 är större än
saldot på konto 2560 för det aktuella projektets del). Denna nettoregistrering
upplöses i början av det nya finansåret, om projektet fortfarande är halvfärdigt. Då projektet är klart och alla betalningar har influtit i kassan görs den
slutliga nettoregistreringen av projektet mellan kontona 1608 och 2560.
(242/03/v359/531/2004)
1739 Övriga resultatregleringar (T)
På detta konto ingår andra resultatregleringar än de som nämnts ovan.

174 Övriga kortfristiga fordringar
1740 Tullfordringar (T)
På detta konto ingår skatter och avgifter som uppbärs i samband med import
och erhålls i ett senare skede. Kontot krediteras med importörens prestation
enligt tullfakturan. Tullavgifterna, som redovisas till EU, upptas också som
ämbetsverkets skuld på passivsidan i balansräkningen.
1741 Utgivna understöd och ersättningar
På detta konto ingår exempelvis de av statens understöds- och ersättningsposter som skall betalas ut på förhand. Kontot krediteras på basis av den redovisning som lämnas in med överföringarna till kostnadskontona i affärsbokföringen samt till kontona i budgetbokföringen.
1749 Övriga kortfristiga fordringar (T)
På detta konto ingår exempelvis från statens medel betalda utgifter som inte
hör till staten och som återkrävs.
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På detta konto ingår också nettobeloppet på obefogat utbetald lön som återkrävs av löntagare eller återkrav av någon annan prestation. (435/03/2007)

175 Statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar
Detta slag används endast av statliga fonder utanför budgeten. Kontoslaget
innehåller de nya lånefordringar, vilkas återbetalningar förfaller till betalning
under nästa räkenskapsperiod. I bokslutsögonblicket innefattar detta slag
dessutom återbetalningarna av sådana långfristiga fordringar som förfaller till
betalning under den räkenskapsperiod som följer. Under räkenskapsperioden
bokförs återbetalningarna av dessa lånefordringar inom detta slag.
1750 Statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar
Detta konto innehåller statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar. Kontot upptar de nya lånefordringar, vilkas återbetalningar förfaller till
betalning under nästa räkenskapsperiod. I bokslutsögonblicket innefattar detta konto dessutom återbetalningarna av sådana långfristiga fordringar som
förfaller till betalning under den räkenskapsperiod som följer.
1751 Återbetalningar av statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar
Detta konto upptar återbetalningarna av kortfristiga lånefordringar till fonder
utanför budgeten. Kontots saldo bokförs i bokslutet på kontot 1750 Statens
icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar.

179 Förskottsbetalningar
Detta kontoslag omfattar statliga medel som getts ut i förskott för en viss
specificerad utgift.
1790 Reseförskott
På detta konto ingår reseförskott för tjänsteresor. Kontot krediteras med motsvarande reseräkningar.
1791 Utgivna försträckningsmedel
Detta konto innehåller sådana dispositionsmedel som utgivits för betalning av
statens utgifter och inte räknas som inkomst för mottagaren. På basis av den
redovisning som lämnas in krediteras kontot med överföringarna till utgiftskontona i affärsbokföringen samt till kontona i budgetbokföringen.
1799 Övriga förskott
På detta konto ingår andra före emottagande av en produktionsfaktor utgivna
avgifter än de som nämnts ovan. Förskottsbetalningarna skall i första hand
tas upp som en egen post i den huvudgrupp under vilken motsvarande utgift
skall konteras.

Affärsbokföringens kontoplan

15.6.2009

21

Administrativ styrning

Statskontoret

18 VÄRDEPAPPER INGÅENDE I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA
ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR

OCH

180 Värdepapper ingående i finansieringstillgångarna
De värdepapper som ingår i detta slag (exklusive aktier och andelar) garanterar i regel inte innehavaren förmögenhetsrelaterade (ägar-) rättigheter till den
enhet som emitterat värdepappren. Med värdepapper som hör till detta slag
bedrivs vanligen handel på andrahandsmarknaden.
1800 Fastighetsaktier
På detta konto ingår sådana aktier i fastighetsaktiebolag som skall användas
som finansieringstillgångar i en nära framtid.
1801 Övriga aktier
På detta konto ingår sådana aktier som emottagits som betalning för en fordran och i vilka medel har placerats uttryckligen för finansiering av något framtida projekt eller vilka i övrigt är avsedda att användas som finansieringsmedel i en nära framtid.
Med sådana aktier och andelar i finansieringstillgångar, som hör till gruppen
Finansieringstillgångsvärdepapper, avses finansieringsmedel som tillfälligt är
i annan form än pengar. Sådana är exempelvis aktier och andelar som kommit i ämbetsverkets ägo till exempel som betalning för försäljning av förnödenheter eller i samband med att säkerheten för en kredit på grund av gäldenärens insolvens har övergått till långivaren eller i vilka tillfälliga likviditetsöverskott placerats. För att aktier och andelar skall kunna behandlas som
placeringar i finansieringstillgångar skall syftet vara att omvandla dem till finansieringsmedel i en nära framtid.
1802 Andelar i internationella finansinstitut
På detta konto ingår sådana andelar som erlagts till internationella finansinstitut och som skall användas som finansieringsmedel i en nära framtid.
1803 Övriga andelar
På detta konto ingår andra sådana andelar som mottagits som betalning för
en fordran i vilken medel har placerats uttryckligen för finansiering av något
framtida projekt eller vilken i övrigt är avsedd att användas som finansieringsmedel i en nära framtid.
1809 Övriga värdepapper i finansieringstillgångar
Som övriga värdepapper i finansieringstillgångar meddelas företagets tillfälliga placeringar i värdepapper och värdepapper som erhållits som betalning
för prestationer och tillfälligt är i företagets ägo. Övriga värdepapper i finansieringstillgångar är exempelvis masskuldebrevslån o.d. finansmarknadsinstrument.
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181 Inköp av masskuldebrevslån i euro
1810 Köp av masskuldebrevslån i euro
På detta konto ingår anskaffningspriserna för sådana masskuldebrevslån i
euro, penningmarknadsinstrument och derivatkontrakt som anskaffats för kortare tid än ett år, med vilka det är möjligt att bedriva handel på andrahandsmarknaden.
1811 Försäljning av masskuldebrevslån i euro
På detta konto ingår inkomster från försäljning av poster som ingår i konto
1810 Köp av masskuldebrevslån i euro.

182 Övriga placeringar i euro
Detta kontoslag omfattar de penninganvändningar av placeringsnatur som
inte är aktier eller andelar och vilka sannolikt återbetalas under följande räkenskapsperiod. För dessa placeringar finns ingen anslag i statsbudgeten.
Detta kontoslag används främst av Statskontoret.
1821 Depositioner i euro (T)
På detta konto ingår placeringar i euro av statens kassamedel, exempelvis i
bankernas bankcertifikat.
1822 Övriga depositioner (T)
På detta konto ingår exempelvis depositioner som består av medel från konjunktur- och investeringsskatter eller av exportavgifter.
1823 Beviljade krediter (T)
På detta konto ingår beviljade växel- och skuldebrevskrediter.
1829 Övriga placeringar i euro (T)
På detta konto ingår de icke budgeterade placeringar som inte ingår i andra
poster i detta slag.

183 Inköp av masskuldebrevslån i utländsk valuta
1830 Köp av masskuldebrevslån i utländsk valuta
På detta konto ingår anskaffningspriserna för sådana masskuldebrevslån i utländsk valuta, penningmarknadsinstrument och derivatavtal som anskaffats
för kortare tid än ett år, med vilka det är möjligt att bedriva handel på andrahandsmarknaden.
1831 Försäljning av masskuldebrevslån i utländsk valuta
På detta konto ingår inkomster från försäljning av poster som ingår i konto
1830 Försäljning av masskuldebrevslån i euro.
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184 Övriga placeringar i utländsk valuta
Detta slag omfattar sådana placeringar i utländsk valuta som inte hör till
ovan nämnda grupper och för vilka det inte finns budgeterade medel. Detta
slag används närmast av Statskontoret.
1840 Valutadepositioner (T)
På detta konto ingår depositioner i utländsk valuta.
1849 Övriga placeringar i valuta (T)
På detta konto ingår annan penninganvändning i valuta i placeringssyfte än
för aktier eller andelar som sannolikt återbetalas under följande räkenskapsperiod.

188 Övriga kortfristiga placeringar i euro
1880 Övriga kortfristiga placeringar i euro
På detta konto ingår utbetalningar av sådana lån i euro som beviljats i placeringssyfte och som återbetalas eller amorteras under följande räkenskapsperiod. På detta konto ingår också depositioner i euro.
1881 Återbetalning av övriga kortfristiga placeringar i euro
På detta konto ingår återbetalningar av poster som ingår i konto 1880 Övriga
kortfristiga placeringar i euro.

189 Övriga kortfristiga placeringar i utländsk valuta
1890 Övriga kortfristiga placeringar i utländsk valuta
På detta konto ingår utbetalningar av sådana lån i utländsk valuta som beviljats i placeringssyfte och som återbetalas eller amorteras under följande räkenskapsperiod. På detta konto ingår också depositioner i utländsk valuta.
1891 Återbetalning av övriga kortfristiga placeringar i utländsk valuta
På detta konto ingår återbetalningar av poster som ingår i konto 1890 Övriga
kortfristiga placeringar i utländsk valuta.

19. KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL
I denna grupp bör inte ingå andra tillgångar än sådana kontanta medel eller
depositioner som kan lyftas omedelbart eller högst inom en bankdag utan betydande begränsningar eller kostnader.
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190 Kassakonton
1900 Kassakonto (T)
På detta konto ingår ett räkenskapsverks kassamedel, exempelvis som kontanter, checkar och bankkortsbetalningar samt medel som överförts till kassan. Kontot krediteras med kontantbetalningar från kassan samt överföringar
av kassamedel till bankkonton.

191 Räkenskapsverkets inkomstkonton
1910 Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster (T)
På detta konto finns transaktioner på räkenskapsverkets transaktionskonto
för inkomster som automatiskt överförs till statens allmänna transaktionskonto för inkomster i respektive bank som sköter statens betalningsrörelse. Kontot debiteras med betalningar till räkenskapsverkets allmänna transaktionskonto för inkomster, överföringar av kassamedel samt dagliga tömningar av
räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för inkomster (1911) och betalningsställenas transaktionskonton för inkomster (1912). Kontot krediteras
med automatiska dagliga tömningar till statens allmänna transaktionskonto
för inkomster i respektive bank som sköter statens betalningsrörelse. Som
motkonto vid registreringen används konto 1994 Tömningar (T).
Detta konto finns endast i huvudbetalningsställets bokföring.
1911Räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för inkomster (T)
På detta konto finns övriga transaktionskonton för inkomster hos räkenskapsverkets huvudbetalningsställen i respektive bank som sköter statens
betalningsrörelse än det transaktionskonto för inkomster som töms direkt på
statens allmänna transaktionskonto för inkomster i respektive bank som sköter statens betalningsrörelse. Kontot debiteras med inbetalningar på dessa
konton. Kontot krediteras med automatiska dagliga tömningar till räkenskapsverkets allmänna transaktionskonto i respektive bank som sköter statens betalningsrörelse
Detta konto finns endast i huvudbetalningsställets bokföring.
1912 Betalningsställets transaktionskonton för inkomster (T)
På detta konto finns sådana transaktionskonton för inkomster hos övriga betalningsställen än huvudbetalningsställen i respektive bank som sköter statens betalningsrörelse som töms automatiskt på räkenskapsverkets allmänna
transaktionskonto för inkomster i respektive bank som sköter statens betalningsrörelse. Detta konto används av räkenskapsverkets övriga betalningsställen än huvudbetalningsstället. Kontot debiteras med betalningar till betalningsställets transaktionskonton för inkomster. Kontot krediteras med automatiska dagliga tömningar av betalningsställets transaktionskonton för inkomster till räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster.
Som motkonto vid registreringen används konto 1997 Räkenskapsverkets interna tömningar (T).
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192 Räkenskapsverkets utkomstkonton
1920 Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter (T)
På detta konto finns de kontotransaktioner på räkenskapsverkets transaktionskonto för utgifter i respektive bank som sköter statens betalningsrörelse
som automatiskt täcks från statens allmänna transaktionskonto för utgifter i
respektive bank som sköter statens betalningsrörelse. Kontot krediteras med
betalningar från detta konto och uttag av kassamedel samt dagliga täckningar på räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för utgifter (1921) och betalningsställets transaktionskonton för utgifter (1922). Kontot debiteras med
till detta konto dagligen automatiskt överförda täckningar från statens allmänna transaktionskonto för utgifter i respektive bank som sköter statens betalningsrörelse. Som motkonto vid registreringen används konto 1993 Täckningsmedel (T).
Detta konto finns endast i huvudbetalningsställets bokföring.
1921 Räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för utgifter (T)
Detta konto omfattar andra transaktionskonton för utgifter i respektive bank
som sköter statens betalningsrörelse för räkenskapsverkets huvudbetalningsställe än det transaktionskonton för utgifter som får täckning direkt från
statens allmänna transaktionskonto för utgifter i respektive bank som sköter
statens betalningsrörelse. Kontot krediteras med betalningar från detta konto.
Kontot debiteras med täckningar som dagligen automatiskt överförs från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonto för utgifter i respektive bank
som sköter statens betalningsrörelse.
Detta konto finns endast i huvudbetalningsställets bokföring.
1922 Betalningsställets transaktionskonton för utgifter (T)
Detta konto omfattar transaktionskonton för utgifter i respektive bank som
sköter statens betalningsrörelse för andra betalningsställen än huvudbetalningsstället. Kontot används av räkenskapsverkets övriga betalningsställen
än huvudbetalningsstället när de bokför transaktioner på sina transaktionskonton för utgifter i respektive bank som sköter statens betalningsrörelse.
Transaktionskontona får automatisk täckning från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonto för utgifter i respektive bank som sköter statens betalningsrörelse. Kontot krediteras med betalningar från dessa konton. Kontot
debiteras med dagligen automatiskt överförda täckningar från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter. Som motkonto vid registreringen används konto 1996 Räkenskapsverkets interna täckningsmedel (T).

193 Övriga bankkonton
Detta kontoslag omfattar räkenskapsverkens övriga bankkonton än de transaktionskonton för inkomster och utgifter som hör till statens koncernkonton.
Räkenskapsverket skall enligt 33 § (1243/92) i förordningen om statsbudgeten ha finansministeriets tillstånd till användning av övriga konton.
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1930 Statens checkkonto (T)
Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring.
1931 Valutakonton (T)
På detta konto ingår räkenskapsverkens samtliga valutakonton. På kontot
bokförs transaktioner på konton i utländsk valuta som öppnats med finansministeriets tillstånd. Kontot debiteras med medel som överförts till kontona och
krediteras med betalningar från kontona.
1932 Moderkonton för statens koncernkontosystem i respektive bank
som sköter statens betalningsrörelse (T)
Detta konto omfattar deponerings- eller skuldsaldot på koncernkontosystemets moderkontona i respektive bank som sköter statens betalningsrörelse.
Vid bokslutet överförs skuldsaldot till konton 2530 Skuldsaldot på koncernkontosystemets moderkontona i respektive bank som sköter statens betalningsrörelse (T).
Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring.
1939 Övriga bankkonton (T)
På detta konto ingår transaktioner på depositionskonton som öppnats med finansministeriets tillstånd och transaktioner på motsvarande konton med undantag av transaktioner i kontogrupp 195.

194 Statens allmänna inkomst- och utgiftskonton
1940 Statens allmänna transaktionskonto för inkomster (T)
Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring.
1941Statens allmänna transaktionskonto för utgifter (T)
Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring.

195 Övrig kassa och övriga banktillgodohavanden
1950 Deponerade främmande medel (T)
På detta konto ingår depositioner av främmande medel som sköts av staten.
Motkonto till detta är kontot 2550 Deponerade främmande medel.
1951 Fondernas medel (T)
Detta konto innehåller fondernas medel om de inte ingår i statens kassamedel. Motkontot till detta konto är 2128 Övriga fonder.
1952 Finansieringsmedel utanför budgeten (T)
Detta konto upptar sådana finansieringsmedel utanför budgeten som skall
hållas isär från statens kassamedel. Motkonto för detta konto när medlen tas
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emot är i regel 2621 Finansiering utanför budgeten som skall registreras i intäkts- och kostnadskalkylen.
1958 Medel som hör till statens fonder utanför budgeten och omfattas av
statens kassahushållning
På detta konto ingår statens samlingskontofordran för fonder utanför budgeten. Kontot används endast av fonder utanför budgeten.

199 Konton för den interna penningrörelsen
Detta kontoslag omfattar sådana konton med vilka betalningsrörelsen ersätts
bokföringstekniskt, då den inte sköts via bankkonton, samt registreringskonton för betalningsrörelsekontonas täckningar och tömningar. I statens centralbokföring balanserar räkenskapsverkens konton för intern penningrörelse.
I räkenskapsverkens bokföring balanserar kontona för intern penningrörelse
mellan räkenskapsverkets olika betalningsställen. Efter bokslutsdispositioner
får kontona inom detta kontoslag inte ha något saldo med undantag av kontot
1998 Utredningskonto för penningrörelse (T). (435/03/2007)
1991 Remisskonto (T)
I betalningsrörelsen mellan räkenskapsverken används statens transaktionskonton för inkomster och utgifter som hör till statens koncernkonton. Remisskonto används endast när det inte är möjligt eller ändamålsenligt att använda
dessa transaktionskonton.
Vid användning av ett remisskonto skall det räkenskapsverk för vilket registreringen gjorts utan dröjsmål underrättas om detta. Den som får meddelandet skall omedelbart registrera transaktionen på remisskontot. Registreringen
skall göras samma månad hos vartdera räkenskapsverk. Vid årsskiftet är det
viktigt att sörja för att registreringen görs i bokföringen för rätt räkenskapsperiod.
Räkenskapsverket skall göra en specifikation över användningen av remisskontot till Statskontoret i enlighet med Statskontorets föreskrift.
1992 Utgifter som överförs till ett annat räkenskapsverk
Detta konto används bl.a. i situationer när betalningsrörelsen för ett lån som
beviljats av ett räkenskapsverk sköts av ett annat verk som inte har registreringsrätt för momentet. Det räkenskapsverk som sköter om betalningsrörelsen för lånet bokför i detta fall den utgift som det betalat för det beviljande räkenskapsverkets räkning på detta konto. Det betalande räkenskapsverket
skall överföra utgiften till det beviljande räkenskapsverket antingen via transaktionskontona för inkomster eller utgifter, eller remisskontot. Därefter bokför
det räkenskapsverk som beviljat anslaget användningen av anslaget på affärsbokföringens verkliga utgiftsslag samt på budgetkontot på grundval av
uppgifter från det räkenskapsverk som sköter betalningsrörelsen.
Till detta konto hänförs också uppföljningen av användningen av anslag, som
anvisats ett annat räkenskapsverk när prestationerna utgör prestationer för
det räkenskapsverks räkning som beviljat anslaget. Det räkenskapsverk som
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fått rätt att använda anslaget bokför i detta fall den utgift verket haft för det
beviljande räkenskapsverkets räkning på detta konto. Det betalande räkenskapsverket skall överföra utgiften på det beviljande räkenskapsverket antingen via transaktionskontona för inkomster och utgifter eller remisskontot.
Därefter bokför det beviljande räkenskapsverket anslagets användning på affärsbokföringens verkliga utgiftsslag samt på budgetkontot på grundval av
uppgifter som det fått av verket som fått anslaget, dvs. användaren. Den beskrivna situationen är i praktiken sällsynt.
I samband med användningen av kontot görs alltid dessutom en registrering
på budgetbokföringens konto 630 Budgetutgifter som skall överföras till ett
annat räkenskapsverk. Det får inte finnas något saldo på konto 1992 i bokslutet.
1993 Täckningsmedel (T)
På detta konto finns den täckning som överförts till räkenskapsverkets allmänna transaktionskonto för utgifter från statens allmänna transaktionskonto.
Det kumulativa saldot som influtit på kontot bokförs vid bokslutet mot konto
2080 Överföringar från statens allmänna transaktionskonto för utgifter. Efter
överföringen har kontot inget saldo.
Statskontoret debiterar kontot med de utgiftstäckningar det överfört till de övriga räkenskapsverkens allmänna transaktionskonto för utgifter.
1994 Tömningar (T)
Detta konto omfattar de inkomster som överförts från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster (1910) till statens allmänna transaktionskonto för inkomster. Det kumulativa saldot som influtit på kontot bokförs
vid bokslutet mot konto 2081 Överföringar till statens allmänna transaktionskonto för inkomster (T). Efter överföringen har kontot inget saldo.
Statskontoret krediterar kontot med de inkomsttömningar som överförts från
räkenskapsverkets allmänna transaktionskonto för inkomster.
1995 Räkenskapsverkets interna betalningar (T)
På detta konto finns räkenskapsverkets interna betalningar. I den interna betalningsrörelsen mellan räkenskapsverkets betalningsställen används de
transaktionskonton för inkomster och utgifter som hör till statens koncernkonton. Kontot för räkenskapsverkets interna betalningar används endast om det
inte är möjligt eller ändamålsenligt att använda dessa transaktionskonton.
Vid användning av kontot för räkenskapsverkets interna betalningar skall det
räkenskapsverk för vilket registreringen gjorts utan dröjsmål underrättas om
detta. Den som får meddelandet skall omedelbart registrera transaktionen på
kontot för räkenskapsverkets interna betalningar. Registreringen skall göras
samma månad hos vartdera räkenskapsverk. Vid årsskiftet är det viktigt att
sörja för att registreringen görs i bokföringen för rätt räkenskapsperiod.
1996 Räkenskapsverkets interna täckningsmedel (T)
Detta konto omfattar de täckningar som överförts från det allmänna transak-
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tionskontot för utgifter hos räkenskapsverkets huvudbetalningsställe till de
övriga betalningsställenas transaktionskonton för utgifter. Kontot kan användas som hjälpkonto vid bokföringen av täckningar som överförts till räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för utgifter då kontoutdrag hanteras
maskinellt. (435/03/2007)
1997 Räkenskapsverkets interna tömningar (T)
Detta konto omfattar räkenskapsverkets huvudbetalningsställes tömningar
från övriga betalningsställens transaktionskonton för inkomster i respektive
bank som sköter statens betalningsrörelse till räkenskapsverkets allmänna
transaktionskonto för inkomster. Kontot kan användas som hjälpkonto vid
bokföringen av tömningar från räkenskapsverkets övriga transaktionskonton
för inkomster då kontoutdrag hanteras maskinellt. (435/03/2007)
1998 Utredningskonto för penningrörelse (T)
Detta konto används som ett motkonto för registrering av transaktioner mellan räkenskapsverkets bankkonton utom i de fall när man bör använda följande konton: 1993 Täckningar (T), 1994 Tömningar (T), 1996 Räkenskapsverkets interna täckningsmedel (T) och 1997 Räkenskapsverkets interna tömningar (T). Ytterligare kan kontot användas som motkonto vid överföring av
kassamedel till bank. Kontot kan också användas som motkonto för leverantörsskuldkontot vid registrering som uppkommer vid uppsamling av förfallande betalningar från leverantörsreskontra. I bokslutet får kontot ha saldo till
följd av exempelvis överföring av kontanter. (435/03/2007)

2 PASSIVA
På balansräkningens passivsida ingår eget kapital, reserveringar, värderingsposter samt främmande kapital. Eget kapital indelas i statens kapital och
fondernas kapital. Det främmande kapitalet utgörs av skulden i räkenskapsverkets balansräkning. Det indelas i kort- och långfristigt främmande kapital.

20 - 21 EGET KAPITAL
20 STATENS KAPITAL
Kapital har egentligen inte placerats i staten utan statens kapital består av
inkomster under en längre period. Uppsamlingen av statskapital har inte uppföljts bokföringsmässigt utan det ackumulerade kapitalet har uppstått i samband med den ingående balansräkningen per 31 december 1997 som kalkylmässig post.

200 Statens kapital 1.1.1998
2000 Statens kapital 1.1.1998
På detta konto ingår skillnaderna mellan slutsumman av egendomsrapporten
(aktiva i den ingående balansen) och det främmande kapitalet i kapitalrapporten (passiva i den ingående balansen)

30

15.6.2009

Affärsbokföringens kontoplan

Statskontoret

Administrativ styrning

207 Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder
2070 Ändringar av kapitalet från tidigare räkenskapsperioder
På detta konto ingår kumulativ intäkts- och kostnadsrest från tidigare räkenskapsperioder samt kumulativa kapitalöverföringar. Vid öppnandet av kontot
överförs intäkts-/kostnadsresten från föregående räkenskapsperiod från konto 2090 till detta konto. Dessutom överförs i samband med kontoöppningen
”programmässigt” saldona för kontona 2080, 2081, 2082 och 2083. OBS! På
detta konto får inte göras några registreringar.

208 Kapitalöverföringar
2080 Överföringar från statens allmänna transaktionskonto för utgifter
(T)
På detta konto bokförs det på konto 1993 Täckningsmedel (T) upplupna kumulativa saldot under räkenskapsperioden. Kontot används endast vid bokslutet. Vid kontoöppningen överförs kontots saldo till kontot 2070 Ändringar
av kapitalet från tidigare räkenskapsperioder.
2081 Överföringar till statens allmänna transaktionskonto för inkomster
(T)
På detta konto bokförs det på kontona 1994 Tömningar (T) upplupna kumulativa saldot under räkenskapsperioden. Kontot används endast vid bokslutet.
Vid kontoöppningen överförs kontots saldo till kontot 2070 Ändringar av kapitalet från tidigare räkenskapsperioder.
2082 Överföringar från remisskonto (T)
Till detta konto bokförs det kumulativa saldot som samlats upp under räkenskapsperioden på kontot 1991 Remisskonto. Kontot används endast i samband med bokslut. När kontot öppnas överförs kontots saldo till kontot 2070
Ändringar av kapitalet från tidigare räkenskapsperioder.
2083 Överföringar av besittningar mellan räkenskapsverken
På detta konto registreras överföringar av besittningar utan vederlag mellan
räkenskapsverken. Motkonto vid överföringen är ett balanskonto på sidan aktiva. Vid kontoöppningen överförs saldot på detta konto till kontot 2070 Ändringar av kapitalet från tidigare räkenskapsperioder.
Det räkenskapsverk som är egendomens mottagare skall omedelbart underrättas om att besittningen överförs. Registreringarna av överföringen skall
gälla samma månad i vartdera räkenskapsverket.
2084 Utgiftsöverföringar med anledning av gemensamma anskaffningar
Vid gemensamma anskaffningar av produktionsfaktorer av ringa värde används detta konto som motkonto för överföringar av utgifter utan vederlag då
endast det räkenskapsverk, som ombesörjt den gemensamma upphandlingen, har haft rätt att använda och utföra registreringar på budgetkontot. Rä-
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kenskapsverket, till vilket utgiften överförs, registrerar utgiften på motkontot i
sin egen bokföring.
För det fall, att det räkenskapsverk som ombesörjt den gemensamma anskaffningen har rätt att använda ett budgetkonto men inte har rätt att bokföra
registreringar på kontot, används kontokombinationen 1992 Utgifter som
överförs till ett annat räkenskapsverk / 630 Budgetutgifter som skall överföras
till ett annat räkenskapsverk.
Vid kontoöppning överförs kontots saldo till kontot 2070 Ändringar av kapitalet från tidigare räkenskapsperioder.
Det räkenskapsverk som är produktionsfaktorns mottagare skall utan dröjsmål underrättas om överföringen av utgiften. Registreringarna skall gälla
samma månad i vartdera räkenskapsverket

209 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod
2090 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsrest
Vid bokslutet avslutas räkenskapsperiodens rest, dvs. den skillnad som uppstår mellan räkenskapsperiodens intäkter och kostnader, "programenligt" på
detta konto. OBS! Det får det inte göras några registreringar på detta konto.
Vid kontoöppningen fogas resten från föregående räkenskapsperiod till det
ingående saldot på kontot 2070 Ändringar av kapitalet från tidigare räkenskapsperioder.

21 FONDKAPITAL
210 Statliga fonder utanför budgeten
På detta slag ingår det egna kapitalet för fonder utanför budgeten. Fonderna
kan vid behov särskiljas i fondandelar för eget kapital och reserveringar. I
kontogruppen antecknas Gårdsbrukets utvecklingsfonds kapital, Interventionsfonden för jordbrukets kapital, Statsgarantifondens kapital, Försörjningsberedskapsfondens kapital, Oljeskyddsfondens kapital, Bostadsfondens kapital, Statens kärnavfallshanteringsfonds kapital, Statens pensionsfonds kapital
samt kapitalet i statens övriga fonder utanför budgeten.
Detta slag används endast av fonder utanför budgeten.
2100 Kapitalet i statens fonder utanför budgeten
På detta konto ingår det egna kapitalet i statens fonder utanför budgeten.
2101 Budgetöverföringar
Detta konto omfattar sådana överföringar av kapital från en statlig fond utanför budgeten till budgeten och tvärtom, för vilka det finns en inkomstpost eller
ett anslag i statsbudgeten. Vid kontoöppningen överförs kontots saldo till
kontot 2100 Kapitalet i statens fonder utanför budgeten.
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2102 Intäkts/kostnadsrest från tidigare räkenskapsperioder
På detta konto ingår den kumulativa intäkts/kostnadsresten från tidigare räkenskapsperioder. Vid kontoöppningen överförs intäkts/kostnadsresten från
föregående räkenskapsperiod ”programmässigt” från konto 2103 till detta
konto. OBS! På detta konto får inte göras registreringar.
2103 Räkenskapsperiodens intäkts/kostnadsrest
I bokslutet avslutas räkenskapsperiodens intäkter och kostnader samt den
övriga finansieringen av verksamheten på resultatkontot. Räkenskapsperiodens rest, som uppstår som skillnaden mellan intäkter och kostnader, avslutas "programenligt" på detta konto. OBS! På detta konto får inte göras registreringar, ifall det inte bestämts något annat. Vid kontoöppningen fogas resten från föregående räkenskapsperiod till det ingående saldot på kontot 2102
Intäkts/kostnadsrest från tidigare räkenskapsperioder.
2104 Överföringar till budgetekonomin
Detta konto omfattar sådana överföringar av fodrings- och skuldposter från
en statlig fond utanför budgeten till budgeten och tvärtom, för vilka det inte
finns en inkomstpost eller ett anslag i statsbudgeten. Vid kontoöppningen
överförs kontots saldo till kontot 2100 Kapitalet i statens fonder utanför budgeten.
Kontot används endast av statens säkerhetsfond.

211 Statliga fonder inom budgeten
Detta slag omfattar kapital för fonder inom budgeten. En sådan fond kan exempelvis vara en konjunkturfond.

212 Övriga statliga fonder och donerade medel
Detta slag omfattar fonderade donationer till staten som sköts av ett räkenskapsverk.
2128 Övriga fonder (T)
Detta konto upptar sådana donerade medel som ämbetsverket erhållit och
som fonderats. Motkonto till detta konto är i regel kontot 1951 Fondernas
medel.

22 RESERVERINGAR
Denna grupp används endast av statens fonder utanför budgeten.

220 Reserveringar
2200 Frivilliga reserveringar
På detta konto ingår värdeförändringar av frivilliga reserveringar för statens
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fonder utanför budgeten. Vid registreringar i denna post är motkontot 7000
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar.
2201 Obligatoriska reserveringar
På detta konto ingår obligatoriska reserveringar för statens fonder utanför
budgeten.

23 VÄRDERINGSPOSTER
På detta konto ingår uppskrivningar av egendom samt värdenedskrivningar
av främmande kapital.
Som uppskrivningar betraktas närmast uppskrivningar av nationalförmögenhet och anläggningstillgångar. Förutsättningen för att göra en uppskrivning är
att den är permanent och väsentlig. De är förknippade med skyldighet till
fortsatt uppföljning för om tillgången förlorar sitt värde eller förstörs skall uppskrivningen upplösas.
Om värderingsposterna och uppskrivningar och nedskrivningar av dem under
finansåret, skall en utredning lämnas, antingen i balansräkningen eller i en bilaga till den.

230 Uppskrivningar
2300 Uppskrivningar av nationalförmögenhet
På detta konto ingår sådana uppskrivningar som riktas till egendom i kontogrupp 10 Nationalförmögenhet.
2301 Uppskrivningar av anläggningstillgångar och övriga långfristiga
placeringar
På detta konto ingår sådana uppskrivningar som riktas till egendom i kontogrupperna 11-13 (Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar).
2309 Uppskrivningar av övriga poster
På detta konto ingår sådana uppskrivningar som riktas till egendom i andra
kontogrupper än de ovan nämnda.

231 Övriga värderingsposter
2310 Värdenedskrivningar av främmande kapital
På detta konto ingår värdenedskrivningar av främmande kapital. Kontot används endast av statens fonder utanför budgeten
2319 Övriga värderingsposter
På detta konto ingår sådana värderingsposter som inte hör till övriga konton i
kontogrupp 23.
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24 - 29 FRÄMMANDE KAPITAL
Främmande kapital indelas i balansräkningen i kort- och långfristigt främmande kapital enligt uppskattad betalningstid för skulden. Till kortfristigt
främmande kapital hör en sådan skuld eller del av skulden, exempelvis amorteringen, som förfaller till betalning under följande räkenskapsperiod. Till
långfristigt främmande kapital hör skulder eller den del av en skuld vars betalningstid är längre.
I balansräkningen eller i en bilaga till den skall anges de skulder som hör till
långfristigt främmande kapital och som förfaller till betalning inom fem år eller
längre tid specificerade enligt kapitalposter.

24. LÅNGFRISTIG
Som långfristig främmande kapital upptas de skulder eller de delar av skulder
som förfaller till betalning om ett år eller senare. I balansräkningen delas de
långfristiga lånen upp på lån i euro och lån i utländsk valuta. I bokslutet bokförs den andel som motsvarar amorteringen på de långfristiga lånen under
följande räkenskapsperiod i kontoklass 252 Amorteringar som skall betalas
följande räkenskapsperiod. (102/03/v107/531/2003)

240 Upptagna lån i euro
2400 Masskuldebrevslån i euro
På detta konto finns de nominella värdena på masskuldebrevslån i euro. De
amorteringar som skall betalas följande räkenskapsperiod på dessa lån bokförs på konto 2520 Amorteringar av masskuldebrevslån i euro.
(102/03/v107/531/2003)
2401 Skuldebrevslån i euro
På detta konto registreras de nya skuldebrevslån i euro som lyfts. De amorteringar som skall betalas följande räkenskapsperiod på dessa lån bokförs på
konto 2521 Amorteringar av skuldebrevslån i euro. (102/03/v107/531/2003)
2406 Emissionsvinster på masskuldebrevslån i euro
På detta konto registreras emissionsdifferensen, det vill säga skillnaden mellan det influtna penningbeloppet och det nominella värdet på masskuldebrevslån i euro, om emissionsdifferensen är positiv (emissionsvinst). I bokslutet bokförs den andel av emissionsvinsten som motsvarar följande års amortering på konto 2525 Emissionsvinster på amorteringar av masskuldebrevslån i euro.
Då balansräkningen uppgörs korrigerar det belopp som bokförts på konto
2406 lånens nominella belopp, som bokförts på konto 2400 Masskuldebrevslån
i
euro,
att
motsvara
det
influtna
penningbeloppet.
(102/03/v107/531/2003)
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2407 Emissionsförluster på masskuldebrevslån i euro
På detta konto registreras emissionsdifferensen, det vill säga skillnaden mellan det influtna penningbeloppet och det nominella värdet på masskuldebrevslån i euro, om emissionsdifferensen är negativ (emissionsförlust). I bokslutet bokförs den andel av emissionsvinsten som motsvarar följande års
amortering på konto 2527 Emissionsförluster på amorteringar av masskuldebrevslån i euro.
Då balansräkningen uppgörs korrigerar det belopp som bokförts på konto
2407 lånens nominella belopp, som bokförts på konto 2400 Masskuldebrevslån
i
euro,
att
motsvara
det
influtna
penningbeloppet.
(102/03/v107/531/2003)
2409 Övriga lån i euro
På detta konto finns övriga långfristiga lån i euro. De amorteringar som skall
betalas följande räkenskapsperiod bokförs på konto 2522 Amorteringar av
övriga lån i euro. (102/03/v107/531/2003)

241 Upptagna lån i utländsk valuta
2410 Masskuldebrevslån i utländsk valuta
På detta konto registreras det nominella värdet på nya masskuldebrevslån i
utländsk valuta. De amorteringar som skall betalas följande räkenskapsperiod på dessa lån bokförs på konto 2523 Amorteringar av masskuldebrevslån i
utländsk valuta. (102/03/v107/531/2003)
2411 Skuldebrevslån i utländsk valuta
På detta konto registreras de nya skuldebrevslån i utländsk valuta som lyfts.
De amorteringar som skall betalas följande räkenskapsperiod på dessa lån
bokförs på konto 2524 Amorteringar av skuldebrevslån i utländsk valuta.
(102/03/v107/531/2003)
2416 Emissionsvinster på masskuldebrevslån i utländsk valuta
På detta konto registreras emissionsdifferensen, det vill säga skillnaden mellan det influtna penningbeloppet och det nominella värdet på masskuldebrevslån i utländsk valuta, om emissionsdifferensen är positiv (emissionsvinst). I bokslutet bokförs den andel av emissionsvinsten som motsvarar följande års amortering på konto 2526 Emissionsvinster på amorteringar av
masskuldebrevslån i utländsk valuta.
Då balansräkningen uppgörs korrigerar det belopp som bokförts på konto
2416 lånens nominella belopp, som bokförts på konto 2410 Masskuldebrevslån i utländsk valuta, att motsvara det influtna penningbeloppet.
(102/03/v107/531/2003)
2417 Emissionsförluster på masskuldebrevslån i utländsk valuta
På detta konto registreras emissionsdifferensen, det vill säga skillnaden mel-
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lan det influtna penningbeloppet och det nominella värdet på masskuldebrevslån i utländsk valuta, om emissionsdifferensen är negativ (emissionsförlust). I bokslutet bokförs den andel av emissionsvinsten som motsvarar följande års amortering på konto 2527 Emissionsförluster på amorteringar av
masskuldebrevslån i utländsk valuta.
Då balansräkningen uppgörs korrigerar det belopp som bokförts på konto
2417 lånens nominella belopp, som bokförts på konto 2410 Masskuldebrevslån i utländsk valuta, att motsvara det influtna penningbeloppet.
(102/03/v107/531/2003)
2419 Övriga lån i utländsk valuta
På detta konto finns övriga långfristiga lån i utländsk valuta. De amorteringar
som skall betalas följande räkenskapsperiod bokförs på konto 2524 Amorteringar av övriga lån i utländsk valuta. (102/03/v107/531/2003)

244 Lån ur statliga fonder utanför budgeten
2440 Lån från pensionsfonden
Detta konto används endast av Statskontoret.
2441 Lån från statens kärnavfallshanteringsfond
Detta konto används endast av Statskontoret och handel- och industriministeriet.

247 Långfristiga resultatregleringar
2470 Pensionsansvarsskuld
Detta konto används endast av Statens pensionsfonden.
2471 Långfristiga passiva resultatregleringar på periodiserade emissionsförluster
På detta konto finns de långfristiga passiva resultatregleringar som uppstår
vid periodiseringen av emissionsförlusterna på masskuldebrevslånen under
lånets löptid. (102/03/v107/531/2003)
2479 Övriga långfristiga resultatregleringar
På detta konto ingår andra långfristiga resultatregleringar än pensionsansvarsskulden.

249 Övriga långfristiga skulder
2499 Övriga långfristiga skulder
På detta konto ingår andra långfristiga skulder än de som nämnts ovan till
den del de återbetalas tidigast efter ett år. Sådana skulder kan exempelvis
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vara lån från ägare och koncernbolag, långfristiga leveranskrediter o.d. lån.
Också långfristiga erhållna förskott hör till detta konto.

25 - 26 KORTFRISTG
Som kortfristigt främmande kapital bokförs de skulder eller de delar av skulderna som förfaller till betalning under följande räkenskapsperiod. De kortfristiga lånen indelas i balansräkningen i lån i euro och lån i utländsk valuta.

250-251 Samlingskonton för statliga fonder utanför budgeten
Räkenskapsverk som förvaltar statens fonder utanför budgeten skall i sin
bokföring ha ett samlingskonto för varje fond. Den statliga fonden utanför
budgeten har ett motsvarande samlingskonto i sin egen bokföring (= kontot
1958 Medel som hör till statens fonder utanför budgeten och omfattas av statens kassahushållning). Av samlingskontot framgår fordrings- och skuldförhållandet mellan fonden och det räkenskapsverk som förvaltar fonden.
Räkenskapsverket bokför på samlingskontot alla de kontotransaktioner som
gäller såväl fondens som räkenskapsverkets bokföring. Samlingskontot används när räkenskapsverket betalar eller tar ut avgifter för fondens räkning.
Motkontot är härvid antingen ett penningkonto eller ett remisskonto.
Kontot används också då, när medel överförs antingen från en fond till budgeten eller från budgeten till en fond. Motkonto är härvid ett konto inom kontoslaget 809 Överföringar från statens fonder utanför budgeten eller kontoslaget 829 Överföringar till statens fonder utanför budgeten.
I fondens bokföring görs motsvarande registreringar på kontot 1958 Medel
som hör till statens fonder utanför budgeten och omfattas av statens kassahushållning.
2500 Samlingskonto för gårdsbrukets utvecklingsfond (T)
Kontot ingår i jord- och skogsbruksministeriets konton.
2501 Samlingskonto för jordbrukets interventionsfond (T)
Kontot ingår i jord- och skogsbruksministeriets konton.
2502 Statsgarantifondens samlingskonto (T)
Kontot ingår i handels- och industriministeriets konton.
2503 Försörjningsberedskapsfondens samlingskonto (T)
Kontot ingår i handels- och industriministeriets konton.
2504 Oljeskyddsfondens samlingskonto (T)
Kontot ingår i miljöministeriets konton.
2505 Statens bostadsfonds samlingskonto (T)
Kontot ingår i Statskontorets konton.
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2506 Statens kärnavfallshanteringsfonds samlingskonto (T)
Kontot ingår i handels- och industriministeriets konton.
2507 Statens pensionsfonds samlingskonto (T)
Kontot ingår i Statskontorets konton.
2508 Statens säkerhetsfonds samlingskonto (T)
Kontot ingår i finansministeriets konton.
2509 Statens televisions- och radiofonds samlingskonto (T)
Detta konto ingår bland Kommunikationsverkets konton.
2510 Brandskyddsfonds samlingskonto (T)
Detta konto ingår bland inrikesministeriets konton.

252 Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod
Vid bokslutsögonblicket ingår i detta slag amorteringar, som förfaller till betalning följande räkenskapsperiod, av långfristiga lån. Amorteringarna på
dessa lån under räkenskapsperioden bokförs i detta slag.
2520 Amortering av masskuldebrevslån i euro
På detta konto finns det nominella värdet på de amorteringar av långfristiga
masskuldebrevslån i euro som skall betalas under följande räkenskapsperiod.
(102/03/v107/531/2003)
2521 Amortering av skuldebrevslån i euro
På detta konto ingår amorteringar, som förfaller till betalning under följande
räkenskapsperiod, av långfristiga skuldebrevslån i euro.
2522 Amortering av övriga lån i euro
På detta konto ingår amorteringar, som förfaller till betalning under följande
räkenskapsperiod, av övriga lån i euro.
2523 Amortering av masskuldebrevslån i utländsk valuta
På detta konto finns det nominella värdet på de amorteringar av långfristiga
masskuldebrevslån i utländsk valuta som skall betalas under följande räkenskapsperiod. (102/03/v107/531/2003)
2524 Amorteringar av skuldebrevslån i utländsk valuta och övriga lån i
utländsk valuta
På detta konto finns det nominella värdet på de amorteringar av långfristiga
skuldebrevslån i utländsk valuta och övriga lån i utländsk valuta som skall betalas under följande räkenskapsperiod. (102/03/v107/531/2003)
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2525 Emissionsvinster på amorteringar av masskuldebrevslån i euro
På detta konto finns de emissionsvinster som motsvarar det nominella värdet
för de amorteringar av långfristiga masskuldebrevslån i euro som skall betalas under följande räkenskapsperiod. I bokslutet bokförs den andel av emissionsvinsten som motsvarar räkenskapsperiodens amortering som en korrigering av räkenskapsperiodens räntekostnader på konto 5102 Emissionsdifferenser på skulder i euro.
Då balansräkningen uppgörs korrigerar det belopp som bokförts på konto
2525 lånens nominella belopp, som bokförts på konto 2520 Amorteringar av
masskuldebrevslån i euro, att motsvara det influtna penningbeloppet.
(102/03/v107/531/2003)
2526 Emissionsvinster på amorteringar av masskuldebrevslån i utländsk
valuta
På detta konto finns de emissionsvinster som motsvarar det nominella värdet
för de amorteringar av långfristiga masskuldebrevslån i utländsk valuta som
skall betalas under följande räkenskapsperiod. I bokslutet bokförs den andel
av emissionsvinsten som motsvarar räkenskapsperiodens amortering som en
korrigering av räkenskapsperiodens räntekostnader på konto 5103 Emissionsdifferenser för valutaskulder.
Då balansräkningen uppgörs korrigerar det belopp som bokförts på konto
2526 lånens nominella belopp, som bokförts på konto 2523 Amorteringar av
masskuldebrevslån i utländsk valuta, att motsvara det influtna penningbeloppet. (102/03/v107/531/2003)
2527 Emissionsförluster på amorteringar av masskuldebrevslån i euro
På detta konto finns de emissionsförluster som motsvarar det nominella värdet för de amorteringar av långfristiga masskuldebrevslån i euro som skall
betalas under följande räkenskapsperiod.
Då balansräkningen uppgörs korrigerar det belopp som bokförts på konto
2527 lånens nominella belopp, som bokförts på konto 2520 Amorteringar av
masskuldebrevslån i euro, att motsvara det influtna penningbeloppet.
(102/03/v107/531/2003)
2528 Emissionsförluster på amorteringar av masskuldebrevslån i utländsk valuta
På detta konto finns de emissionsförluster som motsvarar det nominella värdet för de amorteringar av långfristiga masskuldebrevslån i utländsk valuta
som skall betalas under följande räkenskapsperiod.
Då balansräkningen uppgörs korrigerar det belopp som bokförts på konto
2528 lånens nominella belopp, som bokförts på konto 2523 Amorteringar av
masskuldebrevslån i utländsk valuta, att motsvara det influtna penningbeloppet. (102/03/v107/531/2003)
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2529 Amortering av lån från statliga fonder utanför budgeten
På detta konto ingår amorteringar, som förfaller till betalning under följande
räkenskapsperiod, av lån från statliga fonder utanför budgeten.

253 Kortfristiga lån i euro
2530 Skuldsaldot på koncernkontosystemets moderkontona i respektive
bank som sköter statens betalningsrörelse (T)
Vid bokslutet omfattar detta konto statens kontoskuld på koncernkontosystemets moderkontona i respektive bank som sköter statens betalningsrörelse.
Kontot finns endast i Statskontorets bokföring.
2531 Kortfristiga masskuldebrevslån i euro
På detta konto ingår uttag av nya masskuldebrevslån i euro. Här registreras
också av staten givna skuldförbindelser.
2532 Amortering av kortfristiga masskuldebrevslån i euro
På detta konto finns de amorteringar som sker under räkenskapsperioden på
konto 2531 Kortfristiga masskuldebrevslån i euro. I bokslutet bokförs kontots
saldo mot konto 2531.(102/03/v107/531/2003)
2533 Kortfristiga skuldebrevslån i euro
På detta konto ingår uttag av nya kortfristiga skuldebrevslån i euro. Här registreras också av staten givna skuldförbindelser.
2534 Amorteringar av kortfristiga skuldebrevslån i euro
På detta konto finns de amorteringar som sker under räkenskapsperioden på
konto 2531 Kortfristiga masskuldebrevslån i euro. I bokslutet bokförs kontots
saldo mot konto 2531. (102/03/v107/531/2003)
2535 Övriga kortfristiga lån i euro
På detta konto ingår övriga lån i euro.
2536 Amorteringar av övriga kortfristiga lån i euro
På detta konto finns de amorteringar som sker under räkenskapsperioden på
konto 2535 Övriga kortfristiga lån i euro. I bokslutet bokförs kontots saldo mot
konto 2535. (102/03/v107/531/2003)
2539 Obudgeterade lån i euro (T)
På detta konto ingår statens obudgeterade krediter, exempelvis växel- och
skuldebrevskrediter. Kontot används i regel endast av Statskontoret.
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254 Kortfristiga lån i utländsk valuta
2540 Kortfristiga masskuldebrevslån i utländsk valuta
På detta konto ingår uttag av nya kortfristiga masskuldebrevslån i utländsk
valuta.
2541 Amorteringar av kortfristiga masskuldebrevslån i utländsk valuta
På detta konto finns de amorteringar som sker under räkenskapsperioden på
konto 2540 Kortfristiga masskuldebrevslån i utländsk valuta. I bokslutet bokförs kontots saldo mot konto 2540. (102/03/v107/531/2003)
2542 Kortfristiga skuldebrevslån i utländsk valuta
På detta konto ingår uttag av nya kortfristiga skuldebrevslån i utländsk valuta.
2543 Amorteringar av kortfristiga skuldebrevslån i utländsk valuta
På detta konto finns de amorteringar som sker under räkenskapsperioden på
konto 2542 Kortfristiga skuldebrevslån i utländsk valuta. I bokslutet bokförs
kontots saldo mot konto 2542. (102/03/v107/531/2003)
2544 Övriga lån i utländsk valuta
På detta konto ingår övriga lån i utländsk valuta.
2545 Amorteringar av övriga lån i utländsk valuta
På detta konto finns de amorteringar som sker under räkenskapsperioden på
konto 2544 Övriga lån i utländsk valuta. I bokslutet bokförs kontots saldo mot
konto 2544. (102/03/v107/531/2003)
2549 Obudgeterade lån i utländsk valuta (T)
På detta konto ingår andra lån i utländsk valuta än de som nämnts ovan. För
dessa finns inga anslag i budgeten. Kontot används i regel endast av Statskontoret.

255 Främmande medel lämnade i statens vård
Under främmande medel som lämnats i statens vård upptas sådana främmande medel som förvaltas av staten och som har en direkt kontakt till statens penningkonton.
2550 Deponerade främmande medel (T)
Detta konto innehåller kapitalposter med medel som lämnats i statens vård.
Vid denna punkt registreras också danaarv som sköts av staten och som
väntar på beslut. Om de främmande medlen ingår i statens allmänna kassamedel upptas de endast på detta konto i bokföringen för det räkenskapsverk
som sköter medlen. I annat fall är kontot 1950 Deponerade främmande medel
motkonto till detta konto.
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256 Erhållna förskott
På detta konto ingår sådana kortfristiga förskott som erhållits innan prestationen överlåtits. Förskottsbetalningen är kortfristig när prestationen överlåts
inom ett år.
2560 Erhållna leveransförskott
På detta konto ingår förskott för framtida leveranser från köpare.
2569 Övriga erhållna förskott
På detta konto ingår sådana förskott som inte hör till konto 2560.
257 Leverantörsskulder
2570 Leverantörsskulder (T)
På detta konto ingår den del av utgifterna för mottagna anskaffningar som
ännu inte betalats till leverantören av varan eller tjänsten.
Verksamhetsutgifter, till vilka hör mottagning av varan eller tjänsten, antecknas i bokslutet enligt prestationsprincipen som utgift för det år när prestationen eller tjänsten tagits emot.
Kontot omfattar leverantörsskulder till sitt bruttobelopp, dvs. i dem ingår mervärdesskatten som ingår i priset för nyttigheten.

258 Avräkningar mellan räkenskapsverken
Detta kontoslag omfattar sådana medel som räkenskapsverken fått eller som
de skall betala, vilka redovisas till ett annat statligt räkenskapsverk.
2580 Förskottsinnehållningar (T)
På detta konto ingår förskottsinnehållningar i samband med betalning av löner. Kontot debiteras med redovisningarna av förskottsinnehållningar till
länsskatteverken.
2581 Socialskyddsavgifter (T)
På detta konto ingår socialskyddsavgiftsskulden som beräknats i samband
med löneberäkningen. Kontot debiteras också med korrigeringar och redovisningar av socialskyddsavgifter som gjorts på grundval av dag- och moderskapspenning.
2582 Olycksfallsavgifter (T)
På detta konto ingår olycksfallsförsäkringspremier och avgifter för ekonomiskt
stöd som skall redovisas vidare.
2583 Inkomster som skall överföras vidare till ett annat räkenskapsverk
På detta konto finns inkomster som uppbärs för ett annat räkenskapsverks
räkning och som tidvis överförs till ett annat räkenskapsverk. Dessa poster är
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således inte räkenskapsverkets egna inkomster.
Detta konto omfattar bl.a. en situation i vilken betalningsrörelsen för ett lån
som beviljats av ett räkenskapsverk sköts av ett annat verk som inte har registreringsrätt för momentet. Det räkenskapsverk som sköter betalningsrörelsen för lånet bokför i så fall den inkomst det uppburit för det beviljande räkenskapsverkets räkning på detta konto och på kontot 610 Budgetinkomster
som väntar på att överföras till ett annat räkenskapsverk. Det inkasserande
räkenskapsverket skall överföra inkomsten till det beviljande räkenskapsverket antingen via ett transaktionskonto eller remisskontot. Därefter utför det
räkenskapsverk som beviljat lånet den slutliga registreringen i affärsbokföringen samt registreringen på budgetkontot enligt uppgifter från det räkenskapsverk som sköter betalningsrörelsen.
I samband med användningen av kontot görs alltid en registrering också på
budgetbokföringskonto 610 Budgetinkomster som väntar på att överföras till
ett annat räkenskapsverk. Kontot får inte ha något saldo i bokslutet.

259-260 Poster som skall redovisas vidare
På detta konto ingår de medel som räkenskapsverken erhållit eller skall erläggas och som är vidare överförbara utanför staten.
2590 Arbetsgivarens pensions- och understödskassebetalningar (T)
På detta konto ingår en arbetsgivares betalningar till finländska eller utländska privata pensions- och understödskassor.
2591 Arbetstagarens pensions- och understödskasseavgifter (T)
På detta konto ingår avgifter till privata finländska eller utländska pensionsoch understödskassor som betraktas som utgifter för arbetstagarna.
2592 Arbetsgivarens pensionsavgifter (T)
På detta konto ingår pensionsavgifter som är utgifter för arbetsgivaren, som
beräknas på grundval av betalda löner och som redovisas till exempel till statens pensionsfond.
2593 Arbetstagarens pensionsavgifter (T)
På detta konto ingår pensionsavgifter som är utgifter för arbetstagarna, som
beräknas på grundval av betalda löner och som redovisas till exempel till statens pensionsfond.
2594 Medlemsavgifter (T)
På detta konto ingår medlemsavgifter som innehålls på lönen.
2595 Utmätningar (T)
Detta konto upptar utmätningar som innehållits på löner och pensioner.
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2596 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter (T)
På detta konto ingår arbetslöshetsförsäkringsavgifter som tas ut av arbetstagarna och redovisas vidare.
2597 Skatters samlingskonto (T)
På detta konto ingår skatteinkomster som utretts per skatteslag. Från saldot
avdras överföringen av statens andel av tillgångarna till kontot för inkomststat
och erläggandet av övriga skattetagares - kommuners, församlingars och
folkpensionsanstaltens andelar. Kontot ingår endast i skattestyrelsens och
dess betalningsställens bokföring.
2598 Hjälpkonto för löner (T)
På detta konto ingår nettobeloppet och täckningen för löner som betalas under finansåret samt utredningsposter som registreras utom löneberäkningssystemet och som väntar på slutlig registrering via löneberäkningssystemet.
I bokslutet består saldot på kontot av det totala beloppet av löner som hänför
sig till det avslutade året men betalas under följande år och av arbetsgivaravgifter som beror på dessa.
En fordran som uppstått i lönesystemet (löntagares skuld till arbetsgivare/rest) bokförs på konto 1749 Övriga kortfristiga fordringar och inte på hjälpkontot för löner.
I övrigt lämnas anvisningar om underindelning av kontot i anvisningarna till
löneberäkningssystemet.
2599 Sockeravgifters konto (T)
På detta konto ingår sockeravgifter som tas ut av sockerproducenter och redovisas till EU. Saldot minskas med en tidsbunden redovisning till EU och redovisning av uppbördsarvode.
2600 Tullskulder, A-kontot (T)
På detta konto ingår tullavgifter och deras uppbördsarvoden från sådana importörer som gett säkerhet för erläggande av tullavgifter och som redovisas
till EU i samband med importen. Från saldot avdras tullens tidsbundna redovisning till EU och redovisningen av uppbördsarvodena samt utförda korrigeringar och överföringar till konto 2601 Tullskulder, B-kontot. Redovisningen av
uppbördsarvoden bokförs på kontot 3980 EU:s uppbördsarvoden.
2601 Tullskulder, B-kontot (T)
På detta konto ingår tullavgifter och deras uppbördsarvoden från sådana importörer som inte gett säkerhet för erläggande av tullavgifter och som inte betalat avgiften i samband med förtullningen, och som redovisas till EU i samband med importen. Saldot ökas med överföringar från kontot 2600 Tullskulder, A-kontot och minskas efter att betalning skett med en överföring till konto
2600 Tullskulder, A-kontot.
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2609 Övriga poster som skall redovisas vidare (T)
På detta konto ingår andra poster som skall redovisas vidare än de som
nämnts ovan.

261 Resultatregleringar
Med resultatregleringstransaktioner ändras en bokföring enligt kassaprincipen till en bokföring enligt prestationsprincipen. Som resultatregleringar antecknas de obetalda utgifterna för räkenskapsperioden (s.k. utgiftsrester) som
inte ingår i leverantörsskulderna. Under resultatregleringar antecknas också
de inkomster som erhållits på förhand och som inte ingår i kontoslaget erhållna förskott (s.k. inkomstförskott). Utgiftsrester är bl.a. obetalda löner inklusive
bikostnader samt ränte- och hyresutgifter. Också års- och rabattskulder upptas som resultatreglering. Inkomstförskott är bl.a. på förhand erhållna ränteoch hyresinkomster.
2610 Utgiftsrester
Detta konto innehåller sådana skulder som hör till statens utgifter och som
inte har någon motprestation. Utgiftsresterna hör alltid samman med ett specifikationskonto i budgetbokföringen. Om skulden hänför sig till ett nettobudgeterat budgetkonto får det inte handläggas på detta konto, utan på respektive annat konto för överföringsposter. Utgiftsrester kan bokföras endast från
ett fast anslag eller ett förslagsanslag.
2611 Semesterlöneskuld
På detta konto ingår förtjänade men ännu obetalda semesterlöner och semesterpengar inklusive bikostnader, när de är budgeterade enligt kassaprincipen. (401/03/v625/531/2003)
2612 Ränteskulder
På detta konto ingår obetalda ränteutgifter som hör till räkenskapsperioden,
när de är budgeterade enligt kassaprincipen. På kontot registreras också de
kortfristiga passiva resultatregleringar som uppstår vid periodiseringen av
emissionsförlusterna på masskuldebrevslån. (401/03/v625/531/2003)
2613 Mervärdesskatteskulder
Detta konto används endast av särskilda mervärdesskatteskyldiga statliga
fonder utanför budgeten.
2614 Semesterlöneskuld (T)
På detta konto ingår förtjänade men ännu obetalda semesterlöner och semesterpengar inklusive bikostnader, när de är budgeterade enligt prestationsprincipen. (401/03/v625/531/2003)
2615 Ränteskulder (T)
På detta konto ingår obetalda ränteutgifter som hör till räkenskapsperioden,
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när de är budgeterade enligt prestationsprincipen. (401/03/v625/531/2003)
2619 Övriga resultatregleringar (T)
På detta konto ingår andra resultatregleringar än de som nämnts ovan.

262 Övriga kortfristiga skulder
På detta konto ingår de skulder som inte har kunnat placeras i någon av ovan
nämnda grupper.
2620 Oklara poster (T)
Detta konto innehåller oklara och felaktiga poster som inte utan tilläggsutredning kan bokföras på sina slutliga konton. Kontotransaktionen får inte lämnas
oregistrerad för att det inte är möjligt att omedelbart ange det slutliga kontot.
Kontot skall utredas så snabbt som möjligt. I bokslutet får kontot inte ha något saldo.
I anslutning till detta konto får inte något konto i budgetbokföringen användas.
2621 Finansiering utanför budgeten som skall registreras i intäkts- och
kostnadsberäkningen
Kontot upptar medel som erhållits utanför statsförvaltningen och som skall
bokföras i intäkts- och kostnadskalkylen.
Den finansiering utanför budgeten som ett räkenskapsverk erhåller behandlas i bokföringen enligt följande. Vid mottagandet av medel skall de bokföras
på detta konto samt i budgetbokföringen på kontot 670 Finansiering utanför
budgeten och därmed finansierade utgifter. Om medlen skall hållas isär från
statens kassamedel skall de mottagna medlen bokföras på kontot 1952. Vid
användning av medlen skall de i affärsbokföringen bokföras på rätta utgiftskonton och i budgetbokföringen som minskning av kontot 670 Finansiering
utanför budgeten och därmed finansierade utgifter. Senast i samband med
bokslutet skall från detta konto "inkomstföras" på inkomstkontot 3990 Intäkter
utanför budgeten ett belopp som motsvarar användningen av medlen.
I bokslutet innehåller detta konto det belopp som motsvarar oanvända medel,
som erhållits utanför statsförvaltningen och som skall registreras i intäktsoch kostnadskalkylen.
2622 Finansiering utanför budgeten som uppföljs i balansräkningen (T)
På detta konto ingår medel, som erhållits utanför statsförvaltningen och inte
är avsedda att användas för verkets egen verksamhet, och för vilkas mottagande räkenskapsverket har en laglig grund eller skyldighet. Dessa poster är
inte statens inkomster eller utgifter.
Om medlen används för räkenskapsverkets verksamhet skall de antecknas i
budgeten eller handläggas på kontot 2621.
Detta konto upptar också de medel, som det verk som fungerar i egenskap
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av koordinator för ett EU-(forsknings)projekt koordinerar. Ifall verket, som
fungerar som koordinator, erhåller intäkter för eget bruk bokförs intäkterna på
kontoklass 3 Intäkter av verksamhet. (435/03/2007)
2629 Övriga kortfristiga skulder (T)
På detta konto ingår exempelvis prestationer som erhållits utan grund och
som skall återbetalas.

29 Felkonton
299 Felkonton
2990 Räkenskapsverkets felkonto
På detta konto ingår sådana kontotransaktioner som programmässigt har förkastats av räkenskapsverkets bokförings adb-system. Felet skall utredas så
snabbt som möjligt och kontot får inte ha något saldo i bokslutet.
2999 Centralbokföringens felkonto
På detta konto ingår sådana av räkenskapsverken lämnade kontouppgifter
som programmässigt har förkastats av centralbokföringens adb-system. Detta konto används endast av Statskontoret.

3 INTÄKTER AV VERKSAMHET
30 Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet
Till detta kontoslag bokförs intäkter av avgiftsbelagd verksamhet, med undantag av hyresintäkter samt intäkter av bruksavgifter som är anknutna till hyrning av fastigheter, byggnader och lägenheter. Dessa bokförs till kontogrupp
31.
Intäkterna av avgiftsbelagd verksamhet indelas sektorvis. Definitionen av
sektorerna framgår närmare i samband med klass 8 Överföringsekonomins
Intäkter och kostnader.

300 Intäkter av företagsekonomiska prestationer enligt lagen om grunderna
för avgifter till staten
I detta kontoslag ingår intäkter från den egentliga försäljningsverksamheten.
Sådana är intäkter för prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till
staten (150/1992), vilka prissätts enligt företagsekonomiska principer samt
övriga motsvarande försäljningsintäkter.
Hit hör bl.a. intäkterna från statens ämbetsverk och inrättningar som bedriver
affärsverksamhet (s.k. nettobudgeterat affärsverk). Hit hör också ersättningar
för upphovsmannarätt.
Intäkter från media- och imagenytta som erbjuds en sponsor registreras på
konto enligt kontoslag 305.
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Inkomster från försäljning av egendom hör till punkt 390 Försäljningsvinst
från försäljning av egendom / 391 Försäljningsvinst från försäljning av egendom från statens ämbetsverk och inrättningar eller till punkt 455 Försäljningsförlust vid försäljning av egendom beroende på om försäljningspriset
överskridit eller underskridit den oavskrivna andelen för nyttigheten i bokföringen (utgiftsrest).
3000 Intäkter från kommuner och samkommuner
På detta konto ingår intäkter från andra än offentligrättsliga prestationer,
prissatta enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, vilka överlåtits till
kommuner och samkommuner.
3001 Intäkter från hushållen
På detta konto ingår intäkter från andra än offentligrättsliga prestationer prissatta enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, vilka överlåtits till hushållen. Intäkter för prestationer och tjänster som sålts till hushåll som bedriver näringsverksamhet hör till konto 3002 Intäkter från näringslivet.
3002 Intäkter från näringslivet
Detta konto upptar intäkter från andra än offentligrättsliga prestationer prissatta enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, vilka överlåtits till företag och det övriga näringslivet. Hit räknas också intäkterna för prestationer
eller tjänster som sålts till hushåll som bedriver näringsverksamhet samt till
statens affärsverk.
3003 Intäkter från EU
På detta konto ingår intäkter för prestationer prissatta enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, vilka överlåtits till EU. Med EU avses i detta fall
Europeiska unionens organ.
*3008 Intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår intäkter från andra än offentligrättsliga prestationer prissatta enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, vilka överlåtits till
andra ämbetsverk och inrättningar. (435/03/2007)
3009 Övriga intäkter från företagsekonomiskt prissatta prestationer
På detta konto ingår intäkter från företagsekonomiskt prissatta prestationer
enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, som erhållits från andra än
offentligrättsliga prestationer och som inte kan specificeras på något annat
konto i detta slag.

301 Intäkter av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för
avgifter till staten
Detta slag omfattar intäkterna för offentligrättsliga prestationer enligt lagen
om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Intäkterna från respektive
sektor bokförs på sina egna konton.
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3010 Intäkter från kommuner och samkommuner
På detta konto ingår intäkter för offentligrättsliga prestationer enligt lagen om
grunderna för avgifter till staten, vilka överlåtits till kommuner och samkommuner.
3011 Intäkter från hushållen
På detta konto ingår intäkter för offentligrättsliga prestationer enligt lagen om
grunderna för avgifter till staten, vilka överlåtits till hushållen.
3012 Intäkter från näringslivet
På detta konto ingår intäkter för offentligrättsliga prestationer enligt lagen om
grunderna för avgifter till staten, vilka överlåtits till företag och det övriga näringslivet.
*3018 Intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår intäkter för offentligrättsliga prestationer enligt lagen om
grunderna för avgifter till staten, vilka överlåtits till andra ämbetsverk och inrättningar. (435/03/2007)
3019 Övriga intäkter från offentligrättsliga prestationer
På detta konto ingår intäkter för offentligrättsliga prestationer enligt lagen om
grunderna för avgifter till staten, vilka inte kan specificeras på andra konton i
detta slag.

302 Intäkter från företagsekonomiska prestationer enligt speciallagar
Detta slag omfattar intäkterna för företagsekonomiskt prissatta prestationer
enligt andra lagar än lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).
Intäkterna från respektive sektor bokförs på sina egna konton.
3020 Intäkter från kommuner och samkommuner
På detta konto ingår intäkter för företagsekonomiskt prissatta prestationer vilka överlåtits till kommuner och samkommuner, när grunderna för att prestationerna skall vara avgiftsbelagda baserar sig på någon annan lag än lagen
om grunderna för avgifter till staten.
3021 Intäkter från hushållen
På detta konto ingår intäkter för företagsekonomiskt prissatta prestationer vilka överlåtits till hushållen, när grunderna för att prestationerna skall vara avgiftsbelagda baserar sig på någon annan lag än lagen om grunderna för avgifter till staten.
3022 Intäkter från näringslivet
På detta konto ingår intäkter för företagsekonomiskt prissatta prestationer vilka överlåtits till företagen och det övriga näringslivet, när grunderna för att
prestationerna skall vara avgiftsbelagda baserar sig på någon annan lag än
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lagen om grunderna för avgifter till staten. Hit hör också inkomster för prestationer eller tjänster som sålts till hushåll som bedriver näringsverksamhet när
grunderna för att prestationerna skall vara avgiftsbelagda baserar sig på någon annan lag än lagen om grunderna för avgifter till staten.
*3028 Intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår intäkter för företagsekonomiskt prissatta prestationer vilka överlåtits till andra ämbetsverk och inrättningar, när grunderna för att prestationerna skall vara avgiftsbelagda baserar sig på någon annan lag än lagen om grunderna för avgifter till staten. (435/03/2007)
3029 Övriga intäkter från företagsekonomiskt prissatta prestationer enligt speciallagar
På detta konto ingår intäkter för andra prestationer än sådana som är företagsekonomiskt prissatta enligt lagen om grunderna för avgifter till staten vilka inte kan specificeras på andra konton i detta slag.

303 Intäkter från offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar
Detta slag omfattar intäkterna för offentligrättsliga prestationer enligt andra
lagar än lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Intäkterna från
respektive sektor bokförs på sina egna konton.
3030 Intäkter från kommuner och samkommuner
På detta konto ingår intäkter för offentligrättsliga prestationer vilka överlåtits
till kommuner och samkommuner, när grunderna för att prestationerna skall
vara avgiftsbelagda baserar sig på någon annan lag än lagen om grunderna
för avgifter till staten.
3031 Intäkter från hushållen
På detta konto ingår intäkter för offentligrättsliga prestationer vilka överlåtits
till hushållen, när grunderna för att prestationerna skall vara avgiftsbelagda
baserar sig på någon annan lag än lagen om grunderna för avgifter till staten.
3032 Intäkter från näringslivet
På detta konto ingår intäkter för offentligrättsliga prestationer vilka överlåtits
till företag och det övriga näringslivet, när grunderna för att prestationerna
skall vara avgiftsbelagda baserar sig på någon annan lag än lagen om grunderna för avgifter till staten. Hit hör också inkomster för prestationer eller
tjänster som sålts till hushåll som bedriver näringsverksamhet när grunderna
för att prestationerna skall vara avgiftsbelagda baserar sig på någon annan
lag än lagen om grunderna för avgifter till staten.
*3038 Intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår intäkter för offentligrättsliga prestationer vilka överlåtits
till andra ämbetsverk och inrättningar, när grunderna för att prestationerna
skall vara avgiftsbelagda baserar sig på någon annan lag än lagen om grun-
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derna för avgifter till staten. (435/03/2007)
3039 Övriga intäkter från offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar
På detta konto ingår intäkter för andra prestationer än offentligrättsliga enligt
lagen om grunderna för avgifter till staten vilka inte kan specificeras på andra
konton i detta slag.

304 Försäkringspremieintäkter
*3048 Försäkringspremieintäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår intäkter för olycksfalls-, trafikskade- och övriga premier
som Statskontoret tagit ut av andra ämbetsverk och inrättningar till den del
de inte utgör ersättning för vårdkostnader. Posten används endast av Statskontoret. (435/03/2007)

305 Intäkter från media- och imagenytta som erbjuds en sponsor
I detta slag ingår intäkter från media- och imagenytta som erbjudits en sponsor.
3052 Intäkter från media- och imagenytta som erbjuds näringslivet
Detta konto innehåller intäkter från media- och imagenytta som erbjuds näringslivet. Med medianytta avses en situation i vilken verket i sin egen kommunikation ger en sponsor möjlighet att synas, exempelvis genom att foga
sponsorns logo till sin kommunikation eller genom att i övrigt föra fram samarbetsförhållandet till sponsorn. Med imagenytta avses en situation i vilken
sponsorn utnyttjar det sponsorerade verkets image genom att använda verkets namn, identifikation e.d. i sin egen marknadsföringskommunikation.
Till den del som till sponsorn som vederlag överlåts andra än ovan nämnda
varor eller tjänster som utgör prestationer för verkets övriga avgiftsbelagda
verksamhet, registreras den erhållna intäkten på respektive konto för avgiftsbelagd verksamhet.

309 Avförande från konto av intäkter från avgiftsbelagd verksamhet
3090 Avförande från konto av fordringar på avgiftsbelagd verksamhet
På detta konto ingår avförande från konto av fordringar som uppstått från avgiftsbelagd verksamhet.
31 Hyror och serviceintäkter
Till detta kontoslag bokförs de intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten som tillhör hyresintäkter samt intäkter av bruksavgifter som är anknutna
till hyrning av fastigheter, byggnader och lägenheter.
Enligt lagen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och in-
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komstgivande rättigheter (687/1978) hör också intäkter från bruksrätter och
motsvarande till denna grupp. Hyror och bruksrätter specificeras enligt om de
uppbärs utanför staten eller från statens ämbetsverk och inrättningar. Utanför
staten avser alla andra än statens ämbetsverk och inrättningar. Sålunda hör
också hyror och bruksavgifter från statens fonder utanför budgeten från affärsdrivande verk som staten äger till hyror och bruksavgifter utanför staten.

310 Hyror utanför staten
3100 Hyror för jord
På detta konto ingår hyresintäkter från jord- och vattenområden.
3101 Hyror för bostäder
På detta konto ingår hyresintäkter från bostadslägenheter och -byggnader.
3102 Hyror för andra byggnader
På detta konto ingår hyresintäkter från andra lägenheter och byggnader. På
detta konto bokförs också hyresintäkt från en enskild del av en byggnad, exempelvis en föreläsningssal.
3103 Hyror för transportmedel
På detta konto ingår hyresintäkter från transportmedel.
3104 Hyror för övriga maskiner och anordningar
På detta konto ingår hyresintäkter från maskiner och anordningar
3109 Övriga hyror
På detta konto ingår de hyresintäkter som inte kan fördelas på andra konton i
detta slag.

311 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar
*3110 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för jord
På detta konto ingår hyresintäkter för jord- och vattenområden som tagits ut
av statens ämbetsverk och inrättningar.
*3111 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för bostäder
På detta konto ingår hyresintäkter som tagits ut av statens ämbetsverk och
inrättningar för bostadslägenheter och byggnader.
*3112 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för andra byggnader
På detta konto ingår hyresintäkter som tagits ut av statens ämbetsverk och
inrättningar för andra lokaler och byggnader.
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*3113 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för transportmedel
På detta konto ingår hyresintäkter som tagits ut av statens ämbetsverk och
inrättningar för transportmedel.
*3114 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för övriga maskiner och anordningar
På detta konto ingår hyresintäkter som tagits ut av statens ämbetsverk och
inrättningar för övriga maskiner och anordningar.
*3119 Övriga hyror från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår hyresintäkter som tagits ut av statens ämbetsverk och
inrättningar och som inte kan fördelas på andra konton i detta slag.

312 Bruksersättningar utanför staten
3120 Vattenavgifter
På detta konto ingår vattenavgifter som i regel uppbärs i samband med hyror
för bostadslägenheter och -byggnader.
3121 Elavgifter
På detta konto ingår elavgifter som i regel uppbärs i samband med hyror för
bostadslägenheter och -byggnader.
3129 Övriga bruksersättningar
På detta konto ingår andra bruksersättningar än ovan nämnda som i regel
uppbärs i samband med hyror för bostadslägenheter och -byggnader.

313 Bruksersättningar från statens ämbetsverk och inrättningar
*3130 Vattenavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår vattenavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar
som i regel tas ut i samband med hyror för bostadslägenheter och byggnader.
*3131 Elavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår elavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar som i
regel tas ut i samband med hyror för bostadslägenheter och -byggnader.
*3139 Övriga bruksersättningar från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår andra bruksavgifter än de ovan nämnda från statens
ämbetsverk och inrättningar som i regel tas ut i samband med hyror för bostadslägenheter och -byggnader.
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319 Kontoavskrivningar av hyror och bruksersättningar
3190 Kontoavskrivningar av hyres- och bruksersättningsfordringar
På detta konto ingår avskrivningar från konto av fordringar för hyror och
bruksersättningar.

39 Övriga intäkter av verksamheten
Denna kontogrupp omfattar de intäkter som inte är intäkter för avgiftsbelagd
verksamhet, hyror och bruksersättningar, extraordinära intäkter och kostnader, intäkter från överföringsekonomin, intäkter från andra obligatoriska avgifter, skatter och intäkter av skattenatur eller mervärdesskatteintäkter.
Vinster från försäljning av egendom specificeras enligt om de uppbärs utanför
staten eller från statens ämbetsverk och inrättningar. Med utanför staten avses alla andra instanser än statens ämbetsverk och inrättningar. Således hör
också vinster från försäljning av egendom från statens fonder utanför budgeten och från affärsverk som staten äger till försäljningsvinster utanför staten.
Vinsterna från försäljning av egendom inbegriper förutom vinsterna från försäljning av sådan egendom som aktiveras i balansräkningen även intäkterna
från försäljning av egendom som direkt bokförts som kostnad i intäkts- och
kostnadskalkylen.
Kostnadsersättningarna för samarbete omfattar ersättningar för kostnader
som uppstått i samarbete eller gemensamma projekten och anknyter till myndigheters verksamhet. Med samarbete avses också statens interna servicecentralers verksamhet. I kostnadsersättningar för samarbete ingår ofta ett
vederlag till betalaren.
I intäkterna från samfinansierad verksamhet ingår de intäkter från verksamheten som erhåller antigen icke statlig finansiering eller finansiering från ett
annat ämbetsverk eller en annan inrättning utan skyldighet att överlåta någon
direkt motprestation till finansiären. (435/03/2007)

390 Försäljningsvinster från försäljning av egendom utanför staten
Detta slag omfattar försäljningsvinster från försäljning av nationalförmögenhet och anläggningstillgångar utanför staten. Kontona inom detta slag krediteras med inkomster från försäljning av egendom och debiteras med utgiftsresten för motsvarande oavskrivna egendom när utgiftsresten är mindre än
försäljningsinkomster.
3900 Försäljningsvinster från försäljning av immateriell egendom
På detta konto ingår försäljningsvinsterna från försäljning av immateriella nyttigheter.
3901 Försäljningsvinster från försäljning av jord- och vattenområden
På detta konto ingår försäljningsvinsterna från försäljning av jord- och vattenområden samt områden för byggnadsmark och vattenområden.
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3902 Försäljningsvinster från försäljning av bostadsbyggnader
På detta konto ingår försäljningsvinsterna från försäljning av bostadsbyggnader. Om bostadsbyggnaden säljs inklusive tomt upptas tomtvärdet under
punkt 3901 Försäljningsvinster från försäljning av jord- och vattenområden.
Försäljningsvinster från försäljning av lägenhetsaktier bokförs under 3908
Försäljningsvinster från försäljning av övriga aktier och andelar.
3903 Försäljningsvinster från försäljning av övriga byggnader
På detta konto ingår försäljningsvinsterna från försäljning av övriga byggnader. Övriga husbyggnader är exempelvis fabriks-, inrättnings- och kontorsbyggnader samt bilgarage. Om bostadsbyggnaden säljs inklusive tomt upptas
tomtvärdet under punkt 3901 Försäljningsvinster från försäljning av jord- och
vattenområden.
3904 Försäljningsvinster från försäljning av konstruktioner
På detta konto ingår försäljningsvinsterna från försäljning av konstruktioner.
3905 Försäljningsvinster från försäljning av transportmedel
På detta konto ingår försäljningsvinster från försäljning av transportmedel.
Transportmedel är exempelvis bilar, flygplan, flak och släpvagnar.
3906 Försäljningsvinster från försäljning av övriga maskiner och anordningar
På detta konto ingår försäljningsvinster från försäljning av maskiner och anordningar. Sådana är exempelvis kontorsmaskiner och -anordningar samt arbetsmaskiner.
3907 Försäljningsvinster från försäljning av fastighetsaktier
På detta konto ingår försäljningsvinsterna från försäljning av fastighetsaktier.
3908 Försäljningsvinster från försäljning av övriga aktier och andelar
På detta konto ingår försäljningsvinsterna från försäljning av övriga aktier än
fastighetsaktier. Därtill ingår på detta konto försäljningsvinsterna från försäljning av andelar.
3909 Försäljningsvinster från försäljning av övrig egendom
På detta konto ingår försäljningsvinsterna från försäljning av sådan nationalförmögenhet och sådana anläggningstillgångar som inte kan fördelas på
andra konton i detta slag. Sådana är exempelvis försäljningsvinster från försäljning av konstruktioner, inventarier och av övriga materiella tillgångar.

391 Försäljningsvinster från försäljning av egendom från statens ämbetsverk och inrättningar
Detta slag omfattar försäljningsvinster från statens ämbetsverk och inrättningar av försäljning av nationalförmögenhet och anläggningstillgångar. Kon-
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tona inom detta slag krediteras med försäljningsintäkter från egendom och
debiteras med utgiftsresten från motsvarande oavskrivna egendom när utgiftsresten är mindre än försäljningsinkomsten.
*3910 Försäljningsvinster från försäljning av immateriell egendom från
statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår försäljningsvinsterna från statens ämbetsverk och inrättningar från försäljning av immateriell egendom.
*3911 Försäljningsvinster från försäljning av jord- och vattenområden
från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår försäljningsvinsterna från statens ämbetsverk och inrättningar från försäljning av jord- och vattenområden samt områden för byggnadsmark och vattenområden.
*3912 Försäljningsvinster från försäljning av bostadsbyggnader från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår försäljningsvinsterna från statens ämbetsverk och inrättningar från försäljning av bostadsbyggnader. Om bostadsbyggnaden säljs inklusive tomt upptas tomtvärdet under punkt *3911 Försäljningsvinster från
försäljning av jord- och vattenområden från statens ämbetsverk och inrättningar. Försäljningsvinster från försäljning av lägenhetsaktier bokförs i punkt
*3918 Försäljningsvinster från försäljning av övriga aktier och andelar från
statens ämbetsverk och inrättningar.
*3913 Försäljningsvinster från försäljning av övriga byggnader från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår försäljningsvinsterna från statens ämbetsverk och inrättningar från försäljning av övriga husbyggnader. Övriga husbyggnader är exempelvis fabriks-, anläggnings- och kontorsbyggnader samt bilgarage. Om
bostadsbyggnaden säljs inklusive tomt upptas tomtvärdet under punkt *3911
Försäljningsvinster från försäljning av jord- och vattenområden från statens
ämbetsverk och inrättningar.
*3914 Försäljningsvinster från försäljning av konstruktioner från statens
ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår försäljningsvinsterna från statens ämbetsverk och inrättningar från försäljning av konstruktioner.
*3915 Försäljningsvinster från försäljning av transportmedel från statens
ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår försäljningsvinster från statens ämbetsverk och inrättningar från försäljning av transportmedel. Transportmedel är exempelvis bilar, flygplan, flak och släpvagnar.
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*3916 Försäljningsvinster från försäljning av övriga maskiner och anordningar från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår försäljningsvinster från statens ämbetsverk och inrättningar från försäljning av maskiner och anordningar. Sådana är exempelvis
intäkter från försäljning av kontorsmaskiner och -anordningar samt arbetsmaskiner.
*3917 Försäljningsvinster från försäljning av fastighetsaktier från statens
ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår försäljningsvinster från statens ämbetsverk och inrättningar från försäljning av fastighetsaktier.
*3918 Försäljningsvinster från försäljning av övriga aktier och andelar
från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår försäljningsvinsterna från statens ämbetsverk och inrättningar från försäljning av övriga aktier och andelar. Därtill ingår på detta konto försäljningsvinsterna från statens ämbetsverk och inrättningar från försäljning av andelar.
*3919 Försäljningsvinster från försäljning av övrig egendom från statens
ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår försäljningsvinsterna från statens ämbetsverk och inrättningar från försäljning av sådan nationalförmögenhet och sådana anläggningstillgångar som inte kan fördelas på andra konton i detta slag. Sådana är
exempelvis försäljningsvinster från försäljning av konstruktioner, inventarier
och av övriga materiella tillgångar från statens ämbetsverk och inrättningar.

396 Kostnadsersättningar för samarbete
Detta kontoslag omfattar kostnadsersättningar för samarbete och gemensamma projekten som anknyter till myndigheters verksamhet. Med samarbete
avses också statens interna servicecentralers verksamhet. I kostnadsersättningar för samarbete ingår oftast ett vederlag, arbetsinsats, vara, tjänst eller
annan produktionsfaktor, vars slutanvändare är betalaren av ersättningen. Intäkter från samfinansierad verksamhet registreras på kontoslag 397.
Kontona för kostnadsersättningar för samarbete har indelats enligt sektor.
Definitionerna av sektorerna presenteras närmare i anslutning till kontoklass
8. Överföringsekonomins intäkter och kostnader. (435/03/2007)
3960 Kostnadsersättningar för samarbete från näringslivet
På detta konto ingår kostnadsersättningar för samarbete och gemensamma
projekt från företag och det övriga näringslivet. (435/03/2007)
3961 Kostnadsersättningar för samarbete från EU
På detta konto ingår kostnadsersättningar för samarbete från Europeiska
unionen. (435/03/2007)
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*3967 Kostnadsersättningar för serviceverksamhet från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår erhållna ersättningar för servicekostnader från andra
ämbetsverk och inrättningar, såsom servicecentralernas ekonomi- och personalförvaltning, IT- och andra tjänster. Ämbetsverket som betalar ersättningar registrerar kostnaderna enligt kostnadsslag på kontoklass 4. Kostnader av verksamhet. (435/03/2007)
*3968 Kostnadsersättningar för samarbete från statens ämbetsverk och
inrättningar
På detta konto ingår kostnadsersättningar som erhållits från andra ämbetsverk och inrättningar för samarbete och gemensamma projekt. T.ex. myndighetsverksamhet för vilken man erhållit kostnadsersättning från ett annat ämbetsverk.
Med hjälp av detta konto bokförs också användningen av anslag då de faktureras av det ämbetsverk som beviljat rätten att använda dem. I detta fall motkontot är alltid kontot *4907 Kostnadsersättningar för samarbete till statens
ämbetsverk och inrättningar. (435/03/2007)
3969 Övriga kostnadsersättningar för samarbete
På detta konto ingår kostnadsersättningar från övrig gemensam verksamhet
som inte går att specificera på något konto inom detta slag. (435/03/2007)

397 Intäkter från samfinansierad verksamhet
Detta kontoslag omfattar intäkter från samfinansierad verksamhet. Samfinansierad verksamhet är sådan verksamhet för vilken erhålls antingen ickestatlig
finansiering eller finansiering från ett annat ämbetsverk eller en annan inrättning utan skyldighet att överlåta någon direkt motprestation till finansiären.
Kontona för intäkter från samfinansierad verksamhet har indelats enligt sektor. Definitionerna av sektorerna presenteras närmare i anslutning till kontoklass 8. Överföringsekonomins intäkter och kostnader. (435/03/2007)
3970 Intäkter från samfinansierad verksamhet från näringslivet
På detta konto ingår intäkter från samfinansierad verksamhet som erhållits
från företag och det övriga näringslivet. (435/03/2007)
3971 Intäkter från samfinansierad verksamhet från EU
På detta konto ingår intäkter från samfinansierad verksamhet som erhållits
från Europeiska unionen. Med finansiering från EU avses finansiering som
erhålls från Europeiska gemenskapens fond (strukturfondsprojekt) eller direkt
från Europeiska gemenskapens övriga organisation. (435/03/2007)
*3978 Intäkter från samfinansierad verksamhet från statens ämbetsverk
och inrättningar
På detta konto ingår intäkter från samfinansierad verksamhet som erhållits
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från andra ämbetsverk och inrättningar. Motkontot till detta konto är alltid
*4908 Finansieringsandelar för samfinansierade verksamhet till statens ämbetsverk och inrättningar. Interna finansiärer av samfinansierad verksamhet
inom budgetekonomin är till exempel Finlands Akademi och Tekes.
(435/03/2007)
3979 Övriga intäkter från samfinansierad verksamhet
På detta konto ingår intäkter från övrig samfinansierad verksamhet som inte
går att specificera på något konto inom detta slag. (435/03/2007)

398 Övriga intäkter
3980 EU:s uppbördsarvoden
På detta konto ingår uppbördsarvoden för tullar och avgifter (s.k. traditionella
medel) som uppsamlas för EU:s räkning och redovisas till EU. EU:s uppbördsarvoden bokförs på detta konto från kontot 2600 Tullskulder A-kontot.
3981 Pensionsavgiftsintäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår pensionsavgiftsintäkter. Sådana är exempelvis ämbetverkens betalningsandelar till pensionsfonden. Kontot används endast av
Statens pensionsfond.
3982 Pensionernas självriskandelar
På detta konto ingår bl.a. självriskandelarna för pensioner från Statsbidragsämbetsverken och övriga. Kontot används endast av Statens pensionsfond.
3983 Intäkter av arbetslöshetsförsäkringsavgifter
På detta konto ingår arbetstagarnas andel av arbetslöshetsförsäkringsavgifterna till pensionsfonden. Kontot används endast av Statens pensionsfond.
3984 Kontoavskrivningar av fordringar från övrig verksamhet
På detta konto ingår kontoavskrivningar från kontot av fordringar från grupp
39. Övriga intäkter av verksamheten.
*3988 Övriga intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
Detta konto upptar övriga intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
som inte går att specificera på något konto inom detta slag. (435/03/2007)
3989 Övriga intäkter
På detta konto ingår de intäkter som inte kan fördelas på andra konton i detta
slag. (318/03/2008)
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399 Intäkter utanför budgeten
3990 Intäkter utanför budgeten
På detta konto ingår intäkter utanför budgeten som skall registreras i intäktsoch kostnadsberäkningen. Kontots motkonto är alltid konto 2621 Finansiering
utanför budgeten som skall registreras i intäkts- och kostnadsberäkningen.
På kontot registreras aldrig budgetbokföringskonteringar.

4. KOSTNADER AV VERKSAMHET
Den här kontoklassen omfattar de kostnader som uppstått i ämbetsverkets eller inrättningens egen prestationsproduktion. I allmänhet får man omedelbart
en motprestation för kostnader i verksamheten (arbetsinsats, vara, tjänst eller
annan produktionsfaktor), vars slutanvändare (den som drar nyttan av prestationen) är ämbetsverket eller inrättningen.
De inköpsutgifter som uppstår för anskaffning av material, tillbehör, varor och
tjänster, som överlåts i form av inkomstöverföringar (t.ex. statsbidrag som
överlåts i form av tjänster), bokförs inklusive mervärdesskatt på respektive
konto i kontoklass 82-83 Kostnader i överföringsekonomin. Som kostnader i
överföringsekonomin bokförs därmed till exempel utgifter för köpta tjänster
inom den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen och utgifter för utbildningsmaterial och resor i anknytning till dessa samt rese- och andra konsumtionsutgifter för utländska gäster inom ramen för ett utvecklingssamarbetsprojekt.
Klassen kostnader av verksamhet har uppdelats i kontogrupper enligt kostnadsslag. Dessa grupper har sedan spjälkats upp på kontoklasser och kontoklasserna på bokföringskonton. (435/03/2007)

40 Material, förnödenheter och varor
400 Inköp under räkenskapsperioden
Material och förnödenheter indelas i maskiner, anordningar och transportmedel av ringa värde samt i övriga materiella tillgångar. Till maskiner, anordningar och transportmedel av ringa värde hör sådana anskaffningar av maskiner, anordningar och transportmedel som inte behandlas som investeringar. Inköp av försvarsmateriel bokförs som övriga kostnader i punkt 456 Försvarsmateriel.
4000 Maskiner, anordningar och transportmedel av ringa värde
På detta konto ingår inköp av maskiner, anordningar och transportmedel av
ringa värde. Som gräns för kort livslängd anses en brukstid på ett år.
De maskiner, anordningar och transportmedel vilkas brukstid är mer än ett år
och som har ett betydande anskaffningspris hör till gruppen 11-13 Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar.
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4001 Kontorstillbehör
På detta konto ingår inköp av olika kontorstillbehör. Sådana är exempelvis
skrivmaterial, dupliceringsämnen och -tillbehör, formulär, kuvert, arkivmappar, hobbymaterial och -tillbehör o.d. samt adb-material.
Anskaffning av böcker, tidningar och övriga trycksaker hör till punkten 4002
Böcker, tidningar och övriga trycksaker
4002 Böcker, tidningar och övriga trycksaker
På detta konto ingår inköp av böcker, tidningar och övriga trycksaker. Inköp
av övriga trycksaker hör också till Detta konto när de är lagrade på diskett eller i annan elektronisk form. På kontot konteras även inköp av förtryckta formulär.
4003 Livsmedel, drycker och tobak
På detta konto ingår inköp av livsmedel (födoämnen och övriga ingredienser
och mindre förnödenheter som behövs vid matberedning), drycker och tobak.
Restaurangräkningar och och räkningar för övriga förplägnadstjänster konteras på konto 439 Övriga tjänster.
4004 Beklädnad
På detta konto ingår samtliga inköp av kläder, även skydds- och engångsklädesplagg, skor, linnekläder för inredningstextiler och andra textilprodukter.
Köp av konsttextiler konteras på grupp 128 Övriga materiella tillgångar. Köp
av värdefulla inredningstextiler konteras på gruppen 127 Inredning.
4005 Rengöringsmedel och -tillbehör
På detta konto ingår rengörings-, tvätt- och putsmedel, städ- och rengöringstillbehör och sanitetstillbehör.
Inköp av läkemedel, vårdmedel och -tillbehör hör till punkt 4009 Övriga material, tillbehör och varor.
4006 Bränslen och smörjmedel
På detta konto ingår inköp av bränslen och smörjmedel för fordon, maskiner
och anordningar o.s.v.
Bränslen och smörjmedel för uppvärmning bokförs dock på konto 4007 Värme, elektricitet och vatten.
4007 Värme, elektricitet och vatten
På detta konto ingår anskaffning av värme och varmt vatten, värmematerial
inklusive hjälpmedel och värmetillbehör, elektricitet och material för elanvändning som lampor och säkringar samt avgift för bruksvatten.
Avloppsvattenavgifterna bokförs under 434 Renhållnings- och tvättinrättningstjänster.
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4008 Byggnadsmaterial
På detta konto ingår inköp av byggnadsmaterial och -tillbehör som grus, cement, trämaterial, tegel, spikar, tapeter, målfärg, lack, VVS-tillbehör o.d.
byggnadsmaterial.
4009 Övriga material, tillbehör och varor
På detta konto ingår köp av de material, tillbehör och varor som inte kan specificeras på andra konton i detta slag och som inte är investeringar.

408 Inköp av handelsvaror
Detta slag innefattar inköp av handelsvaror som säljs som sådana.
4080 Markköp som aktiveras som omsättningstillgångar
På detta konto bokförs kostnaderna för mark anskaffad i försäljningssyfte.
Kontot används endast av gårdsbrukets utvecklingsfond.
4081 Inköp av handelsvaror som anskaffas för fältbutiksverksamhet
I detta konto ingår anskaffningar av varor som är avsedda att säljas som fältbutiksverksamhet. Kontot används endast av Försvarsmakten.
4082 Inköp av handelsvaror som anskaffas för en straffanstaltsbutik
I detta konto ingår anskaffningar av varor som är avsedda att säljas som
straffanstaltens butiksverksamhet. Kontot används endast av Brottspåföljdsverket.

409 Ökning (-) eller minskning (+) av lager
4090 Ökning (-) eller minskning (+) av material-, tillbehörs- och varulager
På detta konto ingår värdeförändringar i kontot 1509 Övrigt material och tillbehör samt kontot 1521 Färdiga varor och kontot 1529 Övriga färdiga omsättningstillgångar jämfört med situationen i slutet av föregående period. I
samband med användningen av kontot konteras aldrig budgetbokföringens
kontoklass.

41. Personalkostnader
På detta konto ingår personalutgifter minskade med återbäringar på arbetsgivares sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

410 Löner och arvoden
Detta slag omfattar förskottsinnehållning underkastade löner och arvoden (13
§ lagen om förskottsuppbörd). Ersättningar enligt 25 § lagen om förskottsuppbörd inklusive arbetsersättningar enligt 25 § lagen om förskottsuppbörd,
vilka betalas till dem som inte omfattas av registret för förskottsuppbörd, behandlas i grupp 43 Köp av tjänster.
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4100 Löner för personer i tjänsteförhållande
På detta konto ingår grundlöner och avtalslöner, ålderstillägg, personliga
tillägg, fjärrorts- och dyrortstillägg samt semesterpenningar och semesterersättningar för ordinarie personal och personal som utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid. I posten ingår också övertids- och arbetstidsersättningar
för personal anställd i tjänsteförhållanden.
4101 Löner för personer i arbetsförhållande
På detta konto ingår grundlöner och personliga tillägg samt semesterpenningar och semesterersättningar för ordinarie personal och personal som utnämns till ett arbetsavtalsförhållande för viss tid. I posten ingår också övertids- och arbetstidsersättningar för personal i anställningsförhållande.
4102 Återbäringar enligt sjukförsäkrings- m.fl. lagar
Kontot upptar ersättningar enligt sjukförsäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäkring samt övriga motsvarande lagar som betalats ett ämbetsverk för arbetstagares löneutgifter.
4103 Övriga löner och arvoden
På detta konto ingår övriga löner än sådana som betalas för tjänste- eller arbetsförhållanden. Sådana är exempelvis förskottsinnehållning underkastade
sakkunnigarvoden, mötesarvoden och resultatarvoden, oberoende av om de
betalats till personer i statens tjänst eller personer utanför staten.
Kontot upptar ytterligare de värnpliktigas dagpenningar och reservisternas
löner.
4108 Förändringar i semesterlöneskulden
På detta konto ingår den årliga förändringen av skulden på semesterlöner
som är obetald vid årsskiftet. I denna punkt beaktas endast löner, andelen för
lönebikostnader behandlas i punkt 4118.

411 Lönebikostnader
4110 Arbetsgivarens socialskyddsavgifter
På detta konto ingår arbetsgivarens obligatoriska socialskyddsavgifter. Sådana är folkpensions- och sjukförsäkringsavgifterna.
4112 Pensionsavgifter
På detta konto ingår obligatoriska pensionsavgifter. På detta konto bokförs
också tilläggsbetalningar och återbäringar föranledda av den slutliga pensionsavgiftsprocenten, dvs. skillnaden mellan den preliminära och slutliga
avgiften. (435/03/2007)
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4113 Återbäringar av socialskyddsavgifter enligt sjukförsäkrings- m.fl.
lager
På detta konto ingår den andel som minskats från socialskyddsavgifterna baserande på ersättningarna enligt sjukförsäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäkring samt övriga motsvarande lagar.
4114 Olycksfallspremier
På detta konto ingår avgifterna för ekonomiskt stöd som motsvarar olycksfalls- och grupplivförsäkringen som betalts till Statskontorets Skadeersättningsenhet.
4118 Förändringar av lönebikostnadsskulder för semesterlöner
På detta konto ingår den årliga förändringen av skulden för pensionsavgifter,
socialskyddsavgifter o.d. som beror på vid årsskiftet obetalda semesterlöner.
4119 Övriga socialförsäkringsavgifter som erläggs av arbetsgivaren
På detta konto ingår arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt frivilliga socialskydds- och socialförsäkringsavgifter. Trafikskadeförsäkringarna
konteras på kontot 4530 Avgifter för trafikskador.

42 Hyror
420 Hyror
4200 Arrenden
På detta konto ingår arrenden och tomtavgifter.
4201 Hyror för bostäder
På detta konto ingår hyror för bostäder.
4202 Hyror för övriga byggnader
Detta konto upptar hyror för övriga lokaler och byggnader. Sådana är exempelvis hyror för kontor, inrättningar, fabriker, garage och övriga verksamhetslokaler. Hyresförhållandets längd har inte någon betydelse för det konto som
avses. Således ingår till exempel hyran även för kortvarig användning av ett
mötesrum på detta konto.
4203 Hyror för transportmedel
På detta konto ingår hyror och leasingavgifter som betalats för transportmedel. Reparations- och underhållstjänster som köpts av fristående transportmedelsentreprenörer hör till gruppen 430 Reparations- och underhållstjänster.
4204 Hyror för övriga maskiner och apparater
På detta konto ingår hyror och leasingavgifter för övriga maskiner och appa-
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rater. På kontot konteras även hyror för adb-utrustning.
4209 Övriga hyror
På detta konto ingår de betalda hyror, som inte kan specificeras på andra
konton i detta slag.

43 Inköp av tjänster
Till köp av tjänster hör tjänster köpta av utomstående samt utgifter för tillbehör och resor som betalas till tjänsteproducenter, inklusive de arbetsersättningar som betalas enligt 25 § lagen om förskottsuppbörd till sådana som inte
omfattas av registret för förskottsuppbörd. Pensionsavgifter i anslutning till
arbetsersättningar bokförs på kontot 4112 Pensionsavgifter.
Till köp av tjänster hör även arvoden för vilka ämbetsverket inte betalar förskottsinnehållning eller socialskyddsavgift. Utgifter för personalens resetjänster samt övriga reseutgifter som fakturerats separat konteras på gruppen 450
Reseutgifter.

430 Reparations- och underhållstjänster
På detta konto ingår reparations- och underhållstjänster. Därtill hör även reparations och underhållstjänster som köpts av utomstående inbegripet maskin- och transportentreprenörer. Till reparation och underhåll av byggnader
hör årsreparationer. På detta konto konteras även rese- och materialutgifter
som betalas till tjänsteproducenten. Reparationsmaterial som anskaffats separat konteras på kontot 40 Material, tillbehör och varor. Renhållnings- och
städtjänster konteras på konto 434 Renhållnings- och tvättinrättningstjänster.
(293/03/2008)
4300 Reparations- och underhållstjänster för bostadsbyggnader
På detta konto ingår köp av reparations- och underhållstjänster för bostadsbyggnader.
4301 Reparations- och underhållstjänster för övriga byggnader
På detta konto ingår köp av reparations- och underhållstjänster för kontorsoch fabriksbyggnader samt anläggningar och övriga byggnader.
4302 Reparations- och underhållstjänster för mark- och vattenkonstruktioner
På detta konto ingår köp av reparations- och underhållstjänster för mark- och
vattenkonstruktioner. Sådana är exempelvis reparations- och underhållstjänster för vägar, gator, broar och hamnar.
4303 Reparations- och underhållstjänster för transportmedel
På detta konto ingår köp av reparations- och underhållstjänster för transportmedel.
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4304 Reparations- och underhållstjänster för övriga maskiner och apparater
På detta konto ingår köp av reparations- och underhållstjänster för övriga
maskiner och apparater. Reparations- och underhållstjänster för transportmedel hör till punkt 4303.
4309 Övriga reparations- och underhållstjänster
På detta konto ingår reparations- och underhållstjänster som inte kan specificeras på något annat konto i detta slag och som inte är byggnadstjänster.

431 Byggnadstjänster
Detta slag omfattar byggnadstjänster som köpts av utomstående. På kontot
konteras också rese- och materialutgifter som betalts till tjänsteproducenten
samt byggnadstjänster som köpts från maskin- och transportentreprenörer.
(293/03/208)
4310 Byggnadstjänster för bostadsbyggnader
På detta konto ingår byggnadstjänster för bostadsbyggnader.
4311 Byggnadstjänster för övriga byggnader
På detta konto ingår köp av byggnadstjänster för kontors- och fabriksbyggnader samt anläggningar och övriga byggnader.
4312 Byggnadstjänster för mark- och vattenkonstruktioner
På detta konto ingår köp av byggnadstjänster för mark- och vattenkonstruktioner. (293/03/2008)
4319 Övriga byggnadstjänster
På detta konto ingår köp av byggnadstjänster som inte kan specificeras på
något annat konto i detta slag.

432 Kontorstjänster
Detta slag omfattar köp av trycknings-, annonserings-, telekommunikationsoch banktjänster samt övriga kontorstjänster. På kontot konteras också material- och reseutgifter som fakturerats av tjänsteproducenten.
4320 Tryckningstjänster
På detta konto ingår köp av tryckningstjänster. Sådana tjänster är också kopierings- och bokinbindningstjänster.
4321 Annonserings-, reklam- och marknadsföringstjänster
På detta konto ingår köp av annonserings-, reklam- och marknadsföringstjänster.
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4322 Telekommunikationstjänster
På detta konto ingår köp av telekommunikationstjänster. Sådana är exempelvis post-, tele- och telefontjänster samt utgifter för elektronisk post och dataöverföringstjänster.
4323 Adb-användningstjänster
Kontot upptar utgifter för adb-användningstjänster. Sådana är till exempel
köp av registreringstjänster och övriga rutinartade adb-tjänster. På detta konto bokförs också avgifter för uppdatering och service av program samt avgifter för användning av och nyttjanderätten till databaser. Planerings- och experttjänster i anslutning till adb hör till punkt 4392 Sakkunnig- och utredningstjänster.
4324 Banktjänster
På detta konto ingår provisioner och serviceavgifter som uppbärs av bankerna och som inte är finansiering. Bankkostnader för finansiering registreras i
punkt 519 Övriga finansieringskostnader.
4328 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster
På detta konto ingår inköpta ekonomi- och personalförvaltningstjänster. På
detta konto bokförs också kostnadsersättningar till andra ämbetsverk och inrättningar för servicecentralernas ekonomi- och personalförvaltning.
(435/03/2007)
4329 Övriga kontorstjänster
På detta konto ingår sådana kontorstjänster inköpta av utomstående som inte
kan specificeras på något annat konto i detta slag.

433 Personaltjänster
Detta slag omfattar av utomstående inköpta utbildnings-, hälso- och rekreationstjänster för statsanställda samt övriga personaltjänster för statsanställda.
4330 Utbildningstjänster
På detta konto ingår köp av utbildningstjänster för statsanställda. Sådana är
exempelvis kurs- och konferensavgifter samt deltagar- och anmälningsavgifter. Personalutbildningstjänster för andra än statsanställda bokförs på konto
4393 Övriga utbildningstjänster. Utbildningsmaterial som anskaffats separat
bokförs i grupp 40. Material, tillbehör och varor. Förskottsinnehållning underkastade utbildararvoden bokförs i grupp 410 Löner och arvoden. Utgifter för
resetjänster som hänför sig till utbildning och som faktureras separat bokförs
i grupp 4502 Resetjänster.
Om hyran för utbildningslokalerna inte faktureras separat bokförs också hyrans andel på detta konto. I det fall att hyran för utbildningslokalerna faktureras skilt bokförs den på kontot 4202 Hyror för övriga byggnader.
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4331 Hälsovårdstjänster
På detta konto ingår utgifter för köp av företagshälsovårdstjänster. Sådana är
till exempel utgifter för läkararvoden samt undersöknings- och vårdtjänster.
Utgifter för hälsovårdstjänster för andra än statsanställda bokförs på konto
4394 Övriga hälsovårdstjänster
4332 Återbäring av kostnader för företagshälsovård
På detta konto ingår återbäring av kostnader för företagshälsovården.
4333 Rekreationstjänster
På detta konto ingår köp av rekreationstjänster för personalen.
4339 Övriga personaltjänster
På detta konto konteras utgifterna för sådana personaltjänster som inte kan
specificeras på något annat konto i detta slag och som inte är resetjänster för
personalen.

434 Renhållnings- och tvättinrättningstjänster
På detta konto ingår köp av städtjänster, tjänster för miljövård och underhåll
samt tvättinrättningstjänster.
4340 Städtjänster
På detta konto ingår köp av byggnadsstädtjänster. Sådana är exempelvis
tjänster omfattande städning av innerutrymmen och fönstertvätt. Städmaterial
som anskaffats separat bokförs under 4005 Rengöringsmedel och -tillbehör.
4341 Tvättinrättningstjänster
På detta konto ingår köp av tvättinrättningstjänster.
4342 Tjänster för miljövård och -underhåll
På detta konto ingår köp av tjänster för renhållning av miljön. Sådana är exempelvis avgifter för avfallshantering och avloppsvatten samt tjänster för
städning av gator, gårdar och vägar.

439 Övriga tjänster
4390 Förplägningstjänster
På detta konto ingår köp av förplägningstjänster.
4391 Bevaknings- och säkerhetstjänster
På detta konto ingår köp av bevaknings- och säkerhetstjänster. Sådana är
exempelvis tjänster för bevakning av fastigheter samt bevakningstjänster
som sköts med hjälp av teknisk apparatur.
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4392 Sakkunnig- och utredningstjänster
På detta konto ingår köp av sakkunnig- och utredningstjänster. Sådana är till
exempel konsulttjänster och av utomstående köpta utrednings- och planeringstjänster.
På kontot registreras också tilläggsarbeten i fråga om program som skräddarsytts för uppdragsgivaren i sådana fall då anskaffningspriset inte aktiveras. I fall att anskaffningspriset aktiveras bokförs det på kontot 1140 Självtillverkade och på beställning tillverkade adb-program.
4393 Övriga utbildningstjänster
På detta konto ingår personalutbildningstjänster för andra än statsanställda.
Personalutbildningstjänster för statsanställda bokförs på konto 4330 Utbildningstjänster.
4394 Övriga hälsovårdstjänster
På detta konto ingår hälsovårdstjänster med undantag för personalhälsovårdstjänster för statsanställda. Statsanställdas personalvårdstjänster bokförs på konto 4331 Hälsovårdstjänster.
4395 Inköp av tjänster från statliga ämbetsverk och verk
På detta konto bokförs de lagstadgade kostnadsersättningar som skall betalas till räkenskapsverket för skötsel av betalningstransaktioner, bokföringen
och övriga liknande tjänster i de statliga fonderna utanför budgeten. Som exempel på sådana kostnader kan nämnas kostnader för indrivning av avgifter
till fonden och övervakningen att bestämmelserna om televisions- och radioverksamhet som avses i 5 § i lagen om statens televisions- och radiofond
(745/1998) och kostnadsersättningar som enligt 10 § i lag om brandskyddsfonden (306/2003) skall betalas ur brandskyddsfonden till de delar som inrikesministeriet driver in sina kostnader av brandskyddsfonden.
På kontot bokförs dessutom utgifterna för de tjänster som köpts av räkenskapsverket såsom avgiftsbelagd tjänst. Detta förutsätter att den aktuella
prestationen har definierats som avgiftsbelagd prestation i avgiftsförordningen för det aktuella räkenskapsverket eller att det någon annanstans i lagstiftningen finns en bestämmelse om att avgift skall uppbäras för prestationen.
Kontot används endast av de
(84/03/v94/531/2003 21.3.2003)

statliga

fonderna

utanför

budgeten.

4399 Övriga tjänster från utomstående
På detta konto ingår de tjänster inköpta av utomstående som inte kan specificeras på något annat konto i gruppen köpta tjänster. Sådana är exempelvis
transporttjänster som varken hör till reparations- och underhållstjänster eller
till byggnadstjänster.
Kontot innefattar också köp av tjänster som gäller indrivning av fordringar.
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45 Övriga kostnader
Detta grupp omfattar sådana anskaffningar som inte är anskaffningar av anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar. Dessutom ingår i detta slag
kostnadsersättningar som betalas ut till personalen.

450 Reseutgifter
I detta slag ingår bl.a. personalens reseutgifter och övriga resekostnader som
faktureras separat. Under detta slag bokförs också resekostnader som betalas till utomstående. Resekostnader fakturerade i samband med tjänster köpta av utomstående handläggs i anslutning till respektive tjänster i grupp 43
Köp av tjänster.
4500 Dagpenningar
Detta konto upptar dagpenningar och måltidsersättningar i anslutning till resor.
4501 Kilometerersättningar
På detta konto ingår kilometerersättningar.
4502 Resetjänster
På detta konto ingår utgifter för resetjänster. Sådana är exempelvis resebiljetter och inkvarteringsutgifter samt reseförsäkringar.
451 Övriga kostnadsersättningar som betalas till personalen
4510 Övriga kostnadsersättningar
På detta konto ingår kostnadsersättningar som betalas till personalen. Sådana är exempelvis ersättningar för arbetskläder och arbetsredskap, måltidsoch hyresersättningar för dem som utför civiltjänst samt lokala tillägg vid enheter utomlands.

452 Avgifter för nyttjanderätt
4520 Patent- och licensavgifter
Detta konto upptar patent- och licensavgifter. I anslutning till programvara förekommer licensavgifter som skall aktiveras, dessa avgifter bokförs på kontot
1120 Köpta adb-program.
4529 Övriga avgifter för nyttjanderätt
Detta konto omfattar andra avgifter för nyttjanderätt än patent- och licensavgifter. Avgifter för nyttjanderätten i anslutning till adb bokförs dock på kontot
4323 Adb-användningstjänster. Licensavgifter för programvara bokförs på
detta konto då, när de inte aktiveras. Sådana programlicensavgifter som skall
aktiveras bokförs på kontot 1120 Köpta adb-program. Ansenliga anslutningsavgifter med lång verkningstid bokförs på kontot 1123 Anslutningsavgifter.
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453 Skadeförsäkringsavgifter
4530 Avgifter för trafikskador
På detta konto ingår exempelvis avgifter för trafikskador som betalats till
Statskontoret. Reseförsäkringarna bokförs i grupp 4502 Resetjänster. De
skadeersättningar som betalats av Statskontorets Skadeersättningsenhet hör
till punkt 8300 Övriga driftsekonomikostnader. Övriga skadeersättningar som
staten betalat bokförs i grupp 610 Betalda ersättningar. Olycksfallsavgifter,
avgifter som motsvarar det ekonomiska stödet för grupplivförsäkringar och
arbetslöshetsförsäkringar hör till punkt 411 Lönebikostnader.
4539 Övriga skadeförsäkringsavgifter
På detta konto ingår sådana skadeförsäkringsavgifter som inte kan specificeras på andra konton i detta slag. Reseförsäkringarna bokförs på konto 4502
Resetjänster.

454 Medlemsavgifter
4540 Medlemsavgifter till Finland
På detta konto ingår medlemsavgifter till finländska samfund.
4541 Medlemsavgifter utomlands
Detta konto omfattar medlemsavgifter till andra internationella organisationer
än EU. Finansierings- och betalningsandelarna i internationella organisationer hänförs till kontot 8280 Övriga driftekonomikostnader för utlandet.

455 Förluster vid försäljning av egendom
Detta slag omfattar försäljningsförluster vid försäljning av nationalförmögenhet och anläggningstillgångar. Kontona i detta slag krediteras med försäljningsinkomster för egendom och debiteras med den oavskrivna utgiftsresten
för motsvarande egendom när utgiftsresten är större än försäljningsinkomsten.
4550 Försäljningsförluster vid försäljning av immateriell egendom
På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av övrig immateriell
egendom.
4551 Försäljningsförluster vid försäljning av jord- och vattenområden
På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av jord- och vattenområden samt byggnadsmarks- och vattenområden.
4552 Försäljningsförluster vid försäljning av bostadsbyggnader
På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av bostadsbyggnader. Om bostadsbyggnaden säljs inklusive tomt upptas tomtens värde i punkt
4551 Försäljningsförluster vid försäljning av jord- och vattenområden. För-
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säljningsförluster vid försäljning av lägenhetsaktier konteras under 4558 Försäljningsförluster vid vid försäljning av övriga aktier och andelar.
4553 Försäljningsförluster vid försäljning av övriga byggnader
På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av övriga byggnader.
Övriga byggnader är exempelvis fabriks-, inrättnings- och kontorsbyggnader
samt garage. Om byggnaden säljs inklusive tomt upptas tomtens värde i
punkt 4551 Försäljningsförluster vid försäljning av jord- och vattenområden.
4554 Försäljningsförluster vid försäljning av konstruktioner
På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av konstruktioner.
4555 Försäljningsförluster vid försäljning av transportmedel
På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av transportmedel.
Transportmedel är exempelvis bilar, flygplan, flak och släpvagnar.
4556 Försäljningsförluster vid försäljning av övriga maskiner och anordningar
På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av maskiner och anordningar. Sådana är till exempel kontorsmaskiner och -anordningar samt arbetsmaskiner.
4557 Försäljningsförluster vid försäljning av fastighetsaktier
På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av fastighetsaktier.
Försäljningen av lägenhetsaktier hör till punkt 4558.
4558 Försäljningsförluster vid försäljning av övriga aktier och andelar
På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av övriga aktier och
andelar, exempelvis försäljningsförluster för lägenhetsaktier och telefonandelar.
4559 Försäljningsförluster vid försäljning av övrig egendom
På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av sådan nationalförmögenhet och sådana anläggningstillgångar som inte kan specificeras på
andra konton i detta slag. Sådana är bl.a. försäljningsförluster vid försäljning
av konstruktioner och inredning samt försäljningsförluster vid försäljning av
övriga materiella nyttigheter.

456 Försvarsmateriel
4560 Försvarsmateriel
På detta konto ingår materiel som anskaffats för landets försvar, exempelvis
inköp av båtar, skepp, luftfartyg, transportmedel och vapen.
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457 Betalda skatter
4570 Fastighetsskatt
På detta konto ingår fastighetsskatter till kommunerna.
4571 Inkomst- och förmögenhetsskatt
På detta konto ingår inkomst- och förmögenhetsskatter till kommunerna.
*4579 Övriga skatter
På detta konto ingår andra skatter än fastighetsskatter som räkenskapsverket
betalat.

458 Övriga obligatoriska avgifter
4589 Övriga obligatoriska avgifter
På detta konto ingår andra obligatoriska avgifter än skatter till offentligrättsliga samfund.

459 Övriga kostnader
4599 Övriga kostnader
På detta konto ingår sådana avgifter som inte kan specificeras på någon annan kostnadsgrupp. På detta konto ingår också skillnaden mellan reseersättningsförskott som betalts för EU:s räkning och slutlig resekostnadsersättning
i de fall att reseersättningsförskottet överstiger den slutliga resekostnadsersättningen från EU.

46 Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager
Detta grupp omfattar lagerförändringar för de lager i vilkas värde ingår förädlingsverksamhet.

460 Produktionslagerökning (-) eller minskning (+)
4600 Produktionslagerökning (-) eller minskning (+)
På detta konto ingår värdeförändringar för halvfärdiga och färdiga men inte
överlåtna prestationer jämfört med situationen i slutet av föregående period.
Motkontot vid registrering på detta konto är grupp 151 Halvfärdiga produkter
eller grupp 152 Färdiga produkter/Varor konto 1520 Färdiga produkter.
I samband med användningen av kontot konteras aldrig budgetbokföringens
kontoklass.
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47 Tillverkning för eget bruk (-)
470 Tillverkning för eget bruk
Detta kontoslag omfattar anskaffningsutgiftens överföringsposter för nationalförmögenhets- och anläggningstillgångsnyttigheter samt för övriga utgifter
med lång verkningstid som räkenskapsverket tillverkat för eget eller för något
annat ämbetsverks användning i så fall att anskaffningen innehåller egen tillverknings- eller förädlingsarbete (arbetsinsats). De utgifter för anskaffning
och tillverkning av en nyttighet som räknas som aktiverade anskaffningsutgifter skall kunna redas ut med hjälp av en kostnadsberäkning eller kostnadskalkyler. Om anskaffningen inte innebär en egen tillverknings- eller förädlingsarbete registreras anskaffningsutgiften direkt på ett lämpligt balanskonto.
(293/03/2008)
4700 Tillverkning för eget bruk
Detta konto används som motkonto för anskaffningsutgiftens överföringsposter för nationalförmögenhets- och anläggningstillgångsnyttigheter samt för övriga utgifter med lång verkningstid i så fall att anskaffningen innehåller egen
tillverknings- eller förädlingsarbete (arbetsinsats).
Delar av nyttighetens anskaffningsutgift registreras först kostnadsslagsvis på
4-siffriga konton och aktiveras, med hänsyn till väsentlighetsprincipen, varje
kvartal (mars, juni, september och december) med detta konto som motkonto
till balansräkningens konto för pågående anskaffningar. Efter att nyttigheten
har blivit färdig, överförs nyttighetens anskaffningsutgift till det slutliga balanskontot. (293/03/2008)

48 Avskrivningar
480 Avskrivningar på nationalförmögenhet
4800 Avskrivningar på byggnader
På detta konto ingår avskrivningar på byggnader som hör till nationalförmögenheten i grupp 102 Byggnader.
4809 Avskrivningar på övrig nationalförmögenhet
På detta konto ingår avskrivningar på annan nationalförmögenhet än byggnader.

481 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
4810 Avskrivningar på grundläggnings- och organiseringsutgifter
På detta konto ingår avskrivningar på grundläggnings- och organiseringsutgifter.
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4811 Avskrivningar på forsknings- och utvecklingsutgifter
På detta konto ingår avskrivningar på forsknings- och utvecklingsutgifter.
4812 Avskrivningar på immateriella rättigheter
På detta konto ingår avskrivningar på immateriella rättigheter.
4813 Avskrivningar på affärsvärde
På detta konto ingår avskrivningar på affärsvärde.
4819 Avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid
På detta konto ingår avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid.

482 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
4820 Avskrivningar på byggnader
På detta konto ingår avskrivningar på byggnader.
4821 Avskrivningar på byggkonstruktioner
På detta konto ingår avskrivningar på byggkonstruktioner.
4822 Avskrivningar på konstruktioner
På detta konto ingår avskrivningar på konstruktioner.
4823 Avskrivningar på maskiner och anordningar
På detta konto ingår avskrivningar på maskiner och anordningar.
4824 Avskrivningar på inredning
På detta konto ingår avskrivningar på inredning.
4829 Avskrivningar på övriga materiella nyttigheter
På detta konto ingår avskrivningar på sådana materiella anläggningstillgångsnyttigheter som inte hör till någon annan post i detta slag.

489 Avskrivningar som avviker från plan
4890 Avskrivningar som avviker från plan
På detta konto ingår nyttigheter som skall bokföras som avskrivningar avvikande från plan från nationalförmögenheten och anläggningstillgångarna.
Sådana avskrivningar är bl.a. eventuella värdeminskningar som skall bokföras i fråga om nationalförmögenheten samt anläggningstillgångarnas immateriella och materiella nyttigheter (värdeminskningar med anledning av att nyttigheter gått sönder, blivit förstörda, försvunnit, tagits ur bruk o.s.v.). Dessutom ingår på detta konto registreringar gällande avskrivningar som utförs på
grund av att egendom överlåtits utan vederlag till mottagare utanför budget-
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ekonomin.
Tillgångar som har överförts till affärsverken bokförs på kontoslag 131 Placeringar i statens affärsverk och tillgångar som har överförts till aktiebolag
som apportegendom bokförs på konto 1301 Övriga aktier.
Överlåtelser utan vederlag och värdeminskningar i gruppen 13 Värdepapper
bland anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar bokförs
dock på kontot 5198 Kontoavskrivningar på placeringar och lånefordringar.
Avskrivningar av engångsnatur föranledda av en ändrad avskrivningsplan
bokförs som avskrivningar enligt plan.

49 Interna kostnader
490 Interna kostnader
*4907 Kostnadsersättningar för samarbete till statens ämbetsverk och
inrättningar
På detta konto ingår kostnadsersättningar för samarbete och gemensamma
projekt till andra ämbetsverk och inrättningar. Motkontot till detta konto är ofta
*3967 Kostnadsersättningar för samarbete från statens ämbetsverk och inrättningar. (435/03/2007)
*4908 Finansieringsandelar för samfinansierade verksamhet till statens
ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår finansieringsandelar för samfinansierade verksamhet
som betalats till andra ämbetsverk och inrättningar. Motkontot till detta konto
är alltid *3978 Intäkter från samfinansierad verksamhet från statens ämbetsverk och inrättningar. (435/03/2007)
*4909 Korrigering av interna kostnader
På detta konto ingår överföringar av poster som registrerats på interna intäktskonton som resulterar i en kostnadsminskning. Kontot används endast
av Centralbokföringen.

5 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
50 Finansiella intäkter
I denna grupp ingår finansiella intäkter till vilka räknas alla räntor på fordringar, deras korrigeringsposter, valutakursdifferenser i fråga om fordringar samt
dividender och övriga finansiella intäkter.

500 Ränteintäkter
I detta slag ingår alla räntor på fordringar och räntekorrigeringar, dröjsmålsräntor och avgifter samt övriga poster som korrigerar ränteintäkterna, exempelvis emissions- och kapitalvinster och -förluster i fråga om fordringar.
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5000 Räntor på fordringar i euro
I detta konto ingår ränteintäkter på fordringar i euro samt dröjsmålsräntor och
avgifter som beror på försenad betalning. Dividender och vinstredovisningar
hör till punkten 5090 Dividender.
Dessutom ingår i kontot bl.a. följande poster som närmast används av Statskontoret:
Ränteintäkter jämte korrigeringar från fordringar i euro. Med korrigering avses bl.a. upplupen ränta som betalas vid köp av fordringar.
Ränteintäkter jämte korrigeringar från valutafordringar som skyddats mot valutakursförändringar.
Skillnaden mellan erhållna och erlagda räntor för ränteswapkontrakt som ingåtts för risksäkring av fordringar i euro samt inkomster och utgifter som beror på ränteterminer och ränteoptioner som ingåtts för att risksäkra fordringar
i euro.
Skillnaden mellan återköpspris och inköpspris för värdepapper i euro som
köpts med bindande återförsäljningskontrakt (s.k. omvänd repa).
Premier för ränteoptioner som risksäkrat fordringar i euro under den räkenskapsperiod då avtalet stängs samt det belopp som erhålls eller erläggs för
optionerna på förfallodagen.
5001 Räntor på fordringar i valuta
I detta konto ingår ränteintäkter från fordringar i valuta.
Dessutom ingår i kontot bl.a. följande poster som närmast används av Statskontoret:
Ränteintäkter jämte korrigeringar från fordringar i valuta. Med korrigering avses bl.a. upplupen ränta som betalas vid köp av fordringar.
Skillnaden mellan erhållna och erlagda räntor på ränteswapkontrakt som ingåtts för risksäkring av fordringar i valuta samt inkomster och utgifter som beror på ränteterminer och ränteoptioner som ingåtts för att risksäkra fordringar
i valuta.
Skillnaden mellan återköpspris och inköpspris för värdepapper i valuta som
köpts med bindande återförsäljningskontrakt (s.k. omvänd repa).
Skillnaden mellan erhållna och erlagda räntor på valutaswapkontrakt som ingåtts för att risksäkra fordringar i valuta för valutakursförändringar om fordringarnas kapital inte har risksäkrats mot valutakursförändringar.
Premier för optioner som risksäkrat fordringar i valuta under den räkenskapsperiod då avtalet stängs samt det belopp som erhålls eller erläggs för optionerna på förfallodagen.
5002 Emissionsdifferenser från fordringar i euro
I detta konto ingår emissionsvinster och förluster för räkenskapsperioden
som uppstår i samband med emission av fordringar i euro. Kontot används
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närmast av Statskontoret.
5003 Emissionsdifferenser från fordringar i valuta
I detta konto ingår emissionsvinster och -förluster för räkenskapsperioden
som uppstår i samband med emission av fordringar i valuta. Kontot används
närmast av Statskontoret.
5004 Kapitaldifferenser från fordringar i euro
I detta konto ingår kapitalvinster och -förluster som uppstår vid inlösning av
fordringar i euro före förfallodagen. Sådana är skillnaden mellan överlåtelsepriser och bokföringsvärdet för fordringar i euro. Kontot används närmast av
Statskontoret.
5005 Kapitaldifferenser från fordringar i valuta
I detta konto ingår kapitalvinster och -förluster som uppstår vid inlösning av
fordringar i valuta före förfallodagen. Sådana är skillnaden mellan överlåtelsepriser och bokföringsvärdet för fordringar i valuta. Kontot används närmast
av Statskontoret.
5006 SWAP-avgifter för fordringar
I detta konto ingår vinster och förluster som registrerats för upplösning av
ränte- och valutaswapkontrakt för risksäkring av fordringar samt up-frontavgifter som uppstått vid ingåendet av ränte- och valutaswapkontrakt för risksäkring av fordringar. De valutakursvinster och -förluster som förorsakas av
valutaswapkontraktens kapital som risksäkrat fordringarna, registreras dock
på konto 5010 Kursdifferenser från fordringar. Kontot används närmast av
Statskontoret.
5008 Ränteintäkter på fordringar i euro i budgetekonomin
Detta konto innehåller sådana ersättningar som betalas på tillgångar som
med stöd i lagen om den statliga fonden utanför budgeten överförts till statsverket eller lånats till staten. Som exempel på dessa kan nämnas en tidsbunden överföring till statsverket enligt 52 § 2 momentet i kärnenergilagen
(990/1987) eller ett tidsbundet lån enligt 3 momentet.
Kontot används endast av de
(84/03/v94/531/2003 21.3.2003)

statliga

fonderna

utanför

budgeten.

501 Kursdifferenser från fordringar
5010 Kursdifferenser från fordringar
I detta konto ingår följande poster som närmast används av Statskontoret för
beviljade lån eller andra fordringar i valuta:
Fordringsrelaterade kursdifferenser som realiseras i samband med återbetalning av ett lån eller en annan fordran.
Realiserade kursdifferenser som uppstår av kapital för valutaswapkontrakt

Affärsbokföringens kontoplan

15.6.2009

79

Administrativ styrning

Statskontoret

som ingåtts för risksäkring av fordringar.
Vid bokslutet icke realiserade kursdifferenser som hänför sig till en fordran eller kapitalet i ett valutaswapkontrakt som risksäkrar den.
Premier för valutaoptioner som risksäkrar fordringar under den räkenskapsperiod då avtalet stängs.
Valutakonton upptas på samma sätt som övriga fordringar och de kursdifferenser som hör till deras kapital registreras på detta konto.
Kursdifferenser som uppstår vid försäljning och inköp, dvs. sedvanlig verksamhet, registreras som korrigering av försäljning och inköp och inte som finansiella intäkter och kostnader. Sålunda registreras kursdifferenser från försäljningsfordringar och inköpsskulder samt övriga motsvarande resultatregleringar som korrigering av försäljningar och inköp.

509 Övriga finansiella intäkter
5090 Dividender
Detta konto omfattar dividendintäkter och erhållna indexdebiteringar. På kontot registreras också andelar som redovisats till staten ur Finlands Banks
överskott samt andelslagens överskottsåterbäringar, andelsräntor och övriga
motsvarande vinstutdelningsposter.
5091 Redovisning av affärsverkens vinst
I detta konto ingår redovisning av överskott från statens affärsverk utanför
budgeten.
*5092 Finansiella intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
I detta konto ingår finansiella intäkter, bl.a. ränteintäkter, från statens ämbetsverk och inrättningar.
5098 Kontoavskrivningar på fordringar avseende finansiella intäkter
I detta konto ingår kontoavskrivningar på fordringar som uppstått från finansiella intäkter. Sådana är bl.a. kontoavskrivningar på räntefordringar.
5099 Övriga finansiella intäkter
I detta konto ingår exempelvis arvoden för belåningsverksamhet.

51. Finansiella kostnader
Här ingår finansiella kostnader till vilka räknas alla räntor på skulder, deras
korrigeringsposter, kursdifferenser för skulder samt övriga finansiella kostnader.

510 Räntekostnader
I detta kontoslag ingår alla räntor på skulder och räntekorrigeringar, dröjs-
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målsräntor och avgifter samt övriga poster som korrigerar räntekostnaderna,
exempelvis emissions- och kapitalvinster och förluster från skulder.
5100 Räntor på skulder i euro
I detta konto ingår räntekostnader för skulder i euro och dröjsmålsräntor och
avgifter som beror på dröjsmål med betalningen.
Dessutom ingår bl.a. följande poster som närmast används av Statskontoret:
Räntekostnader för skulder i euro och korrigeringar av dem. Med korrigering
avses bl.a. den kreditering av uppburen ränta som erhålls vid emission av
skulder.
Räntekostnader jämte korrigeringar för valutaskulder som risksäkrats mot valutakursförändringar.
Skillnaden mellan erhållna och erlagda räntor på ränteswapkontrakt som ingåtts för risksäkring av skulder i euro samt inkomster och utgifter för
ränteterminer och ränteoptioner för risksäkring av skulder.
Skillnaden mellan återköpspris och försäljningspris för värdepapper i euro
som sålts med bindande återköpsavtal (sk. repa-kontrakt).
Premier för ränteoptioner för risksäkring av skulder i euro under den räkenskapsperiod då avtalet stängs samt det belopp som erhålls eller erläggs för
optionen på förfallodagen.
5101 Räntor på valutaskulder
Här ingår räntekostnader för valutaskulder.
Dessutom ingår bl.a. följande poster som närmast används av Statskontoret:
Räntekostnader för valutaskulder och korrigering av dem. Med korrigering
avses bl.a. den kreditering av upplupen ränta som erhålls vid emittering av
skulder.
Skillnaden mellan erhållna och erlagda räntor för ränteswapkontrakt som ingåtts för risksäkring av valutaskulder samt inkomster och utgifter för
ränteterminer och ränteoptioner för risksäkring av skulder.
Skillnaden mellan återköpspris och försäljningspris för värdepapper i valuta
som sålts med bindande återköpsavtal (sk. repa-kontrakt).
Skillnaden mellan erhållna och erlagda räntor för valutaswapkontrakt som ingåtts för risksäkring av valutaskulder mot valutakursförändringar ifall lånekapitalet inte har risksäkrats mot valutakursförändringar.
Premier för ränteoptioner för risksäkring av valutaskulder under den räkenskapsperiod då avtalet stängs samt det belopp som erhålls eller erläggs för
optionen på förfallodagen.
5102 Emissionsdifferenser på skulder i euro
På detta konto finns det belopp som motsvarar den emissionsvinst eller förlust som uppstått vid emissionen av skulder i euro samt den periodiserade
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andelen kostnader som bokförts under lånets löptid och som utgående från
amorteringarna under räkenskapsperioden (emissionsförluster) eller som korrigering av dessa (emissionsvinst). Kontot används främst av Statskontoret.
(102/03/v107/531/2003)
5103 Emissionsdifferenser för valutaskulder
På detta konto finns det belopp som motsvarar den emissionsvinst eller förlust som uppstått vid emissionen av skulder i utländsk valuta samt den periodiserade andelen kostnader som bokförts under lånets löptid och som utgående från amorteringarna under räkenskapsperioden (emissionsförluster) eller som korrigering av dessa (emissionsvinst). Kontot används främst av
Statskontoret. (102/03/v107/531/2003)
5104 Kapitaldifferenser för skulder i euro
På detta konto finns de kapitalvinster och förluster som uppstår vid inlösning
av skulder i euro före förfallodagen. Kapitaldifferensen är en korrektivpost till
räntekostnaderna (minskning eller ökning) som uppstår i motsvarande korrektivpost som ingår i emissionsposten vid återbetalning innan slutdagen för lånets löptid. Kontot används främst av Statskontoret. (102/03/v107/531/2003)
5105 Kapitaldifferenser för skulder i utländsk valuta
På detta konto finns de kapitalvinster och förluster som uppstår vid inlösning
av skulder i utländsk valuta före förfallodagen. Kapitaldifferensen är en korrektivpost till räntekostnaderna (minskning eller ökning) som uppstår i motsvarande korrektivpost som ingår i emissionsposten vid återbetalning före
slutdagen för lånets löptid. Kontot används främst av Statskontoret.
(102/03/v107/531/2003).
5106 SWAP-avgifter för skulder
I detta konto ingår vinster och förluster som registrerats i samband med upplösning av ränte- och valutaswapkontrakt som risksäkrat skulder samt upfrontavgifter som uppstått vid ingåendet av ränte- och valutaswapkontrakt för
risksäkring av skulder. Valutakursvinster och förluster som uppstått från kapitalet i valutaswapkontrakt för risksäkring av skulder registreras dock på
kontot 5110 Kursdifferenser för skulder.
5108 Räntekostnader för skulder i euro till fondekonomin
Detta konto innehåller sådana ersättningar som betalas på tillgångar som
med stöd i lagen om den statliga fonden utanför budgeten överförts till statsverket eller lånats till staten. Som exempel på dessa kan nämnas en tidsbunden överföring till statsverket enligt 52 § 2 momentet i kärnenergilagen
(990/1987) eller ett tidsbundet lån enligt 3 momentet samt sådan andel av
fondens tillgångar på ett samlingskonto i statens centralbokföring som avses i
6 § i lagen om statens pensionsfond (1372/1989), som inte används på de
sätt som stadgas i 5 § och som har lånats till staten för betalning av utgifter i
statsbudgeten i den utsträckning som finansministeriet beslutar inom ramen
för den inlåningsfullmakt som riksdagen godkänt. (84/03/v94/531/2003

82

15.6.2009

Affärsbokföringens kontoplan

Statskontoret

Administrativ styrning

21.3.2003)

511 Kursdifferenser för skulder
5110 Kursdifferenser för skulder
På detta konto finns främst de realiserade (verkliga) kursdifferenserna på lyfta lån och andra skulder, som Statskontoret sköter. Kursdifferenser, som bokförs på detta konto är:
• kursdifferenser, som hänför sig till skulder, vilka realiseras i samband med
återbetalning av lånet;
• realiserade kursdifferenser som uppstår genom det kapital i valutaswapavtal som skyddat skulderna samt
• premierna på valutaoptioner som skyddat skulderna den räkenskapsperiod
då avtalet stängs.
Den orealiserade kursdifferens som uppstår i samband med värdering av
skulden vid bokslutet bokförs på konto 5111 Orealiserade kursdifferenser på
skulder.
Kursdifferenser som uppstår vid försäljning och köp, det vill säga kursdifferenser som beror på myndighetens ordinarie verksamhet, bokförs som korrektivposter till försäljningen och inköpen samt som finansiella intäkter och
kostnader. Detta betyder att kursdifferenserna på försäljningsfordringar och
leverantörsskulder samt övriga överföringsposter bokförs som korrektivpost
till försäljning och inköp. (102/03/v107/531/2003)
5111 Orealiserade kursdifferenser för skulder
På detta konto finns sådana orealiserade kursdifferenser som främst hänför
sig till de skulder som Statskontoret sköter och övriga skulder. Till de orealiserade kursdifferenserna hör kursdifferenser som vid tidpunkten för bokslutet
bokförs på skulden eller det valutaswapavtal som skyddar denna, det vill
säga kursdifferenser som beror på värdering av skulden till bokslutsdagens
kurs. (102/03/v107/531/2003)

519 Övriga finansiella kostnader
5198 Kontoavskrivningar på placeringar och lånefordringar
På detta konto ingår kontoavskrivningar på placeringar och lånefordringar
samt eventuella värdeminskningar som registreras under grupp 13 Värdepapper i anläggningstillgångar och andra långfristiga placeringar.
Egendom som överlåts till ett affärsverk registreras på konto 1310 Anskaffningsutgifter för statens affärsverk och egendom som överlåts till ett aktiebolag som apport på konto 1301 Övriga aktier.
5199 Övriga finansiella kostnader
I detta konto ingår finansiella kostnader i samband med statens lån (exem-
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pelvis emissionsprovisioner) samt andra finansiella kostnader än ovan nämnda som beror på främmande kapital.

6 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Denna klass innefattar sådana intäkts- och kostnadsposter, som baserar sig
på extraordinära, händelser av engångsnatur i räkenskapsverkets sedvanliga
verksamhet. Händelserna har således ingen klar anknytning till räkenskapsverkets egentliga verksamhet och kommer antagligen inte att upprepas.
Klassen upptar också erhållna och utbetalda skadestånd samt övriga utbetalda ersättningar.
Försäljningsvinsterna från försäljning av egendom registreras, trots att ovan
nämnda villkor skulle bli uppfyllda, alltid i kontogruppen 390 Försäljningsvinster från försäljning av egendom utanför staten eller kontogruppen 391 Försäljningsvinster från försäljning av egendom från statens ämbetsverk och inrättningar. På motsvarande sätt bokförs förluster vid försäljning av egendom
alltid i kontogruppen 455 Förluster vid försäljning av egendom.

60 Extraordinära intäkter
600 Erhållna ersättningar
6000 Skadeförsäkringsersättningar
På detta konto ingår ersättningar som staten får från sina skadeförsäkringar.
6009 Övriga skadeersättningar
På detta konto ingår andra skadeersättningar som staten får än de som
nämnts ovan.

609 Övriga extraordinära intäkter
*6098 Övriga extraordinära intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
På detta konto ingår extraordinära intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar.
6099 Övriga extraordinära intäkter
På detta konto ingår andra extraordinära intäkter än intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar. På detta konto konteras även donationer utanför
budgetekonomin, vilkas användningsändamål inte är bunden. (318/03/2008)

84

15.6.2009

Affärsbokföringens kontoplan

Statskontoret

Administrativ styrning

61 Extraordinära kostnader
610 Betalda ersättningar
6100 Skadeersättningar
På detta konto ingår extraordinära skadeersättningar som staten betalat. Ersättningar som betalats av Statskontorets Skadeersättningsenhet till mottagare utanför staten handläggs i överföringsekonomins kostnader.
6109 Övriga betalda ersättningar
På detta konto ingår sådana ersättningar som inte är skadeersättningar.
619 Övriga extraordinära kostnader
6199 Övriga extraordinära kostnader
Detta konto upptar extraordinära kostnader. Till dessa hänförs t.ex. förluster
av penningmedel på grund av stöld.

7 ÖKNING (-) ELLER MINSKNING (+) AV FRIVILLIGA RESERVERINGAR
Denna klass används endast av statens fonder utanför budgeten

70 Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
700 Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
7000 Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
På detta konto ingår värdeförändringar av frivilliga reserveringar för statens
fonder utanför budgeten jämfört med situationen i slutet av föregående period. Vid registreringar i Detta konto är motkontot 2200 Frivilliga reserveringar.
Posten används endast av statens fonder utanför budgeten.

8 ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER
I denna kontoklass ingår övriga inkomstöverföringar, förutom skatter, som hör
till kontoklass 9 Intäkter av skatter och obligatoriska avgifter. Här avses med
inkomstöverföringar sådana intäkter och kostnader för vilka fås ingen direkt
motprestation. Poster som hör till den här klassen är till exempel på intäktssidan de i statsbudgeten bruttobudgeterade finansieringsandelar som de ministerier som förvaltar fonderna för strukturella medel fått ur EU:s strukturfonder samt på kostnadssidan statsstöd och -bidrag.
Klassen Överföringsekonomins intäkter och kostnader har indelats i kontoklasser enligt statistikcentralens sektorindelning. I detta klassificeringssystem
näringslivet inkluderar statsföretag och statens affärsverk. Ytterligare har
kontoklasserna indelats i bokföringskonton enligt bruksekonomi och kapitalekonomi. Bruksekonomins poster hänför sig till den s.k. löpande verksamheten medan kapitalekonomins poster hänför sig till investeringar eller övrig
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långfristig förmögenhet.
En intäkt i Överföringsekonomin bokförs på den sektor från vilken intäkten influtit.
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. (401/03/v625/531/2003)

80-81 Intäkter
800 Överföringsekonomins intäkter från kommunerna
8001 Driftekonomins intäkter från kommunerna
På detta konto ingår exempelvis kommunernas andelar av beskattningskostnaderna och andra motsvarande andelar av driftskostnaderna för system som
staten upprätthåller. De inkomstöverföringar som de kommunalt ägda affärsverken betalar till staten hänförs till punkt 8030 Driftekonomins intäkter från
näringslivet.
8002 Kapitalekonomins intäkter från kommunerna
På detta konto ingår de andelar som kommunerna betalat till staten av byggnads- och grundläggningskostnaderna för de system som staten upprätthåller.

801 Överföringsekonomins intäkter från samkommuner
Till detta slag räknas Finlands kommunförbund, huvudstadsregionens samarbetsdelegation och Ålands landskapsförvaltning.
8010 Driftekonomins intäkter från samkommunerna
På detta konto ingår samkommunernas andelar av driftkostnaderna för de
system som staten upprätthåller. Inkomstöverföringarna, som de affärsverk
som kommunerna äger betalar till staten, hör till punkt 8030 Driftekonomins
intäkter från näringslivet.
8011 Kapitalekonomins intäkter från samkommunerna
På detta konto ingår de andelar samkommunerna betalar till staten av byggnads- och grundläggningskostnaderna för de system som staten upprätthåller.
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802 Överföringsekonomins intäkter från socialskyddsfonderna
Socialskyddsfonder är folkpensionsanstalten, pensionsförsäkringsbolagen,
pensionsstiftelserna, pensionskassorna och övriga arbetspensionsanstalter
(Kommunernas pensionsförsäkring, Pensionsskyddscentralen, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan och Arbetspensionskassan), arbetslöshetskassorna, Centralkassan för arbetslöshetskassorna, Stödkassan för arbetslöshetskassorna, och Avgångsbidragsfonden samt sjukdoms-, begravnings- och avgångsbidragskassor.
8020 Driftekonomins intäkter från socialskyddsfonderna
På detta konto ingår socialskyddsfondernas andelar av kostnaderna för de
system staten upprätthåller. Sådana är exempelvis andelar i beskattningskostnaderna.
8021 Kapitalekonomins intäkter från socialskyddsfonder
På detta konto ingår socialskyddsfondernas andelar av byggnads- och grundläggningskostnaderna för de system som staten upprätthåller.

803 Överföringsekonomins intäkter från näringslivet
8030 Driftekonomins intäkter från näringslivet
Detta konto omfattar de inkomstöverföringar som företag och hushåll som
bedriver näringsverksamhet betalar till staten. På kontot bokförs också inkomstöverföringar från kommuner, samkommuner samt affärsverk som staten
äger.
8031 Kapitalekonomins intäkter från näringslivet
På detta konto ingår de kapitalöverföringar som företag och hushåll som bedriver näringsverksamhet betalar till staten. Sådana är exempelvis garantiavgifter till Exportgarantifonden och intäkter baserade på Statsgaranticentralens
regressrätt.

804 Överföringsekonomins intäkter från finansinstitut och försäkringsanstalter
Med finansinstitut avses alla inhemska ekonomiska enheter vilkas huvudsakliga verksamhet är förmedling av finansiering eller verksamhet som stöder
detta. Ekonomiska enheter som i första hand bedriver försäkringsverksamhet
räknas till denna sektor. Arbetspensionsanstalterna hör till socialskyddsfonderna.
8040 Driftekonomins intäkter från finansinstitut och försäkringsanstalter
På detta konto ingår inkomstöverföringar från finansinstitut och försäkringsanstalter.
8041 Kapitalekonomins intäkter från finansinstitut och försäkringsanstal-
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ter
På detta konto ingår kapitalöverföringar från finansinstitut och försäkringsanstalter.

805 Överföringsekonomins intäkter från icke-vinstsyftande samfund
8050 Kapitalekonomins intäkter från icke-vinstsyftande samfund
På detta konto ingår sådana andelar av driftkostnaderna för system som upprätthålls av staten som betalats av icke-vinstsyftande samfund, exempelvis
organisationer och föreningar. Sådana är exempelvis de evangelisk-lutherska
församlingarnas andelar av skatteuppbördskostnaderna.
8051 Kapitalekonomins intäkter från icke-vinstsyftande samfund
På detta konto ingår de icke-vinstsyftande samfundens andelar av byggnadsoch grundläggningskostnaderna för de system som staten upprätthåller.
8052 Bruksekonomins inkomster från fondekonomin
Detta konto omfattar bruksekonomins inkomstöverföringar inom statsekonomin från fondekonomin till budgetekonomin. Exempel på dessa är de bidrag
som brandskyddsfonden betalar för främjandet av brand- och räddningsväsendet. Överföringar från de statliga fonderna utanför budgeten till budgeten
behandlas i punkt 809 Överföringar från de statliga fonderna utanför budgeten och 829 Överföringar till de statliga fonderna utanför budgeten, om överföringarna inte sker på lånevillkor. (84/03/v94/531/2003 21.3.2003)
8053 Kapitalekonomins intäkter från fondekonomin
Detta konto omfattar kapitalekonomins intäktsöverföringar inom statsekonomin från fondekonomin till budgetekonomin. Överföringar från de statliga fonderna utanför budgeten till budgeten behandlas i punkt 809 Överföringar från
de statliga fonderna utanför budgeten och 829 Överföringar till de statliga
fonderna utanför budgeten, om överföringarna inte sker på lånevillkor.
(84/03/v94/531/2003 21.3.2003)

806 Överföringsekonomins intäkter från hushållen
8060 Driftekonomins intäkter från hushållen
På detta konto ingår inkomstöverföringarna från hushållen.
8061 Kapitalekonomins intäkter från hushållen
På detta konto ingår hushållens kapitalöverföringar. Sådana är exempelvis
danaarv.

807 Överföringsekonomins intäkter från EU
Detta slag omfattar intäkter från Europeiska unionen. Intäkter från andra EUländer hör till grupp 808 Överföringsekonomins övriga intäkter från utlandet.
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8070 Driftekonomins intäkter från EU
Detta konto upptar intäkter från EU:s struktur- m.fl. fonder samt ersättningar
från EU för övergångsperioden. Ersättningar från Europeiska unionen till verkets egen verksamhet för kostnader för gemensamma projekt hänförs till kontoklass 3 Intäkter av verksamhet. De intäkter som skall koordineras av det
ämbetsverk, som fungerar som koordinator för ett EU-projekt, hänförs till
punkt 2622 Utomstående finansiering som skall följas upp i balansräkningen
(T). (435/03/2007)
8071 Kapitalekonomins intäkter från EU
Detta konto upptar EU:s andelar av ämbetsverkens och inrättningarnas långfristaga anskaffningar.

808 Överföringsekonomins övriga intäkter från utlandet
8080 Driftekonomins övriga intäkter från utlandet
På detta konto ingår inkomstöverföringar från utlandet och från internationella
organisationer.
8081 Kapitalekonomins övriga intäkter från utlandet
På detta konto ingår kapitalöverföringar från utlandet. Sådana är exempelvis
efterskänkning av utlandsskuld.

809 Överföringar från statens fonder utanför budgeten
8090 Överföringar från statens pensionsfond
På detta konto ingår överföringar från statens pensionsfond till budgeten.
Posten används i regel endast av Statskontoret.
8091 Övriga överföringar från statens fonder utanför budgeten
På detta konto ingår överföringar från andra statliga fonder utanför budgeten
än statens pensionsfond.

810 Överföringsekonomins övriga intäkter
8100 Driftekonomins övriga intäkter
På detta konto ingår de inkomstöverföringar som inte kan specificeras på
överföringsekonomins övriga intäktskonton. Återbäring av kostnader för driftekonomin hör till punkt 8310 eller punkt 8311. Överföringar från statens pensionsfond hör till punkt 8090.
8101 Kapitalekonomins övriga intäkter
På detta konto ingår de kapitalöverföringar till staten som inte kan specificeras på överföringsekonomins övriga intäktskonton.
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82-83 Kostnader

820 Överföringsekonomins kostnader för kommunerna
8200 Driftekonomins kostnader för kommunerna
På detta konto ingår inkomstöverföringar till kommunerna. Hit hör exempelvis
allmänna statsbidrag till kommunerna samt statsandelar och -bidrag och
driftkostnaderna för de lagstadgade systemen som kommunerna upprätthåller. Sådana är exempelvis statsandelar i driftkostnaderna för undervisning
och kultur samt social- och hälsovård. Inkomstöverföringar till affärsverk som
ägs av kommunerna hör till punkt 8230 Driftekonomins kostnader för näringslivet.
8201 Kapitalekonomins kostnader för kommunerna
På detta konto ingår kapitalöverföringar till kommunerna. Sådana är exempelvis statsandelar och -bidrag för grundläggnings- och byggnadskostnaderna för de system kommunerna upprätthåller eller för annan kapitalfinansiering.

821 Överföringsekonomins kostnader för samkommunerna
Till detta slag räknas också Finlands kommunförbund, huvudstadsregionens
samarbetsdelegation och Ålands landskapsförvaltning.
8210 Driftekonomins kostnader för samkommuner
På detta konto ingår kostnadsöverföringar till samkommuner. Sådana är exempelvis statsandelar och -bidrag för driftkostnaderna för de system de upprätthåller. Till samkommunerna räknas också Finlands kommunförbund samt
landskapsförbunden. Inkomstöverföringarna till affärsverk som ägs av samkommunerna hör till punkt 8230 Driftekonomins kostnader för näringslivet.
På detta konto ingår också den skatteekonomiska utjämningen till landskapet
Åland samt andra bidrag till samkommunerna som inte är kapitalöverföringar.
8211 Kapitalekonomins kostnader för samkommuner
På detta konto ingår kapitalöverföringar till samkommuner. Sådana är exempelvis statsandelar och -bidrag för grundläggnings- och byggnadskostnaderna för de system samkommunerna upprätthåller eller för annan kapitalfinansiering.

822 Överföringsekonomins kostnader för socialskyddsfonderna
Socialskyddsfonder är folkpensionsanstalten, pensionsförsäkringsbolagen,
pensionsstiftelserna, pensionskassorna och övriga arbetspensionsanstalter
(Kommunernas pensionsförsäkring, Pensionsskyddscentralen, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan och Arbetspensionskassan), arbetslöshetskassorna, Centralkassan för arbetslöshetskassorna, Stödkassan för arbetslöshetskassorna, och Avgångsbidragsfonden samt sjuk-
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doms-, begravnings- och avgångsbidragskassor.
8220 Driftekonomins kostnader för socialskyddsfonderna
På detta konto ingår statsandelar och -bidrag till socialskyddsfonderna för
driftkostnaderna för det lagstadgade socialskydd de upprätthåller.
Driftekonomikostnader som hör hit är exempelvis statsandelarna enligt folkpensions- och sjukförsäkringslagen samt utgifter förorsakade av basstödet
för arbetslöshet, barnbidrag, allmänna familjepensioner, frontmannapensioner, räntestöd för studielån och studiepenning.
8221 Kapitalekonomins kostnader för socialskyddsfonderna
På detta konto ingår kapitalöverföringar till socialskyddsfonderna. Sådana är
exempelvis statsandelar och -bidrag för grundläggnings- och byggnadskostnaderna för de system de upprätthåller.

823 Överföringsekonomins kostnader för näringslivet
8230 Driftekonomins kostnader för näringslivet
I detta konto ingår produktionsbidrag och stödarvoden till företag och hushåll
som bedriver näringsverksamhet.
Sådana är exempelvis produktionsbidrag, transport- och exportstöd. Hit hör
också statsbidrag till organisationer som främjar lantbruk, industri och utrikeshandel samt räntestöd i samband med företagarverksamhet.
Bidrag för investeringar och amorteringar till näringslivet behandlas i punkt
8231 Kapitalekonomins kostnader för näringslivet.
8231 Kapitalekonomins kostnader för näringslivet
På detta konto ingår kapitalöverföringar till företag och hushåll som bedriver
näringsverksamhet. Sådana är bl.a. investeringsbidrag för näringsverksamhet
samt bidrag för återbetalning av lån.
Räntestöd till näringslivet behandlas i punkt 8230 Driftekonomins kostnader
för näringslivet.

824 Överföringsekonomins kostnader för finansinstitut och försäkringsanstalter
Finansinstitut är alla inhemska ekonomiska enheter vilkas huvudsakliga verksamhet är förmedling av finansiering eller verksamhet som stöder detta. Ekonomiska enheter som i första hand bedriver försäkringsverksamhet räknas till
denna sektor. Arbetspensionsanstalterna hör till socialskyddsfonderna.
8240 Driftekonomins kostnader för finansinstitut och försäkringsanstalter
På detta konto ingår inkomstöverföringar till finansinstitut och försäkringsanstalter.
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8241 Kapitalekonomins kostnader för finansinstitut och försäkringsanstalter
På detta konto ingår kapitalöverföringar till finansinstitut och försäkringsanstalter.

825 Överföringsekonomins kostnader för icke-vinstsyftande samfund
8250 Driftekonomins kostnader för icke-vinstsyftande samfund
På detta konto ingår inkomstöverföringar till privata inrättningar, organisationer och föreningar. Sådana är exempelvis statsandelar och -bidrag för driftkostnader i system som upprätthålls av icke-vinstsyftande samfund.
På detta konto ingår exempelvis statsbidrag för driftkostnader i privata statsbidragsinrättningar som undervisnings-, hälsovårds-, social- och vetenskapsinrättningarna.
På detta konto ingår också statsbidrag för forstcentralernas driftutgifter och
statens kostnader för statskyrkan samt statsbidrag för inhemska föreningar.
8251 Kapitalekonomins kostnader för icke-vinstsyftande samfund
På detta konto ingår inkomstöverföringar till icke-vinstsyftande samfund. Sådana är exempelvis statsandelar och -bidrag för byggnads- och grundläggningskostnader i system som upprätthålls av icke-vinstsyftande samfund.
Sådana är exempelvis statsbidrag för grundläggningskostnader för privata
läro- och vårdinrättningar. Hit hör också bidrag som delas ut till idrottsföreningar från tipsvinstmedel för byggande av idrotts- och motionsutrymmen
samt bidrag från penningautomatsinkomster för byggande av ålderdomshem
och vårdanstalter för invalider.
8252 Bruksekonomins utgifter till budgetekonomin
Detta konto omfattar bruksekonomins inkomstöverföringar inom statsekonomin från fondekonomin till budgetekonomin. Exempel på dessa är de bidrag
som brandskyddsfonden betalar för främjandet av brand- och räddningsväsendet. Överföringar från de statliga fonderna utanför budgeten till budgeten
behandlas i punkt 809 Överföringar från de statliga fonderna utanför budgeten och 829 Överföringar till de statliga fonderna utanför budgeten, om överföringarna inte sker på lånevillkor.
Kontot används endast av de
(84/03/v94/531/2003 21.3.2003)

statliga

fonderna

utanför

budgeten.

8253 Kapitalekonomins kostnader till budgetekonomin
Detta konto omfattar kapitalekonomins intäktsöverföringar inom statsekonomin från budgetekonomin till fondekonomin. Överföringar från de statliga fonderna utanför budgeten till budgeten behandlas i punkt 809 Överföringar från
de statliga fonderna utanför budgeten och 829 Överföringar till de statliga
fonderna utanför budgeten, om överföringarna inte sker på lånevillkor.
Kontot
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(84/03/v94/531/2003 21.3.2003)

826 Överföringsekonomins kostnader för hushållen
8260 Betalda pensioner
På detta konto ingår pensioner till arbetstagare som avgått från statens
tjänst. Fonderade pensionsavgifter bokförs i punkt 4112 Pensionsavgifter.
Kontot används endast av Statskontoret.
8261 Driftekonomins kostnader för hushållen
På detta konto ingår inkomstöverföringar direkt till hushållen. Sådana är exempelvis invalidbidrag samt serviceinrättningarnas flit- och arbetsandelspenningar.
På detta konto ingår också penningunderstöd till hushållen och bostadsspararvoden samt militärskadeersättningar.
Inkomstöverföringar till hushåll som bedriver näringsverksamhet behandlas i
punkt 8230 Driftekonomins kostnader för näringslivet.
Statsandelarna för förmåner till hushållen från Folkpensionsanstalten eller de
övriga socialskyddsfonderna hör till punkt 8220 Driftekonomins kostnader för
socialskyddsfonderna.
8262 Kapitalekonomins kostnader för hushållen
På detta konto ingår kapitalöverföringar till hushållen. Sådana är exempelvis
skörde- och översvämningsskadeersättningar samt ersättningar för skydd av
byggnader. Räntestöd för hushållen behandlas i punkt 8261 Driftekonomins
kostnader för hushållen.
Kapitalöverföringar till hushåll som bedriver näringsverksamhet hör till punkt
8231 Kapitalekonomins kostnader för näringslivet.

827 Överföringsekonomins kostnader för EU
Detta slag omfattar kostnader som betalats till Europeiska unionen. Kostnader som betalats till andra EU-länder hör till grupp 828 Övriga överföringsekonomikostnader till utlandet.
8270 Driftekonomins kostnader för EU
På detta konto ingår BNI-avgiften, som utgår från bruttonationalinkomsten
och som skall redovisas till EU samt moms-avgiften som baserar sig på mervärdesbasen. Dessutom ingår i denna post övriga avgifter till EU än de som
nämnts ovan.
8271 Kapitalekonomins kostnader för EU
På detta konto ingår kapitalöverföringar som skall redovisas till EU.
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828 Övriga överföringsekonomikostnader för utlandet
8280 Övriga driftekonomikostnader för utlandet
Detta konto upptar utvecklingsbistånd samt finansierings- och betalningsandelar till internationella organisationer. Medlemsavgifterna till internationella
organisationer hänförs till konto 4541 Medlemsavgifter utomlands.
8281 Övriga kapitalekonomikostnader för utlandet
På detta konto ingår kapitalöverföringar till utlandet. Sådana är exempelvis
beloppen för efterskänkningar av utvecklingskrediter.

829 Överföringar till statens fonder utanför budgeten
8290 Överföringar till statens fonder utanför budgeten
På detta konto ingår överföringar till statens fonder utanför budgeten.

830 Övriga överföringsekonomikostnader
8300 Övriga driftekonomikostnader
På detta konto ingår de inkomstöverföringar som inte kan specificeras på
andra konton i detta slag.
8301 Övriga kapitalekonomikostnader
På detta konto ingår de kapitalöverföringar som inte kan specificeras på
andra konton i detta slag.

831 Återbäringar på överföringsekonomikostnader
Dessa återbäringar hör till ovan nämnda överföringsekonomikostnader.
8310 Återbäringar på stödarvoden till näringslivet
På detta konto ingår återbäringar på stödarvoden till näringslivet.
8311 Övriga återbäringar på driftekonomikostnader
På detta konto ingår återbäringar på inkomstöverföringar.
8312 Återbäringar på kapitalekonomikostnader
På detta konto ingår återbäringar på kapitalöverföringar.
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9 INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER
90 Skatter och avgifter av skattenatur
900 Direkta skatter
9000 Statens inkomst- och förmögenhetsskatt
På detta konto ingår skatter som uppbärs på arbets-, företagar- och egendomsinkomster samt enligt förmögenhet.
9009 Övriga direkta skatter
På detta konto ingår övriga direkta skatter. Sådana är exempelvis källskatt på
ränteinkomster samt arvs- och gåvoskatt.

901 Övriga skatter och avgifter av skattenatur
9010 Till skattestyrelsen redovisade mervärdesskatter
På detta konto ingår mervärdesskatter som uppbärs av Skattestyrelsen.
9011 Övriga skatter och avgifter av skattenatur som uppbärs enligt omsättningen
På detta konto ingår exempelvis skatter som uppbärs på försäkringspremier
och apoteksavgifter.
9012 Acciser
På detta konto ingår tobaks-, alkohol- och sötsaksacciser samt skatter på
läskedrycker och bränslen.
9013 Skatter som uppbärs på grund av import
På detta konto ingår importtullar.
9014 Övriga indirekta skatter
På detta konto ingår övriga indirekta skatter. Sådana är exempelvis lotteriskatt, bil-, fordons- och motorcykelskatt samt stämpelskatt, skatt på överföring av tillgångar och avfallsskatt.
9015 Övriga avgifter av indirekt skattenatur
På detta konto ingår exempelvis oljeavfallsavgifter och lästavgifter. På kontot
bokförs också statens andelar av tippnings- och penninglotteriernas vinstmedel, Penningautomatföreningens intäkter samt statens andel av inkomsterna
från vadslagning vid hästtävlingar. På kontot bokförs också övriga intäkter av
indirekt skattenatur. Sådana är exempelvis avkastning av beredskapslagringsavgifter samt oljeskydds- och brandskyddsavgifter.
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9019 Övriga avgifter av skattenatur
På detta konto ingår viltvårdsavgifter, jakttillstånd på hjortdjur, fiskevårdsavgifter samt övriga motsvarande avgifter av skattenatur som inte kan specificeras på andra konton i detta slag.

91 Övriga obligatoriska avgifter
910 Intäkter från övriga obligatoriska avgifter
9100 Bötesintäkter
På detta konto ingår bötesintäkter och övriga intäkter av sanktionsnatur. Sådana är förutom egentliga böter också dröjsmålspåföljder av underlåtenhet
att betala skatt.

92 Uppburna mervärdesskatter
920 Intäkter från uppburen mervärdesskatt
9203 Mervärdesskatteintäkter 8 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 8 %, som statens
ämbetsverk och inrättningar tar ut.
9204 Mervärdesskatteintäkter 12 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 12 %, som statens ämbetsverk och inrättningar tar ut.(331/03/2009)
9206 Mervärdesskatteintäkter 17 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 17 %, som statens ämbetsverk och inrättningar tar ut.
9208 Mervärdesskatteintäkter 22 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 22 %, som statens ämbetsverk och inrättningar tar ut.

921 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv
9213 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 8 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 8 %, som statens
ämbetsverk och inrättningar tar ut för samfundsanskaffningar.
9214 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 12 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 12 %, som statens ämbetsverk och inrättningar tar ut för samfundsanskaffningar.(331/03/2009)
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9216 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 17 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 17 %, som statens ämbetsverk och inrättningar tar ut för samfundsanskaffningar.
9218 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 22 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 22 %, som statens ämbetsverk och inrättningar tar ut för samfundsanskaffningar.

922 Interna mervärdesskatteintäkter
På detta kontoslag ingår mervärdesskatter som betalats för ett annat räkenskapsverk, och som tidvis överförs till ett annat räkenskapsverk. Kontoslag
används endast tillsammans med kontona *3968 3967 Kostnadsersättningar
för samarbete från statens ämbetsverk och inrättningar och *3978 Intäkter
från samfinansierad verksamhet från statens ämbetsverk och inrättningar.
(435/03/2007)
*9223 Interna mervärdesskatteintäkter 8 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 8 %, som statens
ämbetsverk och inrättningar tar ut av andra statliga räkenskapsverk.
*9224 Interna mervärdesskatteintäkter 12 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 12 %, som statens ämbetsverk och inrättningar tar ut av andra statliga räkenskapsverk.(331/03/2009)
*9226 Interna mervärdesskatteintäkter 17 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 17 %, som statens ämbetsverk och inrättningar tar ut av andra statliga räkenskapsverk.
*9228 Interna mervärdesskatteintäkter 22 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 22 %, som statens ämbetsverk och inrättningar tar ut av andra statliga räkenskapsverk.

923 Kommunernas mervärdesskatteåterbäringar
9230 Mervärdesskatteåterbäringar som återkrävs från kommunerna
På detta konto ingår mervärdesskatteåterbäringar som återkrävs från kommunerna.
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93 Betalda mervärdesskatter
930 Erlagda mervärdesskattekostnader
9303 Mervärdesskattekostnader 8 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 8 %, som statens
ämbetsverk och inrättningar betalar.
9304 Mervärdesskattekostnader 12 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 12 %, som statens ämbetsverk och inrättningar betalar.(331/03/2009)
9306 Mervärdesskattekostnader 17 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 17 %, som statens ämbetsverk och inrättningar tar ut.
9308 Mervärdesskattekostnader 22 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 22 %, som statens ämbetsverk och inrättningar tar ut.

931 Mervärdesskattekostnader för gemenskapsinterna förvärv
9313 Mervärdesskattekostnader för gemenskapsinterna förvärv 8 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 8 %, som statens
ämbetsverk och inrättningar betalar för samfundsanskaffningar.
9314 Mervärdesskattekostnader för gemenskapsinterna förvärv 12 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 12 %, som statens ämbetsverk och inrättningar betalar för samfundsanskaffningar.
(331/03/2009)
9316 Mervärdesskattekostnader för gemenskapsinterna förvärv 17 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 17 %, som statens ämbetsverk och inrättningar tar ut för samfundsanskaffningar.
9318 Mervärdesskattekostnader för gemenskapsinterna förvärv 22 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 22 %, som statens ämbetsverk och inrättningar tar ut för samfundsanskaffningar.

932 Interna mervärdesskattekostnader
På detta konto ingår ett räkenskapsverks eller en inrättnings mervärdesskatter som det tidvis överför till ett annat räkenskapsverk. Kontot används tillsammans med kontona *4907 Kostnadsersättningar för samarbete till statens
ämbetsverk och inrättningar och *4908 Finansieringsandelar för samfinansie-
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rade verksamhet till statens ämbetsverk och inrättningar. (435/03/2007)
*9323 Interna mervärdesskattekostnader 8 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 8 %, som statens
ämbetsverk och inrättningar betalar till andra statliga räkenskapsverk.
*9324 Interna mervärdesskattekostnader 12 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 12 %, som statens ämbetsverk och inrättningar betalar till andra statliga räkenskapsverk.
(331/03/2009)
*9326 Interna mervärdesskattekostnader 17 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 17 %, som statens ämbetsverk och inrättningar erlägger till andra statliga ämbetsverk och
inrättningar.
*9328 Interna mervärdesskattekostnader 22 %
På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 22 %, som statens ämbetsverk och inrättningar erlägger till andra statliga ämbetsverk och
inrättningar.

99 Tekniska konton
Detta grupp omfattar sådana transaktioner som inte är affärstransaktioner
men budgettransaktioner. Bokföringen på tekniska konton görs alltid som
dubbelsidig och som lika stora transaktioner på samma tekniska konto. De
tekniska kontona får således inte ha något saldo. På grund av de tekniska
kontona görs varje transaktion i den officiella bokföringen som dubbelsidig i
affärsbokföringens kontoklass.

990 Överföring av reservationsanslag
9900 Överföring av reservationsanslag
På detta konto ingår kontotransaktioner för överföring av anslag till följande
räkenskapsperiod.

991 Återtagning av överförda reservationsanslag
9910 Återtagning av överförda reservationsanslag
På detta konto ingår kontotransaktioner för återtagning och redovisning av
överförda reservationsanslag.
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992 Övriga tekniska konton för budgetinkomster
9920 Förbindelsebaserad inkomstregistrering
På detta konto ingår registrering av ett fakturabaserat förskott i budgetbokföringen.

993 Övriga tekniska konton för budgetutgifter
9930 En förbindelsebaserad utgiftsbokföring
På detta konto ingår en registrering av en förbindelsebaserad utgift som ingår
i inköpsutgiften. Kontot används sällan i praktiken.

994 Övriga tekniska konton
9940 Övriga tekniska konton
På detta konto ingår andra tekniska konton än de som nämnts ovan.
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