
Bilagan till föreskriften VK/1290/00.00.00.01/2019 

Interna konton 1.1.2020   

     

17008 Försäljningsfordringar, interna (T)  

17391 Resultatregleringar för olycksfallsavgifter, interna (T)    

17398 Resultatregleringar, interna (T)    

17478 Fordringar som anknyter till överföringsekonomins vederlagsfria intäkter, interna (T)  

17498 Övriga kortfristiga fordringar, interna (T)    

21010 Budgetöverföringar    

24400 Lån från pensionsfonden   

24410 Lån från statens kärnavfallshanteringsfond    

25290 Amorteringar av lån från statliga fonder utanför budgeten  

25708 Leverantörsskulder, interna (T)    

25820 Olycksfallsavgifter (T)    

26198 Övriga resultatregleringar, interna (T)    

26278 Skulder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria kostnader, interna (T)  

26298 Övriga kortfristiga skulder, interna (T)    

30080 Affärsekonomiska inkomster enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, interna  

30180 Offentligrättsliga inkomster enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, interna  

30280 Affärsekonomiska inkomster som grundar sig på separat lag, interna   

30380 Offentligrättsliga inkomster som grundar sig på separat lag, interna   

30381 Vårdkostnadsintäkter från olycksfallsavgifter, interna    

30382 Vårdkostnadsintäkter från andra försäkringsavgifter, interna   

30480 Försäkringspremieintäkter, interna    

30481 Intäkter från olycksfallsavgifter, interna    

31100 Hyror för jord, interna    

31110 Hyror för bostäder, interna    

31120 Hyror för andra byggnader, interna    

31130 Hyror för transportmedel, interna    

31140 Hyror för övriga maskiner och anordningar, interna    

31190 Övriga hyror, interna    

31300 Vattenavgifter, interna   

31310 Elavgifter, interna    

31390 Övriga bruksersättningar, interna    

39670 Kostnadsersättningar för samarbete, erhållna, interna    

39680 Kostnadsersättningar för serviceverksamhet, interna    

39780 Intäkter från samfinansierad verksamhet, interna    

39880 Övriga intäkter, interna    

40098 Material, förnödenheter och varor, interna    

41140 Olycksfall- och arbetarskyddspremier    

42098 Hyror, interna    

43018 Reparations- och underhållstjänster för övriga byggnader, interna   

43098 Reparations- och underhållstjänster, interna    

43198 Byggnadstjänster, interna    

43250 Inköp av ICT-tjänster, interna    

43280 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, interna  

  



43298 Kontorstjänster, interna    

43408 Städservice, interna    

43418 Tvätteritjänster, interna    

43428 Tjänster för miljövård och -underhåll, interna    

43928 Sakkunnig- och utredningstjänster, interna    

43968 Kostnadsersättningar för samarbete, interna    

43978 Finansieringsandelar för samfinansierad verksamhet, interna   

43998 Övriga tjänster, interna    

45208 Patent-, licens- och användarrättsavgifter, interna    

45898 Övriga obligatoriska avgifter, interna    

45998 Övriga kostnader, interna    

50080 Ränteintäkter på fordringar i euro i budgetekonomin   

50920 Finansiella intäkter, interna    

51080 Räntekostnader för skulder i euro till fondekonomin    

51998 Finansiella kostnader, interna    

60980 Extraordinära intäkter, interna    

61998 Extraordinära kostnader, interna    

80900 Överföringar från statens pensionsfond    

80910 Övriga överföringar från statens fonder utanför budgeten   

80920 Driftsekonomins inkomster från fondekonomin    

80930 Kapitalekonomins intäkter från fondekonomin    

82900 Överföringar från budgeten till statliga fonder utanför budgeten   

82910 Överföringar från statliga fonder utanför budgeten till statens budget  

  

     

Interna tilläggsindelningar som används i datasystemet Kieku 1.1.2020   

        

17008000 Försäljningsfordringar, interna (T)     

17008100 Försäljningsfordringar, Kieku-reskontra, interna (T)    

17391000 Resultatregleringar för olycksfallsavgifter, interna (T)    

17398000 Resultatregleringar, interna (T)     

17478000 Fordningar som anknyter till överföringsekonomins vederlags-fria intäkter, interna  

17478100 Fordringar som anknyter till överföringsekonomins vederlags-fria intäkter, Kieku-reskontra, 

interna (T)       

17498000 Övriga kortfristiga fordringar, interna (T)     

17498100 Övriga kortsiktiga intäkter (T), Kieku-reskontra, interna    

21010000 Budgetöverföringar     

24400000 Lån från pensionsfonden      

24410000 Lån från statens kärnavfallshanteringsfond     

25290000 Amorteringar av lån från statliga fonder utanför budgeten    

25708000 Leverantörsskulder, interna (T)     

25708100 Leverantörsskulder, Kieku-reskontra, interna (T)    

25820000 Olycksfallsavgifter (T)      

26198000 Resultatregleringar, interna (T)     

26278000 Överföringsekonomins verderlagsfria skulder, interna (T)    

26278100 Överföringsekonomins verderlagsfria skulder, Kieku-reskontra, interna (T)  



26298000 Övriga kortvariga lån, interna (T)     

26298100 Övriga kortvariga lån, Kieku-reskontra, interna (T)    

30080000 Affärsekonomiska inkomster enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, interna  

30180000 Offentligrättsliga inkomster enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, interna  

30280000 Affärsekonomiska inkomster som grundar sig på separat lag, interna   

30380000 Offentligrättsliga inkomster som grundar sig på separat lag, interna   

30381000 Vårdkostnadsintäkter från olycksfallsavgifter, interna    

30382000 Vårdkostnadsintäkter från andra försäkringsavgifter, interna   

30480000 Försäkringspremieintäkter, interna     

30481000 Intäkter från olycksfallsavgifter, interna    

31100000 Hyror för jord, interna      

31110000 Hyror för bostäder, interna     

31120000 Hyror för andra byggnader, interna 

31130000 Hyror för transportmedel, interna    

31140000 Hyror för övriga maskiner och anordningar, interna    

31190000 Övriga hyror, interna      

31300000 Vattenavgifter, interna      

31310000 Elavgifter, interna 

31390000 Övriga bruksersättningar, interna   

39670000 Kostnadsersättningar för samarbete, erhållna, interna    

39680000 Kostnadsersättningar för serviceverksamhet, interna    

39680010 Uppskattningsfakturering för tjänsteverksamhet, interna    

39680011 Rättelsefakturering för tjänsteverksamhet, interna    

39680012 Fristående fakturering, timmar, interna     

39680013 Fristående fakturering, datasystem, interna     

39680014 Fristående fakturering, övriga, interna     

39780000 Intäkter från samfinansierad verksamhet, interna    

39880000 Övriga intäkter, interna      

40098000 Material, tillbehör och varor, interna     

41140000 Olycksfall- och arbetarskyddspremier     

42098000 Hyror, interna     

43018000 Reparations- och underhållstjänster för övriga byggnader, interna   

43098000 Reparations- och underhållstjänster, interna    

43198000 Byggnadstjänster, interna      

43250000 Inköp av ICT-tjänster, interna      

43280000 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, interna   

43298000 Kontorstjänster, interna 

43408000 Städservice, interna      

43418000 Tvätteritjänster, interna      

43428000 Tjänster för miljövård och -underhåll, interna    

43928000 Sakkunnig- och utredningstjänster, interna     

43928001 Expert- och underhållstjänster inom datateknik, interna    

43968000 Kostnadsersättningar för samarbete, interna    

43978000 Finansieringsandelar för samfinansierad verksamhet, interna   

43998000 Övriga tjänster, interna      

45208000 Patent-, licens- och användarrättsavgifter, interna    

45898000 Övriga obligatoriska avgifter, interna     

45998000 Övriga kostnader, interna     



50080000 Ränteintäkter på fordringar i euro i budgetekonomin   

50920000 Finansiella intäkter, interna      

51080000 Räntekostnader för skulder i euro till fondekonomin    

51998000 Finansiella kostnader, interna     

60980000 Extraordinära intäkter, interna     

61998000 Extraordinära kostnader, interna     

80900000 Överföringar från statens pensionsfond     

80910000 Övriga överföringar från statens fonder utanför budgeten   

80920000 Driftsekonomins inkomster från fondekonomin    

80930000 Kapitalekonomins intäkter från fondekonomin    

82900000 Överföringar från budgeten till statliga fonder utanför budgeten  

82910000 Överföringar från statliga fonder utanför budgeten till statens budget  

   

     

Blandkonton 1.1.2020  

     

13290 Statens övriga icke budgeterade fonders fordringar  

17500 Statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar  

17510 Återbetalningar av statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar  

21000 Kapitalet i statens fonder utanför budgeten   

26270 Skulder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria kostnader (T)  

29900 Bokföringsenhetens felkonto    

29990 Centralbokföringens felkonto    

39000 Försäljningsvinster från försäljning av immateriell egendom   

39010 Försäljningsvinster från försäljning av jord- och vattenområden   

39020 Försäljningsvinster från försäljning av bostadsbyggnader    

39030 Försäljningsvinster från försäljning av övriga byggnader    

39040 Försäljningsvinster från försäljning av konstruktioner    

39050 Försäljningsvinster från försäljning av transportmedel    

39060 Försäljningsvinster från försäljning av övriga maskiner och anordningar   

39070 Försäljningsvinster från försäljning av fastighetsaktier    

39080 Försäljningsvinster från försäljning av övriga aktier och andelar   

39090 Försäljningsvinster från försäljning av övrig egendom    

43300 Utbildningstjänster    

43330 Rekreationstjänster    

43390 Övriga personaltjänster    

45300 Avgifter för trafikskador    

45390 Övriga skadeförsäkringsavgifter    

45500 Försäljningsförluster vid försäljning av immateriell egendom   

45510 Försäljningsförluster vid försäljning av jord- och vattenområden   

45520 Försäljningsförluster vid försäljning av bostadsbyggnader    

45530 Försäljningsförluster vid försäljning av övriga byggnader    

45540 Försäljningsförluster vid försäljning av konstruktioner    

45550 Försäljningsförluster vid försäljning av transportmedel    

45560 Försäljningsförluster vid försäljning av övriga maskiner och anordningar   

45570 Försäljningsförluster vid försäljning av fastighetsaktier    



45580 Försäljningsförluster vid försäljning av övriga aktier och andelar   

45590 Försäljningsförluster vid försäljning av övrig egendom    

90150 Övriga avgifter av indirekt skattenatur    

90190 Övriga avgifter av skattenatur    

     

Tilläggsindelningar som används i datasystemet Kieku och är blandkonton 1.1.2020  

     

13290000 Statens övriga icke budgeterade fonders fordringar  

17500000 Statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar  

17510000 Återbetalningar av statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar  

21000000 Kapitalet i statens fonder utanför budgeten   

26270005 Skulder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria kostnader, Salama (T)  

29900000 Bokföringsenhetens felkonto    

29900100 Bokföringsenhetens felkonto, löneanknytning    

29990000 Centralbokföringens felkonto    

39000000 Försäljningsvinster från försäljning av immateriell egendom  

39000010 Försäljningsvinster från försäljning av immateriell egendom, utredningskonto  

39010000 Försäljningsvinster från försäljning av jord- och vattenområden   

39010010 Försäljningsvinster från försäljning av jord- och vattenområden, utredningskonto  

39020000 Försäljningsvinster från försäljning av bostadsbyggnader    

39020010 Försäljningsvinster från försäljning av bostadsbyggnader, ut-redningskonto  

39030000 Försäljningsvinster från försäljning av övriga byggnader    

39030010 Försäljningsvinster från försäljning av övriga byggnader, utredningskonto  

39040000 Försäljningsvinster från försäljning av konstruktioner    

39040010 Försäljningsvinster från försäljning av konstruktioner, utredningskonto   

39050000 Försäljningsvinster från försäljning av transportmedel    

39050010 Försäljningsvinster från försäljning av transportmedel, utredningskonto   

39060000 Försäljningsvinster från försäljning av övriga maskiner och anordningar   

39060010 Försäljningsvinster från försäljning av övriga maskiner och apparater   

39070000 Försäljningsvinster från försäljning av fastighetsaktier    

39070010 Försäljningsvinster från försäljning av fastighetsaktier, utredningskonto   

39080000 Försäljningsvinster från försäljning av övriga aktier och andelar   

39080001 Försäljningsvinster från försäljning av aktier    

39080002 Försäljningsvinster från försäljning av andelar    

39080010 Försäljningsvinster från försäljning av övriga aktier och andelar, utredningskonto  

39090000 Försäljningsvinster från försäljning av övrig egendom    

39090010 Försäljningsvinster från försäljning av övrig egendom, utredningskonto   

43300000 Utbildningstjänster    

43330000 Rekreationstjänster    

43390000 Övriga personaltjänster    

45300000 Avgifter för trafikskador    

45390000 Övriga skadeförsäkringsavgifter    

45500000 Försäljningsförluster vid försäljning av immateriell egendom  

  

45500010 Försäljningsförluster från försäljning av övrig immateriell egendom, utredningskonto  

45510000 Försäljningsförluster vid försäljning av jord- och vattenområden   



45510010 Försäljningsförluster från försäljning av jord- och vattenområden, utredningskonto  

45520000 Försäljningsförluster vid försäljning av bostadsbyggnader    

45520010 Försäljningsförluster från försäljning av bostadsbyggnader, utredningskonto  

45530000 Försäljningsförluster vid försäljning av övriga byggnader    

45530010 Försäljningsförluster från försäljning av övriga byggnader, utredningskonto  

45540000 Försäljningsförluster vid försäljning av konstruktioner    

45540010 Försäljningsförluster från försäljning av konstruktioner, utredningskonto  

45550000 Försäljningsförluster vid försäljning av transportmedel    

45550010 Försäljningsförluster från försäljning av transportmedel, utredningskonto  

45560000 Försäljningsförluster vid försäljning av övriga maskiner och anordningar   

45560010 Försäljningsförluster från försäljning av övriga maskiner och apparater   

45570000 Försäljningsförluster vid försäljning av fastighetsaktier    

45570010 Försäljningsförluster från försäljning av fastighetsaktier, utredningskonto  

45580000 Försäljningsförluster vid försäljning av övriga aktier och andelar   

45580001 Försäljningsförluster från försäljning av aktier    

45580002 Försäljningsförluster från försäljning av andelar    

45580010 Försäljningsförluster från försäljning av övriga aktier och andelar, utredningskonto  

45590000 Försäljningsförluster vid försäljning av övrig egendom    

45590010 Försäljningsförluster från försäljning av övrig egendom, utredningskonto  

90150000 Övriga avgifter av indirekt skattenatur    

90190000 Övriga avgifter av skattenatur    


