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Affärsbokföringens kontoplan på verksnivå med 8 tecken  

LKP-bokföringen (affärsbokföringen) i Kieku-systemet har 8 tecken 

LKP-kontot registreras alltid i Kieku-systemet med 8 tecken. Denna klassificering 
med 8 tecken är samtidigt utgifternas kostnadsslag inom intern beräkning och 
kostnadsberäkning samt vid införande av budgetuppgifter. I sin bokföring inklude-
rar bokföringsenheterna enbart de konton som de behöver.  

Efter att Handi-systemet har tagits i bruk är det inte längre möjligt för bokfö-
ringsenheterna/fonderna att avvika från användningen av en del underindel-
ningar.  

Termen intern 

Med termen intern avses statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga 
fonder utanför budgeten.  

Nationalförmögenhet och anläggningstillgångar 

Konteringen av nationalförmögenhet och anläggningstillgångar som aktiveras i 
Kieku-systemet görs genom bokföring av anläggningstillgångar. Med aktivering av-
ses att utgiften eller en del av utgiften överförs i affärsbokföringens bokslut till den 
kommande redovisningsperioden eller de kommande redovisningsperioderna. De 
aktiverade utgifterna bokförs på konton som ingår i kontogrupperna 10 - 13. 

Vid konteringen av utgiftsverifikat väljs en enhet för anläggningstillgångar så att 
från den inmatade bakgrundsinformationen i Kieku-systemet framkommer för 
kontering LKP-konto och kostnadsställe samt övriga uppföljningsobjekt i bak-
grundsinformationen för enheten för anläggningstillgångar. Konteringssystemet 
kontrollerar att LKP-kontot och kostnadsstället som anges vid konteringen är des-
amma som de som är fastställda för enheten för anläggningstillgångar i Kieku-
systemet.  De grundläggande uppgifterna för enheten för anläggningstillgångar 
inkluderas genom att ansluta sig från Kieku-systemet till konteringssytemet för 
verifikationer (Handi). 

Pågående anskaffningar av nationalförmögenhet och anläggningstillgångar 

Anskaffningsvärdet för pågående nationalförmögenhet och anläggningstillgångar 
bokförs på LKP-konto med slutsiffror 010 när anskaffningen sker via aktivering av 
investeringsprojektet i Kieku-systemet. Med hjälp av konteringsanvisningen av-
vecklas anskaffningsutgifterna från investeringsprojekten till motsvarande LKP-
konto med slutsiffror 000 genom avvecklingskörning vid periodskifte. Vid avveckl-
ingskörningen uppkommer de pågående enheterna för anläggningstillgångar 
automatiskt. Konton med slutsiffror 010 i anknytning till anskaffning och försälj-
ning av nationalförmögenhet och anläggningstillgångar är av typen resultaträk-
ningskonto som inte får uppvisa något saldo vid bokslutet.  Färdigställda och in-
förda anläggningstillgångar överförs från ett konto för pågående anläggningstill-
gångar med slutsiffror 000 till ett konto för färdigställda anläggningstillgångar ge-
nom avvecklingskörning.  Vid avvecklingskörningen ges en enhet för anlägg-
ningstillgångar för vilken pågående anläggningstillgång aktiveras. 
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Försäljningsvinst och -förlust gällande nationalförmögenhet och anläggningstill-
gångar 

Utgående från faktureringen eller avgifter för nationalförmögenhet och anlägg-
ningstillgångar som följs i Kieku-bokföringen bokförs försäljningsvinster eller -för-
luster på ett konto med slutsiffror 010 och registreringen av budgetbokföringen 
finns på raden i konteringen på detta konto med slutsiffror 010. Bokföringen av 
anläggningstillgångar registrerar en mottransaktion för försäljningsinkomsten på 
detta utredningskonto med slutsiffror 010 samt skillnaden mellan försäljningspris 
och bokföringsvärde på försäljningsvinstkontot när den sålda enheten för anlägg-
ningstillgångar avlägsnas från bokföringen av anläggningstillgångar. Utrednings-
kontot med slutsiffror 010 för försäljningsvinsterna är av typen resultaträknings-
konto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet.  

Om försäljningen sker mellan bokföringsenheterna eller byråerna ska försälj-
ningsvinsten överföras med memorialverifikat på kontot för motsvarande till-
gångsklass försäljningsvinst från staten. 

Inventariebokföringsfunktion 

I inventarier eller maskiner, materiel och transportmedel av ringa värde ingår an-
skaffning av de maskiner, materiel och transportmedel som inte aktiveras i an-
läggningstillgångar. 

Vid konteringen av utgiftsverifikat väljs en enhet för anläggningstillgångar så att 
från den inmatade bakgrundsinformationen i Kieku-systemet framkommer för 
kontering LKP-konto och kostnadsställe samt övriga uppföljningsobjekt i bak-
grundsinformationen för enheten för anläggningstillgångar. Konteringssystemet 
kontrollerar att LKP-kontot och kostnadsstället som anges vid konteringen är des-
amma som de som är fastställda för enheten för anläggningstillgångar i Kieku-
systemet. De grundläggande uppgifterna för enheten för anläggningstillgångar 
inkluderas genom att ansluta sig från Kieku-systemet till konteringssytemet för 
verifikationer (Handi). 

Anskaffningsbokföringen vid anskaffning av inventarier styrs via enheten för an-
läggningstillgångar till anskaffningskonto för inventarier med slutsiffror 010, inte 
direkt till ett utgiftskonto för inventarier med slutsiffror 000. Anskaffningskontot för 
inventarier med slutsiffror 010 är av typen resultaträkningskonto som inte får upp-
visa saldo vid bokslutet. 

Bokföring på ett slutligt utgiftskonto med slutsiffror 000 görs automatiskt vid den 
första avskrivningskörningen. 

Reskontra för Kieku-systemet 

Försäljningsfordringar för Kieku-systemets reskontra bokförs på kontot 
17000100 Försäljningsfordringar (T), Kieku-reskontra och leverantörsskulder 
på kontot 25700100 Leverantörsskulder (T), Kieku-reskontra då det är fråga 
om försäljningsfordringar och leverantörsskulder gentemot andra än statliga 
ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten. Försälj-
ningsfordringar och leverantörsskulder från statliga ämbetsverk och inrätt-
ningar samt statliga fonder utanför budgeten bokförs på reskontrakontona 
17008100 Försäljningsfordringar, Kieku-reskontra, interna (T) och 25708100 
Leverantörsskulder, Kieku-reskontra, interna (T). 

Alternativa intäktskonton i Kieku-reskontra är 17470100 Fordringar som ank-
nyter till överföringsekonomins vederlagsfria intäkter (T), Kieku-reskontra och 



Ekonomi och personal Statskontoret 

Systemtekniska Kieku och övriga underindelningar i affärsbokföringens konton, 8 tecken 

  1.1.2021 

IV 

17490100 Övriga kortfristiga fordringar (T), Kieku-reskontra. För poster som 
hänför sig till andra statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder 
utanför budgeten används reskontrakontona 17478100 Fordringar som ank-
nyter till överföringsekonomins vederlagsfria intäkter, Kieku-reskontra, interna 
(T) och 17498100 Andra kortfristiga fordringar, Kieku-reskontra, interna (T). 

Alternativa skuldkonton i Kieku-reskontra är 26270100 Skulder som anknyter 
till överföringsekonomins vederlagsfria intäkter (T), Kieku-reskontra och 
26290100 Övriga kortfristiga skulder (T), Kieku-reskontra. För poster som 
gäller skulder till andra statliga ämbetsverk och inrättningar samt fonder utan-
för budgeten används kontona 26278100 Skulder som anknyter till överfö-
ringsekonomins vederlagsfria utgifter, Kieku-reskontra, interna (T) och Andra 
kortfristiga skulder, Kieku-reskontra, interna (T). 

Kieku-systemets konto för intäkter från den Interna faktureringsfunktionen är 
17000200 Försäljningsfordringar (T), intern fakturering och leverantörsskuldkon-
tot 25700200 Leverantörsskulder (T), intern fakturering  

Bokföringar i reskontrakonton som kontrolleras av Kieku-systemet kan endast ut-
föras via Kieku-reskontra. 

Övriga reskontran 

Konton med slutsiffror 000 har reserverats för övriga reskontran som fordrings- 
och skuldkonton och förutom dessa kan vid uppföljningsbehov ytterligare under-
indelningar öppnas när det finns många reskontran. 

Bankkonton och konton för den interna penningrörelsen 

Transaktionskonton, täckningar, tömningar, interna täckningar och interna töm-
ningar är underindelade bankvis och konto med slutsiffror 000 används inte vid 
bokföring. 

Varje bankkonto för bokföringsenheten samt både transaktionskonton och saldo-
konton har ett eget underindelat LKP-kontonummer.  Som första LKP-konto för 
bokföringsenhetens bankkonto väljs från underindelningen av den första bank-
gruppens första LKP-konto och för den andra nästa nummer osv.   

Utredningskontona för de allmänna transaktionskontona för inkomster har en un-
derindelning där de 3 sista siffrorna är desamma som för LKP-kontot som mots-
varar bankkontot.  

Utredningskontot för transaktionskontona, 26200000 Oklara poster är en underin-
delning av respektive bankkonto där de 3 sista siffrorna är desamma som för 
LKP-kontot som motsvarar bankkontot. 

Transaktionskonton, täckningar, tömningar, interna täckningar är underindelade 
per bankkgrupp. 

Övriga underindelningar 

Utgiftskonton och kostnadstyp 

Utgiftskonton och deras underindelning är även kostnadstyper. Kostnadstyper 
används för behoven vid rapportering, budgetering och planering av den interna 
beräkningen. 

I löneberäkningssystemet är lönetyperna kopplade till underindelningen av löne-
kontona.  
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Konton för överföringsekonomi 

Kontona för överföringsekonomi har för tillfället underindelningar för respektive 
ämbetsverk öppnade för att användas av Statskontoret och Finlands Akademi. 
Kontona kan även användas av andra ämbetsverk och då måste en överenskom-
melse om noggrannare transaktionsanvisningar göras. 

Balanskonton 

Balanskontona är underindelade för att precisera saldona i substanssystemen. 
Till exempel är 25970000 Skatters samlingskonto (T) som endast används av 
Skatteförvaltningen underindelad för att motsvara behoven hos uppföljningen av 
skatteuppbörden. 

Konton som inte tas med i centralbokföringens överföringsfil 

Kieku-systemets tekniska konton som inte rapporteras vid överföring av centralbokfö-
ring 

Det tekniska brytningskontot för långa verifikationer ingår i Kieku-systemets me-
todbeskrivning och med hjälp av det hämtas verifikationer vari ingår fler rader än 
vad som är tillåtet för en verifikation. 

Konton som ingår i kostnadsredovisningens metodbeskrivning som inte rapporteras 
vid överföring av centralbokföring 

Konton och motkonton för kalkylmässig ränta från användnings- och omsätt-
ningstillgångar som ingår i kostnadsredovisningens metodbeskrivning. 

Intern övervältring 

Konton för intern övervältring används i rapporteringen av kostnadsredovis-
ningen. 
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1 AKTIVA 

10 NATIONALFÖRMÖGENHET 
100 Jord- och vattenområden 

10000000 Skogsområden 
10040000 Vattenområden 
10070000 Jord- och vattenområden som anskaffats för naturskyddsändamål  
10070999 Överföring av jord- och vattenområden som anskaffats för 
naturskyddsändamål från ett verk till ett annat  
10080000 Jord- och vattenområden avsedda för rekreation  
10090000 Övriga jord- och vattenområden 

101 Byggnadsmarks- och vattenområden 
10100000 Jordområden 
10100999 Överföring av jordområden från ett verk till ett annat  
10190000  Övriga byggnadsmarks- och vattenområden 

102 Byggnader 
10200000 Bostadsbyggnader  
10210000 Kontorsbyggnader 
10220000 Industribyggnader  
10230000 Lagerbyggnader  
10240000 Museer och slott 
10250000 Övriga kulturbyggnader  
10250999 Överföring av övriga kulturbyggnader från ett verk till ett annat  
10290000 Övriga byggnader 
10290999 Överföring av övriga byggnader från ett verk till ett annat  

108 Övrig nationalförmögenhet 
10800000 Konstverk 
10810000 Museiföremål och -samlingar 
10820000 Ursprungsverk inom underhållning och litteratur 
10830000 Nationellt betydelsefulla arkiv  
10890000Övrig nationalförmögenhet  

109 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 
10900000 Förskottsbetalningar för jord- och vattenområden 
10910000 Förskottsbetalningar för bostadsbyggnader  
10920000 Förskottsbetalningar för andra byggnader 
10930000 Förskottsbetalningar för annan nationalförmögenhet  
10940000 Påbörjade jord- och vattenområden 
10940010 Påbörjade jord- och vattenområden, anskaffningskonto 
10950000 Påbörjade bostadsbyggnader  
10950010 Påbörjade bostadsbyggnader, anskaffningskonto.  
10960000 Påbörjade övriga bostadsbyggnader 
10960010 Påbörjade övriga bostadsbyggnader, anskaffningskonto  
10970000 Övriga påbörjade byggnader 
10970010 Påbörjad övrig nationalegendom, anskaffningskonto  

11.-13 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR 

11. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
110 Etablerings- och organisationsutgifter 

11000000 Grundläggnings- och organisationsutgifter  
11000090 Grundläggnings- och organisationsutgifter, utanför Kieku 

111 Forsknings- och utvecklingsutgifter 
11100000 Malmletning 
11190000 Övriga forsknings- och utvecklingsutgifter 
11190090 Övriga forsknings- och utvecklingsutgifter, utanför Kieku 

112 Immateriella rättigheter 
11200000 Inköpta färdiga program och datasystem  
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11200090 Inköpta färdiga program och datasystem, utanför Kieku  
11210000 Patenträttigheter 
11210090 Patenträttigheter, utanför Kieku 
11220000 Upphovsrättigheter  
11220090 Upphovsrättigheter, utanför Kieku 
11230000 Anslutningsavgifter 
11230090 Anslutningsavgifter, utanför Kieku 
11290000 Övriga immateriella rättigheter  
11290090 Övriga immateriella rättigheter, utanför Kieku 

113 Affärsvärde 
11300000 Affärsvärde 

114 Övriga utgifter med lång verkningstidt 
11400000 Självtillverkade och på beställning tillverkade datasystem  
11400090 Självtillverkade och på beställning tillverkade datasystem, utanför Kieku  
11490000 Övriga utgifter med lång verkningstid 
11490090 Övriga utgifter med lång verkningstid, utanför Kieku  

119 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 
11900000 Förskottsbetalning för immateriella anläggningstillgångar  
11900001 Förskottsbetalning för färdiga program och datasystem  
11910000 Pågående anskaffningar av immateriella anläggningstillgångar 
11910010 Pågående anskaffningar av immateriella anläggningstillgångar, 
anskaffningskonto 
11910090 Pågående anskaffningar av immateriella anläggningstillgångar, utanför Kieku  

12. MATERIELLA TILLGÅNGAR 
120 Jord- och vattenområden 

12000000 Skogsområden 
12010000 Åkerområden 
12020000 Områden med grus, torv och annan marktäkt  
12030000 Forsandelar  
12040000 Vattenområden 
12080000 Jord- och vattenområden avsedda för rekreation  
12090000 Jord- och vattenområden 
12090090 Jord- och vattenområden, utanför Kieku 
12090999 Överföring av jord- och vattenområden från ett verk till ett annat 

121 Byggnadsmarks- och vattenområden 
12100000 Markområden 
12110000 Vägunderlag 
12110900 Vägunderlag, Trafikledsverket  
12120000 Järnvägsunderlag  
12120900 Järnvägsunderlag, Trafikledsverket  
12130000 Forsandelar  
12140000 Vattenområden 
12190000 Övriga byggnadsmarks- och vattenområden 
12190999 Överföring av byggnadsmarks- och vattenområden från ett verk till ett annat 

122 Byggnader 
12200000 Bostadsbyggnader  
12200090 Bostadsbyggnader, utanför Kieku  
12210000 Kontorsbyggnader 
12210090 Kontorsbyggnader, utanför Kieku 
12220000 Industribyggnader  
12220090 Industribyggnader, utanför Kieku 
12230000 Lagerbyggnader  
12230090 Lagerbyggnader, utanför Kieku  
12240000 Museer och slott 
12250000 Övriga kulturbyggnader  
12260000 Kaserner 
12260090 Kaserner, utanför Kieku 
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12270000 Skolbyggnader  
12290000 Övriga byggnader  
12290090 Övriga byggnader, utanför Kieku 
12290999 Överföring av övriga byggnader från ett verk till ett annat 

123 Konstruktioner 
12300000 Konstruktioner 
12300090 Konstruktioner, utanför Kieku 
12300999 Överföring av konstruktioner från ett verk till ett annat  

124 Anläggningar 
12400000 Vägbyggnadskonstruktioner  
12400090 Vägbyggnadskonstruktioner, utanför Kieku 
12410000 Järnvägsbyggnadskonstruktioner  
12420000 Övriga markkonstruktioner 
12430000 Farleder och kanaler  
12440000 Övriga vattenbyggkonstruktioner  
12440090 Övriga vattenbyggkonstruktioner, utanför Kieku  
12490000 Övriga byggkonstruktioner 
12490090 Övriga byggkonstruktioner, utanför Kieku  
12490999 Överföring av konstruktioner från ett verk till ett annat  

125-126 Maskiner och anordningar 
12500000 Bilar och andra landtransportmedel  
12500090 Bilar och andra landtransportmedel, utanför Kieku  
12510000 Fartyg och övriga vattentransportmedel 
12510090 Fartyg och övriga vattentransportmedel, utanför Kieku  
12520000 Flygplan och övriga lufttransportmedel  
12520090 Flygplan och övriga lufttransportmedel, utanför Kieku  
12530000 Tunga maskiner  
12530090 Tunga maskiner, utanför Kieku 
12540000 Lätta maskiner 
12540090 Lätta maskiner, utanför Kieku 
12550000 ICT-utrustning 
12550090 ICT-utrustning, utanför Kieku 
12560000 Kontorsmaskiner och utrustning 
12560090 Kontorsmaskiner och utrustning, utanför Kieku  
12570000 Telefoncentraler och övrig kommunikationsutrustning  
12570090 Telefoncentraler och övrig kommunikationsutrustning, utanför Kieku  
12580000 Audiovisuella maskiner och utrustning  
12580090 Audiovisuella maskiner och utrustning, utanför Kieku  
12590000 Laboratorieutrustning och -inventarier 
12590090 Laboratorieutrustning och -inventarier, utanför Kieku 
12600000 Övrig forskningsutrustning 
12600090 Övrig forskningsutrustning, utanför Kieku  
12610000 Vattenkonstruktionsanordningar 
12610090 Vattenkonstruktionsanordningar, utanför Kieku  
12690000 Övriga maskiner och anordningar  
12690090 Övriga maskiner och anordningar, utanför Kieku  
12690999 Överföring av maskiner och anordningar från ett verk till ett annat  

127 Inventarier 
12700000 Bostadslägenhets- och kontorsinredning 
12700090 Bostadslägenhets- och kontorsinredning, utanför Kieku 
12790000 Övrig inredning 
12790090 Övrig inredning, utanför Kieku  
12790999 Överföring av inventarier från ett verk till ett annat  

128 Övriga materiella tillgångar 
12800000 Konstföremål 
12800090 Konstföremål, utanför Kieku 
12810000 Metallmineraler 
12820000 Annat än metallmineraler 
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12890000 Övriga materiella tillgångar 
12890090 Övriga materiella tillgångar, utanför Kieku  
12890999 Överföring av övriga materiella tillgångar från ett verk till ett annat  

129 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 
12900000 Förskottsbetalningar för jord- och vattenområden 
12910000 Förskottsbetalningar för bostadsbyggnader 
12920000 Förskottsbetalningar för andra byggnader  
12930000 Förskottsbetalningar för mark- och vattenkonstruktioner 
12940000 Övriga förskottsbetalningar 
12950000 Halvfärdiga jord- och vattenområden 
12950010 Påbörjade jord- och vattenområden, anskaffningskonto 
12960000 Halvfärdiga bostadsbyggnader  
12960010 Påbörjade bostadsbyggnader, anskaffningskonto.  
12970000 Halvfärdiga övriga byggnader  
12970010 Påbörjade övriga bostadsbyggnader, anskaffningskonto  
12970090 Halvfärdiga övriga byggnader, utanför Kieku  
12980000 Halvfärdiga konstruktioner  
12980010 Påbörjade konstruktioner, anskaffningskonto.  
12980090 Halvfärdiga konstruktioner, utanför Kieku  
12980900 Järnvägsmaterial 
12990000 Övriga pågående anskaffningar av materiella anläggningstillgångar 
12990010 Övriga pågående anskaffningar av materiella anläggningstillgångar, 
anskaffningskonto 
12990090 Övriga pågående anskaffningar av materiella anläggningstillgångar, utanför 
Kieku 
12990998 Anläggningstillgångar som överförs som serviceproduktion till annan 
bokföringsenhet  
12990999 Utredningskonto för anskaffning av anläggningstillgångar  

13. VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA 
LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR 

130 Värdepapper ingående anläggningstillgångarna 
13000000 Fastighetsaktier 
13010000 Aktiebolagsaktier  
13010001 Aktiebolagsaktier, Statsrådets kansli 
13010200 Bostadsaktier 
13010900 Övriga aktier 
13010090 Övriga aktier, utanför Kieku 
13010999 Överföring av övriga aktier från ett verk till ett annat  
13020000 Andelar i internationella finansinstitut  
13030000 Övriga andelar  
13030090 Övriga andelar, utanför Kieku 
13030999 Överföring av övriga andelar från ett verk till ett annat 

131 Placeringar i statens affärsverk 
13100000 Statliga affärsverks grundkapital 
13100999 Ändringar i statens affärsverks grundkapital  
13110000 Kapital som placerats i statliga affärsverk under villkor av övrigt eget kapital  
13110999 Ändringar av kapital som placerats i statliga affärsverk under villkor av övrigt 
eget kapital. 

132 Lånefordringar för statliga fonder utanför budgeten 
13200000 Gårdsbrukets utvecklingsfonds lånefordringar  
13210000 Statens bostadsfonds lånefordringar  
13220000 Statens pensionsfonds lånefordringar  
13290000 Statens övriga icke budgeterade fonders fordringar  

134 Givna skuldebrevslån i euro 
13400000 Emitterade skuldebrevslån i euro  
13410000 Återbetalning av skuldebrevslån i euro  

135 Inköp av masskuldebrevslån i euro 



Ekonomi och personal Statskontoret 

Systemtekniska Kieku och övriga underindelningar i affärsbokföringens konton, 8 tecken 

  1.1.2021 

X 

13500000 Inköp av masskuldebrevslån i euro  
13510000 Försäljning av masskuldebrevslån i euro  

136 Övriga långfristiga placeringar i euro 
13600000 Övriga långfristiga placeringar i euro  
13610000 Försäljning av övriga långfristiga placeringar i euro  
13620000 Kapitallånefordringar och övriga motsvarande placeringar  
13620009 Andra placeringar som har eget kapital som kriterier  
13630000 Universitet  

137 Givna skuldebrevslån i utländsk valuta 
13700000 Emitterade skuldebrevslån i utländsk valuta  
13710000 Återbetalning av emitterade skuldebrevslån i utländsk valuta 

138 Inköp av masskuldebrevslån i utländsk valuta 
13800000 Inköp av masskuldebrevslån i utländsk valuta  
13810000 Försäljning av masskuldebrevslån i utländsk valuta  

139 Övriga långfristiga placeringar i utländsk valuta 
13900000 Övriga långfristiga placeringar i utländsk valuta  
13910000 Försäljning av övriga långfristiga placeringar i utländsk valuta  

14. VÄRDERINGSPOSTER 
140. Värderingsposter 

14000000 Värderingsposter 
14090000 Övriga värderingsposter  

15.-19 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 

15. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
150 Material och förnödenheter 

15090000 Övrigt material och tillbehör  
151 Halvfärdiga produkter 

15100000 Halvfärdiga vägprojekt 
15190000 Övriga halvfärdiga produkter 

152 Färdiga produkter/Varor 
15200000 Färdiga produkter  
15210000 Färdiga varor  
15280000 Markområden 
15290000 Övriga färdiga omsättningstillgångar  

159 Förskottsbetalning 
15900000 Förskottsbetalningar för omsättningstillgångar  

16. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 
160 Långfristiga fordringar 

16000000 Långfristiga lånefordringar i euro  
16010000 Återbetalning av långfristiga lånefordringar i euro  
16020000 Långfristiga resultatregleringar  
16030000 Långfristiga fordringar på periodiserade emissionsvinster  
16040000 Långfristiga resultatregleringar  
16060000 Långfristiga obudgeterade lånefordringar i euro (T)  
16080000 Långfristiga projektfordringar  
16090000 Övriga långfristiga fordringar  
16090010 Garantiavgifter som betalas till utlandet 
16090020 Långfristiga hyresdepositioner som betalas till utlandet  

17. KORTFRISTIGA FORDRINGAR 
170 Försäljningsfordringar 

17000000 Försäljningsfordringar (T) 
17000100 Försäljningsfordringar (T), Kieku-reskontra 
17000200 Försäljningsfordringar (T), interna fordringar  
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17008000 Försäljningsfordringar, interna (T)  
17008100 Försäljningsfordringar, Kieku-reskontra, interna (T) 

171 Lånefordringar i euro 
17100000 Kortfristiga lånefordringar i euro  
17110000 Återbetalning av kortfristiga lånefordringar i euro  
17120000 Kortfristiga obudgeterade lånefordringar i euro (T)  
17130000 Återbetalningar av kortfristiga obudgeterade lånefordringar i euro (T)  
17140000 Återbetalningar av långfristiga obudgeterade lånefordringar i euro under 
följande räkenskapsperiod (T) 

172 Lånefordringar i utländsk valuta 
17200000 Kortfristiga lånefordringar i utländsk valuta  
17210000 Återbetalning av kortfristiga lånefordringar i utländsk valuta 

173 Resultatregleringar 
17310000 Räntefordringar  
17310001 Dröjsmålsräntefordringar på obetalda pensionsavgifter  
17310002 Dröjsmålsräntefordringar på betalda pensionsavgifter  
17320000 Mervärdesskattefordringar  
17330000 Räntefordringar (T) 
17380000 Kortfristiga projektfordringar  
17390000 Övriga resultatregleringar (T) 
17390001 Resultatregleringar för pensionsutbetalningar (T)  
17390002 Resultatregleringar för investeringar (T)  
17391000 Resultatregleringar för olycksfallsavgifter, interna (T) 
17398000 Resultatregleringar, interna (T) 

174 Övriga kortfristiga fordringar 
17400000 Tullfordringar (T) 
17410000 Utgivna understöd och ersättningar  
17430000 Fordringar som anknyts till medel som koordineras i ett samfinansierat projekt 
(T) 
17470000 Fordringar som anknyter till överföringsekonomins vederlagsfria intäkter (T) 
17470100 Fordringar som anknyter till överföringsekonomins vederlagsfria intäkter, 
Kieku-reskontra (T) 
17478000 Fordningar som anknyter till överföringsekonomins vederlagsfria intäkter, 
interna (T) 
17478100 Fordringar som anknyter till överföringsekonomins vederlagsfria intäkter, 
Kieku-reskontra, interna (T) 
17490000 Övriga kortfristiga fordringar (T) 
17490001 Givna säkerheter (T) 
17490002 Premier, utbetalda (T) 
17490003 Övriga kortfristiga fordringar 1 (T) 
17490010 Övriga kortsiktiga fordringar (T), betalkort och e-handel 
17490020 Betalningar mot återbetalningsförbindelse (T) 
17490030 Lokala övriga fordringar (T) 
17490040 Fordringar från skattetagare (T) 
17490100 Övriga kortsiktiga intäkter (T), Kieku-reskontra 
17490300 Övriga kortsiktiga intäkter (T), löner 
17490400 Placeringsverksamhetens kortsiktiga intäkter (T) 
17498000 Övriga kortfristiga fordringar, interna (T) 
17498100 Övriga kortsiktiga intäkter (T), Kieku-reskontra, interna 

175 Statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar 
17500000 Statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar  
17510000 Återbetalningar av statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar  

179 Förskottsbetalningar 
17900000 Reseförskott 
17910000 Utgivna försträckningsmedel  
17910010 Givna förskottsmedel 1 
17910020 Givna förskottsmedel 2 
17990000 Övriga förskott 
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17990010 Beskickningens förskott för hälsovård 
17990011 Kortfristiga hyresförskott som betalas till utlandet  
17990012 Övriga förskott till beskickningen  

18. VÄRDEPAPPER INGÅENDE I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA 
KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

180 Värdepapper ingående i finansieringstillgångarna 
18000000 Fastighetsaktier 
18010000 Övriga aktier 
18020000 Andelar i internationella finansinstitut  
18030000 Övriga andelar  
18090000 Övriga värdepapper i finansieringstillgångar  

181 Inköp av masskuldebrevslån i euro 
18100000 Inköp av masskuldebrevslån i euro  
18110000 Försäljning av masskuldebrevslån i euro  

182 Övriga placeringar i euro 
18210000 Depositioner i euro (T) 
18220000 Övriga depositioner (T) 
18230000 Beviljade krediter (T) 
18290000 Övriga placeringar i euro (T) 

183 Inköp av masskuldebrevslån i utländsk valuta 
18300000 Inköp av masskuldebrevslån i utländsk valuta 
18310000 Försäljning av masskuldebrevslån i utländsk valuta  

184 Övriga placeringar i utländsk valuta 
18400000 Valutadepositioner (T) 
18490000 Övriga placeringar i valuta (T) 

188 Övriga kortfristiga placeringar i euro 
18800000 Övriga kortfristiga placeringar i euro  
18810000 Återbetalning av övriga kortfristiga placeringar i euro  

189 Övriga kortfristiga placeringar i utländsk valuta 
18900000 Övriga kortfristiga placeringar i utländsk valuta  
18910000 Återbetalning av övriga kortfristiga placeringar i utländsk valuta  

19. KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL  
190 Kassakonton 

19000000 Kassakonto (T) 
191 Transaktionskonton för inkomster 

19100100 Allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 
19100310 Allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Handelsbanken  
19100400 Allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Aktia  
19100500 Allmänna transaktionskonton för inkomster (T), OP 
19100600 Allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Ålandsbanken  
19100800 Allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank  
19110101 Övriga transaktionskonton för inkomster (T) Nordea 1 
19110102 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 2 
19110103 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 3 
19110104 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 4 
19110105 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 5 
19110106 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 6 
19110107 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 7 
19110108 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 8 
19110109 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 9 
19110110 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 10  
19110111 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 11 
19110112 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 12  
19110113 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 13  
19110114 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 14  
19110115 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 15 
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19110116 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 16  
19110117 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 17  
19110118 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 18 
19110119 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 19  
19110120 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 20  
19110121 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 21  
19110122 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 22 
19110123 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 23  
19110124 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 24  
19110125 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 25 
19110126 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 26  
19110127 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 27  
19110311 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Handelsbanken 1  
19110312 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Handelsbanken 2  
19110313 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Handelsbanken 3  
19110330 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), SEB 
19110360 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), S-bank 
19110370 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), DNB NOR 
19110380 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Swed bank  
19110390 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), S-pankki 
19110401 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Aktia 1 
19110402 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Aktia 2 
19110403 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Aktia 3 
19110501 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 1 
19110502 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 2 
19110503 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 3 
19110504 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 4 
19110505 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 5 
19110506 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 6 
19110507 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 7 
19110508 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 8 
19110509 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 9 
19110510 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 10 
19110511 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 11 
19110512 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 12 
19110513 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 13 
19110514 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 14 
19110515 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 15 
19110516 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 16 
19110517 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 17 
19110518 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 18 
19110519 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 19 
19110520 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 20 
19110521 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 21 
19110522 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 21 
19110523 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 23 
19110524 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 24 
19110525 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 25 
19110526 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 26 
19110527 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 27 
19110601 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Ålandsbanken 1  
19110602 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Ålandsbanken 2 
19110603 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Ålandsbanken 3  
19110801 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 1  
19110802 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 2  
19110803 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 3  
19110804 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 4 
19110805 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 5  
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19110806 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 6  
19110807 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 7 
19110808 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 8  
19110809 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 9  
19110810 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 10 
19110811 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 11  
19110812 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 12  
19110813 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 13 
19110814 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 14  
19110815 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 15  
19110816 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 16  
19110817 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 17 
19110818 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 18  
19110819 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 19  
19110820 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 20 
19110821 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 21  
19110822 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 22  
19110823 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 23  
19110824 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 24 
19110825 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 25  
19110826 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 26  
19110827 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 27 

192 Transaktionskonto för utgifter 
19200100 Allmänna transaktionskonton för utgifter (T), Nordea  
19200500 Allmänna transaktionskonton för utgifter (T), OP 
19200800 Allmänna transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank  
19210101 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Nordea 1  
19210102 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Nordea 2  
19210103 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Nordea 3  
19210104 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Nordea 4  
19210105 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Nordea 5  
19210106 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Nordea 6  
19210107 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Nordea 7  
19210501 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), OP 1 
19210502 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), OP 2 
19210503 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), OP 3 
19210504 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), OP 4 
19210505 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), OP 5 
19210506 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), OP 6 
19210507 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), OP 7 
19210600 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Ålandsbanken  
19210801 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank 1  
19210802 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank 2  
19210803 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank 3  
19210804 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank 4  
19210805 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank 5 
19210806 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank 6  
19210807 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank 7  

193 Övriga bankkonton 
19300000 Statens PM-konto (T) 
19300500 Statens PM-konto (T), OP 
19300600 Statens PM-konto 2 Finlands Bank, insättningar (T) 
19310911 Valutakonton (T), USD, OP 
19310912 Valutakonton (T), GBP, OP 
19310913 Valutakonton (T), JPY, OP 
19310914 Valutakonton (T), CHF, OP 
19310915 Valutakonton (T), DKK, OP 
19310916 Valutakonton (T), CAD, OP 
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19310917 Valutakonton (T), SEK, OP 
19310918 Valutakonton (T), NOK, OP 
19310919 Valutakonton (T), AUD, OP 
19310921 Valutakonton (T) 1, Utland 
19310922 Valutakonton (T) 2, Utland 
19310923 Valutakonton (T) 3, Utland 
19310924 Valutakonton (T) 4, Utland 
19310925 Valutakonton (T) 5, Utland 
19310926 Valutakonton (T) 6, Utland 
19310927 Valutakonton (T) 7, Utland 
19310928 Valutakonton (T) 8, Utland 
19310929 Valutakonton (T) 9, Utland 
19310930 Valutakonton (T) 10, Utland 
19310931 Valutakonton Nordea HUF (T) 
19310932 Valutakonton Nordea PLN (T) 
19310940 Valutakonton (T), CZK, OP 
19310941 Valutakonton (T), HUF, OP 
19310942 Valutakonton (T), PLN, OP 
19310943 Valutakonton (T), USD, Danske Bank  
19310944 Valutakonton (T), GBP, Danske Bank  
19310945 Valutakonton (T), JPY, Danske Bank 
19310946 Valutakonton (T), CHF, Danske Bank 
19310947 Valutakonton (T), DKK, Danske Bank 
19310948 Valutakonton (T), CAD, Danske Bank  
19310949 Valutakonton (T), SEK, Danske Bank 
19310950 Valutakonton (T), NOK, Danske Bank 
19310959 Valutakonton (T), AUD, Danske Bank  
19310960 Valutakonton (T), CZK, Danske Bank 
19310961 Valutakonton (T), HUF, Danske Bank 
19310962 Valutakonton (T), PLN, Danske Bank 
19310963 Valutakonton (T) 11, Utland 
19310964 Valutakonton (T) 12, Utland 
19310965 Valutakonton (T) 13, Utland 
19310966 Valutakonton (T) 14, Utland 
19310967 Valutakonton (T) 15, Utland 
19310968 Valutakonton (T) 16, Utland 
19310969 Valutakonton (T) 17, Utland 
19310970 Valutakonton (T) 18, Utland 
19310971 Valutakonton(T) 19, Utland 
19310972 Valutakonton (T) 20, Utland 
19310973 Valutakonton (T) 21, Utland 
19310974 Valutakonton (T) 22, Utland 
19320100 Moderkonto för koncernkontosystemet, utan saldo (T), Nordea  
19320110 Moderkonto för koncernkontosystemet, med saldo (T), Nordea  
19320500 Moderkonto för koncernkontosystemet, utan saldo (T), OP  
19320510 Moderkonto för koncernkontosystemet, med saldo (T), OP  
19320800 Moderkonto för koncernkontosystemet, utan saldo (T), Danske Bank  
19320810 Moderkonto för koncernkontosystemet, med saldo (T), Danske Bank  
19390000 Övriga bankkonton (T) 
19390001 Övriga bankkonton (T) 1 
19390002 Övriga bankkonton (T) 2 
19390003 Övriga bankkonton (T) 3 
19390004 Övriga bankkonton (T) 4 
19390005 Övriga bankkonton (T) 5 
19390006 Övriga bankkonton (T) 6 
19390007 Övriga bankkonton (T) 7 
19390008 Övriga bankkonton (T) 8 
19390009 Övriga bankkonton (T) 9 
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19390010 Övriga bankkonton (T) 10 
19390011 Övriga bankkonton (T) 11 
19390012 Övriga bankkonton (T) 12 
19390013 Övriga bankkonton (T) 13 
19390014 Övriga bankkonton (T) 14 
19390015 Övriga bankkonton (T) 15 
19390016 Övriga bankkonton (T) 16 
19390017 Övriga bankkonton (T) 17 
19390018 Övriga bankkonton (T) 18 
19390019 Övriga bankkonton (T) 19 
19390020 Övriga bankkonton (T) 20 
19390021 Övriga bankkonton (T) 21 
19390022 Övriga bankkonton (T) 22 
19390023 Övriga bankkonton (T) 23 
19390024 Övriga bankkonton (T) 24 
19390025 Övriga bankkonton (T) 25 
19390026 Övriga bankkonton (T) 26 
19390027 Övriga bankkonton (T) 27 
19390028 Övriga bankkonton (T) 28 
19390029 Övriga bankkonton (T) 29 
19390030 Övriga bankkonton (T) 30 
19390031 Övriga bankkonton (T) 31 
19390032 Övriga bankkonton (T) 32 
19390033 Övriga bankkonton (T) 33 
19390034 Övriga bankkonton (T) 34 
19390035 Övriga bankkonton (T) 35 

194 Statens allmänna inkomst- och utgiftskonton 
19400100 Statens allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Nordea  
19400310 Statens allmänna transaktionskonton för inkomster (T), SHB  
19400400 Statens allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Aktia  
19400500 Statens allmänna transaktionskonton för inkomster (T), OP  
19400600 Statens allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Ålandsbanken  
19400800 Statens allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank  
19410100 Statens allmänna transaktionskonton för utgifter (T), Nordea  
19410500 Statens allmänna transaktionskonton för utgifter (T), OP  
19410600 Statens allmänna transaktionskonton för utgifter (T), Ålandsbanken  
19410800 Statens allmänna transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank  

195 Övrig kassa och övriga banktillgodohavanden 
19500000 Deponerade främmande medel (T)  
19510000 Fondernas medel (T) 
19520000 Finansieringsmedel utanför budgeten (T)  
19580000 Medel som hör till statens fonder utanför budgeten och omfattas av statens 
kassahushållning 

199 Konton för den interna penningrörelsen 
19910000 Remisskonto (T) 
19910001 Remisskonto, valutabetalning (T)  
19910002 Remisskonto / NTM-Trafikverket-registreringsmodellen (T) 
19920000 Utgifter som överförs till en annan bokföringsenhet  
19920001 Utgifter som överförs till en annan bokföringsenhet / NTM-Trafikverket-
registreringsmodellen 
19920002 Fakturering av servering i representationslokaler  
19930100 Täckningsmedel (T), Nordea 
19930101 Täckningsmedel (T), Nordea Target 2 
19930500 Täckningsmedel (T), OP 
19930501 Täckningsmedel (T), OP Target 2 
19930800 Täckningsmedel Danske Bank (T) 
19940100 Tömningar (T), Nordea 
19940310 Tömningar (T), Handelsbanken  
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19940400 Tömningar (T), Aktia 
19940500 Tömningar (T), OP 
19940600 Tömningar (T), Ålandsbanken 
19940800 Tömningar (T), Danske Bank 
19950000 Bokföringsenhetens internt remisskonto (T) 
19950020 Beskickningens interna remisskonto (T) 
19960100 Interna täckningsmedel (T), Nordea 
19960500 Interna täckningsmedel (T), OP 
19960800 Interna täckningsmedel (T), Danske Bank 
19970100 Interna tömningar (T), Nordea 
19970310 Interna tömningar (T), Handelsbanken  
19970400 Interna tömningar (T), Aktia 
19970500 Interna tömningar (T), OP 
19970600 Interna tömningar (T), Ålandsbanken 
19970800 Interna tömningar (T), Danske Bank 
19980000 Utredningskonto för penningrörelse (T)  
19980001 Medel deponerade i Statens kärnavfallshanteringsfond (T) 
19980003 Utredningskonto för penningrörelse (T), kontantöverföring  
19980004 Utredningskonto för penningrörelse (T), betalkort (fordringar)  
19980100 Utredningskonto för penningrörelse (T), SEPA 
19980101 Utredningskonto för penningrörelse (T)  
19980102 Utredningskonto för penningrörelse (T)  
19980103 Utredningskonto för penningrörelse (T)  
19980104 Utredningskonto för penningrörelse (T)  
19980105 Konto för utredning av penningrörelse (T)  
19980911 Utredningskonto för penningrörelse (T), USD  
19980912 Utredningskonto för penningrörelse (T), GBP 
19980913 Utredningskonto för penningrörelse (T), JPY  
19980914 Utredningskonto för penningrörelse (T), CHF  
19980915 Utredningskonto för penningrörelse (T), DKK  
19980916 Utredningskonto för penningrörelse (T), CAD 
19980917 Utredningskonto för penningrörelse (T), SEK  
19980918 Utredningskonto för penningrörelse (T), NOK 
19980919 Utredningskonto för penningrörelse (T), AUD  
19980920 Utredningskonto för penningrörelse (T), Salama  
19980940 Utredningskonto för penningrörelse (T), CZK 
19980941 Utredningskonto för penningrörelse (T), HUF  
19980942 Utredningskonto för penningrörelse (T), PLN  
19980943 Utredningskonto för penningrörelse (T), USD Danske Bank  
19980944 Utredningskonto för penningrörelse (T), GBP Danske Bank  
19980945 Utredningskonto för penningrörelse (T), JPY Danske Bank  
19980946 Utredningskonto för penningrörelse (T), CHF Danske Bank  
19980947 Utredningskonto för penningrörelse (T), DKK Danske Bank  
19980948 Utredningskonto för penningrörelse (T), CAD Danske Bank  
19980949 Utredningskonto för penningrörelse (T), SEK Danske Bank 
19980950 Utredningskonto för penningrörelse (T), NOK Danske Bank  
19980959 Utredningskonto för penningrörelse (T), AUD Danske Bank  
19980960 Utredningskonto för penningrörelse (T), CZK Danske Bank 
19980961 Utredningskonto för penningrörelse (T), HUF Danske Bank  
19980962 Utredningskonto för penningrörelse (T), PLN Danske Bank  
19990000 Kvitteringar av intern fakturering (T) 

2.  PASSIVA 

20. - 21. EGET KAPITAL 

20.  STATENS KAPITAL 



Ekonomi och personal Statskontoret 

Systemtekniska Kieku och övriga underindelningar i affärsbokföringens konton, 8 tecken 

  1.1.2021 

XVIII 

200 Statens kapital 1.1.1998 
20000000 Statens kapital 1.1.1998 

207 Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder 
20700000 Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder  

208 Kapitalöverföringar 
20800000 Överföringar från statens allmänna transaktionskonto för utgifter (T)  
20810000 Överföringar till statens allmänna transaktionskonto för inkomster  (T) 
20820000 Överföringar från remisskonto (T) 
20830000 Överföringar av besittningar  
20840000 Utgiftsöverföringar med anledning av gemensamma anskaffningar  
20850000 Överföringar från kvitteringar av intern fakturering (T)  

209 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod 
20900000 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod 

21.  FONDKAPITAL 
210 Statliga fonder utanför budgeten 

21000000 Kapitalet i statens fonder utanför budgeten  
21010000 Budgetöverföringar  
21020000 Intäkts/kostnadsåterstod från tidigare räkenskapsperioder  
21030000 Räkenskapsperiodens intäkts/kostnadsåterstod  

211 Statliga fonder inom budgeten 
212 Övriga statliga fonder och donerade medel 

21280000 Övriga fonder (T) 

22. RESERVERINGAR 
220 Reserveringar 

22000000 Frivilliga reserveringar  
22010000 Obligatoriska reserveringar  

23.  VÄRDERINGSPOSTER 
230 Uppskrivningar 

23000000 Uppskrivningar av nationalförmögenhet  
23010000 Uppskrivningar av anläggningstil lgångar och övriga långfristiga placeringar  
23090000 Uppskrivningar av övriga poster  

231 Övriga värderingsposter 
23100000 Värdenedskrivningar av främmande kapital  
23190000 Övriga värderingsposter  

24. - 29. FRÄMMANDE KAPITAL 

24. LÅNGFRISTIGT 
240 Upptagna lån i euro 

24000000 Masskuldebrevslån i euro  
24010000 Skuldebrevslån i euro  
24060000 Emissionsvinster på masskuldebrevslån i euro  
24070000 Emissionsförluster på masskuldebrevslån i euro  
24080000 Obudgeterade lån i euro (T) 
24090000 Övriga lån i euro 

241 Upptagna lån i utländsk valuta 
24100000 Masskuldebrevslån i utländsk valuta  
24110000 Skuldebrevslån i utländsk valuta  
24160000 Emissionsvinster på masskuldebrevslån i utländsk valuta  
24170000 Emissionsförluster på masskuldebrevslån i utländsk valuta  
24190000 Övriga lån i utländsk valuta 

244 Lån ur statliga fonder utanför budgeten 
24400000 Lån från pensionsfonden  
24410000 Lån från statens kärnavfallshanteringsfond  

247 Långfristiga resultatregleringar 
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24700000 Pensionsansvarsskuld 
24710000 Långfristiga passiva resultatregleringar på periodiserade emissionsförluster  
24790000 Övriga långfristiga resultatregleringar  

249 Övriga långfristiga skulder 
24990000 Övriga långfristiga skulder  

25. - 26.  KORTFRISTG 
250-251 Samlingskonton för statliga fonder utanför budgeten 

25000000 Samlingskonto för gårdsbrukets utvecklingsfond (T)  
25010000 Samlingskonto för jordbrukets interventionsfond (T)  
25020000 Statsgarantifondens samlingskonto (T)  
25030000 Försörjningsberedskapsfondens samlingskonto (T) 
25040000 Oljeskyddsfondens samlingskonto (T) 
25050000 Statens bostadsfonds samlingskonto (T) 
25060000 Statens kärnavfallshanteringsfonds samlingskonto (T)  
25080000 Statens säkerhetsfonds samlingskonto (T)  
25090000 Statens televisions- och radiofonds samlingskonto (T) 
25100000 Brandskyddsfonds samlingskonto (T)  
25110000 Samlingskonto för Stabilitetsfonden (T)  

252 Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod 
25200000 Amorteringar av masskuldebrevslån i euro  
25210000 Amorteringar av skuldebrevslån i euro  
25220000 Amorteringar av övriga lån i euro 
25230000 Amorteringar av masskuldebrevslån i utländsk valuta  
25240000 Amorteringar av skuldebrevslån i utländsk valuta och övriga lån i utländsk 
valuta 
25250000 Emissionsvinster på amorteringar av masskuldebrevslån i euro 
25260000 Emissionsvinster på amorteringar av masskuldebrevslån i utländsk valuta  
25270000 Emissionsförluster på amorteringar av masskuldebrevslån i euro  
25280000 Emissionsförluster på amorteringar av masskuldebrevslån i utländsk valuta  
25290000 Amorteringar av lån från statliga fonder utanför budgeten  
25291000 Amorteringar av obudgeterade lån i euro (T) 

253 Kortfristiga lån i euro 
25300000 Skuldsaldot på koncernkontosystemets moderkonton i respektive bank som 
sköter statens transaktionenelse (T) 
25310000 Kortfristiga masskuldebrevslån i euro  
25320000 Amorteringar av kortfristiga masskuldebrevslån i euro  
25330000 Kortfristiga skuldebrevslån i euro 
25340000 Amorteringar av kortfristiga skuldebrevslån i euro  
25350000 Övriga kortfristiga lån i euro 
25360000 Amorteringar av övriga kortfristiga lån i euro 
25380000 Obudgeterade lån i euro (T) 
25390000 Amorteringar av obudgeterade lån i euro (T) 

254 Kortfristiga lån i utländsk valuta 
25400000 Kortfristiga masskuldebrevslån i utländsk valuta  
25410000 Amorteringar av kortfristiga masskuldebrevslån i utländsk valuta 
25420000 Kortfristiga skuldebrevslån i utländsk valuta  
25430000 Amorteringar av kortfristiga skuldebrevslån i utländsk valuta  
25440000 Övriga lån i utländsk valuta  
25450000 Amorteringar av övriga lån i utländsk valuta  
25490000 Obudgeterade lån i utländsk valuta (T)  

255 Främmande medel lämnade i statens vård 
25500000 Deponerade främmande medel (T)  

256 Erhållna förskott 
25600000 Erhållna leveransförskott  
25690000 Övriga erhållna förskott 
25690001 Övriga erhållna förskott 1 
25690002 Övriga erhållna förskott 2 
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257 Leverantörsskulder 
25700000 Leverantörsskulder (T) 
25700031 Leverantörsskulder (T), Beskickning 
25700032 Leverantörsskulder (T), Beskickningar Rondo motkonto  
25700033 Leverantörsskulder (T), Beskickningens M2 motkonto 
25700034 Leverantörsskulder (T), Beskickningens Prima motkonto 
25700100 Leverantörsskulder (T), Kieku-reskontra 
25700200 Leverantörsskulder (T), intern fakturering  
25700300 Leverantörsskulder (T), reseräkningar  
25700600 Leverantörsskulder (T), betalkort Nordea  
25700700 Leverantörsskulder (T), resekonto Nordea  
25708000 Leverantörsskulder, interna (T) 
25708100 Leverantörsskulder, Kieku-reskontra, interna (T) 

258 Avräkningar mellan bokföringsenheterna 
25800100 Förskottsinnehållningar (T) 
25800200 Förskottsinnehållningar, källskatt (bl.a. Sf-utbetalning) (T) 
25800400 Förskottsinnehållningar/pensioner (T)  
25800401 Förskottsinnehållningar/olycksfall (T) 
25800500 Förskottsinnehållningar/lönegaranti (T)  
25800501 Förskottsinnehållningar / sysselsättningsstöd och företrädare för minderåriga 
(T) 
25800502 Förskottsinnehållningar/kapitalräntor (T) 
25800503 Förskottsinnehållningar/ övriga än löner och arvoden (T)  
25810000 Socialskyddsavgifter (T) 
25810001 Socialskyddsavgifter, övriga system (T) 
Detta konto används för socialskyddsavgifter som betalas via andra system.  
25820000 Olycksfallsavgifter (T) 
25830000 Inkomster som skall överföras vidare till en annan bokföringsenhet  
25830105 Inkomster som överförs till en annan bokföringsenhet / NTM-Trafikverket-
registreringsmodellen 
25830100 Inkomster som skall överföras vidare till en annan bokföringsenhet/PRH 
utbetalning 
25830101 Inkomster som skall överföras vidare till en annan bokföringsenhet 1  
25830102 Inkomster som skall överföras vidare till en annan bokföringsenhet 2  
25830103 Inkomster som skall överföras vidare till en annan bokföringsenhet 3  
25830104 Inkomster som skall överföras vidare till en annan bokföringsenhet 4  
25830200 Amorteringar som skall överföras vidare till en annan bokföringsenhet 
25830300 Dröjsmålsräntor som skall överföras vidare till en annan bokföringsenhet  
25830400 Räntor som skall överföras vidare till en annan bokföringsenhet  

259-260 Poster som skall redovisas vidare 
25900000 Arbetsgivarens pensions- och understödskassebetalningar (T) 
25910000 Arbetstagarens understödskasseavgifter (T) 
25920000 Arbetsgivarens pensionsavgifter (T) 
25920001 Arbetsgivarens pensionsavgifter / företrädare för minderåriga 
25930000 Arbetstagarens pensionsavgifter (T) 
25930001 Arbetstagarens pensionsavgifter / företrädare för minderåriga  
25930100 Arbetstagarens pensionsavgifter (T), OffPL  
25940000 Medlemsavgifter (T) 
25940001 Medlemsavgifter/lönegaranti (T)  
25950000 Utmätningar (T) 
25950001 Utmätningar/lönegaranti (T) 
25950002 Utmätningar/sysselsättningsstöd (T) 
25960000 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter (T) 
25970000 Skatters samlingskonto (T) 
25970010 Samlingskonto av personens inkomstskatt (T) 
25970020 Samlingskonto av bilskatt (T) 
25970030 Samlingskonto för mervärdesskatt (T) 
25970040 Samlingskonto för arbetsgivarbetalningar (T) 
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25970050 Fastighetsskattens mellankonto (T) 
25970065 Samlingskonto för arvs- och gåvoskatt (T) 
25970070 Överlåtelseskattens mellankonto (T)  
Detta konto används som mellankonto för registrering av överlåtelseskatt.  
25970080 Samlingskonto för övriga spontana skatter (T) 
25970085 Punktskattens mellankonto (T) 
25970090 Samlingskonto för bolagsskatt (T) 
25970099 Samlingskonto för skatter som ska fördelas (T) 
25980000 Hjälpkonto för löner (T) 
25980100 Allmänt utredningskonto för löner (T)  
25980200 Utredningskonto för bruttobetalningar och -återbäring och utredningskonto för 
semesterförskott (T) 
25980300 Utredningskonto för skattefria betalningar (T) 
25980400 Utredningskonto för löneinnehållning (T)  
25980500 Utredningskonto för arbetsgivaravgifter (T)  
25980600 Utredningskonto för nettobetalningar och -återbäring (T) 
25980601 Utredningskonto för nettobetalningar och -återbäring/sysselsättningsstöd (T) 
25990000 Sockeravgifters konto (T) 
26000001 A-kontot, tullar med undantag av utjämnings- och dumpningstullar (T) 
26000003 A-kontot, utjämnings- och dumpningstullar gällande varor (T) 
26010001 B-tili, tullar med undantag av utjämnings- och dumpningstullar (T) 
26010003 B-kontot, utjämnings- och dumpningstullar gällande varor (T) 
26028000 Avräkningar av försörjningsberedskapsavgiften till statliga fonder utanför 
budgeten (T) 
260280001 Avräkningar av oljeskyddsavgiften till statliga fonder utanför budgeten (T)  
26090000 Övriga poster som skall redovisas vidare (T) 
26090001 Poster som redovisas för FPA (T) 
26090010 Beskickningens biståndsdepositioner (T) 
26090011 Beskickningens lokala socialskyddsavgifter (T) 
26090012 Pensioner som förmedlas av beskickningen (T) 
26090330 Mellankonto för medel som redovisas till utlandet (T)  
26090340 Specialindrivningens mellankonto (T)  
26090350 Samlingskonto för överföringar i beskattningssystemet (T)  
26090360 Samlingskonto för oanvända ersättningar (T) 
26090370 Samlingskonto för skatteinkomster (T) 

261 Resultatregleringar 
26110000 Semesterlöneskuld  
26120000 Ränteskulder  
26130000 Mervärdesskatteskulder 
26140000 Semesterlöneskuld (T) 
26150000 Ränteskulder (T) 
26190000 Övriga resultatregleringar (T) 
26198000 Resultatregleringar, interna (T)  

262 Övriga kortfristiga skulder 
26200000 Oklara poster (T) 
26200001 Oklara poster (T) 1 
26200002 Oklara poster (T) 2 
26200003 Oklara poster (T) 3 
26200004 Oklara poster (T) 4 
26200005 Oklara poster (T) 5 
26200006 Oklara poster (T) 6 
26200010 Oklara poster (T), löner 
26200011 Oklara poster (T), medel för överföring till Statens Pensionsfond  
26200012 Oklara poster I (T) 
26200013 Oklara poster II (T) 
26200014 Oklara poster, förvaltningens registrering av rättelser av öppna poster (T)  
26200080 Oklara poster (T), referensöverföringar  
26200081 Oklara poster 1 (T), referensöverföringar  
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26200082 Oklara poster 2 (T), referensöverföringar  
26200083 Oklara poster 3 (T), referensöverföringar  
26200084 Oklara poster 4 (T), referensöverföringar  
26200085 Oklara poster 5 (T), referensöverföringar  
26200086 Oklara poster 6 (T), referensöverföringar 
26200087 Oklara poster 7 (T), referensöverföringar  
26200088 Oklara poster 8 (T), referensöverföringar  
26200089 Oklara poster 9 (T), referensöverföringar  
26200090 Oklara poster 10 (T), referensöverföringar 
26200091 Oklara poster 11 (T), referensöverföringar  
26200092 Oklara poster 12 (T), referensöverföringar  
26200093 Oklara poster 13 (T), referensöverföringar  
26200094 Oklara poster 14 (T), referensöverföringar  
26200095 Oklara poster 15 (T), referensöverföringar 
26200096 Oklara poster 16 (T), referensöverföringar  
26200097 Oklara poster 17 (T), referensöverföringar  
26200098 Oklara poster 18 (T), referensöverföringar 
26200099 Oklara poster (T), referensöverföringar Kieku  
26200100 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto  
26200101 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 1  
26200102 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 2  
26200103 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 3  
26200104 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 4 
26200105 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 5  
26200106 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 6  
26200107 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 7  
26200108 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 8  
26200109 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 9  
26200110 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 10  
26200111 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 11  
26200112 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 12  
26200113 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 13  
26200114 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 14 
26200115 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 15  
26200116 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 16  
26200117 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 17  
26200118 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 18 
26200119 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 19  
26200120 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 20  
26200121 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 21  
26200122 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 22  
26200123 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 23 
26200124 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 24  
26200125 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 25  
26200126 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 26  
26200127 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 27 
26200310 Oklara poster (T), SHB utredningskonto  
26200330 Oklara poster (T), SEB utredningskonto 
26200340 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto  
26200360 Oklara poster (T), S-bank utredningskonto 
26200370 Oklara poster (T), DNB NOR utredningskonto  
26200380 Oklara poster (T), Swed bank utredningskonto  
26200390 Oklara poster (T), S-pankki utredningskonto 
26200400 Oklara poster (T), Aktia utredningskonto  
26200500 Oklara poster (T), OP utredningskonto 
26200501 Oklara poster (T), OP utredningskonto 1  
26200502 Oklara poster (T), OP utredningskonto 2  
26200503 Oklara poster (T), OP utredningskonto 3 
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26200504 Oklara poster (T), OP utredningskonto 4  
26200505 Oklara poster (T), OP utredningskonto 5 
26200506 Oklara poster (T), OP utredningskonto 6  
26200507 Oklara poster (T), OP utredningskonto 7  
26200508 Oklara poster (T), OP utredningskonto 8  
26200509 Oklara poster (T), OP utredningskonto 9  
26200510 Oklara poster (T), OP utredningskonto 10 
26200511 Oklara poster (T), OP utredningskonto 11  
26200512 Oklara poster (T), OP utredningskonto 12  
26200513 Oklara poster (T), OP utredningskonto 13  
26200514 Oklara poster (T), OP utredningskonto 14  
26200515 Oklara poster (T), OP utredningskonto 15  
26200516 Oklara poster (T), OP utredningskonto 16  
26200517 Oklara poster (T), OP utredningskonto 17  
26200518 Oklara poster (T), OP utredningskonto 18  
26200519 Oklara poster (T), OP utredningskonto 19  
26200520 Oklara poster (T), OP utredningskonto 20 
26200521 Oklara poster (T), OP utredningskonto 21  
26200522 Oklara poster (T), OP utredningskonto 22  
26200523 Oklara poster (T), OP utredningskonto 23  
26200524 Oklara poster (T), OP utredningskonto 24 
26200525 Oklara poster (T), OP utredningskonto 25  
26200526 Oklara poster (T), OP utredningskonto 26  
26200527 Oklara poster (T), OP utredningskonto 27  
26200600 Oklara poster (T), Ålandsbanken utredningskonto  
26200800 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto  
26200801 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 1  
26200802 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 2  
26200803 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 3 
26200804 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 4  
26200805 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 5  
26200806 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 6  
26200807 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 7  
26200808 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 8  
26200809 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 9 
26200810 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 10  
26200811 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 11  
26200812 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 12  
26200813 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 13  
26200814 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 14  
26200815 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 15  
26200816 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 16  
26200817 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 17 
26200818 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 18  
26200819 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 19  
26200820 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 20 
26200821 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 21  
26200822 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 22  
26200823 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 23 
26200824 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 24  
26200825 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 25  
26200826 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 26  
26200827 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 27  
26200911 Oklara poster (T), USD utredningskonto 
26200912 Oklara poster (T), GBP utredningskonto 
26200913 Oklara poster (T), JPY utredningskonto 
26200914 Oklara poster (T), CHF utredningskonto  
26200915 Oklara poster (T), DKK utredningskonto  
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26200916 Oklara poster (T), CAD utredningskonto 
26200917 Oklara poster (T), SEK utredningskonto 
26200918 Oklara poster (T), NOK utredningskonto 
26200919 Oklara poster (T), AUD utredningskonto 
26200940 Oklara poster (T), CZK utredningskonto 
26200941 Oklara poster (T), HUF utredningskonto  
26200942 Oklara poster (T), PLN utredningskonto  
26200943 Oklara poster (T), USD utredningskonto Danske Bank 
26200944 Oklara poster (T), GBP utredningskonto Danske Bank  
26200945 Oklara poster (T), JPY utredningskonto Danske Bank  
26200946 Oklara poster (T), CHF utredningskonto Danske Bank  
26200947 Oklara poster (T), DKK utredningskonto Danske Bank 
26200948 Oklara poster (T), CAD utredningskonto Danske Bank  
26200949 Oklara poster (T), SEK utredningskonto Danske Bank  
26200950 Oklara poster (T), NOK utredningskonto Danske Bank 
26200959 Oklara poster (T), AUD utredningskonto Danske Bank  
26200960 Oklara poster (T), CZK utredningskonto Danske Bank  
26200961 Oklara poster (T), HUF utredningskonto Danske Bank  
26200962 Oklara poster (T), PLN utredningskonto Danske Bank 
26210000 Finansiering utanför budgeten som skall registreras i intäkts- och 
kostnadsberäkningen 
26220000 Finansiering utanför budgeten som uppföljs i balansräkningen (T)  
26230000 Medel som koordineras i ett samfinansierat projekt (T) 
26270000 Skulder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria kostnader (T)  
26270005 Skulder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria kostnader, 
Salama (T) 
26270008 Skuder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria konstnader, 
STM (T) 
26270100 Överföringsekonomins verderlagsfria skulder (T), Kieku-reskontra 
26278000 Överföringsekonomins verderlagsfria skulder, interna (T)  
26278100 Överföringsekonomins verderlagsfria skulder, Kieku-reskontra, interna (T) 
26280000 Övriga kortfristiga skulder 
26290000 Övriga kortfristiga skulder (T) 
26290001 Övriga kortvariga lån WSS (T) 
26290002 Kortvariga lån av återbetalningar (T)  
26290003 Kortvariga lån av erhållna säkerheter (T) 
26290004 Kortvariga lån av erhållna premier (T)  
26290011 Övriga kortvariga lån 1 (T) 
26290012 Övriga kortvariga lån 2 (T) 
26290013 Övriga kortvariga lån 3 (T) 
26290100 Övriga kortsiktiga skulder (T), Kieku-reskontra 
26298000 Övriga kortvariga lån, interna (T) 
26298100 Övriga kortvariga lån, Kieku-reskontra, interna (T) 

29 Felkonton 
299 Felkonton 

29900000 Bokföringsenhetens felkonto  
29900100 Bokföringsenhetens felkonto, löneanknytning  
29990000 Centralbokföringens felkonto  

3. INTÄKTER AV VERKSAMHET 

30. Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet  
300 Intäkter av företagsekonomiska prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten 

30000000 Affärsekonomiska inkomster från kommuner och samkommuner enligt lagen 
om grunderna för avgifter till staten 
30010000 Affärsekonomiska inkomster från hushåll enligt lagen om grunderna för 
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avgifter till staten 
30020000 Affärsekonomiska inkomster från näringslivet enligt lagen om grunderna för 
avgifter till staten 
30030000 Affärsekonomiska inkomster från EU enligt lagen om grunderna för avgifter till 
staten 
30080000 Affärsekonomiska inkomster enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 
interna 
30090000 Övriga affärsekonomiska inkomster enligt lagen om grunderna för avgifter till 
staten 

301 Intäkter av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten 
30100000 Offentligrättsliga inkomster från kommuner och samkommuner enligt lagen om 
grunderna för avgifter till staten 
30110000 Offentligrättsliga inkomster från hushåll enligt lagen om grunderna för avgifter 
till staten 
30120000 Offentligrättsliga inkomster från näringslivet enligt lagen om grunderna för 
avgifter till staten 
30180000 Offentligrättsliga inkomster enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 
interna 
30190000 Övriga offentligrättsliga inkomster enligt lagen om grunderna för avgifter till 
staten 

302 Intäkter från företagsekonomiska prestationer enligt speciallagar 
30200000 Affärsekonomiska inkomster från kommuner och samkommuner som grundar 
sig på separat lag 
30210000 Affärsekonomiska inkomster från hushåll som grundar sig på separat lag  
30220000 Affärsekonomiska inkomster från näringslivet som grundar sig på separat lag 
30280000 Affärsekonomiska inkomster som grundar sig på separat lag, interna  
30290000 Övriga affärsekonomiska inkomster som grundar sig på separat lag  

303 Intäkter från offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar 
30300000 Offentligrättsliga inkomster från kommuner och samkommuner som grundar 
sig på separat lag 
30310000 Offentligrättsliga inkomster från hushåll som grundar sig på separat  lag 
30320000 Offentligrättsliga inkomster från näringslivet som grundar sig på separat lag  
30380000 Offentligrättsliga inkomster som grundar sig på separat lag, interna  
30381000 Vårdkostnadsintäkter från olycksfallsavgifter, interna  
30382000 Vårdkostnadsintäkter från andra försäkringsavgifter, interna  
30390000 Övriga offentligrättsliga inkomster som grundar sig på separat lag  

304 Försäkringspremieintäkter 
30400000 Försäkringspremieintäkter  
30480000 Försäkringspremieintäkter, interna  
30481000 Intäkter från olycksfallsavgifter, interna 
305 Intäkter från media- och imagenytta som erbjuds en sponsor 
30520000 Intäkter från media- och imagenytta som erbjuds näringslivet  

309 Avförande från konto av intäkter från avgiftsbelagd verksamhet 
30900000 Avförande från konto av fordringar på avgiftsbelagd verksamhet  

31. Hyror och serviceintäkter 
310 Hyror 

31000000 Hyror för jord 
31010000 Hyror för bostäder 
31020000 Hyror för andra byggnader  
31030000 Hyror för transportmedel 
31040000 Hyror för övriga maskiner och anordningar  
31090000 Övriga hyror 

311 Hyror, interna 
31100000 Hyror för jord, interna 
31110000 Hyror för bostäder, interna 
31120000 Hyror för andra byggnader, interna  
31130000 Hyror för transportmedel, interna 
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31140000 Hyror för övriga maskiner och anordningar, interna  
31190000 Övriga hyror, interna 

312 Bruksersättningar 
31200000 Vattenavgifter 
31210000 Elavgifter 
31290000 Övriga bruksersättningar 

313 Bruksersättningar, interna 
31300000 Vattenavgifter, interna 
31310000 Elavgifter, interna 
31390000 Övriga bruksersättningar, interna 

319 Kontoavskrivningar av hyror och bruksersättningar 
31900000 Kontoavskrivningar av hyres- och bruksersättningsfordringar  

39. Övriga intäkter av verksamheten 
390 Försäljningsvinster från försäljning av egendom 

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, utredningskonto  
39030000 örsäljningsvinster 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  

396 Kostnadsersättningar för samarbete 
39600000 Kostnadsersättningar för samarbete från näringslivet  
39610000 Kostnadsersättningar för samarbete från EU  
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 
39690000 Övriga kostnadsersättningar för samarbete  

397 Intäkter från samfinansierad verksamhet 
39700000 Intäkter från samfinansierad verksamhet från näringslivet  
39710000 Intäkter från samfinansierad verksamhet från EU  
39780000 Intäkter från samfinansierad verksamhet, interna  
39790000 Övriga intäkter från samfinansierad verksamhet 
39790100 Intäkter från samfinansierad verksamhet från kommuner och samkommuner  

398 Övriga intäkter 
39800000 EU:s uppbördsarvoden  
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39810000 Pensionsavgiftsintäkter från statens ämbetsverk, inrättningar och statliga 
fonder utanför budgeten och deras arbetstagare  
39820000 Övriga pensionsavgiftsintäkter 
39820001 Övriga pensionsintäkter från kommuner  
39820002 Övriga pensionsintäkter från affäsverk 
39820003 Övriga pensionsintäkter från privata OffPL -inrättningar 
39820004 Övriga pensionsintäkter från nordiska institut  
39830000 Intäkter av arbetslöshetsförsäkringsavgifter  
39840000 Kontoavskrivningar av fordringar från övrig verksamhet  
39880000 Övriga intäkter, interna 
39890000 Övriga intäkter 

399 Intäkter utanför budgeten 
39900000 Intäkter utanför budgeten 

4. KOSTNADER AV VERKSAMHET 

40. Material, förnödenheter och varor 
400 Inköp under räkenskapsperioden 

40000000 Maskiner, anordningar och transportmedel av ringa värde 
40000010 Maskiner, anordningar och transportmedel, invnetarier av ringa värde  
40010000 Kontorstillbehör 
40020000 Böcker, tidningar och övriga trycksaker  
40030000 Livsmedel, drycker och tobak 
40040100 Beklädnad, tjänste-, arbets- och skyddskläder 
40040200 Beklädnad, arbetssäkerhetsutrustning 
40040300 Beklädnad, övrigt 
40050000 Rengöringsmedel och -tillbehör 
40060000 Bränslen och smörjmedel 
40070100 Uppvärmning 
40070200 Elektricitet 
40070300 Vatten 
40070400 Nedkylning 
40080000 Byggnadsmaterial  
40090000 Övriga material, tillbehör och varor  
40090010 Övriga material, tillbehör och varor, inventarier  
40090100 Reservdelar  
40098000 Material, förnödenheter och varor, interna  

408 Inköp av handelsvaror och bytesmark 
40800000 Markköp som aktiveras som omsättningstillgångar 
40820000 Inköp av handelsvaror som anskaffas för butikverksamhet  

409 Ökning (-) eller minskning (+) av lager 
40900000 Ökning (-) eller minskning (+) av material-, tillbehörs- och varulager 

41. Personalkostnader 
410 Löner och arvoden 

41000100 Egentliga löner för personal i tjänsteförhållanden  
41000200 Arbetstids- och resultatbaserade tillägg och ersättningar för personal i 
tjänsteförhållanden (gl. övertidsersättning)  
41000300 Övertidsersättning för personer i tjänsteförhållanden  
41000350 Ersättningar för beredskap för personal i tjänsteförhållanden  
41000400 Semesterpenning för personal i tjänsteförhållanden 
41000500 Semesterersättning för personal i tjänsteförhållanden  
41000600 Sjuktidstillägg för personal i tjänsteförhållanden  
41000700 Semestertillägg för personal i tjänsteförhållanden 
41000800 Resdagstillägg för personal i tjänsteförhållanden  
41000900 Övriga ersättningar och tillägg för personal i tjänsteförhållanden  
41010100 Löner för personal i arbetsförhållande  
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41010200 Arbetstids- och resultatbaserade tillägg och ersättningar för personal i 
arbetsförhållanden (gl. övertidsersättning)  
41010205 Löner för personal i arbetsförhållande, finländare anställda i 
stationeringslandet  
41010207 Löner för personal i arbetsförhållande, utlänningar anställda i 
stationeringslandet  
41010300 Övertidsersättning för personal i arbetsförhållanden  
41010305 Övertidsersättning för personal i arbetsförhållande, finländare anställda i 
stationeringslandet  
41010307 Övertidsersättning för personal i arbetsförhållande, utlänningar anställda i 
stationeringslandet  
41010350 Ersättningar för beredskap för personal i arbetsförhållanden  
41010400 Semesterpenning för personal i arbetsförhållanden 
41010500 Semesterersättning för personal i arbetsförhållanden  
41010600 Sjuktidstillägg för personal i arbetsförhållanden  
41010700 Semestertillägg för personal i arbetsförhållanden 
41010800 Lön för restid för personal i arbetsförhållanden  
41010900 Övriga ersättningar och tillägg för personal i arbetsförhållanden  
41020000 Återbäringar enligt sjukförsäkrings- m.fl. lagar 
41028000 Olycksfallsersättningar som erhållits från Statskontoret  
41030100 Arvoden för personal i tjänsteförhållanden  
41030200 Arvoden för personal i arbetsförhållanden 
41030300 Arvoden till utomstående personer  
41030500 Lön på indragningsstat 
41030510 Rehabiliteringspenning  
41030600 Dagpenning till värnpliktiga, kadetter osv. och civiltjänstgörande personer  
41080000 Förändringar i semesterlöneskulden  

411 Lönebikostnader 
41100000 Arbetsgivarens socialskyddsavgifter  
41120000 Pensionsavgifter 
41120001 Rättelser av pensionsavgifter  
41130000 Återbäringar av socialskyddsavgifter enligt sjukförsäkrings- m.fl. lagar 
41140000 Olycksfall- och arbetarskyddspremier 
41180000 Förändringar av lönebikostnadsskulder för semesterlöner  
41190000 Övriga socialförsäkringsavgifter som erläggs av arbetsgivaren  

42. Hyror 
420 Hyror 

42000000 Arrenden 
42010001 Hyror för bostäder 
42010100 Hyror för bostäder, kapitalhyra 
42010200 Hyror för bostäder, drifts- och underhållshyra 
42020001 Hyror för övriga byggnader  
42020100 Hyra för övriga byggnader, kapitalhyra  
42020200 Hyror för övriga byggnader, drifts- och underhållshyra 
42020300 Hyror för övriga byggnader, kortfristiga hyror  
42030000 Hyror för transportmedel 
42040000 Hyror för ICT-utrustning 
42050000 Hyror för övriga maskiner och apparater  
42090000 Övriga hyror 
42098000 Hyror, interna 

43. Inköp av tjänster 
430 Reparations- och underhållstjänster 

43000000 Reparations- och underhållstjänster för bostadsbyggnader  
43010000 Reparations- och underhållstjänster för övriga byggnader  
43018000 Reparations- och underhållstjänster för övriga byggnader, interna  
43020000 Reparations- och underhållstjänster för mark- och vattenkonstruktioner 
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43030000 Reparations- och underhållstjänster för transportmedel  
43050000 Reparations- och underhållstjänster för övriga maskiner och apparater  
43090000 Övriga reparations- och underhållstjänster 
43098000 Reparations- och underhållstjänster, interna 
431 Byggnadstjänster 
43100000 Byggnadstjänster för bostadsbyggnader  
43110000 Byggnadstjänster för övriga byggnader  
43120000 Byggnadstjänster för mark- och vattenkonstruktioner 
43190000 Övriga byggnadstjänster 
43198000 Byggnadstjänster, interna 
432 Kontorstjänster 
43200000 Tryckningstjänster 
43210000 Annonserings-, reklam- och marknadsföringstjänster 
43220100 Posten 
43220300 Dataöverföringstjänster 
43230000 ICT användningstjänster 
43240000 Banktjänster 
43250000 Inköp av ICT-tjänster, interna 
43250002 Inköp av ICT-tjänster, ska aktiveras, interna 
43270000 Programtjänster 
43280000 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, interna 
43280002 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, ska aktiveras, interna  
43290000 Övriga kontorstjänster 
43298000 Kontorstjänster, interna 
433 Personaltjänster 
43300000 Utbildningstjänster 
43310001 Hälsovårdstjänster 
43310200 Hälsovårdstjänster FPA:s ersättningsklass I 
43310201 Hälsovårdstjänster FPA:s ersättningsklass II 
43310203 Hälsovårdstjänster FPA:s ersättningsklass 0  
43320000 Återbäring av kostnader för företagshälsovård  
43330000 Rekreationstjänster 
43390000 Övriga personaltjänster 

434 Renhållnings- och tvättinrättningstjänster 
43400000 Städtjänster 
43408000 Städservice, interna 
43410000 Tvättinrättningstjänster 
43418000 Tvätteritjänster, interna 
43420000 Tjänster för miljövård och -underhåll 
43428000 Tjänster för miljövård och -underhåll, interna 

439 Övriga tjänster 
43900000 Förplägningstjänster 
43910000 Bevaknings- och säkerhetstjänster 
43920000 Sakkunnig- och utredningstjänster 
43920001 Expert- och underhållstjänster inom datateknik 
43920002 Kapitalförvaltningskostnader  
43920004 Lagringskostnader  
43920010 Översättnings- och tolktjänster 
43928000 Sakkunnig- och utredningstjänster, interna 
43928001 Expert- och underhållstjänster inom datateknik, interna  
43928002 Sakkunnig- och utredningstjänster, ska aktiveras, interna 
43928003 Expert- och underhållstjänster inom datateknik, ska aktiveras, interna 
43930000 Övriga utbildningstjänster 
43940000 Övriga hälsovårdstjänster 
43968000 Kostnadsersättningar för samarbete, interna 
43978000 Finansieringsandelar för samfinansierad verksamhet, interna  
43990000 Övriga tjänster 
43990001 Anordningstjänster för möten, seminarier o.s.v.  
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43990002 Arbetsersättningar 
43998000 Övriga tjänster, interna 
43998002 Övriga tjänster, ska aktiveras, interna 

45. Övriga kostnader 
450 Reseutgifter 

45000100 Dagpenning inom landet  
45000200 Dagpenning utomlands  
45010000 Kilometerersättningar  
45020001 Resetjänster 
45028000 Resetjänster, interna 

451 Övriga kostnadsersättningar som betalas till personalen 
45100000 Övriga kostnadsersättningar 
45100301 Lokaltillägg i utlandet inklusive partner- och barntillägg 
45100302 Omständighetstillägg i utlandet inklusive partner- och barntillägg 
45100303 Bostadsersättning i utlandet  
45100304 Beredskapsersättning i utlandet 
45100306 Representationsersättning i utlandet  
45100307 Utbildnignsresättning för barn i utlandet  
45100308 Hemresor för semester från utlandet  
45100309 Mötesresor från utlandet  
45100310 Begravningsresor från utlandet  
45100312 Flyttresor från och till utlandet  
45100313 Flyttersättning i utlandet  
45100322 Stöd för dagvård för barn i utlandet  

452 Avgifter för nyttjanderätt 
45200000 Patent-, licens- och användarrättsavgifter 
45200010 Patent-, licens- och användarrättsavgifter, inventarier  
45208000 Patent-, licens- och användarrättsavgifter, interna 
453 Skadeförsäkringsavgifter  
45300000 Avgifter för trafikskador 
45390000 Övriga skadeförsäkringsavgifter  

454 Medlemsavgifter 
45400000 Medlemsavgifter till Finland  
45410000 Medlemsavgifter utomlands  

455 Förluster vid försäljning av egendom 
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, 
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utredningskonto 
45590000 Försäljningsförluster vid försäljning av övrig egendom  
45590010 Försäljningsförluster från försäljning av övrig egendom, utredningskonto  

456 Försvarsmateriel 
45600000 Försvarsmateriel 
45600010 Försvarsmateriel 

457 Betalda skatter 
45700000 Fastighetsskatter 
45710000 Inkomstskatter 
45790000 Övriga skatter 

458 Övriga obligatoriska avgifter 
45890000 Övriga obligatoriska avgifter 
45898000 Övriga obligatoriska avgifter, interna 
45898002 Övriga obligatoriska avgifter, ska aktiveras, interna  

459 Övriga kostnader 
45990000 Övriga kostnader 
45998000 Övriga kostnader, interna 
45998002 Övriga kostnader, ska aktiveras, interna 

46. Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager 
460 Produktiondenna typerökning (-) eller minskning (+) 

46000000 Produktionslagerökning (-) eller minskning (+) 

47. Tillverkning för eget bruk (-) 
470 Tillverkning för eget bruk 

47000000 Tillverkning för eget bruk  

48. Avskrivningar 
480 Avskrivningar på nationalförmögenhet 

48000000 Avskrivningar på byggnader 
48090000 Avskrivningar på övrig nationalförmögenhet  

481 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 
48100000 Avskrivningar på grundläggnings- och organiseringsutgifter 
48110000 Avskrivningar på forsknings- och utvecklingsutgifter 
48120000 Avskrivningar på immateriella rättigheter  
48130000 Avskrivningar på affärsvärde 
48190000 Avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid  

482 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 
48200000 Avskrivningar på byggnader 
48210000 Avskrivningar på byggkonstruktioner  
48220000 Avskrivningar på konstruktioner  
48230000 Avskrivningar på maskiner och anordningar  
48240000 Avskrivningar på inredning  
48290000 Avskrivningar på övriga materiella nyttigheter  

489 Avskrivningar som avviker från plan 
48900001 Avskrivningar som avviker från plan 
48900002 Skrotning 

5. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

50. Finansiella intäkter 
500 Ränteintäkter 

50000000 Räntor på fordringar i euro 
50000001 Räntor från insättningar  
50000004 Övriga erhållna räntor  
50000006 Erhållna räntor från transaktionskonton  
50000007 FLOAT återförningar 
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50000100 Räntor från placeringsverksamhet  
50000101 Ränteintäkter från ränteswap 
50010000 Räntor på fordringar i valuta  
50020000 Emissionsdifferenser från fordringar i euro  
50030000 Emissionsdifferenser från fordringar i valuta  
50040000 Kapitaldifferenser från fordringar i euro  
50040001 Kapitalvinst från placeringar i euro  
50040002 Kapitalförluster från placeringar i euro  
50050000 Kapitaldifferenser från fordringar i valuta  
50060000 SWAP-avgifter för fordringar 
50080000 Ränteintäkter på fordringar i euro i budgetekonomin  

501 Kursdifferenser från fordringar 
50100000 Kursdifferenser från fordringar  

509 Övriga finansiella intäkter 
50900001 Dividender 
50900002 Övrig vinstutdelning  
50910000 Redovisning av affärsverkens vinst 
50920000 Finansiella intäkter, interna 
50980000 Kontoavskrivningar på fordringar avseende finansiella intäkter  
50990000 Övriga finansiella intäkter 
50990001 Intäkter från räntederivat 
50990002 Intäkter från aktiederivat  
50990003 Intäkter från valutaderivat  
50990004 Intäkter från kreditswappar 
50990010 Borgens- och garantiprovisioner 

51. Finansiella kostnader 
510 Räntekostnader 

51000000 Räntor på skulder i euro  
51000010 Dröjsmålsräntor och -betalningar, i euro 
51010000 Räntor på valutaskulder  
51010001 Räntor från masskuldebrevslån i utländsk valuta  
51010002 Räntor från skuldebrevslån i utländsk valuta  
51010003 Räntor från övriga lån i utländsk valuta 
51010010 Dröjsmålsräntor och -betalningar för inköpsfakturor i utländsk valuta 
51020000 Emissionsdifferenser på skulder i euro  
51030000 Emissionsdifferenser för valutaskulder  
51040000 Kapitaldifferenser för skulder i euro  
51050000 Kapitaldifferenser för skulder i utländsk valuta  
51060000 SWAP-avgifter för skulder 
51080000 Räntekostnader för skulder i euro till fondekonomin  

511 Kursdifferenser för skulder 
51100000 Realiserade kursdifferenser för skulder  
51110000 Orealiserade kursdifferenser för skulder 

519 Övriga finansiella kostnader 
51980000 Kontoavskrivningar på placeringar och lånefordringar  
51990000 Övriga finansiella kostnader 
51990001 Utgifter från räntederivat  
51990002 Utgifter från aktiederivat 
51990003 Utgifter från valutaderivat  
51990004 Utgifter från kreditswappar 
51990011 Intäkter från räntederivat 
51990012 Intäkter från aktiederivat  
51998000 Finansiella kostnader, interna  

6. EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
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60. Extraordinära intäkter 
600 Erhållna ersättningar 

60000000 Skadeförsäkringsersättningar  
60090000 Övriga skadeersättningar  

609 Övriga extraordinära intäkter 
60980000 Extraordinära intäkter, interna 
60990000 Övriga extraordinära intäkter 

61. Extraordinära kostnader 
610 Betalda ersättningar 

61000000 Skadeersättningar  
61090000 Övriga betalda ersättningar  

619 Övriga extraordinära kostnader 
61990000 Övriga extraordinära kostnader  
61998000 Extraordinära kostnader, interna  

7. ÖKNING (-) ELLER MINSKNING (+) AV FRIVILLIGA RESERVERINGAR 

70. Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar 
700 Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar 

70000000 Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar  

8. ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER 

80–81. Intäkter från överföringsekonomin 
800 Överföringsekonomins intäkter från lokalförvaltningen 

80010000 Driftsekonomins intäkter från lokalförvaltningen  
80020000 Kapitalekonomins intäkter från lokalförvaltning 

802 Överföringsekonomins intäkter från socialskyddsfonderna 
80200000 Driftsekonomins intäkter från socialskyddsfonderna  
80210000 Kapitalekonomins intäkter från socialskyddsfonder  

803 Överföringsekonomins intäkter från näringslivet 
80300000 Driftsekonomins intäkter från näringslivet  
80310000 Kapitalekonomins intäkter från näringslivet  

804 Överföringsekonomins intäkter från finansinstitut och försäkringsanstalter 
80400000 Driftsekonomins intäkter från finansinstitut och försäkringsanstalter 
80410000 Kapitalekonomins intäkter från finansinstitut och försäkringsanstalter  

805 Överföringsekonomins intäkter från icke-vinstsyftande samfund 
80500000 Driftsekonomins intäkter från icke-vinstsyftande samfund 
80510000 Kapitalekonomins intäkter från icke-vinstsyftande samfund 

806 Överföringsekonomins intäkter från hushåll 
80600000 Driftsekonomins intäkter från hushållen  
80610000 Kapitalekonomins intäkter från hushållen  

807 Överföringsekonomins intäkter från EU:s institutioner och andra organ 
80700000 Driftsekonomins intäkter från EU:s institutioner och andra organ  
80710000 Kapitalekonomins intäkter från EU:s institutioner och andra organ  

808 Överföringsekonomins intäkter från utlandet 
80800000 Driftsekonomins intäkter från utlandet  
80810000 Kapitalekonomins intäkter från utlandet  
80820000 Driftsekonomins intäkter från Europeiska unionens medlemsstater  
80830000 Kapitalekonomins intäkter från Europeiska unionens medlemsstater  

809 Överföringsekonomins intäkter från statsförvaltningen 
809000000 Överföringar från statens pensionsfond 
80910000 Övriga överföringar från statens fonder utanför budgeten  
80920000 Driftsekonomins inkomster från fondekonomin  
80930000 Kapitalekonomins intäkter från fondekonomin  
80940000 Övriga driftsekonomins intäkter från statsförvaltningen  
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80950000 Övriga kapitalekonomins intäkter från statsförvaltningen  
810 Överföringsekonomins övriga intäkter 

810000 Driftsekonomins övriga intäkter 
81010000 Kapitalekonomins övriga intäkter  

82-83 Överföringsekonomins kostnader 
820 Överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen 

82000000 Driftsekonomiska statsandelar, lokalförvaltningen  
82010000 Driftsekonomiska statsunderstöd, lokalförvaltningen  
82020000 Överföringsekonomins övriga kostnader för driftsekonomin, lokalförvaltningen  
82020100 Kostnader för forskning till lokalförvaltningen  
82020200 Förskott för forskning till lokalförvaltningen  
82030000 Kapitalekonomiska statsandelar, lokalförvaltning  
82040000 Kapitalekonomiska statsunderstöd, lokalförvaltningen  
82050000 Överföringsekonomins övriga kostnader för kapitalekonomin, 
lokalförvaltningen 

822 Överföringsekonomins kostnader för socialskyddsfonderna 
82200000 Driftsekonomiska statsandelar, socialskyddsfonderna 
82210000 Driftsekonomiska statsunderstöd, socialskyddsfonderna  
82220000 Överföringsekonomins övriga kostnader för driftsekonomin, 
socialskyddsfonderna 
82230000 Kapitalekonomiska statsandelar, socialskyddsfonderna  
82240000 Kapitalekonomiska statsunderstöd, socialskyddsfonderna  
82250000 Överföringsekonomins övriga kostnader för kapitalekonomin, 
socialskyddsfonderna 

823 Överföringsekonomiska kostnader för näringslivet 
82300000 Driftsekonomiska statsandelar, näringslivet  
82310000 Driftsekonomiska statsunderstöd, näringslivet  
82320000 Överföringsekonomins övriga kostnader för driftsekonomin, näringslivet  
82320100 Kostnader för forskning till näringslivet  
82320200 Förskott för forskning till näringslivet  
82330000 Kapitalekonomiska statsandelar till näringslivet  
82340000 Kapitalekonomiska statsunderstöd till näringslivet  
82350000 Överföringsekonomins övriga kostnader för kapitalekonomin, näringslivet  

824 Överföringsekonomins kostnader för finansinstitut och försäkringsanstalter 
82400000 Driftsekonomiska statsandelar, finansinstitut och försäkringsanstalter  
82410000 Driftsekonomiska statsunderstöd, finansinstitut och försäkringsanstalter  
82420000 Överföringsekonomins övriga driftsekonomiska kostnader, finansinstitut och 
försäkringsanstalter 
82430000 Kapitalekonomins statsandelar till finansinstitut och försäkringsanstalter 
82440000 Kapitalekonomins statsunderstöd till finansinstitut och försäkringsanstalter  
82450000 Överföringsekonomins övriga kapitalekonomiska kostnader för finansinstitut 
och försäkringsanstalter 

825 Överföringsekonomins kostnader för icke-vinstdrivande samfund 
82500000 Driftsekonomiska statsandelar, icke-vinstdrivande samfund 
82510000 Driftsekonomiska statsunderstöd, icke-vinstdrivande samfund 
82560000 Överföringsekonomins övriga driftsekonomiska kostnader, icke-vinstdrivande 
samfund 
82560100 Kostnader för forskning till icke-vinstsyftande samfund 
82560200 Förskott för forskning till icke-vinstsyftande samfund 
82570000 Kapitalekonomiska statsandelar, icke-vinstdrivande samfund 
82580000 Kapitalekonomiska statsunderstöd, icke-vinstdrivande samfund 
82590000 Överföringsekonomins övriga kapitalekonomiska kostnader, icke-vinstdrivande 
samfund 

826 Överföringsekonomins kostnader för hushållen 
82600000 Utbetalda pensioner  
82610000 Driftsekonomiska statsandelar, hushållen  
82620000 Driftsekonomiska statsunderstöd, hushållen 
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82630000 Överföringsekonomins övriga driftsekonomiska kostnader, hushållen  
82640000 Kapitalekonomiska statsandelar, hushållen  
82650000 Kapitalekonomiska statsunderstöd, hushållen  
82660000 Överföringsekonomins övriga kostnader för kapitalekonomin, hushållen  

827 Kapitalekonomiska kostnader för EU:s institutioner och andra organ 
82700000 Avgifter som baserar sig på mervärdesskattebasen till EU  
82710000 Avgifter som baserar sig på bruttonationalinkomsten till EU  
82720000 Finansiering av betalningslättnaden som ska beviljas Förenade Kungariket  

828 Övriga överföringsekonomins kostnader för utlandet 
82800000 Överföringsekonomins driftsekonomiska kostnader, utlandet  
82810000 Överföringsekonomins kapitalekonomiska kostnader, utlandet  
82820000 Överföringsekonomins driftsekonomiska kostnader för Europeiska unionens 
medlemsstater 
82830000 Överföringsekonomins kapitalekonomiska kostnader för Europeiska unionens 
medlemsstater 

829 Överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen 
82900000 Överföringar från budgeten till statliga fonder utanför budgeten  
82910000 Överföringar från statliga fonder utanför budgeten till statens budget  
82920000 Driftsekonomiska statsandelar, universiteten  
82930000 Driftsekonomiska statsunderstöd, universiteten  
82940000 Överföringsekonomins övriga kostnader för driftsekonomin, universiteten  
82940100 Utgifter för forskning till universiteten 
82940200 Förskott för forskning till universiteten  
82950000 Kapitalekonomiska statsandelar, universiteten  
82960000 Kapitalekonomiska statsunderstöd, universiteten  
82970000 Överföringsekonomins övriga kostnader för kapitalekonomin, universiteten  
82980000 Överföringsekonomins övriga kostnader för driftsekonomin, statsförvaltningen  
82990000 Överföringsekonomins övriga kostnader för kapitalekonomin, 
statsförvaltningen 

830 Övriga överföringsekonomins kostnader för utlandet 
83000000 Överföringsekonomins övriga driftsekonomiska kostnader  
83000010 Borgens- och garantiersättningar, driftsekonomin  
83000011 Återindrivningsintäkter från borgensersättningarna, driftsekonomin  
83010000 Överföringsekonomins övriga kostnader för kapitalekonomin  
83010010 Borgens- och garantiersättningar, kapitalekonomin  
83010011 Återindrivningsintäkter från borgensersättningarna, kapitalekonomin  

9. INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER 

90. Skatter och avgifter av skattenatur 
900 Direkta skatter 

90000000 Statens inkomst- och förmögenhetsskatt 
90090000 Övriga direkta skatter 

901 Övriga skatter och avgifter av skattenatur 
90100000 Till skatteförvaltningen redovisade mervärdesskatter  
90110000 Övriga skatter och avgifter av skattenatur som uppbärs enligt omsättningen  
90120000 Acciser 
90120001 Tillverkningsskatt för flytande bränsle  
90120002 Tillverkningsskatt för el 
90120003 Tillverkningsskatt för vissa typer av bränsle  
90130000 Skatter som uppbärs på grund av import 
90140000 Övriga indirekta skatter 
90150000 Övriga avgifter av indirekt skattenatur 
90160000 Övriga avskrivningar för skatter och obligatoriska avgifter  
90171000 Rättelser av övriga skatter och avgifter av skattenatur 
90190000 Övriga avgifter av skattenatur 

902 Ränteintäkter och -kostnader från skatter och avgifter av skattenatur 
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90210000 Ränteintäkter av skattefordringarna och avgifter av skattenatur 
90220000 Räntekostnader för skatt som ska återbördas och för avgifter av skattenatur  

91. Övriga obligatoriska avgifter 
910 Intäkter från övriga obligatoriska avgifter 

91000000 Bötesintäkter 
91001000 Rättelser av övriga obligatoriska avgifter  

92. Uppburna mervärdesskatter 
920 Intäkter från uppburen mervärdesskatt 

92000000 Mervärdesskatteintäkter 10 % 
92010000 Mervärdesskatteintäkter 14 % 
92020000 Mervärdesskatteintäkter 24 % 
92030000 Mervärdesskatteintäkter 8 % 
92040000 Mervärdesskatteintäkter 12 % 
92050000 Mervärdesskatteintäkter 9 % 
92060000 Mervärdesskatteintäkter 17 % 
92070000 Mervärdesskatteintäkter 13 % 
92080000 Mervärdesskatteintäkter 22 % 
92090000 Mervärdesskatteintäkter 23 % 

921 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 
92100000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 10 %  
92110000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 14 %  
92120000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 24 %  
92130000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 8 %  
92140000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 12 %  
92150000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 9 %  
92160000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 17 %  
92170000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 13 %  
92180000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 22 %  
92190000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 23 %  

924 Mervärdesskatteintäkter från import 
92400000 Mervärdesskatteintäkter från import 10 % 
92410000 Mervärdesskatteintäkter från import 14 % 
92420000 Mervärdesskatteintäkter från import 24 % 

93. Betalda mervärdesskatter 
930 Erlagda mervärdesskattekostnader 

93000001 Mervärdesskattekostnader 
931 Mervärdesskattekostnader för gemenskapsinterna förvärv 

93100001 Mervärdesskattekostnader för gemenskapsinterna förvärv  
933 Mervärdesskattekostnader för import 

93300001 Mervärdesskattekostnader för import 

99. Tekniska konton 
990 Överföring av reservationsanslag 

99000000 Överföring av reservationsanslag  
991 Återtagning av överförda reservationsanslag 

99100000 Återtagning av överförda reservationsanslag  
992 Övriga tekniska konton för budgetinkomster 

99200000 Förbindelsebaserad inkomstregistrering  
993 Övriga tekniska konton för budgetutgifter 

99300000 En förbindelsebaserad utgiftsbokföring  
994 Övriga tekniska konton 

99400000 Övriga tekniska konton 
997 Kieku-systemets tekniska konton som inte rapporteras vid överföring av centralbokföring 

99700000 Tekniskt avbrytningskonto för långa verifikationer  
99700001 Tekniska införingar 
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99700010 Tekniskt konto, inga registreringar  
99700100 Fordringar utanför reskontra enligt kontantprincipen 
99700200  Fordringar utanför reskontra enligt kontantprincipen, Kieku-reskontra 

Konton som ingår i kostnadsredovisningens metodbeskrivning 
998 Interna räntor, beräknade 

99800000 Interna räntor, anläggningstillgångar  
99800001 Interna räntor anläggningstillgångar, tekniskt motkonto  
99800010 Interna räntor varulager 
98000011 Interna räntor varulager, tekniskt motkonto  

999 Intern övervältring 
99900500 Frånvaro, fastighets- och informationsförvaltning 
99900510 Avlönad frånvaro 1  
99900511 Avlönad frånvaro 2  
99900519 Resultatpremiereservering  
99900520 Fastighetsförvaltning  
99900521 Fastighetsförvaltning 1 
99900530 Gemensam informationsförvaltning  
99900531 Gemensam informationsförvaltning 1 
99900540 Fastighetsförvaltning och gemensam informationsförvaltning  
99900600 Övriga stödfunktioner 
99900610 Övriga stödfunktioner 1 
99900611 Övriga stödfunktioner 2 
99900700 Biträdande uppgifter för kärnfunktioner  
99900710 Biträdande uppgifter för kärnfunktioner 1  
99900711 Biträdande uppgifter för kärnfunktioner 2 
99900712 Biträdande uppgifter för kärnfunktioner 3  
99900713 Biträdande uppgifter för kärnfunktioner 4  
99900800 Övervältrade avskrivningar  
99900810 Övervältrade avskrivningar 1  
99900811 Övervältrade avskrivningar 2 
99900900 Övervältrade räntor 
99900910 Övervältrade räntor 1 
99900911 Övervältrade räntor 2 
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1 AKTIVA 

I de aktiva posterna i balansräkningen ingår nationalförmögenhet, anlägg-
ningstillgångar och andra långfristiga placeringar, värderingsposter samt om-
sättningstillgångar och finansieringstillgångar. 

10 NATIONALFÖRMÖGENHET 

Konteringen av anläggningstillgångar som aktiveras i Kieku-systemet görs 
genom bokföring av anläggningstillgångar. Vid konteringen av utgiftsverifikat 
väljs en enhet för anläggningstillgångar så att från den inmatade bakgrunds-
informationen i Kieku-systemet framkommer för kontering LKP-konto och 
kostnadsställe samt övriga uppföljningsobjekt i bakgrundsinformationen för 
enheten för anläggningstillgångar. Konteringssystemet kontrollerar att LKP-
kontot och kostnadsstället som anges vid konteringen är desamma som de 
som är fastställda för enheten för anläggningstillgångar i Kieku-systemet. De 
grundläggande uppgifterna för enheten för anläggningstillgångar inkluderas 
genom att ansluta sig från Kieku-systemet till konteringssytemet för verifikat-
ioner (Handi). 

100 Jord- och vattenområden 

Denna typ omfattar sådana jord-, skogs- och vattenområden som hör till kul-
tur- och naturarvet och som inte har betydelse för byggverksamheten. 

10000000 Skogsområden 

På detta konto ingår skogsområdenas mark och trädbestånd. 

10040000 Vattenområden 

På detta konto ingår såväl hyrda vattenområden som tillandning 

10070000 Jord- och vattenområden som anskaffats för naturskyddsän-
damål 

På detta konto ingår områden som anskaffats för naturskyddsändamål och 
som i regel överlåts vidare till Forststyrelsen.  

10070999 Överföring av jord- och vattenområden som anskaffats för na-
turskyddsändamål från ett verk till ett annat 

Detta konto används vid överföring av besittning av jord- och vattenområden 
som anskaffats för naturskyddsändamål (2083000 Överföringar av besitt-
ningar) från en bokföringsenhet till en annan från vilken de avses att lämnas 
vidare. Dessa bokföringar bildar inte en enhet för anläggningstillgångar i sy-
stemet för användningstillgång i Kieku utan överföringarna bokförs endast i 
affärsbokföringen. 

10080000 Jord- och vattenområden avsedda för rekreation 

På detta konto ingår områden särskilt avsedda för rekreation. Exempelvis 
kan national- och naturparker höra till denna typ. 

10090000 Övriga jord- och vattenområden 

På detta konto ingår sådana jord- och vattenområden som inte har betydelse 
för byggverksamheten och inte hör till andra posterav denna typ. 

101 Byggnadsmarks- och vattenområden 

denna typ omfattar sådana jord-, skogs- och vattenområden som hör till kul-
tur- och miljöarvet och som har betydelse för byggverksamheten. 
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10100000 Jordområden 

På detta konto ingår tomter och andra jordområden för byggnader som hör till 
nationalförmögenheten. 

10100999 Överföring av jordområden från ett verk till ett annat 

Detta konto används vid överföring av besittning av jordområden som hör till 
nationalförmögenheten (20830000 Överföringar av besittningar) från en bok-
föringsenhet till en annan från vilken de avses att lämnas vidare. Dessa bok-
föringar bildar inte en enhet för anläggningstillgångar i systemet för använd-
ningstillgång i Kieku utan överföringarna bokförs endast i affärsbokföringen. 

10190000  Övriga byggnadsmarks- och vattenområden 

På detta konto ingår övriga byggnadsmarks- och vattenområden än ovan 
nämnda. 

102 Byggnader 

denna typ omfattar skyddade byggnader och andra särskilda objekt på stads-
planeområde, byggnadsplanområde eller något annat område. 

10200000 Bostadsbyggnader 

På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften är i bo-
stadsbruk. 

10210000 Kontorsbyggnader 

På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften används 
som kontor. 

10220000 Industribyggnader 

På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften används för 
industriell produktionsverksamhet. 

10230000 Lagerbyggnader 

På detta konto ingår exempelvis lätta lager, skjul, baracker och skydd. 

10240000 Museer och slott 

På detta konto ingår bl.a. byggnader och slott som används som museer. 

10250000 Övriga kulturbyggnader 

På detta konto ingår andra kulturbyggnader än museer. 

10250999 Överföring av övriga kulturbyggnader från ett verk till ett annat  

Detta konto används vid överföring av besittning av övriga kulturbyggnader 
som ingår i nationalförmögenheten (20830000 Överföringar av besittningar) 
från en bokföringsenhet till en annan från vilken de avses att lämnas vidare. 
Dessa bokföringar bildar inte en enhet för anläggningstillgångar i systemet 
för användningstillgång i Kieku utan överföringarna bokförs endast i affärs-
bokföringen. 

10290000 Övriga byggnader 

På detta konto ingår exempelvis ruiner och andra byggnader som inte hör till 
posterna ovan. 

10290999 Överföring av övriga byggnader från ett verk till ett annat 

Detta konto används vid överföring av besittning av byggnader (20830000 
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Överföringar av besittningar) från en bokföringsenhet till en annan från vilken 
de avses att lämnas vidare. Dessa bokföringar bildar inte en enhet för an-
läggningstillgångar i systemet för användningstillgång i Kieku utan överföring-
arna bokförs endast i affärsbokföringen. 

 

108 Övrig nationalförmögenhet 

10800000 Konstverk 

På detta konto ingår konstverk och konstsamlingar. 

10810000 Museiföremål och -samlingar 

På detta konto ingår museiföremål och -samlingar. 

10820000 Ursprungsverk inom underhållning och litteratur 

På detta konto ingår bl.a. ursprungliga bandningar och manuskript av filmer, 
ljudinspelningar, radio- och televisionsprogram. 

10830000 Nationellt betydelsefulla arkiv 

På detta konto ingår till exempel Nationalarkivets arkiv och andra motsva-
rande arkiv. 

10890000Övrig nationalförmögenhet 

På detta konto ingår sådan nationalförmögenhet som inte kan klassificeras 
att höra till andra posterav denna typ. 

109 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 

Anskaffningsvärdet för påbörjad nationalförmögenhet bokförs på LKP-konto 
med slutsiffror 010 när anskaffningen sker via aktivering av investeringspro-
jektet i Kieku-systemet. Med hjälp av konteringsanvisningen avvecklas an-
skaffningsutgifterna från investeringsprojekten till motsvarande LKP-konto 
med slutsiffror 000 genom avvecklingskörning vid periodskifte. Vid avveckl-
ingskörningen uppkommer de påbörjade enheterna för anläggningstillgångar 
automatiskt. Konton med slutsiffror 010 i anknytning till anskaffning och för-
säljning av nationalförmögenhet och anläggningstillgångarär av typen resul-
taträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

Färdigställda och införda anläggningstillgångar överförs från ett konto för på-
gående anläggningstillgångar med sluttsiffror 000 till ett konto för färdig-
ställda anläggningstillgångar genom avvecklingskörning. Vid avvecklingskör-
ningen ges en enhet för anläggningstillgångar för vilken pågående anlägg-
ningstillgång aktiveras. 

10900000 Förskottsbetalningar för jord- och vattenområden 

På detta konto ingår förskottsbetalningar för jord- och vattenområden som 
hör till grupperna 100-101 som avser nationalförmögenhet. 

10910000 Förskottsbetalningar för bostadsbyggnader 

På detta konto ingår förskottsbetalningar för bostadsbyggnader som hör till 
nationalförmögenheten. 

10920000 Förskottsbetalningar för andra byggnader 

På detta konto ingår förskottsbetalningar för andra byggnader än bostads-
byggnader som hör till nationalförmögenheten. 
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10930000 Förskottsbetalningar för annan nationalförmögenhet 

På detta konto ingår förskottsbetalningar för andra nationalförmögenhetsnyt-
tigheter än de som nämnts ovan. 

10940000 Påbörjade jord- och vattenområden 

På detta konto ingår nationalförmögenhetsinvesteringar under beredning i 
jord- och vattenområden som inte ens delvis tagits i bruk. 

10940010 Påbörjade jord- och vattenområden, anskaffningskonto 

På detta konto bokförs anskaffningsvärdet för påbörjad nationalförmögenhet 
när anskaffningen sker genom aktivering via investeringsprojekt. Anskaff-
ningsutgifterna avvecklas från investeringsprojekten till konto 10940000 på-
började jord- och vattenområden genom avvecklingskörning vid periodskifte. 
Vid avvecklingskörningen uppkommer de påbörjade enheterna för anlägg-
ningstillgångar automatiskt. För påbörjad nationalförmögenhet är ett konto 
med avlsutningen 010 av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa 
något saldo vid bokslutet. 

Budgetbokföringen enligt prestationsprincipen görs genom utgiftsverifikat till 
ett anskaffningskonto med slutsiffror 010 som är en underindelning av ett 
konto för anläggningstillgångar med slutsiffror 000. Sålunda erhålls en utskrift 
i dag- och huvudboken av den rätta kombinationen av LKP-kontot och TaKP-
kontot i en längd på 5 tecken. 

10950000 Påbörjade bostadsbyggnader 

På detta konto ingår nationalförmögenhetsinvesteringar under beredning i 
bostadsbyggnader som inte ens delvis tagits i bruk. 

10950010 Påbörjade bostadsbyggnader, anskaffningskonto.  

På detta konto bokförs anskaffningsvärdet för påbörjad nationalförmögenhet 
när anskaffningen sker genom aktivering via investeringsprojekt. Anskaff-
ningsutgifterna avvecklas från investeringsprojekten till konto 10950000 På-
började övriga bostadsbyggnader genom avvecklingskörning vid periodskifte. 
Vid avvecklingskörningen uppkommer de påbörjade enheterna för anlägg-
ningstillgångar automatiskt. Kontot för påbörjad nationalförmögenhet med 
slutsiffror 010 är av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo 
vid bokslutet. 

Budgetbokföringen enligt prestationsprincipen görs genom utgiftsverifikat till 
ett anskaffningskonto med slutsiffror 010 som är en underindelning av ett 
konto för anläggningstillgångar med slutsiffror 000. Sålunda erhålls en utskrift 
i dag- och huvudboken av den rätta kombinationen av LKP-kontot och TaKP-
kontot i en längd på 5 tecken. 

10960000 Påbörjade övriga bostadsbyggnader 

På detta konto ingår nationalförmögenhetsinvesteringar under beredning i 
andra byggnader än bostadsbyggnader som inte ens delvis tagits i bruk. 

10960010 Påbörjade övriga bostadsbyggnader, anskaffningskonto 

På detta konto bokförs anskaffningsvärdet för påbörjad nationalförmögenhet 
när anskaffningen sker genom aktivering via investeringsprojekt. Anskaff-
ningsutgifterna avvecklas från investeringsprojekten till konto 10960000 På-
började övriga bostadsbyggnader genom avvecklingskörning vid periodskifte. 
Vid avvecklingskörningen uppkommer de påbörjade enheterna för anlägg-
ningstillgångar automatiskt. För påbörjad nationalförmögenhet är ett konto 
med avlsutningen 010 av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa 



Ekonomi och personal Statskontoret 

Systemtekniska Kieku och övriga underindelningar i affärsbokföringens konton, 8 tecken 

 1.1.2021 

 

5 

något saldo vid bokslutet. 

Budgetbokföringen enligt prestationsprincipen görs genom utgiftsverifikat till 
ett anskaffningskonto med slutsiffror 010 som är en underindelning av ett 
konto för anläggningstillgångar med slutsiffror 000. Sålunda erhålls en utskrift 
i dag- och huvudboken av den rätta kombinationen av LKP-kontot och TaKP-
kontot i en längd på 5 tecken. 

10970000 Övriga påbörjade byggnader 

På detta konto ingår nationalförmögenhetsinvesteringar under beredning i 
andra byggnader än bostadsbyggnader som inte ens delvis tagits i bruk. 

10970010 Påbörjad övrig nationalegendom, anskaffningskonto 

På detta konto bokförs anskaffningsvärdet för påbörjad nationalförmögenhet 
när anskaffningen sker genom aktivering via investeringsprojekt. Anskaff-
ningsutgifterna avvecklas från investeringsprojekten till konto 10970000 På-
börjad övrig nationalegendom genom avvecklingskörning vid periodskifte. Vid 
avvecklingskörningen uppkommer de pågående enheterna för anläggningstill-
gångar automatiskt. För påbörjad nationalförmögenhet är ett konto med avls-
utningen 010 av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa något saldo 
vid bokslutet. 

Budgetbokföringen enligt prestationsprincipen görs genom utgiftsverifikat till 
ett anskaffningskonto med slutsiffror 010 som är en underindelning av ett 
konto för anläggningstillgångar med slutsiffror 000. Sålunda erhålls en utskrift 
i dag- och huvudboken av den rätta kombinationen av LKP-kontot och TaKP-
kontot i en längd på 5 tecken. 

 

11.-13 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA 

PLACERINGAR 

Konteringen av anläggningstillgångar som aktiveras i Kieku-systemet görs 
genom bokföring av anläggningstillgångar. Vid konteringen av utgiftsverifikat 
väljs en enhet för anläggningstillgångar så att från den inmatade bakgrunds-
informationen i Kieku-systemet framkommer för kontering LKP-konto och 
kostnadsställe samt övriga uppföljningsobjekt i bakgrundsinformationen för 
enheten för anläggningstillgångar. Konteringssystemet kontrollerar att LKP-
kontot och kostnadsstället som anges vid konteringen är desamma som de 
som är fastställda för enheten för anläggningstillgångar. De grundläggande 
uppgifterna för enheten för anläggningstillgångar inkluderas genom att an-
sluta sig från Kieku-systemet till konteringssytemet för verifikationer (Handi). 

11. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

110 Etablerings- och organisationsutgifter 

11000000 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.  

11000090 Grundläggnings- och organisationsutgifter, utanför Kieku 

På detta konto ingår de utgifter för anskaffning av immateriella tillgångar som 
uppstått i samband med grundande eller omorganisation av ett ämbetsverk, 
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en inrättning eller en fond. De ingår i balansräkningen endast om de gynnar 
verksamheten eller om de ger avkastning under flera år.  

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

111 Forsknings- och utvecklingsutgifter 

Forsknings- och produktutvecklingsutgifterna som hänför sig till utvecklingen 
av affärsverksamheten i fråga om produkt, produktionsverksamhet, mark-
nadsföring e.d. affärsverksamhet. Sådana utgifter kan vara lön till personer 
verksamma inom forsknings- och utvecklingsverksamheten, materialutgifter, 
utgifter för behövliga tillstånd o.s.v. 

11100000 Malmletning 

På detta konto ingår utgifter för tillstånd, anskaffning, bedömning samt borr-
ning och andra forskningsutgifter, som orsakats av mineralletning, om de är 
betydande och skall aktiveras. 

11190000 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. 

11190090 Övriga forsknings- och utvecklingsutgifter, utanför Kieku 

På detta konto ingår utgifter som skall aktiveras för utveckling av produkt, 
produktionsverksamhet, marknadsföring, databehandling eller någon annan 
del av verksamheten. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

112 Immateriella rättigheter 

Immateriella rättigheter kan vara särskilt överlåtbara rättigheter, som patent, 
upphovsrätt, varumärkesrättigheter o.d. De kan också vara sådana rättig-
heter som inte kan överlåtas separat, som trafiktillstånd, rätt att använda da-
torprogram e.d. Sådana rättigheter behandlas som anläggningstillgångar. 

11200000 Inköpta färdiga program och datasystem 

På detta konto ingår program och datasystem som köpts som färdiga. Ifall de 
köpta färdiga programmen eller datasystemen är dels självtillverkade, dels 
sådana som ämbetsverket låtit tillverka bokförs de på kontot 11400000 Själv-
tillverkade och på beställning tillverkade datasystem.  

11200090 Inköpta färdiga program och datasystem, utanför Kieku 

På detta konto ingår program och datasystem som köpts som färdiga. Ifall de 
köpta färdiga programmen eller datasystemen är dels självtillverkade, dels 
sådana som ämbetsverket låtit tillverka bokförs de på kontot 11400000 Själv-
tillverkade och på beställning tillverkade datasystem.  

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 
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11210000 Patenträttigheter 

På detta konto ingår särskilt överlåtbara patenträttigheter. 

11210090 Patenträttigheter, utanför Kieku 

På detta konto ingår särskilt överlåtbara patenträttigheter. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

11220000 Upphovsrättigheter 

På detta konto ingår särskilt överlåtbara upphovsrätter. 

11220090 Upphovsrättigheter, utanför Kieku 

På detta konto ingår särskilt överlåtbara upphovsrätter. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

11230000 Anslutningsavgifter 

Detta konto upptar ansenliga anslutningsavgifter med lång verkningstid. Öv-
riga anslutningsavgifter bokförs på konto 45200000 Patent-, licens- och an-
vändarrättsavgifter eller på konto 45208000 Patent-, licens- och användar-
rättsavgifter, interna. 

11230090 Anslutningsavgifter, utanför Kieku 

Detta konto upptar ansenliga anslutningsavgifter med lång verkningstid. Öv-
riga anslutningsavgifter bokförs på konto 45290000 Patent-, licens- och an-
vändarrättsavgifter eller på konto 45208000 Patent-, licens- och användar-
rättsavgifter, interna. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

11290000 Övriga immateriella rättigheter 

På detta konto ingår övriga rättigheter som kan överlåtas separat, såsom 
t.ex. varumärkesrättigheter. Självtillverkade adb-program samt adb-program 
som ämbetsverket låtit tillverka ingår på kontot 11400000 Självtillverkade och 
på beställning tillverkade datasystem. 

11290090 Övriga immateriella rättigheter, utanför Kieku 

På detta konto ingår övriga rättigheter som kan överlåtas separat, såsom 
t.ex. varumärkesrättigheter. Självtillverkade adb-program samt adb-program 
som ämbetsverket låtit tillverka ingår på kontot 11400000 Självtillverkade och 
på beställning tillverkade datasystem. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

113 Affärsvärde 

11300000 Affärsvärde 

På detta konto ingår skillnaden mellan det pris som betalts för en köpt enhet 
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och bokföringsvärdet för enhetens egendom, om det önskas antecknas syn-
ligt. 

114 Övriga utgifter med lång verkningstidt 

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. 

11400000 Självtillverkade och på beställning tillverkade datasystem 

På detta konto ingår självtillverkade och på beställning tillverkade större och 
mera värdefulla datasystem utarbetade för ett speciellt behov. Sådana pro-
gram kan dessutom innehålla ett färdigt program. Vid denna punkt aktiveras 
också verkets egen arbetsinsats. 

11400090 Självtillverkade och på beställning tillverkade datasystem, ut-
anför Kieku 

På detta konto ingår självtillverkade och på beställning tillverkade större och 
mera värdefulla datasystem utarbetade för ett speciellt behov. Sådana pro-
gram kan dessutom innehålla ett färdigt program. Vid denna punkt aktiveras 
också verkets egen arbetsinsats. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

11490000 Övriga utgifter med lång verkningstid 

På detta konto ingår exempelvis utgifter för grundande av datalager, flerperi-
odiska reklamutgifter, utgifter för ombyggnad av hyreslägenhet och övriga 
flerperiodiska utgifter som inte i regel särskilt kan realiseras. 

11490090 Övriga utgifter med lång verkningstid, utanför Kieku 

På detta konto ingår exempelvis utgifter för grundande av datalager, flerperi-
odiska reklamutgifter, utgifter för ombyggnad av hyreslägenhet och övriga 
flerperiodiska utgifter som inte i regel särskilt kan realiseras. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

119 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 

Med förskottsbetalning på immateriella tillgångar avses förskottsbetalningar 
till utomstående när den immateriella tillgången, som utgör grunden för avgif-
ten, inte ännu har emot tagits. 

Anskaffningsvärdet för pågående anläggningstillgångar bokförs på LKP-konto 
med slutsiffror 010 när anskaffningen sker via aktivering av investeringspro-
jektet i Kieku-systemet. Med hjälp av konteringsanvisningen avvecklas an-
skaffningsutgifterna från investeringsprojekten till motsvarande LKP-konto 
med slutsiffror 000 genom avvecklingskörning vid periodskifte. Vid avveckl-
ingskörningen uppkommer de pågående enheterna för anläggningstillgångar 
automatiskt. Konton med slutsiffror 010 i anknytning till anskaffning och för-
säljning av nationalförmögenhet och anläggningstillgångarär av typen resul-
taträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

Färdigställda och införda anläggningstillgångar överförs från ett konto för på-
gående anläggningstillgångar med slutsiffror 000 till ett konto för färdigställda 
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anläggningstillgångar genom avvecklingskörning. Vid avvecklingskörningen 
ges en enhet för anläggningstillgångar för vilken pågående anläggningstill-
gång aktiveras. 

11900000 Förskottsbetalning för immateriella anläggningstillgångar 

På detta konto ingår erlagda förskottsbetalningar för immateriella anlägg-
ningstillgångar, med undantag av förskottsbetalningar som erlagts för an-
skaffningar av färdiga program och datasystem. 

11900001 Förskottsbetalning för färdiga program och datasystem 

På detta konto ingår förskottsbetalningar som erlagts för anskaffningar av fär-
diga program och datasystem. 

11910000 Pågående anskaffningar av immateriella anläggningstillgångar 

På detta konto ingår immateriella anläggningstillgångar som håller på att fär-
digställas och som inte ens delvis tagits i bruk. 

11910010 Pågående anskaffningar av immateriella anläggningstillgångar, 
anskaffningskonto 

På detta konto bokförs anskaffningsvärdet för påbörjade immateriella anlägg-
ningstillgångar när anskaffningen sker genom aktivering via investeringspro-
jekt. Anskaffningsutgifterna avvecklas från investeringsprojekten till konto 
11910000 Påbörjade immateriella anläggningstillgångar genom avvecklings-
körning vid periodskifte. Vid avvecklingskörningen uppkommer de påbörjade 
enheterna för anläggningstillgångar automatiskt. Kontot för påbörjade anlägg-
ningstillgångar med slutsiffror 010 är av typen resultaträkningskonto som inte 
får uppvisa saldo vid bokslutet. 

Budgetbokföringen enligt prestationsprincipen görs genom utgiftsverifikat till 
ett anskaffningskonto med slutsiffror 010 som är en underindelning av ett 
konto för anläggningstillgångar med slutsiffror 000. Sålunda erhålls en utskrift 
i dag- och huvudboken av den rätta kombinationen av LKP-kontot och TaKP-
kontot i en längd på 5 tecken. 

11910090 Pågående anskaffningar av immateriella anläggningstillgångar, 
utanför Kieku 

På detta konto ingår immateriella anläggningstillgångar som håller på att fär-
digställas och som inte ens delvis tagits i bruk. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12. MATERIELLA TILLGÅNGAR 

120 Jord- och vattenområden 

Denna typ omfattar sådana jord-, skogs- och vattenområden, tomter, ström-
fallslägenheter och tillandningar, som inte har betydelse för byggnadsverk-
samheten. 

12000000 Skogsområden 

På detta konto ingår mark och trädbestånd på skogsområden. 

12010000 Åkerområden 

På detta konto ingår åkerområden avsedda för odling, forskning e.d. 
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12020000 Områden med grus, torv och annan marktäkt 

På detta konto ingår bl.a. grus- och torvtäktsområden samt mull-, lav- och 
bergsområden. 

12030000 Forsandelar 

På detta konto ingår andelar i forsar som inte skall byggas. 

12040000 Vattenområden 

På detta konto ingår såväl hyrda vattenområden som tillandning 

12080000 Jord- och vattenområden avsedda för rekreation 

På detta konto ingår områden särskilt avsedda för rekreation. 

12090000 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 posterav denna typ. 

12090090 Jord- och vattenområden, utanför Kieku 

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 posterav denna typ. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12090999 Överföring av jord- och vattenområden från ett verk till ett an-
nat 

Detta konto används vid överföring av besittning av jord- och vattenområden 
(2083000 Överföringar av besittningar) från en bokföringsenhet till en annan 
från vilken de avses att lämnas vidare. Dessa bokföringar bildar inte en enhet 
för anläggningstillgångar i systemet för användningstillgång i Kieku utan 
överföringarna bokförs endast i affärsbokföringen. 

121 Byggnadsmarks- och vattenområden 

denna typ omfattar sådana bebyggda och obebyggda jord-, skogs- och vat-
tenområden, 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, 
ingårav denna typ, yt- eller ytbeläggningskonstruktioner som utsätts för sli-
tage upptas under grupp 124 Byggkonstruktioner. 

12100000 Markområden 

På detta konto ingår tomter och övriga markområden som skall bebyggas. 

12110000 Vägunderlag 

På detta konto ingår markgrunden för vägområden och rastplatser, allmänna 
parkerings- och lastningsplatser reserverade för väganvändarnas behov samt 
övriga för vägunderhållet viktiga anslutningsområden. 

12110900 Vägunderlag, Trafikledsverket 

På detta konto ingår markgrunden för vägområden och rastplatser, allmänna 
parkerings- och lastningsplatser reserverade för väganvändarnas behov samt 
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övriga för vägunderhållet viktiga anslutningsområden. Dessa bokföringar bil-
dar inte en enhet för anläggningstillgångar i systemet för användningstillgång 
i Kieku utan överföringarna bokförs endast i affärsbokföringen. 

12120000 Järnvägsunderlag 

På detta konto ingår järnvägarnas baskonstruktioner som inte slits och deras 
markgrund. 

12120900 Järnvägsunderlag, Trafikledsverket 

På detta konto ingår järnvägarnas baskonstruktioner som inte slits och deras 
markgrund. Dessa bokföringar bildar inte en enhet för anläggningstillgångar i 
systemet för användningstillgång i Kieku utan överföringarna bokförs endast i 
affärsbokföringen. 

12130000 Forsandelar 

På detta konto ingår andelar av forsar som kommer att byggas ut i framtiden. 

12140000 Vattenområden 

På detta konto ingår större separata vattenområden och markvärdet för vat-
tenkonstruktionerna. 

12190000 Övriga byggnadsmarks- och vattenområden 

På detta konto ingår sådana byggnadsmarks- och vattenområden som inte 
hör till andra poster av denna typ. 

12190999 Överföring av byggnadsmarks- och vattenområden från ett 
verk till ett annat 

Detta konto används vid överföring av byggnadsmarks- och vattenområden 
(20830000 Överföringar av besittningar) från en bokföringsenhet till en annan 
från vilken de avses att lämnas vidare. Dessa bokföringar bildar inte en enhet 
för anläggningstillgångar i systemet för användningstillgång i Kieku utan 
överföringarna bokförs endast i affärsbokföringen. 

122 Byggnader 

Denna typ omfattar byggnader och konstruktioner på stadsplane- eller bygg-
nadsplanområden 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.  

12200000 Bostadsbyggnader 

På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften är i bo-
stadsbruk. 

12200090 Bostadsbyggnader, utanför Kieku 

På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften är i bo-
stadsbruk. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12210000 Kontorsbyggnader 

På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften är i kontors-
bruk. 
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12210090 Kontorsbyggnader, utanför Kieku 

På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften är i kontors-
bruk. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12220000 Industribyggnader 

På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften används för 
produktionsverksamhet. 

12220090 Industribyggnader, utanför Kieku 

På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften används för 
produktionsverksamhet. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12230000 Lagerbyggnader 

På detta konto ingår exempelvis lätta lager, skjul, baracker och skydd. 

12230090 Lagerbyggnader, utanför Kieku 

På detta konto ingår exempelvis lätta lager, skjul, baracker och skydd. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12240000 Museer och slott 

På detta konto ingår bl.a. byggnader och slott som används som museum om 
de skall tas upp som anläggningstillgångar. 

12250000 Övriga kulturbyggnader 

På detta konto ingår andra kulturbyggnader än museer, exempelvis National-
operan, om de tas upp som anläggningstillgångar. 

12260000 Kaserner 

På detta konto ingår kasernbyggnader. 

12260090 Kaserner, utanför Kieku 

På detta konto ingår kasernbyggnader. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12270000 Skolbyggnader 

På detta konto ingår byggnader av vilkas våningsyta över hälften används 
som skola. 

12290000 Övriga byggnader 

På detta konto ingår byggnader som inte ingår i posterna ovan. 

12290090 Övriga byggnader, utanför Kieku 

På detta konto ingår byggnader som inte ingår i posterna ovan. 
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Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12290999 Överföring av övriga byggnader från ett verk till ett annat 

Detta konto används vid överföring av besittning av byggnader (20830000 
Överföringar av besittningar) från en bokföringsenhet till en annan från vilken 
de avses att lämnas vidare. Dessa bokföringar bildar inte en enhet för an-
läggningstillgångar i systemet för användningstillgång i Kieku utan överföring-
arna bokförs endast i affärsbokföringen. 

123 Konstruktioner 

Konstruktioner är bränsle- och syrabehållare o.d. lager samt lätta, ofta tillfäl-
liga konstruktioner av exempelvis trä. 

12300000 Konstruktioner 

På detta konto ingår exempelvis bränslebehållare, kupolhallar, flyttbara läk-
tare och tillfälliga konstruktioner. 

12300090 Konstruktioner, utanför Kieku 

På detta konto ingår exempelvis bränslebehållare, kupolhallar, flyttbara läk-
tare och tillfälliga konstruktioner. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12300999 Överföring av konstruktioner från ett verk till ett annat 

Detta konto används vid överföring av besittning av konstruktioner (20830000 
Överföringar av besittningar) från en bokföringsenhet till en annan från vilken 
de avses att lämnas vidare. Dessa bokföringar bildar inte en enhet för an-
läggningstillgångar i systemet för användningstillgång i Kieku utan överföring-
arna bokförs endast i affärsbokföringen. 

124 Anläggningar 

Denna typ omfattar jord- och vattenbyggkonstruktioner på stadsplane- och 
byggnadsplaneområden och andra områden. 

12400000 Vägbyggnadskonstruktioner 

På detta konto ingår vägbeläggning som utsätts för slitage och andra ytbe-
läggningar, belysningsanordningar, bullerhinder o.s.v. 

12400090 Vägbyggnadskonstruktioner, utanför Kieku 

På detta konto ingår vägbeläggning som utsätts för slitage och andra ytbe-
läggningar, belysningsanordningar, bullerhinder o.s.v. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12410000 Järnvägsbyggnadskonstruktioner 

På detta konto ingår järnvägsskenor och andra ytkonstruktioner som slits. 

12420000 Övriga markkonstruktioner 

På detta konto ingår exempelvis broar och andra ytkonstruktioner som slits 
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och som inte är landsvägs- eller järnvägskonstruktioner. 

12430000 Farleder och kanaler 

På detta konto ingår bl.a. konstruktioner för vattenleder och kanaler. 

12440000 Övriga vattenbyggkonstruktioner 

På detta konto ingår exempelvis damm- och bassängkonstruktioner. 

12440090 Övriga vattenbyggkonstruktioner, utanför Kieku 

På detta konto ingår exempelvis damm- och bassängkonstruktioner. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12490000 Övriga byggkonstruktioner 

På detta konto ingår sådana byggkonstruktioner som inte hör till andra poster 
av denna typ. 

12490090 Övriga byggkonstruktioner, utanför Kieku 

På detta konto ingår sådana byggkonstruktioner som inte hör till andra poster 
av denna typ. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12490999 Överföring av konstruktioner från ett verk till ett annat 

Detta konto används vid överföring av besittning av konstruktioner (20830000 
Överföringar av besittningar) från en bokföringsenhet till en annan från vilken 
de avses att lämnas vidare. Dessa bokföringar bildar inte en enhet för an-
läggningstillgångar i systemet för användningstillgång i Kieku utan överföring-
arna bokförs endast i affärsbokföringen. 

125-126 Maskiner och anordningar 

Denna typ omfattar alla lösa anläggningstillgångar med undantag av inredning. 
Maskiner och anordningar är till exempel adb-utrustning, övriga kontorsmaski-
ner, arbetsredskap, fordon och arbetsmaskiner. Också de reservdelar som be-
hövs för service av maskiner och anordningar eller för att säkra verksamheten 
hör till anläggningstillgångarna. 

I maskiner och anordningar ingår lösa anläggningstillgångar som maskiner 
som används i processen, kontorsmaskiner, fordon, arbetsredskap och for-
mar. 

12500000 Bilar och andra landtransportmedel 

På detta konto ingår bl.a. person-, paket- och lastbilar, motorcyklar, mopeder, 
motorslädar o.s.v. 

12500090 Bilar och andra landtransportmedel, utanför Kieku 

På detta konto ingår bl.a. person-, paket- och lastbilar, motorcyklar, mopeder, 
motorslädar o.s.v. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 
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12510000 Fartyg och övriga vattentransportmedel 

På detta konto ingår exempelvis isbrytare, förbindelsefartyg och patrullbåtar, 
motorbåtar o.s.v. 

12510090 Fartyg och övriga vattentransportmedel, utanför Kieku 

På detta konto ingår exempelvis isbrytare, förbindelsefartyg och patrullbåtar, 
motorbåtar o.s.v. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12520000 Flygplan och övriga lufttransportmedel 

På detta konto ingår flygplan, helikoptrar och övriga lufttransportmedel. 

12520090 Flygplan och övriga lufttransportmedel, utanför Kieku 

På detta konto ingår flygplan, helikoptrar och övriga lufttransportmedel. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12530000 Tunga maskiner 

På detta konto ingår exempelvis jordschaktningsmaskiner, krossverk och öv-
riga maskiner med en driftstid på över 10 år. 

12530090 Tunga maskiner, utanför Kieku 

På detta konto ingår exempelvis jordschaktningsmaskiner, krossverk och öv-
riga maskiner med en driftstid på över 10 år. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12540000 Lätta maskiner 

På detta konto ingår maskiner och annan motsvarande utrustning med en 
driftstid på över 10 år. 

12540090 Lätta maskiner, utanför Kieku 

På detta konto ingår maskiner och annan motsvarande utrustning med en 
driftstid på över 10 år. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12550000 ICT-utrustning 

På detta konto ingår maskiner och utrustning som behövs vid databehandling 
samt kringutrustning för dessa (t.ex. skrivare och datanät). Om inköpen av 
program kan särskiljas från inköp av utrustning ska de tas upp under punkten 
112 Immateriella rättigheter. 

12550090 ICT-utrustning, utanför Kieku 

På detta konto ingår maskiner och utrustning som behövs vid databehandling 
samt kringutrustning för dessa (t.ex. skrivare och datanät). Om inköpen av 
program kan särskiljas från inköp av utrustning ska de tas upp under punkten 
112 Immateriella rättigheter. 
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Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12560000 Kontorsmaskiner och utrustning 

På detta konto ingår övriga kontorsmaskiner med undantag av adb-utrustning 
inklusive kringutrustning. Sådana är exempelvis kopieringsmaskiner, postbe-
handlingsmaskiner, skrivmaskiner och textbehandlingsmaskiner, räknemaski-
ner, kassapparater och -terminaler och mikrofilmsmaskiner. 

12560090 Kontorsmaskiner och utrustning, utanför Kieku 

På detta konto ingår övriga kontorsmaskiner med undantag av adb-utrustning 
inklusive kringutrustning. Sådana är exempelvis kopieringsmaskiner, postbe-
handlingsmaskiner, skrivmaskiner och textbehandlingsmaskiner, räknemaski-
ner, kassapparater och -terminaler och mikrofilmsmaskiner. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12570000 Telefoncentraler och övrig kommunikationsutrustning 

På detta konto ingår förutom telefoncentraler bl.a. radiosändare och video-
konferensutrustningar. 

12570090 Telefoncentraler och övrig kommunikationsutrustning, utanför 
Kieku 

På detta konto ingår förutom telefoncentraler bl.a. radiosändare och video-
konferensutrustningar. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12580000 Audiovisuella maskiner och utrustning 

På detta konto ingår exempelvis inspelnings- och återgivningsutrustning för 
bild och ljud, radio- och televisionsmottagare och filmprojektorer. 

12580090 Audiovisuella maskiner och utrustning, utanför Kieku 

På detta konto ingår exempelvis inspelnings- och återgivningsutrustning för 
bild och ljud, radio- och televisionsmottagare och filmprojektorer. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12590000 Laboratorieutrustning och -inventarier 

Detta konto omfattar laboratorieutrustning och utrustning som är fast monte-
rad i laboratoriet samt övrig specialutrustning. 

12590090 Laboratorieutrustning och -inventarier, utanför Kieku 

Detta konto omfattar laboratorieutrustning och utrustning som är fast monte-
rad i laboratoriet samt övrig specialutrustning. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 
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12600000 Övrig forskningsutrustning 

Detta konto upptar annan forskningsutrustning än laboratorieutrustning. 

12600090 Övrig forskningsutrustning, utanför Kieku 

Detta konto upptar annan forskningsutrustning än laboratorieutrustning. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12610000 Vattenkonstruktionsanordningar 

På detta konto ingår exempelvis slussluckor och regleringsluckor samt pum-
par. 

12610090 Vattenkonstruktionsanordningar, utanför Kieku 

På detta konto ingår exempelvis slussluckor och regleringsluckor samt pum-
par. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12690000 Övriga maskiner och anordningar 

På detta konto ingår de maskiner och anordningar som inte kan tas upp un-
der andra poster av denna typ. Sådana är exempelvis passerkontrollanord-
ningar, storköks- och hushållsmaskiner och -anordningar, rengörings- och 
städmaskiner samt optiker- och fotograferingsutrustning. 

12690090 Övriga maskiner och anordningar, utanför Kieku 

På detta konto ingår de maskiner och anordningar som inte kan tas upp un-
der andra poster av denna typ. Sådana är exempelvis passerkontrollanord-
ningar, storköks- och hushållsmaskiner och -anordningar, rengörings- och 
städmaskiner samt optiker- och fotograferingsutrustning. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12690999 Överföring av maskiner och anordningar från ett verk till ett 
annat 

Detta konto används vid överföring av maskiner och anordningar (20830000 
Överföringar av besittningar) från en bokföringsenhet till en annan från vilken 
de avses att lämnas vidare. Dessa bokföringar bildar inte en enhet för an-
läggningstillgångar i systemet för användningstillgång i Kieku utan överföring-
arna bokförs endast i affärsbokföringen. 

127 Inventarier 

12700000 Bostadslägenhets- och kontorsinredning 

På detta konto ingår bl.a. inredning och möbler i bostadslägenheter, kon-
torsmöbler och övriga möbler, inredningstextiler samt utrustning för arkiv och 
förvaringsrum. 

12700090 Bostadslägenhets- och kontorsinredning, utanför Kieku 

På detta konto ingår bl.a. inredning och möbler i bostadslägenheter, kon-
torsmöbler och övriga möbler, inredningstextiler samt utrustning för arkiv och 
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förvaringsrum. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12790000 Övrig inredning 

På detta konto ingår annan inredning än bostadslägenhets- och kontorsinred-
ning, bl.a. värdefulla serviser och bestick. 

12790090 Övrig inredning, utanför Kieku 

På detta konto ingår annan inredning än bostadslägenhets- och kontorsinred-
ning, bl.a. värdefulla serviser och bestick. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12790999 Överföring av inventarier från ett verk till ett annat 

Detta konto används vid överföring av inventarier (20830000 Överföringar av 
besittningar) från en bokföringsenhet till en annan från vilken de avses att 
lämnas vidare. Dessa bokföringar bildar inte en enhet för anläggningstill-
gångar i systemet för användningstillgång i Kieku utan överföringarna bokförs 
endast i affärsbokföringen. 

128 Övriga materiella tillgångar 

Som övriga materiella tillgångar kan betraktas grus- och lertag, malm- och 
mineralfyndigheter, stenbrott, torvkärr o.d. samt järnvägar, broar, dammar, 
bassänger o.d. Också konstföremål avsedda att främja förtjänst av anlägg-
ningstillgångar kan räknas till övriga materiella tillgångar. Sådana konstföre-
mål har anskaffats till ämbetsverket eller inrättningen som dekoration. 

12800000 Konstföremål 

På detta konto ingår sådana konstföremål som inte är så betydande att de 
skulle höra till nationalförmögenheten. Konstföremålen jämställs med förslit-
ning icke underkastade anläggningstillgångar och på dem görs inga avdrag. 

12800090 Konstföremål, utanför Kieku 

På detta konto ingår sådana konstföremål som inte är så betydande att de 
skulle höra till nationalförmögenheten. Konstföremålen jämställs med förslit-
ning icke underkastade anläggningstillgångar och på dem görs inga avdrag. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12810000 Metallmineraler 

På detta konto ingår järn-, icke-järn- (non ferrum) och ädelmetalltillgångar. 

12820000 Annat än metallmineraler 

På detta konto ingår bl.a. stenbrott, kvarts-, gips- och naturädelstenstill-
gångar frånsett kol- och bensintillgångar. 

12890000 Övriga materiella tillgångar 

På detta konto ingår sådana materiella tillgångar som inte hör till andra pos-
ter inom denna typ. På detta konto bokförs även anskaffningskostnaderna för 
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djur, som utgör kostnader som aktiveras. 

12890090 Övriga materiella tillgångar, utanför Kieku 

På detta konto ingår sådana materiella tillgångar som inte hör till andra pos-
ter inom denna typ. På detta konto bokförs även anskaffningskostnaderna för 
djur, som utgör kostnader som aktiveras. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12890999 Överföring av övriga materiella tillgångar från ett verk till ett 
annat 

Detta konto används vid överföring av övriga materiella tillgångar (20830000 
Överföringar av besittningar) från en bokföringsenhet till en annan från vilken 
de avses att lämnas vidare. Dessa bokföringar bildar inte en enhet för an-
läggningstillgångar i systemet för användningstillgång i Kieku utan överföring-
arna bokförs endast i affärsbokföringen. 

129 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 

Förhandsbetalningarna innehåller sådana likvider som bokföringsenheten be-
talat innan motsvarande nyttighet erhållits. Förhandsbetalningarna hör i all-
mänhet samman med nyttigheter som betalas alla på en gång, dvs. nyttigheter 
som inte är förknippade med ett separat, på förhand avtalat mottagningsförfa-
rande. 

Pågående anskaffningar omfattar arbeten och anskaffningar som ämbetsver-
ket 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. På-
gående anskaffningar hör vanligen samman med nyttigheter av typen projekt, 
dvs. nyttigheterna är bundna vid ett förfarande för godkännande och motta-
gande baserat på hur projektets olika faser avancerar samt tidtabellen för 
dem. 

Anskaffningsvärdet för pågående anläggningstillgångar bokförs på LKP-konto 
med slutsiffrorna 010 när anskaffningen sker via aktivering av investerings-
projektet i Kieku-systemet. Med hjälp av konteringsanvisningen avvecklas an-
skaffningsutgifterna från investeringsprojekten till motsvarande LKP-konto 
med slutsiffrorna 000 genom avvecklingskörning vid periodskifte. Vid avveckl-
ingskörningen uppkommer de påbörjade enheterna för anläggningstillgångar 
automatiskt. Konton med slutsiffrorna 010 i anknytning till anskaffning och 
försäljning av nationalförmögenhet och anläggningstillgångar är av typen re-
sultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

Färdigställda och ibruktagna anläggningstillgångar överförs från ett konto fö r 
pågående anläggningstillgångar med slutsiffrorna 000 till ett konto för färdig-
ställda anläggningstillgångar genom avvecklingskörning. Vid avvecklingskör-
ningen ges en enhet för anläggningstillgångar för vilken de pågående anlägg-
ningstillgångarna aktiveras. 

 

12900000 Förskottsbetalningar för jord- och vattenområden 

På detta konto ingår förskottsbetalningar för jord- och vattenområden. 
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12910000 Förskottsbetalningar för bostadsbyggnader 

På detta konto ingår förskottsbetalningar för bostadsbyggnader. 

12920000 Förskottsbetalningar för andra byggnader 

På detta konto ingår förskottsbetalningar för andra byggnader än bostads-
byggnader. 

12930000 Förskottsbetalningar för mark- och vattenkonstruktioner 

På detta konto ingår förskottsbetalningar för tillgångar som ingår i gruppen 
för anläggningstillgångar 124 Byggkonstruktioner. 

12940000 Övriga förskottsbetalningar 

På detta konto ingår övriga förskottsbetalningar för materiella anläggningstill-
gångar än de som nämnts ovan. 

12950000 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. 

12950010 Påbörjade jord- och vattenområden, anskaffningskonto 

På detta konto bokförs anskaffningsvärdet för påbörjade anläggningstill-
gångar när anskaffningen sker genom aktivering via investeringsprojekt. An-
skaffningsutgifterna avvecklas från investeringsprojekten till konto 12950000 
påbörjade jord- och vattenområden genom avvecklingskörning vid period-
skifte. Vid avvecklingskörningen uppkommer de påbörjade enheterna för an-
läggningstillgångar automatiskt. Kontot för påbörjade anläggningstillgångar 
med slutsiffror 010 är av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa 
saldo vid bokslutet. 

Budgetbokföringen enligt prestationsprincipen görs genom utgiftsverifikat till 
ett anskaffningskonto med slutsiffror 010 som är en underindelning av ett 
konto för anläggningstillgångar med slutsiffror 000. Sålunda erhålls en utskrift 
i dag- och huvudboken av den rätta kombinationen av LKP-kontot och TaKP-
kontot i en längd på 5 tecken. 

12960000 Halvfärdiga bostadsbyggnader 

På detta konto ingår investeringar i materiella anläggningstillgångar under 
uppförande i bostadsbyggnader som inte ens delvis tagits i bruk. 

12960010 Påbörjade bostadsbyggnader, anskaffningskonto. 

På detta konto bokförs anskaffningsvärdet för påbörjade anläggningstill-
gångar när anskaffningen sker genom aktivering via investeringsprojekt. An-
skaffningsutgifterna avvecklas från investeringsprojekten till konto 12960000 
Påbörjade övriga bostadsbyggnader genom avvecklingskörning vid period-
skifte. Vid avvecklingskörningen uppkommer de påbörjade enheterna för an-
läggningstillgångar automatiskt. Kontot för påbörjade anläggningstillgångar 
med slutsiffror 010 är av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa 
saldo vid bokslutet. 

Budgetbokföringen enligt prestationsprincipen görs genom utgiftsverifikat till 
ett anskaffningskonto med slutsiffror 010 som är en underindelning av ett 
konto för anläggningstillgångar med slutsiffror 000. Sålunda erhålls en utskrift 
i dag- och huvudboken av den rätta kombinationen av LKP-kontot och TaKP-
kontot i en längd på 5 tecken. 
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12970000 Halvfärdiga övriga byggnader 

På detta konto ingår materiella investeringar i anläggningstillgångar under 
uppförande i andra byggnader än bostadsbyggnader som inte ens delvis ta-
gits i bruk. 

12970010 Påbörjade övriga bostadsbyggnader, anskaffningskonto 

På detta konto bokförs anskaffningsvärdet för påbörjade anläggningstill-
gångar när anskaffningen sker genom aktivering via investeringsprojekt. An-
skaffningsutgifterna avvecklas från investeringsprojekten till konto 12970000 
Påbörjade övriga bostadsbyggnader genom avvecklingskörning vid period-
skifte. Vid avvecklingskörningen uppkommer de påbörjade enheterna för an-
läggningstillgångar automatiskt. Kontot för påbörjade anläggningstillgångar 
med slutsiffror 010 är av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa 
saldo vid bokslutet. 

Budgetbokföringen enligt prestationsprincipen görs genom utgiftsverifikat till 
ett anskaffningskonto med slutsiffror 010 som är en underindelning av ett 
konto för anläggningstillgångar med slutsiffror 000. Sålunda erhålls en utskrift 
i dag- och huvudboken av den rätta kombinationen av LKP-kontot och TaKP-
kontot i en längd på 5 tecken. 

12970090 Halvfärdiga övriga byggnader, utanför Kieku 

På detta konto ingår materiella investeringar i anläggningstillgångar under 
uppförande i andra byggnader än bostadsbyggnader som inte ens delvis ta-
gits i bruk. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12980000 Halvfärdiga konstruktioner 

På detta konto ingår materiella investeringar i anläggningstillgångar under 
uppförande i konstruktioner som inte ens delvis tagits i bruk. 

12980010 Påbörjade konstruktioner, anskaffningskonto. 

På detta konto bokförs anskaffningsvärdet för påbörjade anläggningstill-
gångar när anskaffningen sker genom aktivering via investeringsprojekt. An-
skaffningsutgifterna avvecklas från investeringsprojekten till konto 12980000 
Påbörjade övriga konstruktioner genom avvecklingskörning vid periodskifte. 
Vid avvecklingskörningen uppkommer de påbörjade enheterna för anlägg-
ningstillgångar automatiskt. Kontot för påbörjade anläggningstillgångar med 
slutsiffror 010 är av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo 
vid bokslutet. 

Budgetbokföringen enligt prestationsprincipen görs genom utgiftsverifikat till 
ett anskaffningskonto med slutsiffror 010 som är en underindelning av ett 
konto för anläggningstillgångar med slutsiffror 000. Sålunda erhålls en utskrift 
i dag- och huvudboken av den rätta kombinationen av LKP-kontot och TaKP-
kontot i en längd på 5 tecken. 

12980090 Halvfärdiga konstruktioner, utanför Kieku 

På detta konto ingår materiella investeringar i anläggningstillgångar under 
uppförande i konstruktioner som inte ens delvis tagits i bruk. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 
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12980900 Järnvägsmaterial 

På detta konto bokförs upphandlingar av strategiska järnvägsmaterial och de-
ras användning i genomförandeprojekten. Kontot är inte kopplat till systemet 
för användningstillgång i Kieku och inga registreringar görs på kontot via in -
vesteringsprojektet. När materialen tas i bruk överförs utgifterna med memo-
rialverifikat från detta konto till kontot 12980010 "Påbörjade konstruktioner, 
anskaffningskonto" samt till investeringsprojektet eller som utgift till kontoty-
pen 430. 

12990000 Övriga pågående anskaffningar av materiella anläggningstill-
gångar 

På detta konto ingår investeringar i andra materiella anläggningstillgångar 
under uppförande än de som nämnts ovan som inte ens delvis tagits i bruk. 

Underindelningen av kontot 12990999 Utredningskonto för anskaffning av an-
läggningstillgångar används som utredningskonto för anskaffning av anlägg-
ningstillgångar i konteringssystem när den aktuella enheten för anläggnings-
tillgångar inte är tillgänglig vid bokföringstidpunkten.  

12990010 Övriga pågående anskaffningar av materiella anläggningstill-
gångar, anskaffningskonto 

På detta konto bokförs anskaffningsvärdet för påbörjade anläggningstill-
gångar när anskaffningen sker genom aktivering via investeringsprojekt. An-
skaffningsutgifterna avvecklas från investeringsprojekten till konto 12990000 
Påbörjade övriga materiella anläggningstillgångar genom avvecklingskörning 
vid periodskifte. Vid avvecklingskörningen uppkommer de påbörjade enhet-
erna för anläggningstillgångar automatiskt. Kontot för påbörjade anläggnings-
tillgångar med slutsiffror 010 är av typen resultaträkningskonto som inte får 
uppvisa saldo vid bokslutet. 

Budgetbokföringen enligt prestationsprincipen görs genom utgiftsverifikat till 
ett anskaffningskonto med slutsiffror 010 som är en underindelning av ett 
konto för anläggningstillgångar med slutsiffror 000. Sålunda erhålls en utskrift 
i dag- och huvudboken av den rätta kombinationen av LKP-kontot och TaKP-
kontot i en längd på 5 tecken. 

12990090 Övriga pågående anskaffningar av materiella anläggningstill-
gångar, utanför Kieku 

På detta konto ingår investeringar i andra materiella anläggningstillgångar 
under uppförande än de som nämnts ovan som inte ens delvis tagits i bruk. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

12990998 Anläggningstillgångar som överförs som serviceproduktion till 
annan bokföringsenhet 

Detta konto används för bokföring av anskaffning av anläggningstillgångar som 
överförs till annan bokföringsenhet för anläggningstillgångar i sin helhet. Dessa 
bokföringar bildar inte en enhet för anläggningstillgångar i systemet för an-
vändningstillgång i Kieku utan överföringarna bokförs endast i affärsbokfö-
ringen. 

Anskaffningarna överförs genom att fakturera mottagande bokföringsenhet, 
som bokför dem i sina egna anläggningstillgångar.  
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12990999 Utredningskonto för anskaffning av anläggningstillgångar  

På detta konto bokförs anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar och 
nationalförmögehet som ska aktiveras när enheten för anläggningstillgångar 
inte är tillgänglig vid bokföringstidpunkten. Trnsaktionen vid bokföringen av 
anläggningstillgångar görs efteråt via memorialverifikat. Kontot med slutsiffror 
999 används endast av anläggningstillgångsfunktionen i Kieku-systemet. 

13. VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH 
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR 

Konteringen av anläggningstillgångar som aktiveras i Kieku-systemet görs 
genom bokföring av anläggningstillgångar. Vid konteringen av utgiftsverifikat 
väljs en enhet för anläggningstillgångar så att från den inmatade bakgrunds-
informationen i Kieku-systemet framkommer för kontering LKP-konto och 
kostnadsställe samt övriga uppföljningsobjekt i bakgrundsinformationen för 
enheten för anläggningstillgångar. Konteringssystemet kontrollerar att LKP-
kontot och kostnadsstället som anges vid konteringen är desamma som de 
som är fastställda för enheten för anläggningstillgångar i Kieku-systemet. 
Konteringsuppgifterna för enheten för anläggningstillgångar inkluderas ge-
nom att ansluta sig från Kieku-systemet till konteringssytemet för verifikat-
ioner (Handi). 

130 Värdepapper ingående anläggningstillgångarna 

13000000 Fastighetsaktier 

På detta konto ingår anskaffningsutgifter för aktier i fastighetsaktiebolag. 

13010000 Aktiebolagsaktier 

Detta konto omfattar anskaffningskostnader för aktier i aktiebolag som kontrol-
leras av andra ämbetsverk och inrättningar än Statsrådets kansli. Anskaff-
ningsutgiften kan erläggas som pengar eller i stället för pengar delvis eller helt 
som annan egendom (apport). 

Tillgångar som har överförts till affärsverken bokförs på kontoslag 131 Place-
ringar i statens affärsverk.  

13010001 Aktiebolagsaktier, Statsrådets kansli 

Detta konto innehåller anskaffningsutgifter för de aktier, för vilkas registre-
ringar ingen enhet för anläggningstillgångar bildas i Kiekus system för an-
läggningstillgångar, utan registreringarna görs endast i affärsbokföringen. 

13010200 Bostadsaktier 

På detta konto ingår anskaffningsutgifter för aktier i bostadsbolag. 

13010900 Övriga aktier 

På detta konto ingår anskaffningsutgifter för annan än aktier in fastighetsbo-
lag, aktiebolg eller bostadsbolag. 

13010090 Övriga aktier, utanför Kieku 

På detta konto ingår exempelvis aktier i lägenheter. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 
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13010999 Överföring av övriga aktier från ett verk till ett annat 

Detta konto används vid överföring av övriga aktier som ingår i anläggnings-
tillgångarna (20830000 Överföringar av besittningar) från en bokföringsenhet 
till en annan från vilken de avses att lämnas vidare. Dessa bokföringar bildar 
inte en enhet för anläggningstillgångar i systemet för användningstillgång i 
Kieku utan överföringarna bokförs endast i affärsbokföringen. 

13020000 Andelar i internationella finansinstitut 

Detta konto upptar andelar erlagda till internationella finansinstitut. Poster av 
typen medlemsavgifter, vilka inte kan återfås, hör under punkten 454 Med-
lemsavgifter. 

13030000 Övriga andelar 

På detta konto ingår exempelvis telefonandelar. 

13030090 Övriga andelar, utanför Kieku 

På detta konto ingår exempelvis telefonandelar. 

Kontot kan användas endast av de bokföringsenheter och fonder vars bokfö-
ring sköts utanför datasystemet Kieku, och vars bokföringsuppgifter införs i 
Kieku för centralbokföring. 

13030999 Överföring av övriga andelar från ett verk till ett annat 

Detta konto används vid överföring av övriga andelar som ingår i anlägg-
ningstillgångarna (20830000 Överföringar av besittningar) från en bokförings-
enhet till en annan från vilken de avses att lämnas vidare. Dessa bokföringar 
bildar inte en enhet för anläggningstillgångar i systemet för användningstill-
gång i Kieku utan överföringarna bokförs endast i affärsbokföringen. 

131 Placeringar i statens affärsverk 

13100000 Statliga affärsverks grundkapital 

På detta konto ingår statliga affärsverks grundkapital. Kontots saldo upptas i 
balansräkningens rad "Statliga affärsverks grundkapital" bland aktiva. 

13100999 Ändringar i statens affärsverks grundkapital 

På detta konto ingår ändringar i statens affärsverks grundkapital. Dessa bok-
föringar bildar inte en enhet för anläggningstillgångar i systemet för använd-
ningstillgång i Kieku utan överföringarna bokförs endast i affärsbokföringen. 

13110000 Kapital som placerats i statliga affärsverk under villkor av öv-
rigt 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 affärsverk under villkor av övrigt eget kapital" bland 
aktiva. 

13110999 Ändringar av kapital som placerats i statliga affärsverk under 
villkor av övrigt eget kapital. 

På detta konto ingår ändringar av kapital som placerats i statliga affärsverk 
under villkor av övrigt eget kapital. Dessa bokföringar bildar inte en enhet för 
anläggningstillgångar i systemet för användningstillgång i Kieku utan överfö-
ringarna bokförs endast i affärsbokföringen. 
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132 Lånefordringar för statliga fonder utanför budgeten 

Denna typ används endast av statens fonder utanför budgeten. Amorteringar 
på dessa fordringar bokförs på kontot 17510000 Återbetalningar av statens 
icke budgeterade fonders lånefordringar. I bokslutet bokförs återbetalningar 
av långfristiga fordringar som förfaller till betalning under följande räken-
skapsperiod inom kontotypen 175 Statens icke budgeterade fonders kortfris-
tiga lånefordringar. 

13200000 Gårdsbrukets utvecklingsfonds lånefordringar 

På detta konto ingår Gårdsbrukets utvecklingsfonds lånefordringar. Kontot 
används endast av Gårdsbrukets utvecklingsfond. 

13210000 Statens bostadsfonds lånefordringar 

På detta konto ingår Bostadsfondens lånefordringar. Kontot används endast 
av Statens bostadfonden. 

13220000 Statens pensionsfonds lånefordringar 

På detta konto ingår Pensionsfondens lånefordringar. Kontot används endast 
av Statens pensionfonden. 

13290000 Statens övriga icke budgeterade fonders fordringar 

På detta konto ingår statens andra än ovan nämnda icke budgeterade fon-
ders lånefordringar. 

134 Givna skuldebrevslån i euro 

13400000 Emitterade skuldebrevslån i euro 

På detta konto ingår långfristiga skuldebrevslån i euro. 

13410000 Återbetalning av skuldebrevslån i euro 

På detta konto ingår återbetalning av skuldebrevslån i euro som hör till konto 
13400000. 

135 Inköp av masskuldebrevslån i euro 

13500000 Inköp av masskuldebrevslån i euro 

På detta konto ingår anskaffningspriserna för sådana inhemska masskulde-
brevslån, penningmarknadsinstrument och derivatkontrakt som anskaffats för 
en längre tid än ett år, med vilka det är möjligt att bedriva handel på andra-
handsmarknaden. 

13510000 Försäljning av masskuldebrevslån i euro 

På detta konto ingår försäljning av poster som hör till konto 13500000 Köp av 
masskuldebrevslån i euro. 

136 Övriga långfristiga placeringar i euro 

13600000 Övriga långfristiga placeringar i euro 

På detta konto ingår sådana utbetalningar av lån i euro som beviljats i place-
ringssyfte och som inte återbetalas eller amorteras under följande räkenskaps-
period. Kortare lån i placeringssyfte tas upp i grupp 18 under finansieringstill-
gångar Värdepapper bland finansieringstillgångar och övriga kortfristiga place-
ringar. På detta konto ingår också långfristiga depositioner i euro. 

På detta konto ingår även långfristiga placeringar i aktier och fondandelar 
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samt konvertibla lån och övriga penningmarknadsinstrument, med vilka målet 
är att placeraren skall få inkomster. 

13610000 Försäljning av övriga långfristiga placeringar i euro 

På detta konto ingår försäljning av poster som hör till kontot 13600000 Övriga 
långfristiga placeringar i euro. 

13620000 Kapitallånefordringar och övriga motsvarande placeringar 

Detta konto innehåller placeringar och kapitallån enligt aktiebolagslagen och 
övriga placeringar och kapitallån som givits till aktiebolag samt andra organi-
sationer och stiftelser. 

13620009 Andra placeringar som har eget kapital som kriterier 

Detta konto innehåller placeringar enligt aktiebolagslagen och andra place-
ringar som har eget kapital som kriterier. Placeringen kan ges som pengar el-
ler i stället för pengar delvis eller helt som annan egendom (apport). 

En sådan placering är till exempel tillgångar som tecknats i SVOP-fonden 
utan aktie- eller annat vederlag. I praktiken avgörs om det är frågan om en 
placering med eget kapital som villkor eller en finansiering av främmande ka-
pital enligt placeringsvillkoren. Placeringen av eget kapital är räntefri och 
utan förfallodag. Till karaktären hos främmande kapital hör bland annat åter-
betalningsskyldigheten och ofta även räntan. 

Detta konto innehåller även den andel av stiftelsernas grundkapital som en-
ligt stiftelseurkunden ska återbetalas till staten exempelvis om stiftelsen upp-
löses. Detta förfarande används även för stiftelseuniversitet. 

13630000 Universitet 

På detta konto ingår sådana kapitalplaceringar som har gjorts i offentligrätts-
liga universitet enligt universitetslagen (585/2009). 

137 Givna skuldebrevslån i utländsk valuta 

13700000 Emitterade skuldebrevslån i utländsk valuta 

På detta konto ingår emitterade skuldebrevslån i utländsk valuta. 

13710000 Återbetalning av emitterade skuldebrevslån i utländsk valuta 

På detta konto ingår återbetalning av emitterade skuldebrevslån i utländsk 
valuta som hör till konto 13700000 Emitterade skuldebrevslån i utländsk va-
luta. 

138 Inköp av masskuldebrevslån i utländsk valuta 

13800000 Inköp av masskuldebrevslån i utländsk valuta 

På detta konto ingår anskaffningspriserna för sådana masskuldebrevslån, 
penningmarknadsinstrument och derivatkontrakt i utländsk valuta som an-
skaffats för en längre tid än ett år med vilka det är möjligt att bedriva handel 
på andrahandsmarknaden. 

13810000 Försäljning av masskuldebrevslån i utländsk valuta 

På detta konto ingår försäljning av poster som hör till konto 13800 Köp av 
masskuldebrevslån i utländsk valuta. 
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139 Övriga långfristiga placeringar i utländsk valuta 

13900000 Övriga långfristiga placeringar i utländsk valuta 

På detta konto ingår sådana utbetalningar av lån i utländsk valuta som bevil-
jats 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. 

13910000 Försäljning av övriga långfristiga placeringar i utländsk valuta 

På detta konto ingår försäljning av poster som hör till kontot 13900000 Övriga 
långfristiga placeringar i utländsk valuta. 

14. VÄRDERINGSPOSTER 

140. Värderingsposter 

14000000 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 14000000 eller 23100000) värdet 
på främmande kapital har höjts eller sänkts jämfört med det ursprungliga vär-
det. Kontot används endast av statens fonder utanför budgeten. 

14090000 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 tillverk-
ningsprocessen. 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. 

15090000 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 

denna typ 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 räk-
nas såväl materiella som immateriella halvfärdiga prestationer. 
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15100000 Halvfärdiga vägprojekt 

På detta konto ingår vägprojekt för instanser utanför statsbudgeten. Vägpro-
jekt som överlåts till budgethushållningen hör till punkt 12400000 Vägbygg-
nadskonstruktioner. 

15190000 Övriga halvfärdiga produkter 

På detta konto ingår andra halvfärdiga produkter än vägprojekt. 

152 Färdiga produkter/Varor 

Färdiga produkter är självtillverkade nyttigheter som är färdiga och avsedda 
att överlåtas. Varorna är nyttigheter som köpts av externa varuleverantörer 
och som är avsedda att överlåtas vidare som sådana. Till gruppen räknas 
också särskilda arbeten utförda som underentreprenad, biprodukter avsedda 
att säljas och tillverkningsavfall samt markområden som köpts för försäljning 
eller byte. 

15200000 Färdiga produkter 

På detta konto ingår sådana självtillverkade prestationer som är färdiga att 
överlåtas. 

15210000 Färdiga varor 

På detta konto ingår sådana nyttigheter som anskaffats till försäljning. 

15280000 Markområden 

På detta konto ingår markområden avsedda för försäljning eller byte. 

15290000 Övriga färdiga omsättningstillgångar 

På detta konto ingår andra färdiga omsättningstillgångar än de som nämnts 
ovan. 

159 Förskottsbetalning 

Med förskottsbetalning avses förskottsbetalningar som hör till finansierings-
tillgångarna och erlagts för omsättningstillgångar. Dessa tas enligt balansräk-
ningsschemat upp under omsättningstillgångar i stället för under finansie-
ringstillgångar. Med förskottsbetalningar för omsättningstillgångar avses pen-
ningtransaktioner som betalats för sådana beställda omsättningstillgångar 
som ämbetsverket inte ännu tagit emot och för vilka således inte ännu upp-
stått någon anskaffningsutgift. 

15900000 Förskottsbetalningar för omsättningstillgångar 

På detta konto ingår förskottsbetalningar för omsättningstillgångsnyttigheter.  

16. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 

160 Långfristiga fordringar 

16000000 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. 

16010000 Återbetalning av långfristiga lånefordringar i euro 

På detta konto ingår återbetalning av poster som konteras på kontot  
16000000 Långfristiga lånefordringar i euro. I bokslutet korrigeras kontoupp-
gifterna genom att återbetalningar som influtit under räkenskapsperioden 
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överförs till kontot 16000000 Långfristiga lånefordringar i euro. Efter överfö-
ringen får kontot inte längre ha något saldo. 

16020000 Långfristiga resultatregleringar 

På detta konto ingår långfristiga resultatregleringar. 

16030000 Långfristiga fordringar på periodiserade emissionsvinster 

På detta konto registreras de långfristiga fordringar som uppstår vid periodi-
seringen av emissionsvinsterna från masskuldebrevslån under lånets löptid. 

16040000 Långfristiga resultatregleringar  

På detta konto ingår resultatregleringar som i budgeten har registrerats som 
inkomst och som har en lång betalningstid. 

16060000 Långfristiga obudgeterade lånefordringar i euro (T) 

På detta konto ingår sådana långfristiga lån till affärsverken, som Statskon-
toret har lyft och som sköts av Statskontoret. De amorteringar som ska beta-
las följande räkenskapsperiod på dessa lån bokförs i bokslutet på konto 
17140000 Återbetalningar av långfristiga obudgeterade lånefordringar i euro 
under följande räkenskapsperiod (T). Detta konto används endast av Statskon-
toret. 

16080000 Långfristiga projektfordringar 

På detta konto finns motregistreringarna till intäktsregistreringen av projekt en-
ligt 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.  

Då balansräkningen görs upp för finansåret skall saldona på konto 16080000 
och konto 24990000 Övriga långfristiga skulder nettobokföras projektvis ge-
nom att saldot på konto 16080000 bokförs mot konto 24990000 (saldot på 
konto 24990000 är större än saldot på konto 16080000 för det aktuella pro-
jektets del) eller genom att saldot på konto 24990000 bokförs mot konto 
16080000 (saldot på konto 16080000 är större än saldot på konto 24990000 
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 17380000 Kort-
fristiga projektfordringar. 

16090000 Övriga långfristiga fordringar 

Detta konto innehåller andra långfristiga fordringar utöver dem som nämnts 

tidigare. 

Garantihyror och långfristiga förskottshyror bokförs på detta konto. 

16090010 Garantiavgifter som betalas till utlandet 

På detta konto bokförs garantiavgifter sm betalas till utlandet. Dessa är närm-
ast kanslier, tjänstebostäder och personalens bostäder s.k. hyresdeposit-
ioner. 

16090020 Långfristiga hyresdepositioner som betalas till utlandet 

På detta konto bokförs långfristiga hyresdepositioner som betalas till utlan-
det. 
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17. KORTFRISTIGA FORDRINGAR 

170 Försäljningsfordringar 

17000000 Försäljningsfordringar (T) 

På detta konto ingår den delen av intäkterna från försäljningen av avgiftsbe-
lagda prestationer till andra än statliga ämbetsverk och inrättningar samt stat-
liga fonder utanför budgeten som inte ännu betalats. På kontots debet bok-
förs fordringarna som uppkommit vid försäljningen av prestationerna och på 
kredit motsvarande erlagda betalningar. På detta konto ingår också intäkter 
för externt samarbete och fodringar som hänför sig till servicecenterfakture-
ring. 

Kontot används av reskontran i andra system än reskontrat i Kieku-systemet. 
Kontakt med reskontrat i Kieku-systemet finns inte med ett konto med slutsiff-
ror 000. 

 

17000100 Försäljningsfordringar (T), Kieku-reskontra 

På detta konto ingår den delen av intäkterna från försäljningen av avgiftsbe-
lagda prestationer till andra än statliga ämbetsverk och inrättningar samt stat-
liga fonder utanför budgeten som inte ännu betalats. På kontots debet bok-
förs fordringarna som uppkommit vid försäljningen av prestationerna och på 
kredit motsvarande erlagda betalningar. På detta konto ingår också intäkter 
för externt samarbete och fodringar som hänför sig till servicecenterfakture-
ring. 

Kontot används endast av leverantörsreskontrat i Kieku-systemet. 

17000200 Försäljningsfordringar (T), interna fordringar 

Kontot används endast av Kieku-systemets Interna faktureringsfunktion och 
på det registreras endast interna fordringar som kan följas i Kieku-systemets 
reskontra och kvitteringshändelser i den Interna utbetalningsfunktionen. 

Den Interna faktureringsfunktionen har till förfogande endast ett fordrings-
konto. På detta konto ingår den del av inkomster, kostnadsersättningar, 
finansieringsandelar osv. som ännu inte kvitterats som erlagd som fakturerats 
i Kieku-systemets Interna faktureringsfunktion.  På kontots debet bokförs de 
uppkomna fordringarna och på kredit motsvarande erlagda prestationer.  

17008000 Försäljningsfordringar, interna (T) 

På detta konto ingår den delen av intäkterna från försäljningen av avgiftsbe-
lagda prestationer till statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga fon-
der utanför budgeten som inte ännu betalats. På kontots debet bokförs ford-
ringarna som uppkommit vid försäljningen av prestationerna och på kredit 
motsvarande erlagda betalningar. På detta konto ingår även fordringar för in-
ternt samarbete och fodringar som hänför sig till servicecenterfakturering. 

Kontot används av reskontran i andra system än reskontrat i Kieku-systemet. 
Kontakt med reskontrat i Kieku-systemet finns inte med ett konto med slutsiff-
ror 000. 

17008100 Försäljningsfordringar, Kieku-reskontra, interna (T) 

På detta konto ingår den delen av intäkterna från försäljningen av avgiftsbe-
lagda prestationer till statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga fon-
der utanför budgeten som inte ännu betalats. På kontots debet bokförs ford-
ringarna som uppkommit vid försäljningen av prestationerna och på kredit 
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motsvarande erlagda betalningar. På detta konto ingår även fordringar för in-
ternt samarbete och fodringar som hänför sig till servicecenterfakturering. 

Kontot används endast av leverantörsreskontrat i Kieku-systemet. 

171 Lånefordringar i euro 

17100000 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 räkenskapspe-
riod. På detta konto ingår också kortfristiga depositioner i euro. 

17110000 Återbetalning av kortfristiga lånefordringar i euro 

På detta konto ingår återbetalningar av poster som konteras på kontot 
17100000 Kortfristiga lånefordringar i euro.   

17120000 Kortfristiga obudgeterade lånefordringar i euro (T) 

På detta konto ingår sådana utbetalningar av obudgeterade lån i euro till af -
färsverken, som sannolikt återbetalas under följande räkenskapsperiod. Detta 
konto används endast av Statskontoret. 

17130000 Återbetalningar av kortfristiga obudgeterade lånefordringar i 
euro (T) 

På detta konto ingår återbetalningar av poster som konteras på kontot 
17120000 Kortfristiga obudgeterade lånefordringar i euro (T). Detta konto an-
vänds end-ast av Statskontoret. 

17140000 Återbetalningar av långfristiga obudgeterade lånefordringar i 
euro under följande räkenskapsperiod (T) 

På detta konto ingår återbetalningar av poster som konteras på kontot 16060 
Långfristiga obudgeterade lånefordringar i euro (T). I bokslutet bokförs på detta 
konto återbetalningar som förfaller till betalning följande år från kontot 
16060000 Långfristiga obudgeterade lånefordringar i euro (T). Detta konto an-
vänds endast av Statskontoret. 

172 Lånefordringar i utländsk valuta 

17200000 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 rä-
kenskapsperiod. 

17210000 Återbetalning av kortfristiga lånefordringar i utländsk valuta 

På detta konto ingår återbetalningar av poster som konteras på kontot 
17200000 Kortfristiga lånefordringar i utländsk valuta. 

173 Resultatregleringar 

Resultatregleringarna beror på omvandling av löpande bokföring enligt kon-
tantprincipen till bokföring enligt prestationsprincipen. De är antingen utgifts-
förskott eller inkomstrester. Med utgiftsförskott avses utgifter som erlagts i 
förskott eller vinstutdelningsposter bl.a. hyror, försäkringspremier och räntor. 
Med inkomstrest avses en inkomst som uppstått enligt prestationsprincipen 
och för vilken betalning ännu inte erhållits. Sådan kan vara exempelvis hyres- 
eller ränteinkomst. 
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17310000 Räntefordringar 

På detta konto ingår ränteinkomster som hör till räkenskapsperioden men som 
inte erhållits, när de är budgeterade enligt kassaprincipen. Förutom pensions-
avgifter som betalas åt Statens pensionsfond är dessa ränteinkomster från 
andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budge-
ten.  

17310001 Dröjsmålsräntefordringar på obetalda pensionsavgifter 

Kontot används av Statens pensionsfond. 

17310002 Dröjsmålsräntefordringar på betalda pensionsavgifter 

Kontot används av Statens pensionsfond. 

17320000 Mervärdesskattefordringar 

Detta konto omfattar momsfordringar som uppstått i samband med inköp. 
Kontot används endast av de statliga fonder utanför budgeten som separat 
har anmälts som momsskyldiga enligt mervärdesskattelagen. 

17330000 Räntefordringar (T) 

På detta konto ingår ränteinkomster som hör till räkenskapsperioden men som 
inte erhållits, när de är budgeterade enligt ett sätt som motsvarar 
prestationsprincipen, som kommer från andra än statliga ämbetsverk, 
inrättningar eller fonder utanför budgeten. 

17380000 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 
och fordringen är från andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga 
fonder utanför budgeten. Detta konto används då projektet löper över högst 
två finansår. Till detta konto överförs saldot på konto 16080 Långfristiga 
projektfordringar för ett sådant projekt som utgår under det påföljande 
finansåret. 

Då balansräkningen görs upp för finansåret skall saldona på konto 17380000 
och konto 25600000 Övriga långfristiga skulder nettobokföras projektvis ge-
nom att saldot på konto 17380000 bokförs mot konto 25600000 (saldot på 
konto 25600000 är större än saldot på konto 17380000 för det aktuella pro-
jektets del) eller genom att saldot på konto 25600000 bokförs mot konto 
17380000 (saldot på konto 17380000 är större än saldot på konto 25600000 
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 16080000 och 25600000. 

17390000 Övriga resultatregleringar (T) 

På detta konto ingår andra resultatregleringar än de som nämnts ovan, som 
är från andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

17390001 Resultatregleringar för pensionsutbetalningar (T) 

17390002 Resultatregleringar för investeringar (T) 

17391000 Resultatregleringar för olycksfallsavgifter, interna (T) 

På detta konto ingår i bokslutet den del av olycksfalls- och 
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arbetarskyddsavgifterna från finansåret som statens ämbetsverk, inrättningar 
eller statliga fonder utanför budgeten inte ännu redovisat till Statskontoret. 
Detta konto används endast av Statskontoret. 

17398000 Resultatregleringar, interna (T) 

På detta konto ingår alla poster från kontoslaget 173 Resultatregleringar från 
statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten, inte 
medräknat poster som bokförs på kontot 17391 Resultatregleringar för 
olycksfallsavgifter, interna (T). 

174 Övriga kortfristiga fordringar 

17400000 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. 

17410000 Utgivna understöd och ersättningar 

På detta konto ingår exempelvis de av statens understöds- och ersättnings-
poster som skall betalas ut på förhand. Kontot krediteras på basis av den re-
dovisning som lämnas in med överföringarna till utgiftskontona i affärsbokfö-
ringen samt till kontona i budgetbokföringen. 

17430000 Fordringar som anknyts till medel som koordineras i ett samfi-
nansierat projekt (T)  

På detta konto ingår fordringar som anknyts till medel som koordineras i ett 
samfinansierat projekt. 

Fordringar som anknyts till medel som koordineras kan uppstå till exempel vid 
tillfällen, då en annan verk-ställande organisation i projektet fakturerar koordi-
natorn i stället för tillvägagångssättet med ansökan om utbetalning.  

Den motsvarande skulden till projektparter bokförs på övriga kortfristiga skul-
der (konto 26290000 eller 26298000). 

17470000 Fordringar som anknyter till överföringsekonomins vederlags-
fria intäkter (T) 

På detta konto ingår den andel av de vederlagsfria kostnaderna i överförings-
ekonomin som inte ännu har betalats av gäldenären och som är fordringar 
gentemot andra än statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder 
utanför budgeten. 

Kontot används av reskontran i andra system än reskontrat i Kieku-systemet. 
Kontakt med reskontrat i Kieku-systemet finns inte med ett konto med slutsiff-
ror 000. 

17470100 Fordringar som anknyter till överföringsekonomins vederlags-
fria intäkter, Kieku-reskontra (T) 

På detta konto ingår den andel av de vederlagsfria kostnaderna i överförings-
ekonomin som inte ännu har betalats av gäldenären och som är fordringar 
gentemot andra än statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder 
utanför budgeten. 

Kontot används endast av leverantörsreskontrat i Kieku-systemet. 
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17478000 Fordningar som anknyter till överföringsekonomins vederlags-
fria intäkter, interna (T) 

På detta konto ingår den andel av de vederlagsfria kostnaderna i överförings-
ekonomin som inte ännu har betalats av gäldenären och som är fordringar 
gentemot statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför 
budgeten. 

Kontot används av reskontran i andra system än reskontrat i Kieku-systemet. 
Kontakt med reskontrat i Kieku-systemet finns inte med ett konto med slutsiff-
ror 000. 

17478100 Fordringar som anknyter till överföringsekonomins vederlags-
fria intäkter, Kieku-reskontra, interna (T) 

På detta konto ingår den andel av de vederlagsfria kostnaderna i överförings-
ekonomin som inte ännu har betalats av gäldenären och som är fordringar 
gentemot statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför 
budgeten. 

Kontot används endast av leverantörsreskontrat i Kieku-systemet. 

17490000 Övriga kortfristiga fordringar (T) 

På detta konto ingår sådana vederlagsfria fordringar som inte kan klassificeras 
till något annat konto av detta kontoslag, och som är fordringar gentemot andra 
än statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten. 
På kontot ingår exempelvis utgifter som inte hör till budgetekonomin och som 
betalats ur statens medel och återkrävs. På kontot ingår även fordringar som 
hänför sig till samfinansierad verksamhet. 

Kontot används av reskontran i andra system än reskontrat i Kieku-systemet. 
Kontakt med reskontrat i Kieku-systemet finns inte med ett konto med slutsiff-
ror 000. 

17490001 Givna säkerheter (T) 

17490002 Premier, utbetalda (T) 

17490003 Övriga kortfristiga fordringar 1 (T) 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov och ger själv anvisningar för 
dess bruk. 

17490010 Övriga kortsiktiga fordringar (T), betalkort och e-handel 

Kontot används som fordringskonto i Kiekus försäljningsreskontra för fakture-
ring av betalkort, för e-handel och övriga motsvarande poster. Kontot an-
vänds endast av försäljningsreskontra i Kieku-systemet. 

17490020 Betalningar mot återbetalningsförbindelse (T) 

På dett konto bokförs hjälp som bistås nödställda finländare utomlands mot 
återbetalningsförbindelse som den bistådda återbetalar vid återkomst till 
hemlandet. Kontot används endast av utrikesministeriet. 

17490030 Lokala övriga fordringar (T) 

På detta konto bokförs beskickningens lokala fordringar i utländsk valuta som 
faktureras lokalt eller hämtas från lokal myndighet för att returneras. Kontot 
används endast av utrikesministeriet. 

17490040 Fordringar från skattetagare (T) 

På detta konto bokförs fordringar från skattetagare.   



Ekonomi och personal Statskontoret 

Systemtekniska Kieku och övriga underindelningar i affärsbokföringens konton, 8 tecken 

 1.1.2021 

 

35 

17490100 Övriga kortsiktiga intäkter (T), Kieku-reskontra 

Kontot används som fordringskonto för fakturering i Kieku-systemet av andra 
vederlagsfria intäkter än de vederlagsfria intäkterna i överföringsekonomin och 
som är fordringar gentemot andra än statliga ämbetsverk och inrättningar samt 
statliga fonder utanför budgeten. På kontot ingår även fordringar som hänför 
sig till samfinansierad verksamhet. 

Kontot används endast av leverantörsreskontrat i Kieku-systemet. 

17490300 Övriga kortsiktiga intäkter (T), löner  

På detta konto ingår till exempel nettobeloppet för lön som utbetalts utan 
grund, återkrav av lön från lönetagare eller en annan prestation. Kontot an-
vänds av Kieku-systemets löneräkning. 

17490400 Placeringsverksamhetens kortsiktiga intäkter (T) 

Kontot används av Statens pensionsfond. 

17498000 Övriga kortfristiga fordringar, interna (T) 

På detta konto ingår sådana vederlagsfria fordringar som inte kan klassifice-
ras till något annat konto av detta kontoslag, och som är fordringar gentemot 
statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten. 
På detta konto ingår även fordringar som anknyter till samfinansierad verk-
samhet. 

Kontot används av reskontran i andra system än reskontrat i Kieku-systemet. 
Kontakt med reskontrat i Kieku-systemet finns inte med ett konto med slutsiff-
ror 000. 

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

På detta konto ingår sådana vederlagsfria fordringar som inte kan klassifice-
ras till något annat konto av detta kontoslag, och som är fordringar gentemot 
statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten. 
På detta konto ingår även fordringar som anknyter till samfinansierad verk-
samhet. 

Kontot används endast av leverantörsreskontrat i Kieku-systemet. 

175 Statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar 

Denna typ används endast av statliga fonder utanför budgeten. Kontotypen 
innehåller de nya lånefordringar, vilkas återbetalningar förfaller till betalning 
under nästa räkenskapsperiod. I bokslutsögonblicket innefattar denna typ 
dessutom återbetalningarna av sådana långfristiga fordringar som förfaller till 
betalning under den räkenskapsperiod som följer. Under räkenskapsperioden 
bokförs återbetalningarna av dessa lånefordringar inom denna typ. 

17500000 Statens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar 

Detta konto innehåller statens icke budgeterade fonders kortfristiga låneford-
ringar. 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. 

17510000 Återbetalningar av statens icke budgeterade fonders kortfris-
tiga lånefordringar 

Detta konto upptar återbetalningarna av kortfristiga lånefordringar till fonder 
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utanför budgeten. Kontots saldo bokförs i bokslutet på kontot 17500000 Sta-
tens icke budgeterade fonders kortfristiga lånefordringar. 

179 Förskottsbetalningar 

Detta kontoslag omfattar statliga medel som getts ut i förskott för en viss spe-
cificerad utgift. 

17900000 Reseförskott 

På detta konto ingår reseförskott för tjänsteresor. Kontot krediteras med mot-
svarande reseräkningar. 

17910000 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 utgifts-
kontona i affärsbokföringen samt till kontona i budgetbokföringen. 

17910010 Givna förskottsmedel 1 

Det här kontot innehåller disponibla medel som getts redovisarna för betalning 
av statens utgifter och som inte är inkomster för mottagaren. På kontots kredit 
bokförs de överföringar som ska göras på basis av de erhållna redovisningarna 
på affärsbokföringens utgiftskonton och på budgetbokföringens konton. 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov och ger själv närmare anvis-
ningar för dess bruk. 

 

17910020 Givna förskottsmedel 2 

Det här kontot innehåller disponibla medel som getts redovisarna för betalning 
av statens utgifter och som inte är inkomster för mottagaren. På kontots kredit 
bokförs de överföringar som ska göras på basis av de erhållna redovisningarna 
på affärsbokföringens utgiftskonton och på budgetbokföringens konton. 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov och ger själv närmare anvis-
ningar för dess bruk. 

 

17990000 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. 

17990010 Beskickningens förskott för hälsovård 

På detta konto ingår utgifterna för hälsovård för personalen som beskick-
ningen skickar innan ansökan om ersättning har varit möjlig att lämna. 

17990011 Kortfristiga hyresförskott som betalas till utlandet 

På detta konto bokförs främst kortsiktiga hyresförskott för närmast kanslier, 
tjänstebostäder och personalens bostäder. 

17990012 Övriga förskott till beskickningen 

Detta konto innehåller andra än ovannämnda förskott till beskickningen. 

18. VÄRDEPAPPER INGÅENDE I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH 
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ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

180 Värdepapper ingående i finansieringstillgångarna 

De värdepapper som ingår i denna typ (exklusive aktier och andelar) garante-
rar i regel inte innehavaren förmögenhetsrelaterade (ägar-) rättigheter till den 
enhet som emitterat värdepappren. Med värdepapper som hör till denna typ 
bedrivs vanligen handel på andrahandsmarknaden. 

18000000 Fastighetsaktier 

På detta konto ingår sådana aktier i fastighetsaktiebolag som skall användas 
som finansieringstillgångar i en nära framtid. 

18010000 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 kom-
mit i ämbetsverkets ägo till exempel som betalning för försäljning av förnö-
denheter eller i samband med att säkerheten för en kredit på grund av gälde-
närens insolvens har övergått till långivaren eller i vilka tillfälliga likviditetsö-
verskott placerats. För att aktier och andelar skall kunna behandlas som pla-
ceringar i finansieringstillgångar skall syftet vara att omvandla dem till 
finansieringsmedel i en nära framtid. 

18020000 Andelar i internationella finansinstitut 

På detta konto ingår sådana andelar som erlagts till internationella finansin-
stitut och som skall användas som finansieringsmedel i en nära framtid. 

18030000 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 finansierings-
medel i en nära framtid. 

18090000 Övriga värdepapper i finansieringstillgångar 

Som övriga värdepapper i finansieringstillgångar meddelas ämbetsverkets el-
ler inrättningens tillfälliga placeringar i värdepapper och värdepapper som er-
hållits som betalning för prestationer och tillfälligt är i ämbetsverkets eller in-
rättningens ägo. Övriga värdepapper i finansieringstillgångar är exempelvis 
masskuldebrevslån o.d. finansmarknadsinstrument. 

181 Inköp av masskuldebrevslån i euro 

18100000 Inköp av masskuldebrevslån i euro 

På detta konto ingår anskaffningspriserna för sådana masskuldebrevslån i 
euro, penningmarknadsinstrument och derivatkontrakt som anskaffats för kor-
tare tid än ett år, med vilka det är möjligt att bedriva handel på andrahands-
marknaden. 

18110000 Försäljning av masskuldebrevslån i euro 

På detta konto ingår inkomster från försäljning av poster som ingår i konto 
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18100000 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 rä-
kenskapsperiod. För dessa placeringar finns inget anslag i statsbudgeten. 
Detta kontoslag används främst av Statskontoret. 

18210000 Depositioner i euro (T) 

På detta konto ingår placeringar i euro av statens kassamedel, exempelvis i 
bankernas bankcertifikat. 

18220000 Övriga depositioner (T) 

På detta konto ingår exempelvis depositioner som består av medel från kon-
junktur- och investeringsskatter eller av exportavgifter. 

18230000 Beviljade krediter (T) 

På detta konto ingår beviljade växel- och skuldebrevskrediter. 

18290000 Övriga placeringar i euro (T) 

På detta konto ingår de icke budgeterade placeringar som inte ingår i andra 
poster av denna typ. 

183 Inköp av masskuldebrevslån i utländsk valuta 

18300000 Inköp av masskuldebrevslån i utländsk valuta 

På detta konto ingår anskaffningspriserna för sådana masskuldebrevslån i ut-
ländsk valuta, penningmarknadsinstrument och derivatavtal som anskaffats 
för kortare tid än ett år, med vilka det är möjligt att bedriva handel på andra-
handsmarknaden. 

18310000 Försäljning av masskuldebrevslån i utländsk valuta 

På detta konto ingår inkomster från försäljning av poster som ingår i konto 
18300 Försäljning av masskuldebrevslån i euro. 

184 Övriga placeringar i utländsk valuta 

Denna typ omfattar sådana placeringar i utländsk valuta som inte hör till ovan 
nämnda grupper och för vilka det inte finns budgeterade medel. denna typ 
används närmast av Statskontoret. 

18400000 Valutadepositioner (T) 

På detta konto ingår depositioner i utländsk valuta. 

18490000 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 räkenskaps-
period. 

188 Övriga kortfristiga placeringar i euro 

18800000 Övriga kortfristiga placeringar i euro 

På detta konto ingår utbetalningar av sådana lån i euro som beviljats i place-
ringssyfte och som återbetalas eller amorteras under följande räkenskapspe-
riod. På detta konto ingår också depositioner i euro. 
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18810000 Återbetalning av övriga kortfristiga placeringar i euro 

På detta konto ingår återbetalningar av poster som ingår i konto 18800000 
Övriga kortfristiga placeringar i euro. 

189 Övriga kortfristiga placeringar i utländsk valuta 

18900000 Övriga kortfristiga placeringar i utländsk valuta 

På detta konto ingår utbetalningar av sådana lån i utländsk valuta som bevi l-
jats i placeringssyfte och som återbetalas eller amorteras under följande rä-
kenskapsperiod. På detta konto ingår också depositioner i utländsk valuta. 

18910000 Återbetalning av övriga kortfristiga placeringar i utländsk va-
luta 

På detta konto ingår återbetalningar av poster som ingår i konto 18900000 
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 be-
tydande begränsningar eller kostnader. 

190 Kassakonton 

19000000 Kassakonto (T) 

På detta konto ingår en bokföringsenhets kassamedel, exempelvis som kon-
tanter, checkar och kreditkortsbetalningar samt medel som överförts till kas-
san. Kontot krediteras med kontantbetalningar från kassan samt överföringar 
av kassamedel till bankkonton. 

191 Transaktionskonton för inkomster 

19100100 Allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 

På detta konto finns transaktioner på bokföringsenhetens transaktionskonto 
för inkomster som automatiskt överförs till statens allmänna transaktions-
konto för inkomster i banken Nordea Bank Abp.  Kontot debiteras med betal-
ningar till bokföringsenhetens allmänna transaktionskonto för inkomster och 
överföringar av kassamedel samt dagliga tömningar av bokföringsenhetens 
övriga transaktionskonton för inkomster. Kontot krediteras med automatiska 
dagliga tömningar till statens allmänna transaktionskonto för inkomster. Som 
motkonto vid bokföringen används konto 19940100 Tömningar (T), Nordea. 

19100310 Allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Handelsban-
ken 

På detta konto finns transaktioner på bokföringsenhetens transaktionskonto 
för inkomster som automatiskt överförs till statens allmänna transaktions-
konto för inkomster i banken Svenska Handelsbanken AB. Kontot debiteras 
med betalningar till bokföringsenhetens allmänna transaktionskonto eller dag-
liga tömningar av bokföringsenhetens övriga transaktionskonton för inkoms-
ter. Kontot krediteras med automatiska dagliga tömningar till statens all-
männa transaktionskonto för inkomster. Som motkonto vid bokföringen an-
vänds konto 19940310 Tömningar (T), Handelsbanken. 

19100400 Allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Aktia 

På detta konto finns transaktioner på bokföringsenhetens transaktionskonto 
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för inkomster som automatiskt överförs till statens allmänna transaktions-
konto för inkomster i Aktia Bank Abp. Kontot debiteras med betalningar till 
bokföringsenhetens allmänna transaktionskonto eller dagliga tömningar av 
bokföringsenhetens övriga transaktionskonton för inkomster. Kontot kredite-
ras med automatiska dagliga tömningar till statens allmänna transaktions-
konto för inkomster. Som motkonto vid bokföringen används konto 19940400 
Tömningar (T), Aktia. 

19100500 Allmänna transaktionskonton för inkomster (T), OP  

På detta konto finns transaktioner på bokföringsenhetens transaktionskonto 
för inkomster som automatiskt överförs till statens allmänna transaktions-
konto för inkomster i banken OP Företagsbanken Abp. Kontot debiteras med 
betalningar till bokföringsenhetens allmänna transaktionskonto för inkomster 
och överföringar av kassamedel samt dagliga tömningar av bokföringsenhet-
ens övriga transaktionskonton för inkomster. Kontot krediteras med automa-
tiska dagliga tömningar till statens allmänna transaktionskonto för inkomster. 
Som motkonto vid bokföringen används konto 19940500 Tömningar (T), OP. 

19100600 Allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Ålandsbanken 

På detta konto finns transaktioner på bokföringsenhetens transaktionskonto 
för inkomster som automatiskt överförs till statens allmänna transaktions-
konto för inkomster i Ålandsbanken AB. Kontot debiteras med betalningar till 
bokföringsenhetens allmänna transaktionskonto eller dagliga tömningar av 
bokföringsenhetens övriga transaktionskonton för inkomster. Kontot kredite-
ras med automatiska dagliga tömningar till statens allmänna transaktions-
konto för inkomster. Som motkonto vid bokföringen används konto 19940600 
Tömningar (T), Ålandsbanken. 

19100800 Allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank  

På detta konto finns transaktioner på bokföringsenhetens transaktionskonto 
för inkomster som automatiskt överförs till statens allmänna transaktions-
konto för inkomster i banken Danske Bank A/S, Finland filial. Kontot debite-
ras med betalningar till bokföringsenhetens allmänna transaktionskonto för 
inkomster och överföringar av kassamedel samt dagliga tömningar av bokfö-
ringsenhetens övriga transaktionskonton för inkomster. Kontot krediteras 
med automatiska dagliga tömningar till statens allmänna transaktionskonto. 
Som motkonto vid bokföringen används konto 19940800 Tömningar (T), 
Danske Bank. 

19110101 Övriga transaktionskonton för inkomster (T) Nordea 1 

På detta konto finns övriga transaktionskonton för inkomster hos bokförings-
enhetens respektive bank som sköter statens betalningsrörelse än det trans-
aktionskonto som töms direkt på statens allmänna transaktionskonto för in-
komster i banken Nordea Bank Abp.  Kontot debiteras med inbetalningar på 
dessa konton. Kontot krediteras med automatiska dagliga tömningar till bok-
föringsenhetens allmänna transaktionskonto i banken Nordea Bank Abp 
19100100 Allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 
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19110102 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 2 

19110103 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 3 

19110104 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 4 

19110105 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 5 

19110106 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 6 

19110107 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 7 

19110108 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 8 

19110109 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 9 

19110110 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 10 

19110111 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 11 

19110112 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 12 

19110113 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 13 

19110114 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 14 

19110115 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 15 

19110116 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 16 

19110117 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 17 

19110118 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 18 

19110119 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 19 

19110120 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 20 

19110121 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 21 

19110122 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 22 

19110123 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 23 

19110124 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 24 

19110125 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 25 

19110126 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 26 

19110127 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 27 

Kontoförklaringen är densamma som för kontot 19110101. 

19110311 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Handelsbanken 1 

På detta konto finns övriga transaktionskonton för inkomster hos bokförings-
enhetens respektive bank som sköter statens betalningsrörelse än det trans-
aktionskonto för inkomster som töms direkt på statens allmänna transaktions-
konto för inkomster i Svenska Handelsbanken. Kontot debiteras med inbetal-
ningar på dessa konton. Kontot krediteras med automatiska dagliga töm-
ningar till bokföringsenhetens allmänna transaktionskonto för inkomster i 
Handelsbanken AB 19100310 Allmänna transaktionskonton för inkomster (T), 
Handelsbanken. 

19110312 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Handelsbanken 2 

19110313 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Handelsbanken 3 

Förklaringen för kontot förblir densamma som för kontot 19110311. 

Dessa siffror finns i reserv om transaktionsbankerna ändras: 
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19110330 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), SEB 

19110360 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), S-bank 

19110370 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), DNB NOR 

19110380 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Swed bank 

19110390 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), S-pankki 

 

19110401 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Aktia 1 

På detta konto finns övriga transaktionskonton för inkomster hos bokförings-
enhetens respektive bank som sköter statens betalningsrörelse än det trans-
aktionskonto som töms direkt på statens allmänna transaktionskonto för in-
komster i Aktia Bank Abp. Kontot debiteras med inbetalningar på dessa kon-
ton. Kontot krediteras med automatiska dagliga tömningar till bokföringsen-
hetens allmänna transaktionskonto för inkomster i Aktia Bank Abp 19100400 
Allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Aktia. 

19110402 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Aktia 2 

19110403 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Aktia 3 

Förklaringen för kontot förblir densamma som för kontot 19110401. 

19110501 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 1 

På detta konto finns övriga transaktionskonton för inkomster hos bokförings-
enhetens respektive bank som sköter statens betalningsrörelse än det trans-
aktionskonto som töms direkt på statens allmänna transaktionskonto för in-
komster i OP Företagsbanken Abp. Kontot debiteras med inbetalningar på 
dessa konton. Kontot krediteras med automatiska dagliga tömningar till bok-
föringsenhetens allmänna transaktionskonto i OP Företagsbanken Abp 
19100500 Allmänna transaktionskonton för inkomster (T), OP. 

19110502 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 2  

19110503 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 3  

19110504 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 4  

19110505 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 5  

19110506 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 6  

19110507 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 7  
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19110508 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 8  

19110509 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 9  

19110510 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 10  

19110511 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 11  

19110512 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 12  

19110513 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 13  

19110514 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 14  

19110515 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 15  

19110516 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 16  

19110517 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 17  

19110518 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 18  

19110519 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 19  

19110520 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 20  

19110521 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 21  

19110522 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 21  

19110523 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 23  

19110524 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 24  

19110525 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 25  

19110526 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 26  

19110527 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), OP 27  

Förklaringen för kontot förblir densamma som för kontot 19110501. 

19110601 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Ålandsbanken 1 

På detta konto finns övriga transaktionskonton för inkomster hos bokförings-
enhetens respektive bank som sköter statens betalningsrörelse än det trans-
aktionskonto som töms direkt på statens allmänna transaktionskonto för in-
komster i Ålandsbanken AB. Kontot debiteras med inbetalningar på dessa 
konton. Kontot krediteras med automatiska dagliga tömningar till bokförings-
enhetens allmänna transaktionskonto i Ålandsbanken AB 19100600 All-
männa transaktionskonton för inkomster (T), Ålandsbanken. 

19110602 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Ålandsbanken 2 

19110603 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Ålandsbanken 3 

Förklaringen för kontot förblir densamma som för kontot 1911601. 

19110801 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 1  

På detta konto finns övriga transaktionskonton för inkomster hos bokförings-
enhetens respektive bank som sköter statens betalningsrörelse än det trans-
aktionskonto som töms direkt på statens allmänna transaktionskonto för in-
komster i Danske Abp. Kontot debiteras med inbetalningar på dessa konton. 
Kontot krediteras med automatiska dagliga tömningar till bokföringsenhetens 
allmänna transaktionskonto i Danske Bank A/S, Finland filial 19100800 All-
männa transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank. 
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19110802 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 2 

19110803 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 3  

19110804 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 4  

19110805 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 5 

19110806 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 6  

19110807 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 7  

19110808 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 8 

19110809 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 9  

19110810 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 10  

19110811 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 11 

19110812 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 12  

19110813 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 13  

19110814 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 14 

19110815 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 15 

19110816 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 16 

19110817 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 17 

19110818 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 18 

19110819 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 19 

19110820 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 20 

19110821 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 21 

19110822 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 22 

19110823 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 23 

19110824 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 24 

19110825 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 25 

19110826 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 26 

19110827 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank 27 

Förklaringen för kontot förblir densamma som för kontot 19110801. 

192 Transaktionskonto för utgifter 

19200100 Allmänna transaktionskonton för utgifter (T), Nordea  

På detta konto finns transaktioner på bokföringsenhetens transaktionskonto 
för utgifter som automatiskt täcks från statens allmänna transaktionskonto för 
utgifter i Nordea Bank Abp. Kontot krediteras med betalningar till bokförings-
enhetens allmänna transaktionskonto för betalningar och uttag av kassame-
del samt dagliga täckningar av bokföringsenhetens övriga transaktionskonton 
för utgifter. Kontot debiteras med till detta konto dagligen automatiskt över-
förda täckningar från statens allmänna transaktionskonto för utgifter i banken 
Nordea Bank Abp. Som motkonto vid bokföringen används konto 19930100 
Täckningar (T), Nordea. 

19200500 Allmänna transaktionskonton för utgifter (T), OP 

På detta konto finns transaktioner på bokföringsenhetens transaktionskonto 



Ekonomi och personal Statskontoret 

Systemtekniska Kieku och övriga underindelningar i affärsbokföringens konton, 8 tecken 

 1.1.2021 

 

45 

för utgifter som automatiskt täcks från statens allmänna transaktionskonto för 
utgifter i OP Företagsbanken Abp. Kontot krediteras med betalningar till bok-
föringsenhetens allmänna transaktionskonto för betalningar och uttag av kas-
samedel samt dagliga täckningar av bokföringsenhetens övriga transaktions-
konton för utgifter. Kontot debiteras med till detta konto dagligen automatiskt 
överförda täckningar från statens allmänna transaktionskonto för utgifter i OP 
Företagsbanken Abp. Som motkonto vid bokföringen används konto 
19930500 Täckningar (T), OP. 

19200800 Allmänna transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank 

På detta konto finns transaktioner på bokföringsenhetens transaktionskonto 
för utgifter som automatiskt täcks från statens allmänna transaktionskonto för 
utgifter i Danske Bank A/S, Finland filial. Kontot krediteras med betalningar 
till bokföringsenhetens allmänna transaktionskonto för betalningar och uttag 
av kassamedel samt dagliga täckningar av bokföringsenhetens övriga trans-
aktionskonton för utgifter. Kontot debiteras med till detta konto dagligen auto-
matiskt överförda täckningar från statens allmänna transaktionskonto för ut-
gifter i Danske Bank A/S, Finland filial. Som motkonto vid bokföringen an-
vänds konto 19930800 Täckningar (T), Danske Bank. 

19210101 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Nordea 1 

Detta konto innehåller de av bokföringsenhetens transaktionskonton för utgif-
ter i banken Nordea Bank Abp som inte får sin täckning direkt från statens 
allmänna transaktionskonton för utgifter. Kontot krediteras betalningar som 
gjorts från detta konto. Kontot debiteras automatiskt täckningar som dagligen 
överförs från bokföringsenhetens allmänna transaktionskonto för utgifter i 
banken Nordea Bank Abp 19200100 Allmänna transaktionskonton för utgifter 
(T), Nordea  

19210102 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Nordea 2  

19210103 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Nordea 3  

19210104 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Nordea 4  

19210105 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Nordea 5  

19210106 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Nordea 6 

19210107 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Nordea 7 

Förklaringen för kontot förblir densamma som för kontot 19210101. 

 

19210501 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), OP 1  

Detta konto innehåller de av bokföringsenhetens transaktionskonton för utgif-
ter i OP Företagsbanken Abp som inte får sin täckning direkt från statens all-
männa transaktionskonton för utgifter. Kontot krediteras betalningar som 
gjorts från detta konto. Kontot debiteras automatiskt täckningar som dagligen 
överförs från bokföringsenhetens allmänna transaktionskonto för utgifter i OP 
Företagsbanken Abp 19200500 Allmänna transaktionskonton för utgifter (T), 
OP. 
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19210502 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), OP 2 

19210503 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), OP 3 

19210504 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), OP 4 

19210505 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), OP 5 

19210506 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), OP 6 

19210507 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), OP 7 

Förklaringen för kontot förblir densamma som för kontot 19210501. 

I reserv om bankerna för transaktioner ändras: 

19210600 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Ålandsbanken 

 

19210801 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank 1 

Detta konto innehåller de av bokföringsenhetens transaktionskonton för utgif-
ter i Danske Bank som inte får sin täckning direkt från statens allmänna 
transaktionskonton för utgifter. Kontot krediteras betalningar som gjorts från 
detta konto. Kontot debiteras automatiskt täckningar som dagligen överförs 
från bokföringsenhetens allmänna transaktionskonto för utgifter i Danske 
Bank 19200800 Allmänna transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank 

19210802 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank 2 

19210803 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank 3 

19210804 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank 4 

19210805 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank 5 

19210806 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank 6 

19210807 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank 7 

 

Förklaringen för kontot förblir densamma som för kontot 19210801. 

193 Övriga bankkonton 

Till den här kategorin hör de av bokföringsenheternas konton, som inte hör till 
statskoncernernas inkomst- och utgiftskonton. För att öppna sådana konton 
där statens egna medel och övriga medel som kontrolleras av staten depone-
ras, bör man ha Statskontorets tillstånd som avses i budgetförordningens § 
33. 

19300000 Statens PM-konto (T) 

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring. 

19300500 Statens PM-konto (T), OP 

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring. 

19300600 Statens PM-konto 2 Finlands Bank, insättningar (T) 

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring. 
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19310911 Valutakonton (T), USD, OP 

19310912 Valutakonton (T), GBP, OP 

19310913 Valutakonton (T), JPY, OP 

19310914 Valutakonton (T), CHF, OP 

19310915 Valutakonton (T), DKK, OP 

19310916 Valutakonton (T), CAD, OP 

19310917 Valutakonton (T), SEK, OP 

19310918 Valutakonton (T), NOK, OP 

19310919 Valutakonton (T), AUD, OP 

Konton används i centraliserad valutahandel. 

19310921 Valutakonton (T) 1, Utland 

19310922 Valutakonton (T) 2, Utland 

19310923 Valutakonton (T) 3, Utland 

19310924 Valutakonton (T) 4, Utland 

19310925 Valutakonton (T) 5, Utland 

19310926 Valutakonton (T) 6, Utland 

19310927 Valutakonton (T) 7, Utland 

19310928 Valutakonton (T) 8, Utland 

19310929 Valutakonton (T) 9, Utland 

19310930 Valutakonton (T) 10, Utland 

På konton kan bokföras olika valutor. 

19310931 Valutakonton Nordea HUF (T) 

Konton används i centraliserad valutahandel. 

19310932 Valutakonton Nordea PLN (T) 

Konton används i centraliserad valutahandel. 

 

 

19310940 Valutakonton (T), CZK, OP 

Konton används i centraliserad valutahandel. 

19310941 Valutakonton (T), HUF, OP 

Konton används i centraliserad valutahandel. 

19310942 Valutakonton (T), PLN, OP 

Konton används i centraliserad valutahandel. 
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19310943 Valutakonton (T), USD, Danske Bank 

19310944 Valutakonton (T), GBP, Danske Bank 

19310945 Valutakonton (T), JPY, Danske Bank 

19310946 Valutakonton (T), CHF, Danske Bank  

19310947 Valutakonton (T), DKK, Danske Bank 

19310948 Valutakonton (T), CAD, Danske Bank 

19310949 Valutakonton (T), SEK, Danske Bank 

19310950 Valutakonton (T), NOK, Danske Bank 

19310959 Valutakonton (T), AUD, Danske Bank 

19310960 Valutakonton (T), CZK, Danske Bank 

19310961 Valutakonton (T), HUF, Danske Bank 

19310962 Valutakonton (T), PLN, Danske Bank 

Konton används i centraliserad valutahandel. 

 

19310963 Valutakonton (T) 11, Utland 

19310964 Valutakonton (T) 12, Utland 

19310965 Valutakonton (T) 13, Utland 

19310966 Valutakonton (T) 14, Utland 

19310967 Valutakonton (T) 15, Utland 

19310968 Valutakonton (T) 16, Utland 

19310969 Valutakonton (T) 17, Utland 

19310970 Valutakonton (T) 18, Utland 

19310971 Valutakonton(T) 19, Utland 

19310972 Valutakonton (T) 20, Utland 

19310973 Valutakonton (T) 21, Utland 

19310974 Valutakonton (T) 22, Utland 

På konton kan bokföras olika valutor. 

 

19320100 Moderkonto för koncernkontosystemet, utan saldo (T), Nordea  

Detta konto omfattar deponerings- eller skuldsaldot på statens koncernkonto-
systems moderkonton i banken Nordea Bank Abp. Vid bokslutet överförs 
skuldsaldot till kontot 25300000 Statens skuldsaldo på koncernkontosyste-
mets moderkonton i bankerna som sköter statens transaktioner (T).  

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring. 

19320110 Moderkonto för koncernkontosystemet, med saldo (T), Nordea  

Detta konto omfattar deponerings- eller skuldsaldot på statens koncernkonto-
systems moderkonto med saldo i Nordea Bank Abp. Vid bokslutet överförs 
skuldsaldot till kontot 25300000 Statens skuldsaldo på koncernkontosyste-
mets moderkonton i bankerna som sköter statens transaktioner (T).  
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Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring.    

19320500 Moderkonto för koncernkontosystemet, utan saldo (T), OP 

Detta konto omfattar deponerings- eller skuldsaldot på statens koncernkonto-
systems moderkonton i OP Företagsbanken Abp. Vid bokslutet överförs 
skuldsaldot till kontot 25300000 Statens skuldsaldo på koncernkontosyste-
mets moderkonton i bankerna som sköter statens transaktioner (T).  

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring. 

19320510 Moderkonto för koncernkontosystemet, med saldo (T), OP  

Detta konto omfattar deponerings- eller skuldsaldot på statens koncernkonto-
systems moderkonto med saldo i OP Företagsbanken Abp. Vid bokslutet 
överförs skuldsaldot till kontot 25300000 Statens skuldsaldo på koncernkon-
tosystemets moderkonton i bankerna som sköter statens transaktioner (T).  

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring. 

19320800 Moderkonto för koncernkontosystemet, utan saldo (T), Danske 
Bank 

Detta konto omfattar deponerings- eller skuldsaldot på statens koncernkonto-
systems moderkonton i Danske Bank A/S, Finand filial. Vid bokslutet överförs 
skuldsaldot till kontot 25300000 Statens skuldsaldo på koncernkontosyste-
mets moderkonton i bankerna som sköter statens transaktioner (T). 

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring. 

19320810 Moderkonto för koncernkontosystemet, med saldo (T), Danske 
Bank   

Detta konto omfattar deponerings- eller skuldsaldot på statens koncernkonto-
systems moderkonton med saldo i Danske Bank A/S filial i Finland. Vid boks-
lutet överförs skuldsaldot till kontot 25300000 Statens skuldsaldo på koncern-
kontosystemets moderkonton i bankerna som sköter statens transaktioner 
(T). 

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring. 

19390000 Övriga bankkonton (T) 

På detta konto ingår transaktioner på depositionskonton och transaktioner på 
motsvarande konton med undantag av transaktioner i kontogrupp 195. 
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19390001 Övriga bankkonton (T) 1 

19390002 Övriga bankkonton (T) 2 

19390003 Övriga bankkonton (T) 3 

19390004 Övriga bankkonton (T) 4 

19390005 Övriga bankkonton (T) 5  

19390006 Övriga bankkonton (T) 6 

19390007 Övriga bankkonton (T) 7 

19390008 Övriga bankkonton (T) 8 

19390009 Övriga bankkonton (T) 9  

19390010 Övriga bankkonton (T) 10 

19390011 Övriga bankkonton (T) 11 

19390012 Övriga bankkonton (T) 12 

19390013 Övriga bankkonton (T) 13  

19390014 Övriga bankkonton (T) 14 

19390015 Övriga bankkonton (T) 15 

19390016 Övriga bankkonton (T) 16 

19390017 Övriga bankkonton (T) 17  

19390018 Övriga bankkonton (T) 18 

19390019 Övriga bankkonton (T) 19 

19390020 Övriga bankkonton (T) 20 

19390021 Övriga bankkonton (T) 21  

19390022 Övriga bankkonton (T) 22 

19390023 Övriga bankkonton (T) 23 

19390024 Övriga bankkonton (T) 24 

19390025 Övriga bankkonton (T) 25 

19390026 Övriga bankkonton (T) 26 

19390027 Övriga bankkonton (T) 27 

19390028 Övriga bankkonton (T) 28 

19390029 Övriga bankkonton (T) 29 

19390030 Övriga bankkonton (T) 30 

19390031 Övriga bankkonton (T) 31 

19390032 Övriga bankkonton (T) 32 

19390033 Övriga bankkonton (T) 33 

19390034 Övriga bankkonton (T) 34 

19390035 Övriga bankkonton (T) 35 

Förklaringen för kontot förblir densamma som för kontot 19390000. 
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194 Statens allmänna inkomst- och utgiftskonton 

19400100 Statens allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring.  

19400310 Statens allmänna transaktionskonton för inkomster (T), SHB 

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring.  

19400400 Statens allmänna transaktionskonton för inkomster (T), Aktia 

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring.  

19400500 Statens allmänna transaktionskonton för inkomster (T), OP 

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring.  

19400600 Statens allmänna transaktionskonton för inkomster (T), 
Ålandsbanken 

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring.  

19400800 Statens allmänna transaktionskonton för inkomster (T), 
Danske Bank 

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring.  

19410100 Statens allmänna transaktionskonton för utgifter (T), Nordea  

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring. 

19410500 Statens allmänna transaktionskonton för utgifter (T), OP 

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring. 

19410600 Statens allmänna transaktionskonton för utgifter (T), Ålands-
banken 

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring. 

19410800 Statens allmänna transaktionskonton för utgifter (T), Danske 
Bank 

Detta konto ingår endast i Statskontorets bokföring. 

195 Övrig kassa och övriga banktillgodohavanden 

19500000 Deponerade främmande medel (T) 

På detta konto ingår depositioner av främmande medel som sköts av staten. 
Motkonto till detta är kontot 25500000 Deponerade främmande medel (T). 

19510000 Fondernas medel (T) 

Detta konto innehåller fondernas medel om de inte ingår i statens kassame-
del. Motkontot till detta konto är 21280000 Övriga fonder (T). 

19520000 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 
emot är i regel 26210000 Finansiering utanför budgeten som skall registreras 
i intäkts- och kostnadskalkylen. 
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19580000 Medel som hör till statens fonder utanför budgeten och omfat-
tas av statens kassahushållning 

På detta konto ingår statens samlingskontofordran för fonder utanför budge-
ten. Kontot används endast av fonder utanför budgeten. 

199 Konton för den interna penningrörelsen 

Detta kontoslag omfattar sådana konton med vilka transaktionen ersätts bok-
föringstekniskt, då den inte sköts via bankkonton, samt registreringskonton 
för transaktionskontonas täckningar och tömningar. I statens centralbokföring 
balanserar bokförinsenheternas konton för intern penningrörelse. I bokförin-
senhetens bokföring balanserar kontona för intern penningrörelse på bokfö-
ringsenhetsnivå. Efter bokslutsdispositioner får kontona inom detta kontoslag 
inte ha något saldo med undantag av kontot 19980000 Utredningskonto för 
penningrörelse (T). 

19910000 Remisskonto (T) 

I transaktionen mellan bokföringsenheterna används statens transaktionskon-
ton 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 den bokföringsenhet för vilken regi-
streringen gjorts utan dröjsmål underrättas om detta. Den som får meddelandet 
skall omedelbart registrera transaktionen på remisskontot. Registreringen skall 
göras samma månad hos vardera bokföringsenheten. Vid årsskiftet är det vik-
tigt att sörja för att registreringen görs i bokföringen för rätt räkenskapsperiod.  

Bokföringsenheten skall göra en specifikation över användningen av remiss-
kontot till Statskontoret i enlighet med Statskontorets föreskrift. 

19910001 Remisskonto, valutabetalning (T) 

Detta konto används i samband med betalningar som görs från valutakonton. 

19910002 Remisskonto / NTM-Trafikverket-registreringsmodellen (T) 

Detta konto används för remisser enligt NTM-Trafikverket-
registreringsmodellen. 

19920000 Utgifter som överförs till en annan bokföringsenhet 

Detta konto används bl.a. i situationer när transaktionen för ett lån som bevil-
jats av ett ämbetsverk sköts av ett annat verk som inte har registreringsrätt för 
momentet. Det ämbetsverk som sköter om transaktionenelsen för lånet bokför 
i detta fall den utgift som det betalat för det beviljande ämbetsverkets räkning 
på detta konto. Det betalande ämbetsverket skall överföra utgiften till det be-
viljande ämbetsverket antingen via transaktionskontona för inkomster eller ut-
gifter, eller remisskontot. Därefter bokför det ämbetsverk som beviljat antypen 
användningen av antypen på affärsbokföringens verkliga utgiftsslag samt på 
budgetkontot på grundval av uppgifter från det ämbetsverk som sköter trans-
aktionenelsen. 

Till detta konto hänförs också uppföljningen av användningen av anslag, som 
anvisats till en annan bokföringsenhet när prestationerna utgör prestationer för 
den bokföringsenhets räkning som beviljat antypen. Den bokföringsenhet som 
fått rätt att använda antypen bokför i detta fall den utgift verket haft för den 
beviljande bokföringsenhetens räkning på detta konto. Det betalande ämbets-
verket skall överföra utgiften på det beviljande ämbetsverket antingen via 
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transaktionskontona för inkomster och utgifter eller remisskontot. Därefter bok-
för det beviljande ämbetsverket antypens användning på affärsbokföringens 
verkliga utgiftsslag samt på budgetkontot på grundval av uppgifter som det fått 
av verket som fått antypen, 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 en 
annan bokföringsenhet. Det får inte finnas något saldo på konto 19920000 i 
bokslutet. 

19920001 Utgifter som överförs till en annan bokföringsenhet / NTM-
Trafikverket-registreringsmodellen 

Detta konto används för registrering av utgifter som överförs till en annan 
bok-föringsenhet enligt NTM-Trafikverket-registreringsmodellen. 

19920002 Fakturering av servering i representationslokaler 

Detta konto används för bokföring av faktureringen av serveringen i statsrå-
dets kanslis representationslokaler. Kontot används endast av statsrådets 
kansli. Kontot får ha saldo i bokslutet. 

19930100 Täckningsmedel (T), Nordea 

På detta konto finns den täckning som överförts från statens allmänna trans-
aktionskonto för utgifter till bokföringsenhetens allmänna transaktionskonto 
för utgifter som finns på banken Nordea Bank Abp. Det kumulativa saldot 
som influtit på kontot bokförs vid bokslutet mot konto 20800000 Överföringar 
från statens allmänna transaktionskonto för utgifter (T). Efter överföringen har 
kontot inget saldo. 

Statskontoret debiterar kontot med de utgiftstäckningar det överfört till de öv-
riga bokförinsenheternas allmänna transaktionskonto för utgifter. 

19930101 Täckningsmedel (T), Nordea Target 2 

Kontot används endast av Statskontoret. 

Följande nummer finns i reserv om bank för utgiftskonto ändras 

19930500 Täckningsmedel (T), OP 

På detta konto finns den täckning som överförts från statens allmänna trans-
aktionskonto för utgifter till bokföringsenhetens allmänna transaktionskonto 
för utgifter som finns på OP Företagsbanken Abp. Det kumulativa saldot som 
influtit på kontot bokförs vid bokslutet mot konto 20800 Överföringar från sta-
tens allmänna transaktionskonto för utgifter (T). Efter överföringen har kontot  
inget saldo. 

Statskontoret debiterar kontot med de utgiftstäckningar det överfört till de öv-
riga bokförinsenheternas allmänna transaktionskonto för utgifter. 

19930501 Täckningsmedel (T), OP Target 2 

Kontot används endast av Statskontoret. 

19930800 Täckningsmedel Danske Bank (T) 

På detta konto finns den täckning som överförts från statens allmänna trans-
aktionskonto för utgifter till bokföringsenhetens allmänna transaktionskonto 
för utgifter som finns på Danske Bank A/S, Finland filial. Det kumulativa sal-
dot som influtit på kontot bokförs vid bokslutet mot konto 20800000 Överfö-
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ringar från statens allmänna transaktionskonto för utgifter (T). Efter överfö-
ringen har kontot inget saldo. 

Statskontoret debiterar kontot med de utgiftstäckningar det överfört t ill de öv-
riga bokförinsenheternas allmänna transaktionskonto för utgifter. 

 

19940100 Tömningar (T), Nordea 

På detta konto finns de tömningar som överförts från statens allmänna trans-
aktionskonton för inkomster till bokföringsenhetens allmänna transaktions-
konton för inkomster (19100100) som finns på banken Nordea Bank Abp. Det 
kumulativa saldot som influtit på kontot bokförs vid bokslutet mot konto 
20810000 Överföringar från statens allmänna transaktionskonto för utgifter 
(T). Efter överföringen har kontot inget saldo.  

Statskontoret krediterar kontot med de inkomsttömningar som överförts från 
bokföringsenheternas allmänna transaktionskonto för inkomster.  

19940310 Tömningar (T), Handelsbanken 

På detta konto finns de tömningar som överförts från statens allmänna trans-
aktionskonton för inkomster till bokföringsenhetens allmänna transaktions-
konto för inkomster (19100310) som finns på banken Handelsbanken Abp. 
Det kumulativa saldot som influtit på kontot bokförs vid bokslutet mot konto 
20810000 Överföringar från statens allmänna transaktionskonto för utgifter 
(T). Efter överföringen har kontot inget saldo. 

Statskontoret krediterar kontot med de inkomsttömningar som överförts från 
bokföringsenheternas allmänna transaktionskonto för inkomster. 

19940400 Tömningar (T), Aktia 

På detta konto finns de tömningar som överförts från statens allmänna trans-
aktionskonton för inkomster till bokföringsenhetens allmänna transaktions-
konto för inkomster (19100400) som finns på banken Aktia Bank Abp. Det ku-
mulativa saldot som influtit på kontot bokförs vid bokslutet mot konto 
20810000 Överföringar från statens allmänna transaktionskonto för utgifter 
(T). Efter överföringen har kontot inget saldo. 

Statskontoret krediterar kontot med de inkomsttömningar som överförts från 
bokföringsenheternas allmänna transaktionskonto för inkomster. 

19940500 Tömningar (T), OP 

På detta konto finns de tömningar som överförts från statens allmänna trans-
aktionskonton för inkomster till bokföringsenhetens allmänna transaktions-
konton för inkomster (19100500) som finns på banken OP Företagsbanken 
Abp. Det kumulativa saldot som influtit på kontot bokförs vid bokslutet mot 
konto 20810000 Överföringar från statens allmänna transaktionskonto för ut-
gifter (T). Efter överföringen har kontot inget saldo.  

Statskontoret krediterar kontot med de inkomsttömningar som överförts från 
bokföringsenheternas allmänna transaktionskonto för inkomster.  

19940600 Tömningar (T), Ålandsbanken 

På detta konto finns de tömningar som överförts från statens allmänna trans-
aktionskonton för inkomster till bokföringsenhetens allmänna transaktions-
konto för inkomster (19100600) som finns på banken Ålandsbanken AB. Det 
kumulativa saldot som influtit på kontot bokförs vid bokslutet mot konto 
20810000 Överföringar från statens allmänna transaktionskonto för utgifter 
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(T). Efter överföringen har kontot inget saldo. 

Statskontoret krediterar kontot med de inkomsttömningar som överförts från 
bokföringsenheternas allmänna transaktionskonto för inkomster. 

19940800 Tömningar (T), Danske Bank  

På detta konto finns de tömningar som överförts från statens allmänna trans-
aktionskonton för inkomster till bokföringsenhetens allmänna transaktions-
konton för inkomster (19100800) som finns på banken Danske Bank A/S, Fin-
land filial. Det kumulativa saldot som influtit på kontot bokförs vid bokslutet 
mot konto 20810000 Överföringar från statens allmänna transaktionskonto för 
utgifter (T). Efter överföringen har kontot inget saldo.  

Statskontoret krediterar kontot med de inkomsttömningar som överförts från 
bokföringsenheternas allmänna transaktionskonto för inkomster. 

19950000 Bokföringsenhetens internt remisskonto (T) 

Detta konto används endast om det inte är möjligt eller ändamålsenligt att an-
vända transaktionskonton. 

Vid användning av kontot skall det för vilket registreringen gjorts utan dröjs-
mål underrättas om detta. Den som får meddelandet skall omedelbart regi-
strera transaktionen på bokföringsenhetens interna remisskonto. Registre-
ringen skall göras samma månad. Vid årsskiftet är det viktigt att sörja för att 
registreringen görs i bokföringen för rätt räkenskapsperiod. 

19950020 Beskickningens interna remisskonto (T) 

Via kontot bokförs bokföringen av beskickningens olika valutor från bank-
konto till kassan eller från ett bankkonto till ett annat bankkonto.  

19960100 Interna täckningsmedel (T), Nordea  

Detta konto används vid bokföringen av täckningar som överförts till bokfö-
ringsenhetens övriga transaktionskonton för utgifter i banken Nordea Bank 
Abp då kontoutdrag hanteras maskinellt. 

Följande nummer finns i reserv om bank för utgiftskonto ändras 

19960500 Interna täckningsmedel (T), OP 

Detta konto används vid bokföringen av täckningar som överförts till bokfö-
ringsenhetens övriga transaktionskonton för utgifter i OP Företagsbanken 
Abp då kontoutdrag hanteras maskinellt. 

19960800 Interna täckningsmedel (T), Danske Bank 

Detta konto används vid bokföringen av täckningar som överförts till bokfö-
ringsenhetens övriga transaktionskonton för utgifter i Danske Bank A/S, Fin-
land filial då kontoutdrag hanteras maskinellt. 

19970100 Interna tömningar (T), Nordea 

Detta konto används vid bokföringen av tömningar från bokföringsenhetens 
övriga transaktionskonton för inkomster i banken Nordea Bank Abp då konto-
utdrag hanteras maskinellt. 

19970310 Interna tömningar (T), Handelsbanken 

Detta konto används vid bokföringen av tömningar från bokföringsenhetens 
övriga transaktionskonton för inkomster i Handelsbanken Abp då kontoutdrag 
hanteras maskinellt. 
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19970400 Interna tömningar (T), Aktia 

Detta konto används vid bokföringen av tömningar från bokföringsenhetens 
övriga transaktionskonton för inkomster i Aktia Bank Abp då kontoutdrag han-
teras maskinellt. 

19970500 Interna tömningar (T), OP 

Detta konto används vid bokföringen av tömningar från bokföringsenhetens 
övriga transaktionskonton för inkomster i OP Företagsbanken Abp då konto-
utdrag hanteras maskinellt. 

19970600 Interna tömningar (T), Ålandsbanken 

Detta konto används vid bokföringen av tömningar från bokföringsenhetens 
övriga transaktionskonton för inkomster i Ålandsbanken då kontoutdrag han-
teras maskinellt. 

19970800 Interna tömningar (T), Danske Bank 

Detta konto används vid bokföringen av tömningar från bokföringsenhetens 
övriga transaktionskonton för inkomster i Danske Bank A/S, Finland filial då 
kontoutdrag hanteras maskinellt. 

19980000 Utredningskonto för penningrörelse (T) 

Detta konto används som ett motkonto för registrering av transaktioner mel-
lan bokföringsenhetens bankkonton utom i de fall när man bör använda föl-
jande konton: 19930000 Täckningar (T), 19940000 Tömningar (T), 19960000 
Interna täckningsmedel (T) och 19970000 Interna tömningar (T). Ytterligare 
kan kontot användas som motkonto vid överföring av kassamedel till bank. 
Kontot kan också användas som motkonto för leverantörsskuldkontot vid re-
gistrering som uppkommer vid uppsamling av förfallande betalningar från le-
verantörsreskontra. I bokslutet får kontot ha saldo till följd av exempelvis 
överföring av kontanter. 

Kontots underindelning 19980004 – 19980920 och 19980940 används som 
motkonto för leverantörsskuldkontot vid registrering som uppkommer vid upp-
samling av förfallande utbetalningar från leverantörsreskontra. 

I bokslutet får kontot ha saldo till följd av exempelvis överföring av kontanter.  

19980001 Medel deponerade i Statens kärnavfallshanteringsfond (T) 

Detta konto användast endast som utredningskonto för penningrörelse för 
medel deponerade i Statens kärnavfallshanteringsfond. 

19980003 Utredningskonto för penningrörelse (T), kontantöverföring 

Detta konto används som motkonto när medel i kontantkassan överförs till 
bank eller från bank för täckning till kassan. 

19980004 Utredningskonto för penningrörelse (T), betalkort (fordringar) 

Detta konto används som utredningskonto för VAKAVA-kassasystemet pen-
ningrörelse för betalkortsfordringar. 

19980100 Utredningskonto för penningrörelse (T), SEPA 

Detta konto används endast som motkonto för leverantörsskuldkontot för le-
verantörsreskontra i Kieku-systemet vid registrering som uppkommer vid upp-
samling av förfallande utbetalningar i euro som skickas till banken.  
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19980101 Utredningskonto för penningrörelse (T) 

Detta konto används endast som motkonto för leverantörsskuldkontot för le-
verantörsreskontra i Kieku-systemet vid registrering som uppkommer vid upp-
samling av förfallande utbetalningar i utländsk valuta som skickas till banken 
för att betalas från ett EUR-konto. 

19980102 Utredningskonto för penningrörelse (T) 

19980103 Utredningskonto för penningrörelse (T) 

19980104 Utredningskonto för penningrörelse (T) 

19980105 Konto för utredning av penningrörelse (T) 

19980911 Utredningskonto för penningrörelse (T), USD 

Detta konto används som motkonto vid registreringar som uppkommer vid 
uppsamling av förfallande utbetalningar i utländsk valuta som skickas till ban-
ken för att betalas från ett USD-konto. 

19980912 Utredningskonto för penningrörelse (T), GBP 

Detta konto används som motkonto vid registreringar som uppkommer vid 
uppsamling av förfallande utbetalningar i utländsk valuta som skickas till ban-
ken för att betalas från ett GBP-konto. 

För övriga valutor finns underindelningar, i förklaringen byts namnet på valu-
tan. 

19980913 Utredningskonto för penningrörelse (T), JPY 

19980914 Utredningskonto för penningrörelse (T), CHF 

19980915 Utredningskonto för penningrörelse (T), DKK 

19980916 Utredningskonto för penningrörelse (T), CAD 

19980917 Utredningskonto för penningrörelse (T), SEK 

19980918 Utredningskonto för penningrörelse (T), NOK 

19980919 Utredningskonto för penningrörelse (T), AUD 

19980920 Utredningskonto för penningrörelse (T), Salama 

Detta konto är utredningskonto för penningrörelse i bokföringsenheten i Sa-
lama-systemet. 

 

19980940 Utredningskonto för penningrörelse (T), CZK 

19980941 Utredningskonto för penningrörelse (T), HUF 

Konton används i centraliserad valutahandel. 

19980942 Utredningskonto för penningrörelse (T), PLN 

Konton används i centraliserad valutahandel. 
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19980943 Utredningskonto för penningrörelse (T), USD Danske Bank 

19980944 Utredningskonto för penningrörelse (T), GBP Danske Bank 

19980945 Utredningskonto för penningrörelse (T), JPY Danske Bank 

19980946 Utredningskonto för penningrörelse (T), CHF Danske Bank 

19980947 Utredningskonto för penningrörelse (T), DKK Danske Bank 

19980948 Utredningskonto för penningrörelse (T), CAD Danske Bank 

19980949 Utredningskonto för penningrörelse (T), SEK Danske Bank 

19980950 Utredningskonto för penningrörelse (T), NOK Danske Bank 

19980959 Utredningskonto för penningrörelse (T), AUD Danske Bank 

19980960 Utredningskonto för penningrörelse (T), CZK Danske Bank 

19980961 Utredningskonto för penningrörelse (T), HUF Danske Bank 

19980962 Utredningskonto för penningrörelse (T), PLN Danske Bank 

Kontona används i centraliserad valutahandel. 

 

19990000 Kvitteringar av intern fakturering (T) 

Funktionen för intern fakturering i Kieku-systemet bokför interna prestationer 
på detta konto, både för bokföringen vid den bokföringsenhet som betalar för 
prestationen och den enhet som tar emot prestationen. 

2.  PASSIVA 

På balansräkningens passivsida ingår eget kapital, reserveringar, värderings-
poster samt främmande kapital. Eget kapital indelas i statens kapital och fon-
dernas kapital. Det främmande kapitalet utgörs av skulden i bokföringsenhet-
ens 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 in-
komster under en längre period. Uppsamlingen av statskapital har inte upp-
följts bokföringsmässigt utan det ackumulerade kapitalet har uppstått i sam-
band med den ingående balansräkningen per 31 december 1997 som kalkyl-
mässig post. 

200 Statens kapital 1.1.1998 

20000000 Statens kapital 1.1.1998 

På detta konto ingår skillnaderna mellan slutsumman av egendomsrapporten 
(aktiva i den ingående balansen) och det främmande kapitalet i kapitalrappor-
ten (passiva i den ingående balansen). 

207 Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder 

20700000 Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder 

På detta konto ingår kumulativ intäkts- och kostnadsrest från tidigare räken-
skapsperioder samt kumulativa kapitalöverföringar. Vid öppnandet av kontot 
överförs intäkts-/kostnadsresten från föregående räkenskapsperiod från 
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konto 20900000 till detta konto. Dessutom överförs i samband med konto-
öppningen ”programmässigt” saldona för kontona 20800000, 20810000, 
20820000, 20830000, 20840000 och 20850000.  

OBS! På detta konto får inte göras några registreringar. 

208 Kapitalöverföringar 

20800000 Överföringar från statens allmänna transaktionskonto för utgif-
ter (T) 

På detta konto bokförs det på konto 19930000 Täckningsmedel (T) upplupna 
kumulativa saldot under räkenskapsperioden. Kontot används endast vid 
bokslutet. Vid kontoöppningen överförs kontots saldo till kontot 20700000 
Ändringar av kapitalet från tidigare räkenskapsperioder. 

20810000 Överföringar till statens allmänna transaktionskonto för in-
komster (T) 

På detta konto bokförs det på kontona 19940000 Tömningar (T) upplupna ku-
mulativa saldot under räkenskapsperioden. Kontot används endast vid boks-
lutet. Vid kontoöppningen överförs kontots saldo till kontot 20700000 Änd-
ringar av kapitalet från tidigare räkenskapsperioder. 

20820000 Överföringar från remisskonto (T) 

Till detta konto bokförs det kumulativa saldot som samlats upp under räken-
skapsperioden på kontot 19910000 Remisskonto. Kontot används endast i 
samband med bokslut. När kontot öppnas överförs kontots saldo till kontot 
20700000 Ändringar av kapitalet från tidigare räkenskapsperioder. 

20830000 Överföringar av besittningar 

På detta konto registreras överföringar av besittningar utan vederlag mellan 
bokföringsenheter. Motkonto vid överföringen är ett balanskonto. Vid konto-
öppningen överförs saldot på detta konto till kontot 20700000 Ändringar av 
kapitalet från tidigare räkenskapsperioder. 

Den bokföringsenhet som är egendomens mottagare skall omedelbart under-
rättas om att besittningen överförs. Registreringarna av överföringen skall gälla 
samma månad 

Bokföringsenheten måste göra en specifikation av detta kontos användning 
till Statskontoret enligt dess föreskrifter. 

20840000 Utgiftsöverföringar med anledning av gemensamma anskaff-
ningar 

Vid gemensamma anskaffningar av produktionsfaktorer av ringa värde an-
vänds detta konto som motkonto för överföringar av utgifter utan vederlag då 
endast den bokföringsenhet, som ombesörjt den gemensamma upphand-
lingen, har haft rätt att använda och utföra registreringar på budgetkontot. Bok-
föringsenheten, till vilken utgiften överförs, registrerar utgiften på motkontot i 
sin egen bokföring.  

För det fall, att den bokföringsenhet som ombesörjt den gemensamma anskaff-
ningen har rätt att använda ett budgetkonto men inte har rätt att bokföra regi-
streringar på kontot, används kontokombinationen 19920000 Utgifter som 
överförs till en annan bokföringsenhet / 630 Budgetutgifter som skall överföras 
till en annan bokföringsenhet. 

Vid kontoöppning överförs kontots saldo till kontot 20700000 Ändringar av ka-
pitalet från tidigare räkenskapsperioder. 
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Den bokföringsenhet som är produktionsfaktorns mottagare skall utan dröjsmål 
underrättas om överföringen av utgiften. Registreringarna skall gälla samma 
månad.  

Bokföringsenheten måste göra en specifikation av detta kontos användning 
till Statskontoret enligt dess föreskrifter. 

20850000 Överföringar från kvitteringar av intern fakturering (T) 

Till detta konto bokförs det kumulativa saldot som samlats upp under räken-
skapsperioden på kontot 19990000 Kvitteringar av intern fakturering (T). Kon-
tot används endast i samband med bokslut. När kontot öppnas överförs kon-
tots saldo till kontot 20700000 Ändringar av kapitalet från tidigare räken-
skapsperioder. 

209 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod 

20900000 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod 

Vid bokslutet avslutas räkenskapsperiodens rest, dvs. den skillnad som upp-
står 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 20700000 Ändringar av kapitalet från tidigare rä-
kenskapsperioder. 

21.  FONDKAPITAL 

210 Statliga fonder utanför budgeten 

På denna typ ingår det egna kapitalet för fonder utanför budgeten. Fonderna 
kan vid behov särskiljas i fondandelar för eget kapital och reserveringar. I kon-
togruppen antecknas Gårdsbrukets utvecklingsfonds kapital, Interventionsfon-
den för jordbrukets kapital, Statsgarantifondens kapital, Försörjningsbered-
skapsfondens kapital, Oljeskyddsfondens kapital, Bostadsfondens kapital, 
Statens kärnavfallshanteringsfonds kapital, Statens pensionsfonds kapital 
samt kapitalet i statens övriga fonder utanför budgeten. 

Denna typ används endast av fonder utanför budgeten. 

21000000 Kapitalet i statens fonder utanför budgeten 

På detta konto ingår det egna kapitalet i statens fonder utanför budgeten. 

21010000 Budgetöverföringar 

Detta konto omfattar sådana överföringar av kapital från en statlig fond utan-
för budgeten till budgeten och tvärtom, för vilka det finns en inkomstpost eller 
ett anslag i statsbudgeten. Vid kontoöppningen överförs kontots saldo till 
kontot 21000000 Kapitalet i statens fonder utanför budgeten. 

21020000 Intäkts/kostnadsåterstod från tidigare räkenskapsperioder 

På detta konto ingår den kumulativa intäkts/kostnadsresten från tidigare rä-
kenskapsperioder. Vid kontoöppningen överförs intäkts/kostnadsresten från 
föregående räkenskapsperiod ”programmässigt” från konto 21030000 till 
detta konto. OBS! På detta konto får inte göras registreringar. 

21030000 Räkenskapsperiodens intäkts/kostnadsåterstod 

I bokslutet avslutas räkenskapsperiodens intäkter och kostnader samt den 
övriga finansieringen av verksamheten på resultatkontot. Räkenskapspe-
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riodens rest, som uppstår som skillnaden mellan intäkter och kostnader, av-
slutas "programenligt" på detta konto. OBS! På detta konto får inte göras re-
gistreringar, ifall det inte bestämts något annat. Vid kontoöppningen fogas 
resten från föregående räkenskapsperiod till det ingående saldot på kontot 
21020 Intäkts/kostnadsrest från tidigare räkenskapsperioder. 

 

211 Statliga fonder inom budgeten 

denna typ omfattar kapital för fonder inom budgeten. En sådan fond kan ex-
empelvis vara en konjunkturfond. 

212 Övriga statliga fonder och donerade medel 

Denna typ omfattar fonderade donationer till staten som sköts av en bokfö-
ringsenhet. 

21280000 Övriga fonder (T) 

Detta konto upptar sådana donerade medel som ämbetsverket erhållit och 
som fonderats. Motkonto till detta konto är i regel kontot 19510000 Fonder-
nas medel. 

22. RESERVERINGAR 

Denna grupp används endast av statens fonder utanför budgeten. 

220 Reserveringar 

22000000 Frivilliga reserveringar 

På detta konto ingår värdeförändringar av frivilliga reserveringar för statens 
fonder utanför budgeten. Vid registreringar i denna post är motkontot 
70000000 Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar. 

22010000 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 fortsa tt 
uppföljning för om tillgången förlorar sitt värde eller förstörs skall uppskriv-
ningen 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 

23000000 Uppskrivningar av nationalförmögenhet 

På detta konto ingår sådana uppskrivningar som riktas till egendom i konto-
grupp 10 Nationalförmögenhet. 
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23010000 Uppskrivningar av anläggningstillgångar och övriga långfris-
tiga placeringar 

På detta konto ingår sådana uppskrivningar som riktas till egendom i konto-
grupperna 11-13 (anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar). 

23090000 Uppskrivningar av övriga poster 

På detta konto ingår sådana uppskrivningar som riktas t ill egendom i andra 
kontogrupper än de ovan nämnda. 

231 Övriga värderingsposter 

23100000 Värdenedskrivningar av främmande kapital 

På detta konto ingår värdenedskrivningar av främmande kapital. Kontot an-
vänds endast av statens fonder utanför budgeten 

23190000 Övriga värderingsposter 

På detta konto ingår sådana värderingsposter som inte hör till övriga konton i 
kontogrupp 23. 

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 främ-
mande 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. LÅNGFRISTIGT 

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 bok-
förs den andel som motsvarar amorteringen på de långfristiga lånen under 
följande räkenskapsperiod i kontoklass 252 Amorteringar som betalas föl-
jande räkenskapsperiod. 

240 Upptagna lån i euro 

24000000 Masskuldebrevslån i euro 

På detta konto finns de nominella värdena på masskuldebrevslån i euro. De 
amorteringar som skall betalas följande räkenskapsperiod på dessa lån bok-
förs på konto 25200000 Amorteringar av masskuldebrevslån i euro. 

24010000 Skuldebrevslån i euro 

På detta konto registreras de nya skuldebrevslån i euro som lyfts. De amorte-
ringar som skall betalas följande räkenskapsperiod på dessa lån bokförs på 
konto 25210 Amorteringar av skuldebrevslån i euro. 

24060000 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 
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konto 25250000 Emissionsvinster på amorteringar av masskuldebrevslån i 
euro.  

Då balansräkningen uppgörs korrigerar det belopp som bokförts på konto 
24060000 lånens nominella belopp, som bokförts på konto 24000000 Mass-
kuldebrevslån i euro, att motsvara det influtna penningbeloppet. 

24070000 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 bok-
förs den andel av emissionsvinsten som motsvarar följande års amortering på 
konto 25270000 Emissionsförluster på amorteringar av masskuldebrevslån i 
euro. 

Då balansräkningen uppgörs korrigerar det belopp som bokförts på konto 
24070000 lånens nominella belopp, som bokförts på konto 24000000 Mass-
kuldebrevslån i euro, att motsvara det influtna penningbeloppet. 

24080000 Obudgeterade lån i euro (T) 

På detta konto ingår statens långfristiga obudgeterade lån. På kontot ingår 
exempelvis de lån som Statskontoret sköter för affärsverkens del. De amorte-
ringar som ska betalas följande räkenskapsperiod på dessa lån bokförs i bok-
slutet på konto 25291000 Amorteringar av obudgeterade lån i euro (T). Detta 
konto används endast av Statskontoret. 

24090000 Övriga lån i euro 

På detta konto finns övriga långfristiga lån i euro. De amorteringar som skall 
betalas följande räkenskapsperiod bokförs på konto 25220000 Amorteringar 
av övriga lån i euro. 

241 Upptagna lån i utländsk valuta 

24100000 Masskuldebrevslån i utländsk valuta 

På detta konto registreras det nominella värdet på nya masskuldebrevslån i 
utländsk valuta. De amorteringar som skall betalas följande räkenskapspe-
riod på dessa lån bokförs på konto 25230000 Amorteringar av masskulde-
brevslån i utländsk valuta. 

24110000 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 25240000 Amorteringar av skuldebrevslån i utländsk valuta. 

24160000 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 bokslu-
tet bokförs den andel av emissionsvinsten som motsvarar följande års amorte-
ring på konto 25260000 Emissionsvinster på amorteringar av masskuldebrev-
slån i utländsk valuta. 

Då balansräkningen uppgörs korrigerar det belopp som bokförts på konto 
24160000 lånens nominella belopp, som bokförts på konto 24100000 Mass-
kuldebrevslån i utländsk valuta, att motsvara det influtna penningbeloppet. 
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24170000 Emissionsförluster 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 negativ (emissionsförlust). I bok-
slutet bokförs den andel av emissionsvinsten som motsvarar följande års amor-
tering på konto 25280000 Emissionsförluster på amorteringar av masskulde-
brevslån i utländsk valuta. 

Då balansräkningen uppgörs korrigerar det belopp som bokförts på konto 
24170000 lånens nominella belopp, som bokförts på konto 24100000 Mass-
kuldebrevslån i utländsk valuta, att motsvara det influtna penningbeloppet.  

24190000 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 25240000 
Amorteringar av skuldebrevslån i utländsk valuta och övriga lån i utländsk va-
luta. 

244 Lån ur statliga fonder utanför budgeten 

24400000 Lån från pensionsfonden 

Detta konto används endast av Statskontoret. 

24410000 Lån från statens kärnavfallshanteringsfond 

Detta konto används endast av Statskontoret och arbets- och näringsministe-
riet. 

247 Långfristiga resultatregleringar 

24700000 Pensionsansvarsskuld 

Detta konto används endast av Statens pensionsfond. 

24710000 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 

24790000 Övriga långfristiga resultatregleringar 

På detta konto ingår andra långfristiga resultatregleringar än pensionsan-
svarsskulden. 

249 Övriga långfristiga skulder 

24990000 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 
vara långfristiga leveranskrediter o.d. lån samt periodiserade köppris. Perio-
diserade köppris är vanligtvis förknippade med användning av fullmakt. 
Också långfristiga erhållna förskott hör till detta konto.  

25. - 26.  KORTFRISTG 

Som kortfristigt främmande kapital bokförs de skulder eller de delar av skul-
derna som förfaller till betalning under följande räkenskapsperiod. De kortfris-
tiga lånen indelas i balansräkningen i lån i euro och lån i utländsk valuta. 
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250-251 Samlingskonton för statliga fonder utanför budgeten 

Bokföringsenheter som förvaltar statens fonder utanför budgeten skall i sin 
bokföring ha ett samlingskonto för varje fond. Den statliga fonden utanför bud-
geten har ett motsvarande samlingskonto i sin egen bokföring (= kontot 
19580000 Medel som hör till statens fonder utanför budgeten och omfattas av 
statens kassahushållning). Av samlingskontot framgår fordrings- och skuldför-
hållandet mellan fonden och den bokföringsenhet som förvaltar fonden. 

Bokföringsenheten bokför på samlingskontot alla de kontotransaktioner som 
gäller såväl fondens som bokföringsenhetens bokföring. Samlingskontot an-
vänds när bokföringsenheten 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 budge-
ten eller från budgeten till en fond. Motkonto är härvid ett konto inom kontoty-
pen 809 Överföringar från statens fonder utanför budgeten eller kontotypen 
829 Överföringar till statens fonder utanför budgeten. 

I fondens bokföring görs motsvarande registreringar på kontot 19580000 Me-
del som hör till statens fonder utanför budgeten och omfattas av statens kas-
sahushållning. 

25000000 Samlingskonto för gårdsbrukets utvecklingsfond (T) 

Kontot ingår i Livsmedelsverkets konton. 

25010000 Samlingskonto för jordbrukets interventionsfond (T) 

Kontot ingår i Livsmedelsverkets konton. 

25020000 Statsgarantifondens samlingskonto (T) 

Kontot ingår i arbets- och näringsministeriets konton. 

25030000 Försörjningsberedskapsfondens samlingskonto (T) 

Kontot ingår i arbets- och näringsministeriets konton. 

25040000 Oljeskyddsfondens samlingskonto (T) 

Kontot ingår i miljöministeriets konton. 

25050000 Statens bostadsfonds samlingskonto (T) 

Kontot ingår i Statskontorets konton. 

25060000 Statens kärnavfallshanteringsfonds samlingskonto (T) 

Kontot ingår i arbets- och näringsministeriets konton. 

25080000 Statens säkerhetsfonds samlingskonto (T) 

Kontot ingår i finansministeriets konton. 

25090000 Statens televisions- och radiofonds samlingskonto (T) 

Detta konto ingår bland Transport- och kommunikationsverkets konton. 

25100000 Brandskyddsfonds samlingskonto (T) 

Detta konto ingår bland inrikesministeriets konton. 

25110000 Samlingskonto för Stabilitetsfonden (T) 

Kontot ingår i Stabilitetsfondens konton 
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252 Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod 

Vid bokslutsögonblicket ingår i denna typ amorteringar, som förfaller till betal-
ning följande räkenskapsperiod, av långfristiga lån. Amorteringarna på dessa 
lån under räkenskapsperioden bokförs i denna typ. 

25200000 Amorteringar 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. 

25210000 Amorteringar av skuldebrevslån i euro 

På detta konto ingår amorteringar, som förfaller till betalning under följande 
räkenskapsperiod, av långfristiga skuldebrevslån i euro. 

25220000 Amorteringar av övriga lån i euro 

På detta konto ingår amorteringar, som förfaller till betalning under följande 
räkenskapsperiod, av övriga lån i euro. 

25230000 Amorteringar 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 räken-
skapsperiod. 

25240000 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 be-
talas under följande räkenskapsperiod. 

25250000 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 emissions-
vinsten som motsvarar räkenskapsperiodens amortering som en korrigering av 
räkenskapsperiodens räntekostnader på konto 51020000 Emissionsdifferen-
ser på skulder i euro. 

Då balansräkningen uppgörs korrigerar det belopp som bokförts på konto 
25250000 lånens nominella belopp, som bokförts på konto 25200000 Amor-
teringar av masskuldebrevslån i euro, att motsvara det influtna penningbelop-
pet. 

25260000 Emissionsvinster på amorteringar av masskuldebrevslån i ut-
ländsk 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 51030000 
Emissionsdifferenser för valutaskulder.  

Då balansräkningen uppgörs korrigerar det belopp som bokförts på konto 
25260000 lånens nominella belopp, som bokförts på konto 25230000 Amor-
teringar av masskuldebrevslån i utländsk valuta, att motsvara det influtna 
penningbeloppet. 
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25270000 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 
25270000 lånens nominella belopp, som bokförts på konto 25200000 Amor-
teringar av masskuldebrevslån i euro, att motsvara det influtna penningbelop-
pet. 

25280000 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 
25280000 lånens nominella belopp, som bokförts på konto 25230000 Amor-
teringar av masskuldebrevslån i utländsk valuta, att motsvara det influtna 
penningbeloppet. 

25290000 Amorteringar 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. 

25291000 Amorteringar av obudgeterade lån i euro (T) 

På detta konto ingår det nominella värdet på amorteringar av obudgeterade 
lån i euro som förfaller till betalning under följande räkenskapsperiod. I boks-
lutet bokförs på detta konto återbetalningar som förfaller till betalning följande 
år från kontot 24080000 Obudgeterade lån i euro (T). Detta konto används 
endast av Statskontoret. 

253 Kortfristiga lån i euro 

25300000 Skuldsaldot på koncernkontosystemets moderkonton i respek-
tive bank som sköter statens transaktionenelse (T) 

Vid bokslutet omfattar detta konto statens kontoskuld på koncernkontosyste-
mets moderkonton i respektive bank som sköter statens transakt ionenelse. 

Kontot finns endast i Statskontorets bokföring. 

25310000 Kortfristiga masskuldebrevslån i euro 

På detta konto ingår uttag av nya masskuldebrevslån i euro. Här registreras 
också av staten givna skuldförbindelser. 

25320000 Amorteringar av kortfristiga masskuldebrevslån i euro 

På detta konto finns de amorteringar som sker under räkenskapsperioden på 
konto 25310000 Kortfristiga masskuldebrevslån i euro. I bokslutet bokförs 
kontots saldo mot konto 25310000. 

25330000 Kortfristiga skuldebrevslån i euro 

På detta konto ingår uttag av nya kortfristiga skuldebrevslån i euro. Här regi-
streras också av staten givna skuldförbindelser. 
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25340000 Amorteringar av kortfristiga skuldebrevslån i euro 

På detta konto finns de amorteringar som sker under räkenskapsperioden på 
konto 25310000 Kortfristiga masskuldebrevslån i euro. I bokslutet bokförs 
kontots saldo mot konto 25310000. 

25350000 Övriga kortfristiga lån i euro 

På detta konto ingår övriga lån i euro. 

25360000 Amorteringar av övriga kortfristiga lån i euro 

På detta konto finns de amorteringar som sker under räkenskapsperioden på 
konto 25350000 Övriga kortfristiga lån i euro. I bokslutet bokförs kontots 
saldo mot konto 25350000. 

25380000 Obudgeterade lån i euro (T) 

På detta konto ingår statens kortfristiga obudgeterade lån. På kontot ingår ex-
empelvis de lån som Statskontoret sköter för affärsverkens del. Detta konto 
används endast av Statskontoret. 

25390000 Amorteringar av obudgeterade lån i euro (T) 

På detta konto ingår de amorteringar av kortfristiga lång som sker under rä-
kenskapsperioden och konteras på kontot 25380000 Obudgeterade lån i euro 
(T). Kontots saldo bokförs i bokslutet på kontot 25380000. Detta konto används 
endast av Statskontoret. 

254 Kortfristiga lån i utländsk valuta 

25400000 Kortfristiga masskuldebrevslån i utländsk valuta 

På detta konto ingår uttag av nya kortfristiga masskuldebrevslån i utländsk 
valuta. 

25410000 Amorteringar av kortfristiga masskuldebrevslån i utländsk va-
luta 

På detta konto finns de amorteringar som sker under räkenskapsperioden på 
konto 25400000 Kortfristiga masskuldebrevslån i utländsk valuta. I bokslutet 
bokförs kontots saldo mot konto 25400000. 

25420000 Kortfristiga skuldebrevslån i utländsk valuta 

På detta konto ingår uttag av nya kortfristiga skuldebrevslån i utländsk valuta. 

25430000 Amorteringar av kortfristiga skuldebrevslån i utländsk valuta 

På detta konto finns de amorteringar som sker under räkenskapsperioden på 
konto 25420000 Kortfristiga skuldebrevslån i utländsk valuta. I bokslutet bok-
förs kontots saldo mot konto 25420000. 

25440000 Övriga lån i utländsk valuta 

På detta konto ingår övriga lån i utländsk valuta. 

25450000 Amorteringar av övriga lån i utländsk valuta 

På detta konto finns de amorteringar som sker under räkenskapsperioden på 
konto 25440000 Övriga lån i utländsk valuta. I bokslutet bokförs kontots saldo 
mot konto 25440000.  

25490000 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.  
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255 Främmande medel lämnade i statens vård 

Under främmande medel som lämnats i statens vård upptas sådana främ-
mande medel som förvaltas av staten och som har en direkt kontakt t ill sta-
tens penningkonton. 

25500000 Deponerade främmande medel (T) 

Detta konto innehåller kapitalposter med medel som finns 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 den bokföringsenhet som 
sköter medlen. I annat fall är kontot 19500 Deponerade främmande medel el-
ler 19390 Övriga bankkonton (T) motkonto till detta konto. 

256 Erhållna förskott 

På detta konto ingår sådana kortfristiga förskott som erhållits innan prestat-
ionen överlåtits. Förskottsbetalningen är kortfristig när prestationen överlåts 
inom ett år. 

25600000 Erhållna leveransförskott 

På detta konto ingår förskott för framtida leveranser från köpare. 

25690000 Övriga erhållna förskott 

På detta konto ingår sådana förskott som inte hör till konto 25600000. 

25690001 Övriga erhållna förskott 1 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov och ger själv anvisningar för 
dess bruk. 

25690002 Övriga erhållna förskott 2 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov och ger själv anvisningar för 
dess bruk. 

257 Leverantörsskulder 

25700000 Leverantörsskulder (T) 

På detta konto ingår den del av utgifterna för mottagna anskaffningar som 
ännu inte betalats till leverantören av varan eller tjänsten. På detta konto 
bokförs även de leverantörsskulder där leverantörerna är andra än statliga 
ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten. På kontot 
bokförs även skulder för fakturor som hänför sig till externt samarbete. Kontot 
omfattar leverantörsskulder till sitt bruttobelopp, dvs. i dem ingår mervär-
desskatten som ingår i priset för nyttigheten. 

Kontot används av reskontran i andra system än reskontra i Kieku-systemet. 
Kontakt med reskontrat i Kieku-systemet finns inte med ett konto med slutsiff-
ror 000. 

25700031 Leverantörsskulder (T), Beskickning 

Kontot används vid årskiftet som motkonto vid registrering av beskickningens 
obetalda lokala fakturor som utgifter för det avslutade året. Kontot använd 
inte av Kieku inköpsreskontra. 

25700032 Leverantörsskulder (T), Beskickningar Rondo motkonto 

Kontot används som mellankonto vid betalning av beskickningens eller ett 
annat utlandskontors lokala fakturor som hanteras i Rondo när betalningen 
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inte sker kontant eller omedelbart via nätbank. Kontot använd inte av Kieku 
inköpsreskontra. 

25700033 Leverantörsskulder (T), Beskickningens M2 motkonto 

Kontot används som mellankonto för beskickningens resekostnader och öv-
riga kostnader som hanteras i M2-reseförvaltningssystemet vid betalning i lo-
kal valuta. Kontot använd inte av Kieku inköpsreskontra. 

25700034 Leverantörsskulder (T), Beskickningens Prima motkonto 

Kontot används vid årskiftet som motkonto vid registrering av beskickningens 
obetalda lokala fakturor som utgifter för det avslutade året. Kontot använd 
inte av Kieku inköpsreskontra. 

25700100 Leverantörsskulder (T), Kieku-reskontra 

På detta konto ingår den del av utgifterna för mottagna anskaffningar som 
ännu inte betalats till leverantören av varan eller tjänsten. På detta konto 
bokförs även de leverantörsskulder där leverantörerna är andra än statliga 
ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten. På kontot 
bokförs även skulder för fakturor som hänför sig till externt samarbete. Kontot 
omfattar leverantörsskulder till sitt bruttobelopp, dvs. i dem ingår mervär-
desskatten som ingår i priset för nyttigheten. 

Kontot används endast av leverantörsreskontrat i Kieku-systemet. 

25700200 Leverantörsskulder (T), intern fakturering  

Detta konto innehåller den del av mottagna inköp, ersättning av kostnader, 
finansieringsandelar etc. som inte ännu kvitterats som genomförda i Kieku-
systemets konto för intäkter vid den Interna faktureringsfunktionen.  Skul-
derna bokförs i kredit och betalningarna i debet.  

Kontot används endast av Kieku-systemets Interna faktureringsfunktion och 
på det registreras endast interna fordringar som kan följas i Kieku-systemets 
reskontra och kvitteringshändelser i den Interna utbetalningsfunktionen. 

Den Interna faktureringsfunktionen använder sig endast av ett skuldkonto och 
på det bokförs skulder som uppkommit genom händelser både med och utan 
vederlag. 

25700300 Leverantörsskulder (T), reseräkningar  

Anvädning av kontot beskrivs i metodskrivningen i M2-systemet. 

25700600 Leverantörsskulder (T), betalkort Nordea 

Anvädning av kontot beskrivs i metodskrivningen i M2-systemet. 

25700700 Leverantörsskulder (T), resekonto Nordea 

Anvädning av kontot beskrivs i metodskrivningen i M2-systemet. 

25708000 Leverantörsskulder, interna (T) 

På detta konto ingår den del av utgifterna för mottagna anskaffningar som ännu 
inte betalats till leverantören av varan eller tjänsten. På detta konto bokförs 
även de leverantörsskulder där leverantörerna är statliga ämbetsverk och in-
rättningar samt statliga fonder utanför budgeten. På kontot bokförs även skul-
der för fakturering som anknyter till internt samarbete och skulder som ankny-
ter till servicecenterfakturering. Kontot omfattar leverantörsskulder till sitt brut-
tobelopp, dvs. i dem ingår mervärdesskatten som ingår i priset för nyttigheten.  

Kontot används av reskontran i andra system än reskontra i Kieku-systemet. 
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Kontakt med reskontrat i Kieku-systemet finns inte med ett konto med slutsiff-
ror 000. 

25708100 Leverantörsskulder, Kieku-reskontra, interna (T) 

På detta konto ingår den del av utgifterna för mottagna anskaffningar som ännu 
inte betalats till leverantören av varan eller tjänsten. På detta konto bokförs 
även de leverantörsskulder där leverantörerna är statliga ämbetsverk och in-
rättningar samt statliga fonder utanför budgeten. På kontot bokförs även skul-
der för fakturering som anknyter till internt samarbete och skulder som ankny-
ter till servicecenterfakturering. Kontot omfattar leverantörsskulder till sitt brut-
tobelopp, dvs. i dem ingår mervärdesskatten som ingår i priset för nyttigheten.  

Kontot används endast av leverantörsreskontrat i Kieku-systemet. 

258 Avräkningar mellan bokföringsenheterna 

Detta kontoslag omfattar sådana medel som bokföringsenheterna fått elle r 
som de skall betala, vilka redovisas till en annan statlig bokföringsenhet. 

25800100 Förskottsinnehållningar (T) 

Anvisningar för kontoanvändningen ges i anvisningarna för löneräkningssy-
stemet. 

På detta konto ingår bl.a. förskottsinnehållningar i samband med utbetalning 
av lön och andra arvoden. Kontot debiteras med redovisningarna av förskott-
sinnehållningar till länsskatteverken. 

25800200 Förskottsinnehållningar, källskatt (bl.a. Sf-utbetalning) (T) 

På detta konto ingår bl.a. innehållningar av källskatt i  samband med utbetal-
ning av lön och andra arvoden. Kontot debiteras med redovisningarna av för-
skottsinnehållningar till länsskatteverken. 

Anvisningar för kontoanvändningen ges i anvisningarna för löneräkningssy-
stemet. 

25800400 Förskottsinnehållningar/pensioner (T) 

På detta konto ingår förskottsinnehållningar i samband med utbetalning av 
pension. Kontot debiteras med redovisningarna av förskottsinnehållningar till 
länsskatteverken. 

Detta konto används endast av Statskontoret. 

25800401 Förskottsinnehållningar/olycksfall (T) 

På detta konto ingår bl.a. förskottsinnehållningar i samband med utbetalning 
av olycksfallsersättning. Kontot debiteras med redovisningarna av förskottsin-
nehållningar till länsskatteverken. 

Detta konto används endast av Statskontoret. 

25800500 Förskottsinnehållningar/lönegaranti (T) 

På detta konto ingår förskottsinnehållningar i samband med utbetalning av 
lönegaranti. Kontot är i bruk endast vid närings-, trafik- och miljöcentralernas 
och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentral. 

25800501 Förskottsinnehållningar / sysselsättningsstöd och företrädare 
för minderåriga (T)  

Detta konto innehåller förskottsinnehållningar på start- eller sysselsättnings-
stöd och på arvoden som betalas till företrädare för minderåriga som kommit 
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till Finland ensamma. Kontot kan användas endast av NTM-centralernas 
samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. 

25800502 Förskottsinnehållningar/kapitalräntor (T) 

På detta konto ingår förskottsinnehållningar i samband med utbetalning av 
kapitalräntor. Kontot är i bruk endast vid närings-, trafik- och miljöcentraler-
nas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentral. 

25800503 Förskottsinnehållningar/ övriga än löner och arvoden (T) 

Det här kontot innehåller de förskottsinnehållningar som inte gjorts i samband 
med utbetalning av lön eller arvode och som inte kan delas in i andra konton 
för förskottsinnehållningar. Det här kontot används inte i lönesystemet. 

25810000 Socialskyddsavgifter (T) 

På detta konto ingår socialskyddsavgiftsskulden som beräknats i samband 
med löneberäkningen. Kontot debiteras också med korrigeringar och redovis-
ningar av socialskyddsavgifter som gjorts på grundval av dag- och moder-
skapspenning. 

25810001 Socialskyddsavgifter, övriga system (T) 

Detta konto används för socialskyddsavgifter som betalas via andra sy-
stem. 

25820000 Olycksfallsavgifter (T) 

På detta konto ingår olycksfallsförsäkringspremier och avgifter för ekonomiskt 
stöd som skall redovisas vidare. 

25830000 Inkomster som skall överföras vidare till en annan bokförings-
enhet 

På detta konto finns inkomster som uppbärs för en annan bokföringsenhets 
räkning och som tidvis överförs till en annan bokföringsenhet. Dessa poster är 
således inte bokföringsenhetens egna inkomster. 

Detta konto omfattar bl.a. en situation i vilken transaktionenelsen för ett lån 
som beviljats av en bokföringsenhet sköts av en annan bokföringsenhet som 
inte har registreringsrätt för momentet. Den bokföringsenheten som sköter 
transaktionenelsen för lånet bokför i så fall den inkomst det uppburit för den 
beviljande bokföringsenhetens räkning på detta konto och på kontot 610 Bud-
getinkomster som skall överföras till en annan bokföringsenhet. Den inkasse-
rande bokföringsenheten skall överföra inkomsten till den beviljande bokfö-
ringsenheten antingen via ett transaktionskonto eller remisskontot. Därefter ut-
för den bokföringsenhet som beviljat lånet den slutliga registreringen i affärs-
bokföringen samt registreringen på budgetkontot enligt uppgifter från den bok-
föringsenhet som sköter transaktionenelsen.  

I samband med användningen av kontot görs alltid en registrering också på 
budgetbokföringskonto 610 Budgetinkomster som skall överföras till en an-
nan bokföringsenhet. Kontot får inte ha något saldo i bokslutet. 

25830105 Inkomster som överförs till en annan bokföringsenhet / NTM-
Trafikverket-registreringsmodellen 

Detta konto används för registrering av inkomster som överförs till en annan 
bokföringsenhet enligt NTM-Trafikverket-registreringsmodellen. 
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25830100 Inkomster som skall överföras vidare till en annan bokförings-
enhet/PRH utbetalning 

På detta konto finns inkomster som uppbärs för en annan bokföringsenhets 
räkning och som tidvis överförs till en annan bokföringsenhet. Dessa poster 
är således inte bokföringsenhetens egna inkomster.  

I samband med användningen av kontot görs alltid en registrering också på 
budgetbokföringskonto 610 Budgetinkomster som skall överföras till en an-
nan bokföringsenhet. Kontot får inte ha något saldo i bokslutet. 

Kontot används bland annat vid förmedling av Patent- och registerstyrelsens 
inkomster från magistrater och regionalförvaltningsverk. 

25830101 Inkomster som skall överföras vidare till en annan bokförings-
enhet 1 

På detta konto finns inkomster som uppbärs för en annan bokföringsenhets 
räkning och som tidvis överförs till en annan bokföringsenhet. Dessa poster är 
således inte bokföringsenhetens egna inkomster. 

I samband med användningen av kontot görs alltid en registrering också på 
budgetbokföringskonto 610 Budgetinkomster som skall överföras till en annan 
bokföringsenhet. Kontot får inte ha något saldo i bokslutet. 

Bokföringsenheten tar vid behov i bruk underindelning och ger användnings-
anvisningar. 

25830102 Inkomster som skall överföras vidare till en annan bokförings-
enhet 2 

På detta konto finns inkomster som uppbärs för en annan bokföringsenhets 
räkning och som tidvis överförs till en annan bokföringsenhet. Dessa poster är 
således inte bokföringsenhetens egna inkomster. 

I samband med användningen av kontot görs alltid en registrering också på 
budgetbokföringskonto 610 Budgetinkomster som skall överföras till en annan 
bokföringsenhet. Kontot får inte ha något saldo i bokslutet. 

Bokföringsenheten tar vid behov i bruk underindelning och ger användnings-
anvisningar. 

25830103 Inkomster som skall överföras vidare till en annan bokförings-
enhet 3 

På detta konto finns inkomster som uppbärs för en annan bokföringsenhets 
räkning och som tidvis överförs till en annan bokföringsenhet. Dessa poster är 
således inte bokföringsenhetens egna inkomster. 

I samband med användningen av kontot görs alltid en registrering också på 
budgetbokföringskonto 610 Budgetinkomster som skall överföras till en annan 
bokföringsenhet. Kontot får inte ha något saldo i bokslutet. 

Bokföringsenheten tar vid behov i bruk underindelning och ger användnings-
anvisningar. 

25830104 Inkomster som skall överföras vidare till en annan bokförings-
enhet 4 

På detta konto finns inkomster som uppbärs för en annan bokföringsenhets 
räkning och som tidvis överförs till en annan bokföringsenhet. Dessa poster är 
således inte bokföringsenhetens egna inkomster. 

I samband med användningen av kontot görs alltid en registrering också på 
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budgetbokföringskonto 610 Budgetinkomster som skall överföras till en annan 
bokföringsenhet. Kontot får inte ha något saldo i bokslutet. 

Bokföringsenheten tar vid behov i bruk underindelning och ger användnings-
anvisningar. 

25830200 Amorteringar som skall överföras vidare till en annan bokfö-
ringsenhet 

Detta konto används endast av Statskontoret. 

25830300 Dröjsmålsräntor som skall överföras vidare till en annan bok-
föringsenhet 

Detta konto används endast av Statskontoret. 

25830400 Räntor som skall överföras vidare till en annan bokföringsen-
het 

Detta konto används endast av Statskontoret. 

259-260 Poster som skall redovisas vidare 

På detta konto ingår de medel som bokföringsenheterna erhållit eller skall er-
läggas och som är vidare överförbara utanför budgetekonomin. 

25900000 Arbetsgivarens pensions- och understödskassebetalningar (T) 

Kontot används inte av Kieku Löner. Kontot innehåller de betalningar åt fin-
ländska eller utländska privata understödskassor som formas utanför Kieku 
Löner och som är arbetsgivarens utgifter. På detta konto ingår en arbetsgi-
vares betalningar till finländska eller utländska privata pensions- och under-
stödskassor. 

25910000 Arbetstagarens understödskasseavgifter (T) 

På detta konto ingår avgifter till privata finländska eller utländska understöds-
kassor som betraktas som utgifter för arbetstagarna. På kontot bokförs till ex-
empel polisernas försäkringskassabetalningar. 

25920000 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 sta-
tens pensionsfond. 

25920001 Arbetsgivarens pensionsavgifter / företrädare för minderåriga 

Detta konto innehåller de pensionsavgifter som uträknats på basis av arvo-
dena till företrädare för minderåriga som kommit till Finland ensamma och 
som hör till arbetsgivarens utgifter, till exempel avgifter som betalas till sta-
tens pensionsfond. Kontot kan användas endast av NTM-centralernas samt 
arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. 

25930000 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 sta-
tens pensionsfond. Kontot används inte av Kieku Löner. 

25930001 Arbetstagarens pensionsavgifter / företrädare för minderåriga 

Detta konto innehåller de pensionsavgifter som uträknats på basis av arvo-
dena till företrädare för minderåriga som kommit till Finland ensamma och 
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som hör till arbetstagarens utgifter, till exempel avgifter som betalas till sta-
tens pensionsfond. Kontot kan användas endast av NTM-centralernas samt 
arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. 

25930100 Arbetstagarens pensionsavgifter (T), OffPL 

På detta konto ingår uttagna avgifter från arbetstagarna för statens pensions-
fond. Kontot används av Kieku Löner.   

25940000 Medlemsavgifter (T) 

På detta konto ingår medlemsavgifter som innehålls på lönen. 

25940001 Medlemsavgifter/lönegaranti (T) 

På detta konto ingår medlemsavgifter som innehållits på utbetalningar av lö -
negaranti. Kontot är i bruk endast vid närings-, trafik- och miljöcentralernas 
och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentral. 

25950000 Utmätningar (T) 

Detta konto upptar utmätningar som innehållits på löner och pensioner. 

25950001 Utmätningar/lönegaranti (T) 

På detta konto ingår utmätningar som innehållits på utbetalningar av lönega-
ranti. Kontot är i bruk endast vid närings-, trafik- och miljöcentralernas och ar-
bets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentral. 

25950002 Utmätningar/sysselsättningsstöd (T) 

På detta konto ingår utmätningar som innehållits på utbetalningar av start -
peng/sysselsättningsstöd. Kontot är i bruk endast vid närings-, trafik- och mil-
jöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvalt-
ningscentral. 

25960000 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter (T) 

På detta konto ingår arbetslöshetsförsäkringsavgifter som tas ut av arbetsta-
garna och redovisas vidare. 

25970000 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 skatteförvaltningens 
bokföring. 

25970010 Samlingskonto av personens inkomstskatt (T) 

Detta konto används som samlingskonto för privatkundernas inkomstskatt. 

25970020 Samlingskonto av bilskatt (T) 

Detta konto används som samlingskonto av bilskatt. 

25970030 Samlingskonto för mervärdesskatt (T) 

Detta konto används som samlingskonto för registrering av skatteinkomst 
från mervärdesskatt.  

25970040 Samlingskonto för arbetsgivarbetalningar (T) 

Detta konto används som samlingskonto för registrering av skatteinkomst 
från arbetsgivarbetalningar. 

25970050 Fastighetsskattens mellankonto (T) 
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Detta konto används som mellankonto för registrering av fastighetsskatt. 

25970065 Samlingskonto för arvs- och gåvoskatt (T) 

Detta konto används som samlingskonto för registrering av skatteinkomst 
från arvs- och gåvoskatter. 

25970070 Överlåtelseskattens mellankonto (T) 

Detta konto används som mellankonto för registrering av överlåtelseskatt. 

25970080 Samlingskonto för övriga spontana skatter (T) 

Detta konto används som samlingskonto för registrering av skatteinkomst 
från övriga spontana skatter. 

25970085 Punktskattens mellankonto (T) 

Detta konto används som mellankonto för registrering av punktskatter och 
återbäringar av energiskattestödet. 

25970090 Samlingskonto för bolagsskatt (T) 

Detta konto används som samlingskonto för bolagsskatt. 

25970099 Samlingskonto för skatter som ska fördelas (T) 

Detta konto används som samlingskonto för registrering av skatteinkomst från 
de skatteackumulationer som fördelas till skattetagare.   

25980000 Hjälpkonto för löner (T) 

På detta konto ingår nettobeloppet och täckningen för löner som betalas under 
finansåret samt utredningsposter som registreras utom löneberäkningssyste-
met 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 arbetsgivarav-
gifter som beror på dessa. 

En fordran som uppstått i lönesystemet (löntagares skuld till arbetsgivare/rest) 
bokförs på konto 17490000 Övriga kortfristiga fordringar och inte på hjälpkon-
tot för löner.  

I övrigt lämnas anvisningar om underindelning av kontot i anvisningarna till 
löneberäkningssystemet. 

25980100 Allmänt utredningskonto för löner (T) 

Anvisningar för kontoanvändningen ges i anvisningarna för löneräkningssy-
stemet. 

25980200 Utredningskonto för bruttobetalningar och -återbäring och ut-
redningskonto för semesterförskott (T) 

Anvisningar för kontoanvändningen ges i anvisningarna för löneräkningssy-
stemet. 

25980300 Utredningskonto för skattefria betalningar (T) 

Anvisningar för kontoanvändningen ges i anvisningarna för löneräkningssy-
stemet. 

25980400 Utredningskonto för löneinnehållning (T) 

Anvisningar för kontoanvändningen ges i anvisningarna för löneräkningssy-
stemet. 
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25980500 Utredningskonto för arbetsgivaravgifter (T) 

Anvisningar för kontoanvändningen ges i anvisningarna för löneräkningssy-
stemet. 

25980600 Utredningskonto för nettobetalningar och -återbäring (T) 

Anvisningar för kontoanvändningen ges i anvisningarna för löneräkningssy-
stemet. 

25980601 Utredningskonto för nettobetalningar och -återbäring/syssel-
sättningsstöd (T) 

Detta konto är ett utredningskonto för nettobetalningar och -återbäring av 
startpeng/sysselsättningsstöd. Kontot är i bruk endast vid närings-, trafik- och 
miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvalt-
ningscentral. 

25990000 Sockeravgifters konto (T) 

På detta konto ingår sockeravgifter som tas ut av sockerproducenter och re-
dovisas till EU. Saldot minskas med en tidsbunden redovisning till EU och re-
dovisning av uppbördsarvode. 

26000001 A-kontot, tullar med undantag av utjämnings- och dumpnings-
tullar (T)  

På detta konto ingår tullavgifter och deras uppbördsarvoden från sådana im-
portörer som gett säkerhet för erläggande av tullavgifter och som redovisas 
till EU i samband med importen. Från saldot avdras tullens tidsbundna redo-
visning till EU och redovisningen av uppbördsarvodena samt utförda korrige-
ringar och överföringar till konto 26010001 B-kontot, tullar med undantag av 
utjämnings- och dumpningstullar (T). Redovisningen av uppbördsarvoden 
bokförs på kontot 39800000 EU:s uppbördsarvoden. 

26000003 A-kontot, utjämnings- och dumpningstullar gällande varor (T) 

På detta konto ingår tullavgifter och deras uppbördsarvoden från sådana im-
portörer som gett säkerhet för erläggande av tullavgifter och som redovisas 
till EU i samband med importen. Från saldot avdras tullens tidsbundna redo-
visning till EU och redovisningen av uppbördsarvodena samt utförda korrige-
ringar och överföringar till konto 26010003 B-kontot, utjämnings- och dump-
ningstullar gällande varor (T). Redovisningen av uppbördsarvoden bokförs på 
kontot 39800000 EU:s uppbördsarvoden. 

26010001 B-tili, tullar med undantag av utjämnings- och dumpningstullar 
(T)  

På detta konto ingår tullavgifter och deras uppbördsarvoden från sådana im-
portörer som inte gett säkerhet för erläggande av tullavgifter och som inte be-
talat avgiften i samband med förtullningen, och som redovisas till EU i sam-
band med importen. Saldot ökas med överföringar från kontot 26000001 A-
kontot, tullar med undantag av utjämnings- och dumpningstullar (T). Saldot 
minskas efter att betalning skett med en överföring till konto 26000001 A-kon-
tot, tullar med undantag av utjämnings- och dumpningstullar (T). 

26010003 B-kontot, utjämnings- och dumpningstullar gällande varor (T) 

På detta konto ingår tullavgifter och deras uppbördsarvoden från sådana im-
portörer som inte gett säkerhet för erläggande av tullavgifter och som inte be-
talat avgiften i samband med förtullningen, och som redovisas till EU i sam-
band med importen. Saldot ökas med överföringar från kontot 26000003 A-
kontot, utjämnings- och dumpningstullar gällande varor (T). Saldot minskas 
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efter att betalning skett med en överföring till konto 26000003 A-kontot, ut-
jämnings- och dumpningstullar gällande varor (T). 

26028000 Avräkningar av försörjningsberedskapsavgiften till statliga fon-
der utanför budgeten (T) 

Detta konto innehåller avräkningar av försörjningsberedskapsvgiften till stat-
liga fonder utanför budgeten. 

260280001 Avräkningar av oljeskyddsavgiften till statliga fonder utanför 
budgeten (T) 

Detta konto innehåller avräkningar av oljeskyddsavgiften till statliga fonder 
utanför budgeten. 

26090000 Övriga poster som skall redovisas vidare (T) 

På detta konto ingår andra poster som skall redovisas vidare än de som 
nämnts ovan. 

26090001 Poster som redovisas för FPA (T) 

På detta konto bokförs poster som redovisas vidare till FPA. Kontot finns end-
ast i Polisstyrelsens bokföring. 

26090010 Beskickningens biståndsdepositioner (T) 

Detta konto används för att hjälpa finländare som befinner sig i nödsituation 
(inklusive dödsfall) genom att förmedla medel avsedda för bistånd från den 
nödställdas anhöriga när medlen inte kan förmedlas på annat sätt. 

26090011 Beskickningens lokala socialskyddsavgifter (T) 

Kontot används för uppgörelse med lokala myndigheter gällande i stationer-
ingslandet avlönade arbetstagare från vars löner lokala skatter och arbetsta-
garavgifter samt arbetsgivaravgifter tas ut. 

26090012 Pensioner som förmedlas av beskickningen (T) 

Kontot används för förmedling av pensioner via representationerna till såd-
ana pensionsmottagare som inte har bankkonto på vilket pensionen kan be-
talas direkt. 

26090330 Mellankonto för medel som redovisas till utlandet (T) 

Detta konto används som mellankonto för medel som redovisas till utlandet. 

26090340 Specialindrivningens mellankonto (T) 

Detta konto används som mellankonto för specialindrivningen. 

26090350 Samlingskonto för överföringar i beskattningssystemet (T) 

Detta konto används som samlingskonto för överföringar av de ersättningar 
som realiserats i beskattningssystemet. Kontot ingår endast i skatteförvalt-
ningens bokföring. 

26090360 Samlingskonto för oanvända ersättningar (T) 

Detta konto används som samlingskonto för oanvända ersättningar för skat-
teslag som deklareras och betalas på eget initiativ. Kontot ingår endast i 
skatteförvaltningens bokföring. 

26090370 Samlingskonto för skatteinkomster (T) 

Detta konto används som mellankonto för registrering av skatteinkomst. 
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261 Resultatregleringar 

Med resultatregleringstransaktioner ändras en bokföring enligt kassaprinci-
pen till en bokföring enligt prestationsprincipen. Som resultatregleringar an-
tecknas 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 kontotypen er-
hållna förskott (s.k. inkomstförskott). Utgiftsrester är bl.a. obetalda löner in-
klusive bikostnader samt ränte- och hyresutgifter. Också års- och rabattskul-
der upptas som resultatreglering. Inkomstförskott är bl.a. på förhand erhållna 
ränte- och hyresinkomster. 

26110000 Semesterlöneskuld 

På detta konto ingår förtjänade men ännu obetalda semesterlöner och se-
mesterpengar inklusive bikostnader, när de är budgeterade enligt kassaprin-
cipen. 

26120000 Ränteskulder 

På detta konto ingår obetalda ränteutgifter som hör till räkenskapsperioden, 
när de är budgeterade enligt kontantprincipen, som är för andra än statliga 
ämbetsverk, inrättningar eller fonder utanför budgeten. På kontot registreras 
också de kortfristiga passiva resultatregleringar som uppstår vid 
periodiseringen av emissionsförlusterna på obligationslån. 

26130000 Mervärdesskatteskulder 

Detta konto omfattar momsskulder som uppstått i samband med köp. Kontot 
används endast av de statliga fonder utanför budgeten som separat har an-
mälts som momsskyldiga enligt mervärdesskattelagen. 

26140000 Semesterlöneskuld (T) 

På detta konto ingår förtjänade men ännu obetalda semesterlöner och se-
mesterpengar inklusive bikostnader, när de är budgeterade enligt presta-
tionsprincipen. 

26150000 Ränteskulder (T) 

På detta konto ingår obetalda ränteutgifter som hör till räkenskapsperioden, 
när de är budgeterade enligt ett sätt som motsvarar prestationsprincipen, 
som är för andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller fonder utanför 
budgeten. 

26190000 Övriga resultatregleringar (T) 

På detta konto ingår andra resultatregleringar än de som nämnts ovan, som 
är för andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

26198000 Resultatregleringar, interna (T) 

På detta konto ingår alla poster från kontoslaget 261 Resultatregleringar som 
är från statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

262 Övriga kortfristiga skulder 

På detta konto ingår de skulder som inte har kunnat placeras i någon av ovan 
nämnda grupper. 
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26200000 Oklara poster (T) 

Detta konto innehåller oklara och felaktiga poster som inte utan tilläggsutred-
ning 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 

26200001 Oklara poster (T) 1 

Detta är ett utredningskonto till saldokontot 19390001. Kontot måste utredas 
så fort som möjligt. Kontot får inte ha något saldo i bokslutet.  

26200002 Oklara poster (T) 2 

Detta är ett utredningskonto till saldokontot 19390002. Kontot måste utredas 
så fort som möjligt. Kontot får inte ha något saldo i bokslutet.  

26200003 Oklara poster (T) 3 

Detta är ett utredningskonto till saldokontot 19390003. Kontot måste utredas 
så fort som möjligt. Kontot får inte ha något saldo i bokslutet .  

26200004 Oklara poster (T) 4 

Detta är ett utredningskonto till saldokontot 19390004. Kontot måste utredas 
så fort som möjligt. Kontot får inte ha något saldo i bokslutet.  

26200005 Oklara poster (T) 5 

Detta är ett utredningskonto till saldokontot 19390005. Kontot måste utredas 
så fort som möjligt. Kontot får inte ha något saldo i bokslutet.  

26200006 Oklara poster (T) 6 

Detta är ett utredningskonto till saldokontot 19390006. Kontot måste utredas 
så fort som möjligt. Kontot får inte ha något saldo i bokslutet.  

26200010 Oklara poster (T), löner 

Kontot används endast av Kieku-löneräkningen. Anvisningar för kontoan-
vändningen ges i anvisningarna för löneräkning. 

26200011 Oklara poster (T), medel för överföring till Statens Pensions-
fond 

Kontot används endast av Statskontoret. 

26200012 Oklara poster I (T) 

Detta konto innehåller felaktiga poster och rättelser som uppkommer vid 
överföring av uppgifter till bokföring från kassasystemet eller liknande sy-
stem. 

26200013 Oklara poster II (T) 

Detta konto innehåller felaktiga poster och rättelser som uppkommer vid 
överföring av uppgifter till bokföring från kassasystemet eller liknande sy-
stem. 

26200014 Oklara poster, förvaltningens registrering av rättelser av öppna 
poster (T) 

På kontot registreras automatiska transaktioner som orsakas av förvaltning-
ens rättelser av kontonas inställningar i Kieku-systemets öppna poster. På 
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kontot görs inga manuella registreringar utan det används endast som hjälp-
konto för de öppna posterna i förvaltningens rättelsekörningar. På kontot fö-
rekommer inget saldo när rättelsekörningen är genomförd. 

26200080 Oklara poster (T), referensöverföringar  

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. 

26200081 Oklara poster 1 (T), referensöverföringar  

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200082 Oklara poster 2 (T), referensöverföringar  

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200083 Oklara poster 3 (T), referensöverföringar  

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200084 Oklara poster 4 (T), referensöverföringar  

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200085 Oklara poster 5 (T), referensöverföringar 

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200086 Oklara poster 6 (T), referensöverföringar 

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200087 Oklara poster 7 (T), referensöverföringar 

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200088 Oklara poster 8 (T), referensöverföringar 

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200089 Oklara poster 9 (T), referensöverföringar 

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200090 Oklara poster 10 (T), referensöverföringar 

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
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kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200091 Oklara poster 11 (T), referensöverföringar 

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200092 Oklara poster 12 (T), referensöverföringar 

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200093 Oklara poster 13 (T), referensöverföringar 

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200094 Oklara poster 14 (T), referensöverföringar 

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200095 Oklara poster 15 (T), referensöverföringar 

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200096 Oklara poster 16 (T), referensöverföringar 

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200097 Oklara poster 17 (T), referensöverföringar 

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200098 Oklara poster 18 (T), referensöverföringar 

Detta konto innehåller andra referensöverföringar än i Kieku-systemets res-
kontra. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk och ger användningsanvis-
ningar. 

26200099 Oklara poster (T), referensöverföringar Kieku 

Detta konto innehåller referensöverföringar i Kieku-systemets reskontra. 

26200100 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 

Bankkontots utredningskont väljs alltid så att de 3 sista siffrorna är desamma 
som för bankkontot med motsvarande underindelning.  

Detta konto innehåller 19100100 Allmänna transaktionskonton för inkomster 
(T), poster som överförts från Nordeas transaktionskontos kontoutdrag för ut-
redning. Kontot måste utredas så fort som möjligt. Kontot får inte ha något 
saldo i bokslutet. Budgetbokföringskonto får inte användas i samband med 
kontot. 
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26200101 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 1 

Bankkontots utredningskont väljs alltid så att de 3 sista siffrorna är desamma 
som för bankkontot med motsvarande underindelning.  

Detta konto innehåller 19110101 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), 
poster som överförts från Nordea 1:s transaktionskontos kontoutdrag för ut-
redning. Kontot måste utredas så fort som möjligt. Kontot får inte ha något 
saldo i bokslutet. Budgetbokföringskonto får inte användas i samband med 
kontot. 

Följande bankkonton 

För varje annat bankkkonto för transaktionskonto för inkomst skapas ett eget 
utredningskonto. Kontot måste utredas så fort som möjligt. Utredningskontot 
får inte ha något saldo i bokslutet. 

Bankkontots utredningskont väljs alltid så att de 3 sista siffrorna är desamma 
som för bankkontot med motsvarande underindelning.  

26200102 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 2 

26200103 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 3 

26200104 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 4 

26200105 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 5 

26200106 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 6 

26200107 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 7 

26200108 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 8 

26200109 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 9 

26200110 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 10 

26200111 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 11 

26200112 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 12 

26200113 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 13 
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26200114 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 14 

26200115 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 15 

26200116 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 16 

26200117 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 17 

26200118 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 18 

26200119 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 19 

26200120 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 20 

26200121 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 21 

26200122 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 22 

26200123 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 23 

26200124 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 24 

26200125 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 25 

26200126 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 26 

26200127 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 27 

 
Dessa är i reserv om bankerna ändras: 

26200310 Oklara poster (T), SHB utredningskonto 

26200330 Oklara poster (T), SEB utredningskonto 

26200340 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 

26200360 Oklara poster (T), S-bank utredningskonto 

26200370 Oklara poster (T), DNB NOR utredningskonto 

26200380 Oklara poster (T), Swed bank utredningskonto 

26200390 Oklara poster (T), S-pankki utredningskonto 

26200400 Oklara poster (T), Aktia utredningskonto 

 

26200500 Oklara poster (T), OP utredningskonto 

Bankkontots utredningskont väljs alltid så att de 3 sista siffrorna är desamma 
som för bankkontot med motsvarande underindelning.  

Detta konto innehåller 19100500 Allmänna transaktionskonton för inkomster 
(T), poster som överförts från OPs transaktionskontos kontoutdrag för utred-
ning. Kontot måste utredas så fort som möjligt. Kontot får inte ha något saldo 
i bokslutet. Budgetbokföringskonto får inte användas i samband med kontot. 

26200501 Oklara poster (T), OP utredningskonto 1 

Bankkontots utredningskont väljs alltid så att de 3 sista siffrorna är desamma 
som för bankkontot med motsvarande underindelning.  

Detta konto innehåller 19110501 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), 
poster som överförts från OP 1:s transaktionskontos kontoutdrag för utred-
ning. Kontot måste utredas så fort som möjligt. Kontot får inte ha något saldo 
i bokslutet. Budgetbokföringskonto får inte användas i samband med kontot. 

Följande bankkonton 
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För varje annat bankkkonto för transaktionskonto för inkomst skapas ett eget 
utredningskonto. Kontot måste utredas så fort som möjligt. Kontot får inte ha 
något saldo i bokslutet. 

Bankkontots utredningskont väljs alltid så att de 3 sista siffrorna är desamma 
som för bankkontot med motsvarande underindelning.  

26200502 Oklara poster (T), OP utredningskonto 2 

26200503 Oklara poster (T), OP utredningskonto 3 

26200504 Oklara poster (T), OP utredningskonto 4 

26200505 Oklara poster (T), OP utredningskonto 5 

26200506 Oklara poster (T), OP utredningskonto 6 

26200507 Oklara poster (T), OP utredningskonto 7 

26200508 Oklara poster (T), OP utredningskonto 8 

26200509 Oklara poster (T), OP utredningskonto 9 

26200510 Oklara poster (T), OP utredningskonto 10 

26200511 Oklara poster (T), OP utredningskonto 11 

26200512 Oklara poster (T), OP utredningskonto 12 

26200513 Oklara poster (T), OP utredningskonto 13 

26200514 Oklara poster (T), OP utredningskonto 14 

26200515 Oklara poster (T), OP utredningskonto 15 

26200516 Oklara poster (T), OP utredningskonto 16 

26200517 Oklara poster (T), OP utredningskonto 17 

26200518 Oklara poster (T), OP utredningskonto 18 

26200519 Oklara poster (T), OP utredningskonto 19 

26200520 Oklara poster (T), OP utredningskonto 20 

26200521 Oklara poster (T), OP utredningskonto 21 

26200522 Oklara poster (T), OP utredningskonto 22 

26200523 Oklara poster (T), OP utredningskonto 23 

26200524 Oklara poster (T), OP utredningskonto 24 

26200525 Oklara poster (T), OP utredningskonto 25 

26200526 Oklara poster (T), OP utredningskonto 26 

26200527 Oklara poster (T), OP utredningskonto 27 

 

26200600 Oklara poster (T), Ålandsbanken utredningskonto  

26200800 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto  

Bankkontots utredningskont väljs alltid så att de 3 sista siffrorna är desamma 
som för bankkontot med motsvarande underindelning.  

Detta konto innehåller 19100800 Allmänna transaktionskonton för inkomster 
(T), poster som överförts från Danske Bank A/S, Finland filials transaktions-
kontos kontoutdrag för utredning. Kontot måste utredas så fort som möjligt. 
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Kontot får inte ha något saldo i bokslutet. Budgetbokföringskonto får inte an-
vändas i samband med kontot. 

26200801 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 1 

Bankkontots utredningskont väljs alltid så att de 3 sista sif frorna är desamma 
som för bankkontot med motsvarande underindelning.  

Detta konto innehåller 19110801 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), 
poster som överförts från Danske Bank 1:s transaktionskontos kontoutdrag 
för utredning. Kontot måste utredas så fort som möjligt. Kontot får inte ha nå-
got saldo i bokslutet. Budgetbokföringskonto får inte användas i samband 
med kontot. 

Följande bankkonton 

För varje annat bankkkonto för transaktionskonto för inkomst skapas ett eget 
utredningskonto. Kontot måste utredas så fort som möjligt. Kontot får inte ha 
något saldo i bokslutet. 

Bankkontots utredningskont väljs alltid så att de 3 sista siffrorna är desamma 
som för bankkontot med motsvarande underindelning.  

26200802 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 2 

26200803 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 3 

26200804 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 4 

26200805 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 5 

26200806 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 6 

26200807 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 7 

26200808 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 8 

26200809 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 9 

26200810 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 10 

26200811 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 11 

26200812 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 12 

26200813 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 13 
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26200814 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 14 

26200815 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 15 

26200816 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 16 

26200817 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 17 

26200818 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 18 

26200819 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 19 

26200820 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 20 

26200821 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 21 

26200822 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 22 

26200823 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 23 

26200824 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 24 

26200825 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 25 

26200826 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 26 

26200827 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 27 

 

Valutakontonas utredningskonton 

Bankkontots utredningskonto väljs för respektive valuta  

26200911 Oklara poster (T), USD utredningskonto 

26200912 Oklara poster (T), GBP utredningskonto 

26200913 Oklara poster (T), JPY utredningskonto 

26200914 Oklara poster (T), CHF utredningskonto 

26200915 Oklara poster (T), DKK utredningskonto 

26200916 Oklara poster (T), CAD utredningskonto 

26200917 Oklara poster (T), SEK utredningskonto 

26200918 Oklara poster (T), NOK utredningskonto 

26200919 Oklara poster (T), AUD utredningskonto 

 

26200940 Oklara poster (T), CZK utredningskonto 

26200941 Oklara poster (T), HUF utredningskonto 

Konton används i centraliserad valutahandel. 

26200942 Oklara poster (T), PLN utredningskonto 

Konton används i centraliserad valutahandel. 
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26200943 Oklara poster (T), USD utredningskonto Danske Bank 

26200944 Oklara poster (T), GBP utredningskonto Danske Bank 

26200945 Oklara poster (T), JPY utredningskonto Danske Bank 

26200946 Oklara poster (T), CHF utredningskonto Danske Bank 

26200947 Oklara poster (T), DKK utredningskonto Danske Bank 

26200948 Oklara poster (T), CAD utredningskonto Danske Bank 

26200949 Oklara poster (T), SEK utredningskonto Danske Bank 

26200950 Oklara poster (T), NOK utredningskonto Danske Bank 

26200959 Oklara poster (T), AUD utredningskonto Danske Bank 

26200960 Oklara poster (T), CZK utredningskonto Danske Bank 

26200961 Oklara poster (T), HUF utredningskonto Danske Bank 

26200962 Oklara poster (T), PLN utredningskonto Danske Bank 

 

26210000 Finansiering utanför budgeten som skall registreras i intäkts- 
och kostnadsberäkningen 

Kontot upptar medel som erhållits utanför statsförvaltningen och som skall bok-
föras i intäkts- och kostnadskalkylen. 

Den finansiering utanför budgeten som en bokföringsenhet erhåller behandlas 
i bokföringen enligt följande. Vid mottagandet av medel skall de bokföras på 
detta konto samt i budgetbokföringen på kontot 670 Finansiering utanför bud-
geten och därmed finansierade utgifter. Om medlen skall hållas isär f rån sta-
tens kassamedel skall de mottagna medlen bokföras på kontot 1952. Vid an-
vändning 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 39900 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 intäkts- 
och kostnadskalkylen. 

26220000 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 
bokföringsenheten har en laglig grund eller skyldighet. Dessa poster är inte 
statens inkomster eller utgifter.  

Medel som koordineras i ett samfinansierat projekt behandlas på kontot 
26230000. 

Fordringar, som anknyts till medel som koordineras i ett samfinansierat projekt 
behandlas på kontot 17430000. 

Om medlen används för bokföringsenhetens verksamhet skall de antecknas i 
budgeten eller handläggas på kontot 26210000. 

26230000 Medel som koordineras i ett samfinansierat projekt (T)  

På detta konto ingår de medel som koordineras av det verk som agerar som 
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koordinator i ett samfinansi-erat projekt och som finansieraren har betalat till 
koordinatorn.  

Ifall verket som agerar som koordinator får intäkter till sitt eget bruk, bokförs 
intäkterna till kontoklass 3. Intäkter av verksamhet 

26270000 Skulder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria 
kostnader (T) 

På detta konto ingår de utgifter i den del av överföringsekonomins vederlags-
fria intäkter som inte ännu betalats till betalningsmottagaren och där motta-
garna är andra än statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder 
utanför budgeten. 

Kontot används av reskontran i andra system än reskontra i Kieku-systemet. 
Kontakt med reskontrat i Kieku-systemet finns inte med ett konto med slutsiff-
ror 000. 

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

På detta konto ingår den andel av de vederlagsfria kostnaderna i överförings-
ekonomin som hanteras i Salama-systemet och som inte ännu har betalats till 
betalningsmottagaren. 

26270008 Skuder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria 
konstnader, STM (T) 

På detta konto ingår de utgifter i den del av överföringsekonomins veder-
lagsfria intäkter som inte ännu betalats till betalningsmottagaren och där mot-
tagarna är andra än statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder 
utanför budgeten. Detta konto används endast av Social- och hälsovårsmi-
nisteriet. 

26270100 Överföringsekonomins verderlagsfria skulder (T), Kieku-res-
kontra 

På detta konto ingår de utgifter i den del av överföringsekonomins vederlags-
fria intäkter som inte ännu betalats till betalningsmottagaren och där motta-
garna är andra än statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder 
utanför budgeten. 

Kontot används endast av leverantörsreskontrat i Kieku-systemet. 

26278000 Överföringsekonomins verderlagsfria skulder, interna (T) 

På detta konto ingår de utgifter i den del av överföringsekonomins vederlags-
fria intäkter som inte ännu betalats till betalningsmottagaren och där motta-
garna är statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför 
budgeten.  

Kontot används av reskontran i andra system än reskontra i Kieku-systemet. 
Kontakt med reskontrat i Kieku-systemet finns inte med ett konto med slutsiff-
ror 000. 

26278100 Överföringsekonomins verderlagsfria skulder, Kieku-res-
kontra, interna (T) 

På detta konto ingår de utgifter i den del av överföringsekonomins vederlags-
fria intäkter som inte ännu betalats till betalningsmottagaren och där motta-
garna är statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför 
budgeten.  

Kontot används endast av leverantörsreskontrat i Kieku-systemet. 
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26280000 Övriga kortfristiga skulder  

På detta konto ingår exempelvis periodiserade köppris. Vanligtvis förknippas 
transaktioner som registrerats på detta konto med anvädning av fullmakt. 

26290000 Övriga kortfristiga skulder (T) 

På detta konto ingår sådana vederlagsfria skulder som inte kan klassificeras 
till något annat konto av detta kontoslag och som är till andra än statliga äm-
betsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten. På detta konto 
ingår exempelvis prestationer som erhållits utan grund och som ska återbeta-
las. På detta konto bokförs bland annat skulder som hänför sig till samfinansi-
erad verksamhet. 

Kontot används av reskontran i andra system än reskontrat i Kieku-systemet. 
Kontakt med reskontrat i Kieku-systemet finns inte med ett konto med slutsiff-
ror 000. 

26290001 Övriga kortvariga lån WSS (T) 

På detta konto ingår nationella euroavtal och övriga valutaavtal och erhållna 
säkerheter samt prestationer som ska återbetalas. 

26290002 Kortvariga lån av återbetalningar (T) 

Kontot används av Statens pensionsfond. 

26290003 Kortvariga lån av erhållna säkerheter (T) 

Kontot används av Statens pensionsfond. 

26290004 Kortvariga lån av erhållna premier (T) 

Kontot används av Statens pensionsfond. 

26290011 Övriga kortvariga lån 1 (T) 

På detta konto ingår övriga utgifter än den del av överföringsekonomins veder-
lagsfria intäkter som inte ännu betalats till betalningsmottagaren. På detta 
konto ingår exempelvis prestationer som erhållits utan grund och som skall 
återbetalas. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk underindelning och ger an-
vändningsanvisningar. 

26290012 Övriga kortvariga lån 2 (T) 

På detta konto ingår övriga utgifter än den del av överföringsekonomins veder-
lagsfria intäkter som inte ännu betalats till betalningsmottagaren. På detta 
konto ingår exempelvis prestationer som erhållits utan grund och som skall 
återbetalas. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk underindelning och ger an-
vändningsanvisningar. 

26290013 Övriga kortvariga lån 3 (T) 

På detta konto ingår övriga utgifter än den del av överföringsekonomins ve-
derlagsfria intäkter som inte ännu betalats till betalningsmottagaren. På detta 
konto ingår exempelvis prestationer som erhållits utan grund och som skall 
återbetalas. Bokföringsenheten tar vid behov i bruk underindelning och ger 
användningsanvisningar. 

26290100 Övriga kortsiktiga skulder (T), Kieku-reskontra 

På detta konto ingår sådana vederlagsfria skulder som inte kan klassificeras 
till något annat konto av detta kontoslag och som är till andra än statliga äm-
betsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten. På detta konto 
bokförs bland annat skulder som hänför sig till samfinansierad verksamhet. 
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Kontot används endast av Kieku-systemets leverantörskontra. 

26298000 Övriga kortvariga lån, interna (T) 

På detta konto ingår sådana vederlagsfria skulder som inte kan klassificeras 
till något annat konto av detta kontoslag och som är till statliga ämbetsverk 
och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten. På detta konto bokförs 
bland annat skulder som hänför sig till samfinansierad verksamhet. 

Kontot används av reskontran i andra system än reskontrat i Kieku-systemet. 
Kontakt med reskontrat i Kieku-systemet finns inte med ett konto med slutsiff-
ror 000. 

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

På detta konto ingår sådana vederlagsfria skulder som inte kan klassificeras 
till något annat konto av detta kontoslag och som är till statliga ämbetsverk 
och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten. På detta konto bokförs 
bland annat skulder som hänför sig till samfinansierad verksamhet. 

Kontot används endast av Kieku-systemets leverantörskontra. 

29 Felkonton 

299 Felkonton 

29900000 Bokföringsenhetens felkonto 

På detta konto ingår sådana kontotransaktioner som programmässigt har för-
kastats av bokföringsenhetens bokförings adb-system. Felet skall utredas så 
snabbt som möjligt och kontot får inte ha något saldo i bokslutet.  

29900100 Bokföringsenhetens felkonto, löneanknytning 

På kontot ingår de kontohändelser som Kieku-löneräkningssystemet skickar 
och som refuserats av bokföringen programmässigt vid inläsning. Felet 
måste utredas så fort som möjligt och kontot får inte uppvisa saldo vid 
bokslutet. 

29990000 Centralbokföringens felkonto 

Kontot används endast av centralbokföringen för att utreda felaktiga uppgifter 
som lämnas till centralbokföringen. 

3. INTÄKTER AV VERKSAMHET 

30. Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet 

Till detta kontoslag bokförs intäkter av avgiftsbelagd verksamhet, med undan-
tag 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 öv-
riga motsvarande försäljningsintäkter. 
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Hit hör bl.a. intäkterna från statens ämbetsverk och inrättningar som bedriver 
affärsverksamhet. Hit hör också ersättningar för upphovsmannarätt. 

Intäkter från media- och imagenytta som erbjuds en sponsor registreras på 
konto enligt kontoslag 305. 

Inkomster från försäljning av egendom hör till punkt 390 Försäljningsvinst 
från försäljning av egendom / 391 Försäljningsvinst från försäljning av egen-
dom från statens ämbetsverk och inrättningar eller till punkt 455 Försäljnings-
förlust vid försäljning av egendom beroende på om försäljningspriset över-
skridit eller underskridit den oavskrivna andelen för nyttigheten i bokföringen 
(utgiftsrest). 

30000000 Affärsekonomiska inkomster från kommuner och 
samkommuner enligt lagen om grunderna för avgifter till staten 

På detta konto ingår intäkter från andra än offentligrättsliga prestationer, pris-
satta enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, vilka överlåtits till kom-
muner och samkommuner. 

30010000 Affärsekonomiska inkomster från hushåll enligt lagen om 
grunderna för avgifter till staten 

På detta konto ingår intäkter från andra än offentligrättsliga prestationer pris-
satta enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, vilka överlåtits till hus-
hållen. Intäkter för prestationer och tjänster som sålts till hushåll som bedriver 
näringsverksamhet hör till konto 30020000 Affärsekonomiska inkomster från 
näringslivet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten. 

30020000 Affärsekonomiska inkomster från näringslivet enligt lagen om 
grunderna för avgifter till staten 

Detta konto upptar intäkter från andra än offentligrättsliga prestationer pris-
satta 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. 

30030000 Affärsekonomiska inkomster från EU enligt lagen om 
grunderna för avgifter till staten 

På detta konto ingår intäkter för prestationer prissatta enligt lagen om grun-
derna för avgifter till staten, vilka överlåtits till EU. Med EU avses i detta fall 
Europeiska unionens organ. 

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

På detta konto ingår intäkter från andra än offentligrättsliga prestationer 
prissatta på företagsekonomiska grunder enligt lagen om grunderna för 
avgifter till staten, vilka överlåtits till statens ämbetsverk, inrättningar eller 
statliga fonder utanför budgeten. 

30090000 Övriga affärsekonomiska inkomster enligt lagen om grunderna 
för avgifter till staten 

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 av denna typ. 

301 Intäkter av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för 
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avgifter till staten 

denna typ omfattar intäkterna för offentligrättsliga prestationer enligt lagen 
om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Intäkterna från respektive 
sektor bokförs på sina egna konton. 

30100000 Offentligrättsliga inkomster från kommuner och 
samkommuner enligt lagen om grunderna för avgifter till staten 

På detta konto ingår intäkter för offentligrättsliga prestationer enligt lagen om 
grunderna för avgifter till staten, vilka överlåtits till kommuner och samkommu-
ner. 

30110000 Offentligrättsliga inkomster från hushåll enligt lagen om 
grunderna för avgifter till staten 

På detta konto ingår intäkter för offentligrättsliga prestationer enligt lagen om 
grunderna för avgifter till staten, vilka överlåtits till hushållen. 

30120000 Offentligrättsliga inkomster från näringslivet enligt lagen om 
grunderna för avgifter till staten 

På detta konto ingår intäkter för offentligrättsliga prestationer enligt lagen om 
grunderna för avgifter till staten, vilka överlåtits till företag och det övriga nä-
ringslivet. Hit räknas också intäkterna för prestationer eller tjänster som sålts 
till hushåll som bedriver näringsverksamhet samt till statens affärsverk. 

 

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

På detta konto ingår intäkter från andra än offentligrättsliga prestationer 
prissatta enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, vilka överlåtits till 
statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

30190000 Övriga offentligrättsliga inkomster enligt lagen om grunderna 
för avgifter till staten 

På detta konto ingår intäkter för offentligrättsliga prestationer enligt lagen om 
grunderna för avgifter till staten, vilka inte kan specificeras på andra konton av 
denna typ. 

302 Intäkter från företagsekonomiska prestationer enligt speciallagar 

denna typ 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. 

30200000 Affärsekonomiska inkomster från kommuner och 
samkommuner som grundar sig på separat lag 

På detta konto ingår intäkter för företagsekonomiskt prissatta prestationer 
vilka överlåtits till kommuner och samkommuner, när grunderna för att pre-
stationerna skall vara avgiftsbelagda baserar sig på någon annan lag än la-
gen om grunderna för avgifter till staten. 

30210000 Affärsekonomiska inkomster från hushåll som grundar sig på 
separat lag 

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. 
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30220000 Affärsekonomiska inkomster från näringslivet som grundar sig 
på separat lag 

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 
lagen om grunderna för avgifter till staten. Hit hör också inkomster för pre-
stationer 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. 

30280000 Affärsekonomiska inkomster som grundar sig på separat lag, 
interna 

På detta konto ingår intäkter för företagsekonomiskt prissatta prestationer vilka 
överlåtits till statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten, när grunderna för att prestationerna skall vara avgiftsbelagda 
baserar sig på någon annan lag än lagen om grunderna för avgifter till staten. 

30290000 Övriga affärsekonomiska inkomster som grundar sig på separat 
lag 

På detta konto ingår intäkter för andra prestationer än sådana som är före-
tagsekonomiskt prissatta enligt lagen om grunderna för avgifter till staten 
vilka inte kan specificeras på andra konton av denna typ. 

303 Intäkter från offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar 

denna typ 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. 

30300000 Offentligrättsliga inkomster från kommuner och 
samkommuner som grundar sig på separat lag 

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. 

30310000 Offentligrättsliga inkomster från hushåll som grundar sig på 
separat lag 

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. 

30320000 Offentligrättsliga inkomster från näringslivet som grundar sig 
på separat lag 

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 prestat-
ionerna skall vara avgiftsbelagda baserar sig på någon annan lag än lagen om 
grunderna för avgifter till staten. 

30380000 Offentligrättsliga inkomster som grundar sig på separat lag, 
interna 

På detta konto ingår intäkter för offentligrättsliga prestationer vilka överlåtits till 
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statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten, när 
grunderna för att prestationerna ska vara avgiftsbelagda baserar sig på någon 
annan lag än lagen om grunderna för avgifter till staten. 

30381000 Vårdkostnadsintäkter från olycksfallsavgifter, interna 

På detta konto ingår andelen för vårdkostnader för olycksfalls- och 
arbetarskyddsavgifterna som Statskontoret indriver från statens ämbetsverk, 
inrättningar och statliga fonder utanför budgeten. Detta konto används endast 
av Statskontoret. 

30382000 Vårdkostnadsintäkter från andra försäkringsavgifter, interna 

På detta konto ingår andelen för vårdkostnader för försäkringsavgifter (andra 
än olycksfalls- och arbetarskyddsavgifter) som Statskontoret indriver från 
statens ämbetsverk, inrättningar och statliga fonder utanför budgeten. Detta 
konto används endast av Statskontoret. 

30390000 Övriga offentligrättsliga inkomster som grundar sig på separat 
lag  

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 av denna typ. 

304 Försäkringspremieintäkter 

30400000 Försäkringspremieintäkter 

På detta konto ingår intäkter från avgifter för olycksfall, trafikskada och andra 
avgifter som Statskontoret indriver, till de delar som inte är ersättningar för 
vårdkostnader, och då intäkterna är från andra än statens ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. Detta konto används endast 
av Statskontoret. 

30480000 Försäkringspremieintäkter, interna 

På detta konto ingår intäkter för trafikskade- och övriga skadeavgifter som 
Statskontoret tagit ut av andra statens ämbetsverk, inrättningar och statliga 
fonder utanför budgeten, icke medräknat olycksfallsavgifter och 
arbetarskyddsavgifter. Detta konto används endast av Statskontoret. 

30481000 Intäkter från olycksfallsavgifter, interna 

På detta konto ingår intäkter från vårdkostnader för olycksfalls- och 
arbetarskyddsavgifterna som Statskontoret indriver från statens ämbetsverk, 
inrättningar och statliga fonder utanför budgeten. Detta konto används endast 
av Statskontoret. 

305 Intäkter från media- och imagenytta som erbjuds en sponsor 

I denna typ ingår intäkter från media- och imagenytta som erbjudits en spon-
sor. 

30520000 Intäkter från media- och imagenytta som erbjuds näringslivet 

Detta konto innehåller intäkter från media- och imagenytta som erbjuds nä-
ringslivet. Med medianytta avses en situation i vilken verket i sin egen kommu-
nikation ger en sponsor möjlighet att synas, exempelvis genom att foga spon-
sorns logo till sin kommunikation eller genom att i övrigt föra fram samarbets-
förhållandet 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. 
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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 avgifts-
belagd verksamhet. 

309 Avförande från konto av intäkter från avgiftsbelagd verksamhet 

30900000 Avförande från konto av fordringar på avgiftsbelagd verksam-
het 

På detta konto ingår avförande från konto av fordringar som uppstått från av-
giftsbelagd 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 statlig fastighetsförmögenhet (973/2002) 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, som hör till budgetekonomin. 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 

31000000 Hyror för jord 

På detta konto ingår hyresintäkter för jord- och vattenområdenfrån andra än 
statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

31010000 Hyror för bostäder 

På detta konto ingår hyresintäkter för bostadslägenheter och -byggnader från 
andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

31020000 Hyror för andra byggnader 

På detta konto ingår hyresintäkter för andra lägenheter och byggnader från 
andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. På detta konto bokförs också hyresintäkt för en enskild del av en 
byggnad, exempelvis en föreläsningssal. 

31030000 Hyror för transportmedel 

På detta konto ingår hyresintäkter för transportmedel från andra än statliga 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

31040000 Hyror för övriga maskiner och anordningar 

På detta konto ingår hyresintäkter för maskiner och anordningar från andra än 
statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

31090000 Övriga hyror 

På detta konto ingår de hyresintäkter som inte kan fördelas på andra konton i 
detta slag  och som är från andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller 
statliga fonder utanför budgeten. 
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311 Hyror, interna 

31100000 Hyror för jord, interna 

På detta konto ingår hyresintäkter för jord- och vattenområden som tagits ut 
av statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

31110000 Hyror för bostäder, interna 

På detta konto ingår hyresintäkter för bostadslägenheter och -byggnader som 
tagits ut av statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

31120000 Hyror för andra byggnader, interna 

På detta konto ingår hyresintäkter för andra lägenheter och byggnader som 
tagits ut av statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

31130000 Hyror för transportmedel, interna 

På detta konto ingår hyresintäkter för transportmedel som tagits ut av statliga 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

31140000 Hyror för övriga maskiner och anordningar, interna 

På detta konto ingår hyresintäkter för övriga maskiner och anordningar som 
tagits ut av statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

31190000 Övriga hyror, interna 

På detta konto ingår de hyresintäkter som inte kan fördelas på andra konton i 
detta slag och som tagits ut av statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga 
fonder utanför budgeten. 

312 Bruksersättningar 

31200000 Vattenavgifter 

På detta konto ingår vattenavgifter som i regel uppbärs i samband med hyror 
för bostadslägenheter och -byggnader  som är från andra än statliga 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

31210000 Elavgifter 

På detta konto ingår elavgifter som i regel uppbärs i samband med hyror för 
bostadslägenheter och -byggnader  som är från andra än statliga ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

31290000 Övriga bruksersättningar 

På detta konto ingår andra bruksersättningar än ovan nämnda som i regel 
uppbärs i samband med hyror för bostadslägenheter och -byggnader som är 
från andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

313 Bruksersättningar, interna 

31300000 Vattenavgifter, interna 

På detta konto ingår vattenavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar 
eller statliga fonder utanför budgeten som i regel tas ut i samband med hyror 
för bostadslägenheter och -byggnader. 
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31310000 Elavgifter, interna 

På detta konto ingår elavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar eller 
statliga fonder utanför budgeten som i regel tas ut i samband med hyror för 
bostadslägenheter och -byggnader. 

31390000 Övriga bruksersättningar, interna  

På detta konto ingår andra bruksavgifter än de ovan nämnda från statens 
ämbetsverk och inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten som i regel 
tas ut i samband med hyror för bostadslägenheter och -byggnader. 

319 Kontoavskrivningar av hyror och bruksersättningar 

31900000 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. 

Vinsterna från försäljning av egendom inbegriper förutom vinsterna från för-
säljning 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 myndighet-
ers 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 verksam-
heten 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. 

390 Försäljningsvinster från försäljning av egendom 

Denna typ omfattar försäljningsvinster från försäljning av nationalförmögen-
het och anläggningstillgångar. Kontona inom denna typ krediteras med in-
komster från försäljning av egendom och debiteras med utgiftsresten för mot-
svarande oavskrivna egendom när utgiftsresten är mindre än försäljningsin-
komster. 

39000000 Försäljningsvinster från försäljning av immateriell egendom 

På detta konto ingår försäljningsvinsterna från försäljning av immateriella nyt-
tigheter. 

39000010 Försäljningsvinster från försäljning av immateriell egendom, 
utredningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av immateriell egendom när 
det förekommer försäljningsvinst som följs från faktureringen eller genom be-
talningen vid registrering av Kieku-bokföring över anläggningstillgångar. Re-
gistreringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i konteringen.  
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Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen för försälj-
ningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljningspriset och 
bokföringsvärdet på försäljningsvinstkontot (39000000), när den sålda en-
heten för anläggningstillgångar avlägsnas från bokföringen över anläggnings-
tillgångar. 

Utredningskontot med slutsiffror 010 för försäljningsvinsterna är av typen re-
sultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

39010000 Försäljningsvinster från försäljning av jord- och vattenområ-
den 

På detta konto ingår försäljningsvinsterna från försäljning av jord- och vatten-
områden samt områden för byggnadsmark och vattenområden. 

39010010 Försäljningsvinster från försäljning av jord- och vattenområ-
den, utredningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsvinst som följs från Kieku-faktureringen eller 
genom betalningen vid registrering av Kieku-bokföring över anläggningstill-
gångar. Registreringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i kon-
teringen. Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen 
för försäljningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljnings-
priset och bokföringsvärdet på försäljningsvinstkontot (39010000), när den 
sålda enheten för anläggningstillgångar avlägsnas från bokföringen över an-
läggningstillgångar. 

Utredningskontot med slutsiffror 010 för försäljningsvinsterna för tillgångar är 
av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

39020000 Försäljningsvinster från försäljning av bostadsbyggnader 

På detta konto ingår försäljningsvinsterna från försäljning av bostadsbyggna-
der. Om bostadsbyggnaden säljs inklusive tomt upptas tomtvärdet under 
punkt 39010000 Försäljningsvinster från försäljning av jord- och vattenområ-
den. Försäljningsvinster från försäljning av lägenhetsaktier bokförs under 
39080000 Försäljningsvinster från försäljning av övriga aktier och andelar. 

39020010 Försäljningsvinster från försäljning av bostadsbyggnader, ut-
redningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsvinst som följs från Kieku-faktureringen eller 
genom betalningen vid registrering av Kieku-bokföring över anläggningstill-
gångar. Registreringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i kon-
teringen. Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen 
för försäljningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljnings-
priset och bokföringsvärdet på försäljningsvinstkontot (39020000), när den 
sålda enheten för anläggningstillgångar avlägsnas från bokföringen över an-
läggningstillgångar. 

Utredningskontot med slutsiffror 010 för försäljningsvinsterna för tillgångar är 
av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

39030000 örsäljningsvinster från försäljning av övriga byggnader 

På detta konto ingår försäljningsvinsterna från försäljning av övriga byggna-
der. Övriga husbyggnader är exempelvis fabriks-, inrättnings- och kontors-
byggnader samt bilgarage. Om bostadsbyggnaden säljs inklusive tomt upptas 
tomtvärdet under punkt 39010000 Försäljningsvinster från försäljning av jord- 
och vattenområden. 
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39030010 Försäljningsvinster från försäljning av övriga byggnader, ut-
redningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsvinst som följs från Kieku-faktureringen eller 
genom betalningen vid registrering av Kieku-bokföring över anläggningstill-
gångar. Registreringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i kon-
teringen. Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen 
för försäljningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljnings-
priset och bokföringsvärdet på försäljningsvinstkontot (39030000), när den 
sålda enheten för anläggningstillgångar avlägsnas från bokföringen över an-
läggningstillgångar. 

Utredningskontot med slutsiffror 010 för försäljningsvinsterna för tillgångar är 
av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

39040000 Försäljningsvinster från försäljning av konstruktioner 

På detta konto ingår försäljningsvinsterna från försäljning av konstruktioner. 

39040010 Försäljningsvinster från försäljning av konstruktioner, utred-
ningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsvinst som följs från Kieku-faktureringen eller 
genom betalningen vid registrering av Kieku-bokföring över anläggningstill-
gångar. Registreringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i kon-
teringen. Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen 
för försäljningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljnings-
priset och bokföringsvärdet på försäljningsvinstkontot (39040000), när den 
sålda enheten för anläggningstillgångar avlägsnas från bokföringen över an-
läggningstillgångar. 

Utredningskontot med slutsiffror 010 för försäljningsvinsterna för tillgångar är 
av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

39050000 Försäljningsvinster från försäljning av transportmedel 

På detta konto ingår försäljningsvinster från försäljning av transportmedel. 
Transportmedel är exempelvis bilar, flygplan, flak och släpvagnar. 

39050010 Försäljningsvinster från försäljning av transportmedel, utred-
ningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsvinst som följs från Kieku-faktureringen eller 
genom betalningen vid registrering av Kieku-bokföring över anläggningstill-
gångar. Registreringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i kon-
teringen. Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen 
för försäljningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljnings-
priset och bokföringsvärdet på försäljningsvinstkontot (39050000), när den 
sålda enheten för anläggningstillgångar avlägsnas från bokföringen över an-
läggningstillgångar. 

Utredningskontot med slutsiffror 010 för försäljningsvinsterna för tillgångar är 
av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

39060000 Försäljningsvinster från försäljning av övriga maskiner och an-
ordningar 

På detta konto ingår försäljningsvinster från försäljning av maskiner och an-
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ordningar. Sådana är exempelvis kontorsmaskiner och -anordningar samt ar-
betsmaskiner. 

39060010 Försäljningsvinster från försäljning av övriga maskiner och ap-
parater 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsvinst som följs från Kieku-faktureringen eller 
genom betalningen vid registrering av Kieku-bokföring över anläggningstill-
gångar. Registreringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i kon-
teringen. Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen 
för försäljningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljnings-
priset och bokföringsvärdet på försäljningsvinstkontot (39060000), när den 
sålda enheten för anläggningstillgångar avlägsnas från bokföringen över an-
läggningstillgångar. 

Utredningskontot med slutsiffror 010 för försäljningsvinsterna för tillgångar är 
av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

39070000 Försäljningsvinster från försäljning av fastighetsaktier 

På detta konto ingår försäljningsvinsterna från försäljning av fastighetsaktier.  

39070010 Försäljningsvinster från försäljning av fastighetsaktier, utred-
ningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsvinst som följs från Kieku-faktureringen eller 
genom betalningen vid registrering av Kieku-bokföring över anläggningstill-
gångar. Registreringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i kon-
teringen. Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen 
för försäljningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljnings-
priset och bokföringsvärdet på försäljningsvinstkontot (39070000), när den 
sålda enheten för anläggningstillgångar avlägsnas från bokföringen över an-
läggningstillgångar. 

Utredningskontot med slutsiffror 010 för försäljningsvinsterna för tillgångar är 
av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

39080000 Försäljningsvinster från försäljning av övriga aktier och ande-
lar 

På detta konto ingår försäljningsvinsterna från försäljning av övriga aktier än 
fastighetsaktier. Därtill ingår på detta konto försäljningsvinsterna från försälj-
ning av andelar. 

39080001 Försäljningsvinster från försäljning av aktier 

Detta konto används av Statens pensionsfond. 

39080002 Försäljningsvinster från försäljning av andelar 

Detta konto används av Statens pensionsfond. 

39080010 Försäljningsvinster från försäljning av övriga aktier och ande-
lar, utredningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsvinst som följs från Kieku-faktureringen eller 
genom betalningen vid registrering av Kieku-bokföring över anläggningstill-
gångar. Registreringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i kon-
teringen. Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen 
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för försäljningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljnings-
priset och bokföringsvärdet på försäljningsvinstkontot (39080000), när den 
sålda enheten för anläggningstillgångar avlägsnas från bokföringen över an-
läggningstillgångar. 

Utredningskontot med slutsiffror 010 för försäljningsvinsterna för tillgångar är 
av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

39090000 Försäljningsvinster från försäljning av övrig egendom 

På detta konto ingår försäljningsvinsterna från försäljning av sådan national-
förmögenhet och sådana anläggningstillgångar som inte kan fördelas på 
andra konton av denna typ. Sådana är exempelvis försäljningsvinster från 
försäljning av konstruktioner, inventarier och av övriga materiella tillgångar.  

39090010 Försäljningsvinster från försäljning av övrig egendom, utred-
ningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsvinst som följs från Kieku-faktureringen eller 
genom betalningen vid registrering av Kieku-bokföring över anläggningstill-
gångar. Registreringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i kon-
teringen. Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen 
för försäljningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljnings-
priset och bokföringsvärdet på försäljningsvinstkontot (39090000), när den 
sålda enheten för anläggningstillgångar avlägsnas från bokföringen över an-
läggningstillgångar. 

Utredningskontot med slutsiffror 010 för försäljningsvinsterna för tillgångar är 
av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

396 Kostnadsersättningar för samarbete 

Detta kontoslag omfattar kostnadsersättningar för samarbete och gemen-
samma projekten som anknyter till myndigheters verksamhet. Med samarbete 
avses också statens interna servicecentralers verksamhet. I kostnadsersätt-
ningar för samarbete ingår oftast ett vederlag, arbetsinsats, vara, tjänst eller 
annan produktionsfaktor, vars slutanvändare är betalaren av ersättningen. In-
täkter 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. 

39600000 Kostnadsersättningar för samarbete från näringslivet 

På detta konto ingår kostnadsersättningar för samarbete och gemensamma 
projekt från företag och det övriga näringslivet. 

39610000 Kostnadsersättningar för samarbete från EU 

På detta konto ingår kostnadsersättningar för samarbete från Europeiska un-
ionen. 

39670000 Kostnadsersättningar för samarbete, erhållna, interna 

På detta konto ingår ersättning för kostnader för samarbete och gemensamma 
projekt erhållna från statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder 
utanför budgeten. T.ex. myndighetsverksamhet för vilken man erhållit 
kostnadsersättning från ett annat ämbetsverk inklusive kostnadsersättning-
arna som skall betalas till bokföringsenheten för skötsel av betalningstransakt-
ioner, bokföringen och övriga liknande tjänster i de statliga fonderna utanför 
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budgeten. 

Med hjälp av detta konto bokförs också användningen av anslag då de faktu-
reras av det ämbetsverk som beviljat rätten att använda dem. I detta fall mot-
kontot är alltid kontot 43968 Kostnadsersättningar för samarbete, interna. 

39680000 Kostnadsersättningar för serviceverksamhet, interna 

På detta konto ingår erhållna ersättningar för servicekostnader från statens 
ämbetsverk och inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten, såsom 
servicecentralernas ekonomi- och personalförvaltning, IT- och andra tjänster. 
Ämbetsverket, inrättningen eller den statliga fonden utanför budgeten som 
betalar ersättningarna registrerar kostnaderna för tjänsten antingen på konto 
43250 Inköp av ICT-tjänster, interna eller kontot 43280 Inköp av ekonomi- och 
personalförvaltningstjänster, interna. 

39680010 Uppskattningsfakturering för tjänsteverksamhet, interna 

På detta konto ingår ersättning för kostnader enligt tjänsteavtal erhållna från 
statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 
Ämbetsverket, inrättningen eller den statliga fonden utanför budgeten som 
betalar ersättningarna registrerar kostnaderna för tjänsten antingen på konto 
43250 Inköp av ICT-tjänster, interna eller kontot 43280 Inköp av ekonomi- och 
personalförvaltningstjänster, interna. 

39680011 Rättelsefakturering för tjänsteverksamhet, interna 

På detta konto ingår ersättning för kostnader utgående från årlig rättelsefaktu-
rering erhållna från statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utan-
för budgeten. Ämbetsverket, inrättningen eller den statliga fonden utanför 
budgeten som betalar ersättningarna registrerar kostnaderna för tjänsten 
antingen på konto 43250 Inköp av ICT-tjänster, interna eller kontot 43280 
Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, interna. 

39680012 Fristående fakturering, timmar, interna 

På detta konto ingår ersättning för kostnader enligt tjänsteavtal med utomstå-
ende arbete som faktureras per timme erhållna från statliga ämbetsverk, inrätt-
ningar eller statliga fonder utanför budgeten. Ämbetsverket, inrättningen eller 
den statliga fonden utanför budgeten som betalar ersättningarna registrerar 
kostnaderna för tjänsten antingen på konto 43250 Inköp av ICT-tjänster, 
interna eller kontot 43280 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, 
interna. 

39680013 Fristående fakturering, datasystem, interna 

På detta konto ingår ersättning för kostnader enligt tjänsteavtal med utomstå-
ende datasystemkostnader erhållna från statliga ämbetsverk, inrättningar eller 
statliga fonder utanför budgeten. Ämbetsverket, inrättningen eller den statliga 
fonden utanför budgeten som betalar ersättningarna registrerar kostnaderna 
för tjänsten antingen på konto 43250 Inköp av ICT-tjänster, interna eller kontot 
43280 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, interna. 

39680014 Fristående fakturering, övriga, interna 

På detta konto ingår ersättning för kostnader från statliga ämbetsverk, inrätt-
ningar eller statliga fonder utanför budgeten som inte specificerats för under-
indelningen 39680010-39680013. Ämbetsverket, inrättningen eller den statliga 
fonden utanför budgeten som betalar ersättningarna registrerar kostnaderna 
för tjänsten antingen på konto 43250 Inköp av ICT-tjänster, interna eller kontot 
43280 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, interna. 
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39690000 Övriga kostnadsersättningar för samarbete 

På detta konto ingår övrig gemensam verksamhet som inte går att specificera 
på något konto inom detta slag  och som är från andra än statliga ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder som är utanför budgeten. 

397 Intäkter från samfinansierad verksamhet 

Detta kontoslag omfattar intäkter från samfinansierad verksamhet. Samfinan-
sierad verksamhet är sådan verksamhet för vilken erhålls antingen ickestatlig 
finansiering eller finansiering från ett annat ämbetsverk eller en annan inrätt-
ning utan skyldighet att överlåta någon direkt motprestation till finansiären. 

Kontona för intäkter från samfinansierad verksamhet har indelats enligt sek-
tor. Definitionerna av sektorerna presenteras närmare i anslutning till konto-
klass 8. Överföringsekonomins intäkter och kostnader. 

39700000 Intäkter från samfinansierad verksamhet från näringslivet 

På detta konto ingår intäkter från samfinansierad verksamhet som erhållits 
från företag och det övriga näringslivet. 

39710000 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. 

39780000 Intäkter från samfinansierad verksamhet, interna  

På detta konto ingår intäkter från samfinansierad verksamhet erhållna från 
statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 
Motkontot till detta konto är alltid 43978 Finansieringsandelar för 
samfinansierad verksamhet, interna. Bland interna finansiärer av 
samfinansierade projekt inom budgetekonomin kan till exempel nämnas 
Finlands Akademi och Innovationsfinansieringscentralen Business Finland. 

39790000 Övriga intäkter från samfinansierad verksamhet 

På detta konto ingår intäkter från övrig samfinansierad verksamhet som inte 
går att specificera på något konto inom denna typ. 

39790100 Intäkter från samfinansierad verksamhet från kommuner och 
samkommuner 

På detta konto ingår intäkter från samfinansierad versamhet som erhållits 
från kommuner och samkommuner. 

398 Övriga intäkter 

39800000 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 uppbörd-
sarvoden bokförs på detta konto från kontot 26000001 Tullskulder A-kontot, 
tullar med undantag av utjämnings- och dumpningstullar (T). 

39810000 Pensionsavgiftsintäkter från statens ämbetsverk, inrättningar 
och statliga fonder utanför budgeten och deras arbetstagare 

På detta konto ingår interna pensionsavgiftsintäkter. På kontot ingår 
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också pensionsavgifter från arbetstagare av statens ämbetsverk, inrätt-
ningar och statliga fonder utanför budgeten. Ett exempel på dessa är de 
betalningskvoter som ämbetsverk betalar åt pensionsfonden. Kontot an-
vänds endast av Statens pensionsfond.  

39820000 Övriga pensionsavgiftsintäkter 

Detta konto innehåller StaPL arbetstagarnas pensionsavgift . Kontot används 
endast av Statens pensionsfond. 

39820001 Övriga pensionsintäkter från kommuner 

39820002 Övriga pensionsintäkter från affäsverk 

39820003 Övriga pensionsintäkter från privata OffPL -inrättningar 

39820004 Övriga pensionsintäkter från nordiska institut 

39830000 Intäkter av arbetslöshetsförsäkringsavgifter 

På detta konto ingår arbetstagarnas andel av arbetslöshetsförsäkringsavgif-
terna till pensionsfonden. Kontot används endast av Statens pensionsfond. 

39840000 Kontoavskrivningar av fordringar från övrig verksamhet 

På detta konto ingår kontoavskrivningar från kontot av fordringar från grupp 
39. Övriga intäkter av verksamheten. 

39880000 Övriga intäkter, interna 

Detta konto upptar övriga intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar 
som inte går att specificera på något konto inom denna typ Detta konto upptar 
övriga intäkter från statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder 
utanför budgeten som inte går att specificera på något konto inom detta slag. 

39890000 Övriga intäkter 

På detta konto ingår de intäkter som inte kan fördelas på andra konton i detta 
slag  och som är från andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga 
fonder utanför budgeten. 

399 Intäkter utanför budgeten 

39900000 Intäkter utanför budgeten 

På detta konto ingår intäkter utanför budgeten som skall registreras i intäkts- 
och kostnadsberäkningen. Kontots motkonto är alltid konto 26210000 Finan-
siering utanför budgeten som skall registreras i intäkts- och kostnadsberäk-
ningen. På kontot registreras aldrig budgetbokföringskonteringar.  

4. KOSTNADER AV VERKSAMHET 

Den här kontoklassen omfattar de kostnader som uppstått i ämbetsverkets el-
ler 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 prestat-
ionen) 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 utbi 
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ldningsmaterial och resor i anknytning till dessa samt rese- och andra kon-
sumtionsutgifter för utländska gäster inom ramen för ett utvecklingssamarbets-
projekt. 

Klassen kostnader av verksamhet har uppdelats i kontogrupper enligt kost-
nadsdenna typ. Dessa grupper har sedan spjälkats upp på kontoklasser och 
kontoklasserna på bokföringskonton. 

40. Material, förnödenheter och varor 

400 Inköp under räkenskapsperioden 

Material och förnödenheter indelas i maskiner, anordningar och transportme-
del av ringa värde samt i övriga materiella tillgångar. Till maskiner, anord-
ningar och transportmedel av ringa värde hör sådana anskaffningar av maski-
ner, anordningar och transportmedel som inte behandlas som investeringar. 
Inköp av försvarsmateriel bokförs som övriga kostnader i punkt 456 Försvars-
materiel. 

Om Kiekus bokföringsfunktion för inventarier används, bokförs inköpen via 
inköpskontot för inventarier med slutsiffror 010, inte direkt på utgiftskonto 
med slutsiffror 000. 

40000000 Maskiner, anordningar och transportmedel av ringa värde 

På detta konto ingår inköp av maskiner, anordningar och transportmedel av 
ringa värde och med kort livslängd från andra än statliga ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 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 anlägg-
ningstillgångar och övriga långfristiga placeringar. 

40000010 Maskiner, anordningar och transportmedel, invnetarier av 
ringa värde 

På detta konto ingår inköp av maskiner, anordningar och transportmedel när 
anskaffningskostnaden registreras med bokföringsfunktionen för inventarier i 
Kieku-sytemet, och när anskaffningen görs av andra parter än statens ämbets-
verk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

Anskaffningskontot för inventarier med slutsiffror 010 är av typen resultaträk-
ningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

40010000 Kontorstillbehör 

På detta konto ingår inköp av olika kontorstillbehör från andra än statliga 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 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 kontot 40020 
Böcker, tidningar och övriga trycksaker eller kontot 40098 Material, 
förnödenheter och varor, interna. 

40020000 Böcker, tidningar och övriga trycksaker 

På detta konto ingår inköp av böcker, tidningar och övriga trycksaker från 
andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 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 



Ekonomi och personal Statskontoret 

Systemtekniska Kieku och övriga underindelningar i affärsbokföringens konton, 8 tecken 

 1.1.2021 

 

107 

av förtryckta formulär. 

40030000 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 
från andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

Restaurangräkningar och och räkningar för övriga förplägnadstjänster konte-
ras på konto 439 Övriga tjänster. 

40040100 Beklädnad, tjänste-, arbets- och skyddskläder  

På detta konto ingår nettokostnader (anskaffning och reparation) som orsakas 
för arbetsgivaren av arbetstagarens tjänste-, arbets- och skyddskläder när 
kostnaderna uppkommer från inköp av andra än statens ämbetsverk, inrätt-
ningar eller statliga fonder utanför budgeten.  

Kostnader för arbetssäkerhetsutrustning bokförs på kontot 40040200 Bekläd-
nad, arbetssäkerhetsutrustning eller kontot 4009800 Material, förnödenheter 
och varor, interna. 

Med hjälp av denna specifikationsnoggrannhet kan vi rapportera kostnader för 
beklädnad och arbetssäkerhetsutrustning med den noggrannhet uppföljningen 
av arbetskraftskostnaderna förutsätter (Tahti-systemet). Ifall det inte vid an-
skaffnings- eller redovisningstillfället utan orimligt arbete kan specificeras ifall 
beklädnaden eller skyddsutrustningen används av personalen (en arbets-
kraftskostnad) eller används i annat syfte (inte en arbetskraftskostnad) kan 
ämbetsverket välja det mest ändamålsenliga av de konton som börjar 4004 
och på annat sätt uppskatta arbestkraftskostnadens andel av beklädnadskost-
naden för Tahti-rapporteringen.  

40040200 Beklädnad, arbetssäkerhetsutrustning 

På detta konto ingår inköp av arbetssäkerhetsutrustning från andra än stat-
liga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten.   

Med hjälp av denna specifikationsnoggrannhet kan vi rapportera kostnader för 
beklädnad och arbetssäkerhetsutrustning med den noggrannhet uppföljningen 
av arbetskraftskostnaderna förutsätter (Tahti-systemet). 

40040300 Beklädnad, övrigt  

På detta konto ingår samtliga inköp av kläder, även skydds- och engångsklä-
desplagg, skor, linnekläder för inredningstextiler och andra textilprodukter som 
inte är en del av arbetskraftskostnaderna, och som har köpts av andra än sta-
tens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

Ifall det inte vid anskaffnings- eller redovisningstillfället utan orimligt arbete kan 
specificeras ifall beklädnaden eller skyddsutrustningen används av personalen 
(en arbetskraftskostnad) eller används i annat syfte (inte en arbetskraftskost-
nad) kan ämbetsverket välja det mest ändamålsenliga av de konton som börjar 
4004 och på annat sätt uppskatta arbestkraftskostnadens andel av bekläd-
nadskostnaden för Tahti-rapporteringen.Köp av konsttextiler konteras på 
grupp 128 Övriga materiella tillgångar. Köp av värdefulla inredningstextiler 
konteras på gruppen 127 Inredning. 

40050000 Rengöringsmedel och -tillbehör 

På detta konto ingår rengörings-, tvätt- och putsmedel, städ- och 
rengöringstillbehör och sanitetstillbehör som köpts från andra än statliga 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 
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Inköp av läkemedel, vårdmedel och -tillbehör hör till punkt 40090 Övriga 
material, tillbehör och varor eller kontot 40098 Material, förnödenheter och 
varor, interna. 

40060000 Bränslen och smörjmedel 

På detta konto ingår inköp av bränslen och smörjmedel för fordon, maskiner 
och anordningar o.s.v. från andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller 
statliga fonder utanför budgeten. 

Bränslen och smörjmedel för uppvärmning bokförs dock på konto 40070100 
Värme eller på konto 40098 Materiel, förnödenheter och varor. 

40070100 Uppvärmning 

På detta konto ingår anskaffning av värme och varmt vatten, värmematerial 
inklusive hjälpmedel och värmetillbehör, från andra än statens ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

40070200 Elektricitet 

På detta konto ingår elektricitet från andra än statens ämbetsverk, inrätt-
ningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

Om det är svårt eller omöjligt att skilja mellan värme och el (till exempel på 
grund av eluppvärmning av fastigheter) kan verket registrera värme- och el-
förbrukningen i sin helhet på konto 40070200 Elektricitet. 

40070300 Vatten 

På detta konto ingår vattenavgift inklusive avloppsvattenavgifter, som köps 
från andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför bud-
geten. 

40070400 Nedkylning 

På detta konto ingår anskaffning av varmt vatten samt avgift för bruksvatten 
från andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

40080000 Byggnadsmaterial 

På detta konto ingår anskaffning av varmt vatten samt avgift för bruksvatten 
från andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

40090000 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, och 
som köpts av andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder 
utanför budgeten. 

40090010 Övriga material, tillbehör och varor, inventarier 

På detta konto ingår köp av de material, tillbehör och varor när anskaffnings-
kostnaden registreras med bokföringsfunktionen för inventarier i Kieku-syste-
met. Och köpen är från andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga 
fonder utanför budgeten. 

Anskaffningskontot för inventarier med slutsiffror 010 är av typen resultaträk-
ningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 
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40090100 Reservdelar 

På detta konto registreras reservdelar för service av maskiner och anord-
ningar, utrustning och material, som inte kan specificeras på andra konton av 
denna typ och som inte är investeringar. Och köpen är från andra än statens 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten.  

40098000 Material, förnödenheter och varor, interna 

På detta konto ingår alla inköp av material, förnödenheter och varor som 
bokförs på kontoslag 400, och som anskaffas från statens ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

408 Inköp av handelsvaror och bytesmark 

Denna typ innefattar inköp av handelsvaror som säljs som sådana och inköp 
av markområden avsedda som bytesmark. 

40800000 Markköp som aktiveras som omsättningstillgångar 

På detta konto bokförs inköp av markområden avsedda för försäljning eller 
byte. 

40820000 Inköp av handelsvaror som anskaffas för butikverksamhet 

I detta konto ingår anskaffningar av varor som är avsedda att säljas i en bu-
tik.  

409 Ökning (-) eller minskning (+) av lager 

40900000 Ökning (-) eller minskning (+) av material-, tillbehörs- och varu-
lager 

På detta konto ingår värdeförändringar i kontot 15090000 Övrigt material och 
tillbehör samt kontot 15210000 Färdiga varor, 15280000 Markområden och 
kontot 15290000 Övriga färdiga omsättningstillgångar jämfört med situat-
ionen 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 arbetsgi-
vares sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 

410 Löner och arvoden 

denna typ omfattar förskottsinnehållning underkastade löner och arvoden (13 
§ lagen om förskottsuppbörd). Ersättningar enligt 25 § lagen om förskottsupp-
börd inklusive arbetsersättningar enligt 25 § lagen om förskottsuppbörd, vilka 
betalas till dem som inte omfattas av registret för förskottsuppbörd, behand-
las i grupp 43 Köp av tjänster. 

41000100 Egentliga löner för personal i tjänsteförhållanden 

På detta konto ingår lönerna för ordinarie personal och personal som ut-
nämns till ett tjänsteförhållande för viss tid. 

41000200 Arbetstids- och resultatbaserade tillägg och ersättningar för 
personal i tjänsteförhållanden (gl. övertidsersättning) 

41000300 Övertidsersättning för personer i tjänsteförhållanden 

41000350 Ersättningar för beredskap för personal i tjänsteförhållanden 
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41000400 Semesterpenning för personal i tjänsteförhållanden 

41000500 Semesterersättning för personal i tjänsteförhållanden 

41000600 Sjuktidstillägg för personal i tjänsteförhållanden 

41000700 Semestertillägg för personal i tjänsteförhållanden 

41000800 Resdagstillägg för personal i tjänsteförhållanden 

41000900 Övriga ersättningar och tillägg för personal i tjänsteförhållan-
den 

41010100 Löner för personal i arbetsförhållande 

På detta konto ingår lönerna för ordinarie personal och personal som ut-
nämns till ett arbetsförhållande för viss tid. 

41010200 Arbetstids- och resultatbaserade tillägg och ersättningar för 
personal i arbetsförhållanden (gl. övertidsersättning) 

41010205 Löner för personal i arbetsförhållande, finländare anställda i 
stationeringslandet 

Kontot används endast av utrikesministeriet. 

41010207 Löner för personal i arbetsförhållande, utlänningar anställda i 
stationeringslandet 

Kontot används endast av utrikesministeriet. 

41010300 Övertidsersättning för personal i arbetsförhållanden 

41010305 Övertidsersättning för personal i arbetsförhållande, finländare 
anställda i stationeringslandet 

Kontot används endast av utrikesministeriet. 

41010307 Övertidsersättning för personal i arbetsförhållande, utlän-
ningar anställda i stationeringslandet 

Kontot används endast av utrikesministeriet. 

41010350 Ersättningar för beredskap för personal i arbetsförhållanden 

41010400 Semesterpenning för personal i arbetsförhållanden 

41010500 Semesterersättning för personal i arbetsförhållanden 

41010600 Sjuktidstillägg för personal i arbetsförhållanden 

41010700 Semestertillägg för personal i arbetsförhållanden 

41010800 Lön för restid för personal i arbetsförhållanden 

41010900 Övriga ersättningar och tillägg för personal i arbetsförhållan-
den 

41020000 Återbäringar enligt sjukförsäkrings- m.fl. lagar 

På detta konto ingår ersättningar som betalats en bokföringsenhet för arbets-
tagares löneutgifter enligt sjukförsäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäk-
ring (privata försäkringsinrättningar) samt övriga motsvarande lagar. 

41028000 Olycksfallsersättningar som erhållits från Statskontoret 

På detta konto ingår ersättningar enligt lagen om olycksfallsersättning som 
Statskontoret betalat till bokföringsenheterna för arbetstagares löneutgifter.  
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41030100 Arvoden för personal i tjänsteförhållanden 

På detta konto ingår övriga löner och arvoden för ordinarie personal och per-
sonal som utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid. Dessa är till exempel 
förskottsinnehållningspliktiga expertarvoden, mötesarvoden och resultatpre-
mier. 

41030200 Arvoden för personal i arbetsförhållanden 

På detta konto ingår övriga löner och arvoden för ordinarie personal och per-
sonal som utnämns till ett arbetsförhållande för viss tid. Dessa är till exempel 
förskottsinnehållningspliktiga expertarvoden, mötesarvoden och resultatpre-
mier. 

41030300 Arvoden till utomstående personer 

På detta konto ingår övriga löner och arvoden för övriga personer än ordina-
rie personal och personal som utnämns till ett tjänsteförhållande eller arbets-
förhållande för viss tid för vilka finns en skyldighet att betala socialskyddsav-
gift. 

41030500 Lön på indragningsstat 

Kontot används av Statskontoret. 

41030510 Rehabiliteringspenning 

Kontot används av Statskontoret. 

41030600 Dagpenning till värnpliktiga, kadetter osv. och civiltjänstgö-
rande personer 

På detta konto ingår dagpenningen till t.ex. personer som genomför sin värn-
plikt eller civiltjänst och reservisternas löner. 

41080000 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 41180000. 

411 Lönebikostnader 

41100000 Arbetsgivarens socialskyddsavgifter 

På detta konto ingår arbetsgivarens obligatoriska socialskyddsavgifter. Såd-
ana är folkpensions- och sjukförsäkringsavgifterna. 

41120000 Pensionsavgifter 

På detta konto ingår obligatoriska pensionsavgifter. På detta konto bokförs 
också tilläggsbetalningar och återbäringar föranledda av den slutliga pens-
ionsavgiftsprocenten, dvs. skillnaden mellan den preliminära och slutliga av-
giften. 

41120001 Rättelser av pensionsavgifter 

På detta konto ingår rättelser av obligatoriska pensionsavgifter. 

41130000 Återbäringar av socialskyddsavgifter enligt sjukförsäkrings- 
m.fl. lagar 

På detta konto ingår den andel som minskats från socialskyddsavgifterna ba-
serande på ersättningarna enligt sjukförsäkringdenna typen, lagen om 
olycksfallsförsäkring samt övriga motsvarande lagar. 
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41140000 Olycksfall- och arbetarskyddspremier 

På detta konto ingår avgifterna för ekonomiskt stöd som motsvarar olycks-
falls- och grupplivförsäkringen samt arbetarskyddspremier som betalts till 
Statskontoret. 

41180000 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. 

41190000 Övriga socialförsäkringsavgifter som erläggs av arbetsgivaren 

På detta konto ingår arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt fri-
villiga socialskydds- och socialförsäkringsavgifter. Trafikskadeförsäkringarna 
konteras på kontot 45300000 Avgifter för trafikskador. 

42. Hyror 

420 Hyror 

42000000 Arrenden 

På detta konto ingår arrenden och tomtavgifter för andra än statens ämbets-
verk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

42010001 Hyror för bostäder  

På detta konto ingår hyran för de bostäder som inte specificeras i de efterföl-
jande underindelningarna 42010100 – 42020300 och som är för andra än sta-
tens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

42010100 Hyror för bostäder, kapitalhyra 

På detta konto ingår kapitalandelen i hyran för bostäderför andra än statens 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten, t.ex. utgående 
från hyreskontrakt som gjorts med Senaten. 

42010200 Hyror för bostäder, drifts- och underhållshyra 

På detta konto ingår andelen för drift och underhållning i hyran för bostäder för 
andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budge-
ten, t.ex. utgående från hyreskontrakt som gjorts med Senaten. 

42020001 Hyror för övriga byggnader  

På detta konto ingår hyran för övriga lokaler och byggnader som inte specifi-
ceras i de efterföljande underindelningarna 42020100 – 42020300 och som 
är för andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

Sådana är exempelvis hyror för kontor, inrättningar, fabriker, garage och öv-
riga verksamhetslokaler. Hyresförhållandets längd har inte någon betydelse 
för det konto som avses, om ämbetsverket inte använder det specifika kontot 
42020300 för kortvariga hyror. 

42020100 Hyra för övriga byggnader, kapitalhyra 

På detta konto ingår kapitalandelen i hyran för övriga lokaler och byggnader 
för andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten, t.ex. utgående från hyreskontrakt som gjorts med Senaten. 
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42020200 Hyror för övriga byggnader, drifts- och underhållshyra 

På detta konto ingår andelen för drift och underhållning i hyran för övriga lo-
kaler och byggnader för andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller stat-
liga fonder utanför budgeten, t.ex. utgående från hyreskontrakt som gjorts 
med Senaten. 

42020300 Hyror för övriga byggnader, kortfristiga hyror   

Detta konto innehåller de hyror som orsakats av kortfristigt hyrande av övriga 
lägenheter och byggnader, som till exempel mötes- och utbildningsutrymmen, 
för andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

42030000 Hyror för transportmedel 

På detta konto ingår hyror och leasingavgifter som betalats för transportmedel 
för andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. Reparations- och underhållstjänster som köpts av fristående 
transportmedelsentreprenörer hör till gruppen 430 Reparations- och 
underhållstjänster. 

42040000 Hyror för ICT-utrustning 

På detta konto ingår hyror för ICT-utrustningar för andra än statens 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

Inköpskostnader för datateknisk kapacitet och tjänster relaterade till 
användning av ICT-server bokförs på konto 43230 ICT användningstjänster. 
eller kontot 43250 Inköp av ICT-tjänster, interna. 

42050000 Hyror för övriga maskiner och apparater 

På detta konto ingår hyror för maskiner och apparater som inte kan 
specificeras ingå i någon annan grupp under detta kontoslag och som betalas 
till andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

42090000 Övriga hyror 

På detta konto ingår de betalda hyror, som inte kan specificeras på andra 
konton i detta slag och som betalas åt andra än statens ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

42098000 Hyror, interna 

På detta konto ingår alla hyror från kontoslaget 420 som är betalda åt statens 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

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 omfat-
tas av registret för förskottsuppbörd. Pensionsavgifter i anslutning till arbets-
ersättningar bokförs på kontot 41120000 Pensionsavgifter.  

Till köp av tjänster hör även arvoden för vilka ämbetsverket inte betalar för-
skottsinnehållning eller socialskyddsavgift. Utgifter för personalens resetjäns-
ter samt övriga reseutgifter som fakturerats separat konteras på gruppen 450 
Reseutgifter. 
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430 Reparations- och underhållstjänster 

På detta konto ingår reparations- och underhållstjänster som köpts av utom-
stående med undantag av reparations- och underhållstjänster för ICT-
utrustningen som bokförs på kontot 43920001 Expert- och underhållstjänster 
inom datateknik eller kontot 43928001 Expert- och underhållstjänster inom 
datateknik, interna. Därtill hör även reparations och underhållstjänster som 
köpts av utomstående inbegripet maskin- och transportentreprenörer. Till re-
paration 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. 

43000000 Reparations- och underhållstjänster för bostadsbyggnader 

På detta konto ingår köp av reparations- och underhållstjänster för bostads-
byggnader från andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder 
utanför budgeten. 

43010000 Reparations- och underhållstjänster för övriga byggnader 

På detta konto ingår köp av reparations- och underhållstjänster för kontors- 
och fabriksbyggnader samt anläggningar och övriga byggnader från andra än 
statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

43018000 Reparations- och underhållstjänster för övriga byggnader, 
interna 

På detta konto ingår inköp av reparations- och underhållstjänster för bostads- 
kontors- och fabriksbyggnader samt anläggningar och övriga byggnader som 
köpts av statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

43020000 Reparations- och underhållstjänster för mark- och vattenkon-
struktioner 

På detta konto ingår inköp av reparations- och underhållstjänster för mark- och 
vattenkonstruktioner från andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller 
statliga fonder utanför budgeten. Sådana är exempelvis reparations- och 
underhållstjänster för vägar, gator, broar och hamnar. 

43030000 Reparations- och underhållstjänster för transportmedel 

På detta konto ingår inköp av reparations- och underhållstjänster för 
transportmedel från andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga 
fonder utanför budgeten. 

43050000 Reparations- och underhållstjänster för övriga maskiner och 
apparater 

På detta konto ingår köp av reparations- och underhållstjänster för maskiner 
och apparater som inte kan specificeras ingå i någon annan grupp under detta 
kontodenna typ. Och som är köp från andra än statens ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

43090000 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. Och som är köp från andra än statens ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 
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43098000 Reparations- och underhållstjänster, interna  

På detta konto ingår alla reparations- och underhållstjänster som bokförs under 
kontoslag 430, icke medräknat poster som registreras på kontot 43018 
Reparations- och underhållstjänster för övriga byggnader, interna, och som 
köpts från statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

431 Byggnadstjänster 

Denna typ omfattar köpta byggnadstjänster. På kontot konteras också rese- 
och materialutgifter som betalts till tjänsteproducenten samt byggnadstjänster 
som köpts från maskin- och transportentreprenörer. 

43100000 Byggnadstjänster för bostadsbyggnader 

På detta konto ingår byggnadstjänster för bostadsbyggnader som köpts från 
andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

43110000 Byggnadstjänster för övriga byggnader 

På detta konto ingår köp av byggnadstjänster för kontors- och fabriksbyggna-
der samt anläggningar och övriga byggnader från andra än statliga 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

43120000 Byggnadstjänster för mark- och vattenkonstruktioner 

På detta konto ingår köp av byggnadstjänster för mark- och vattenkonstrukt-
ioner från andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder 
utanför budgeten. 

43190000 Övriga byggnadstjänster 

På detta konto ingår köp av byggnadstjänster som inte kan specificeras på 
något annat konto av denna typ och som köpts av andra än statens 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

43198000 Byggnadstjänster, interna 

På detta konto ingår alla inköp av byggnadstjänster från kontoslaget 431 som 
är köpta av statens ämbetsverk, inrättningar eller av statliga fonder utanför 
budgeten. 

432 Kontorstjänster 

denna typ omfattar köp av trycknings-, annonserings-, telekommunikations- 
och banktjänster samt övriga kontorstjänster. På kontot konteras också 
material- och reseutgifter som fakturerats av tjänsteproducenten. 

43200000 Tryckningstjänster 

På detta konto ingår inköp av tryckningstjänster från andra än statliga 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. Sådana tjänster 
är också kopierings- och bokbindningstjänster. 

43210000 Annonserings-, reklam- och marknadsföringstjänster 

På detta konto ingår köp av annonserings-, reklam- och 
marknadsföringstjänster. från andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller 
statliga fonder utanför budgeten. 

43220100 Posten 

På detta konto ingår posttjänster från andra än statliga ämbetsverk, inrätt-
ningar eller statliga fonder utanför budgeten. 
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43220300 Dataöverföringstjänster 

På detta konto ingår dataöverföringstjänster och telefontjänster inklusive in-
stallationsutgifterna i samband med dessa från andra än statens ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

43230000 ICT användningstjänster 

På detta konto ingår inköpskostnader för tjänster i anslutning till inköp och 
användning av datateknisk kapacitet från andra än statliga ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

På detta konto bokförs också avgifter för uppdatering och service av program 
samt avgifter för användning av och nyttjanderätten till databaser. P lanerings- 
och experttjänster i anslutning till ICT bokförs på konto 43920 Sakkunnig- och 
utredningstjänster eller kontot 43928 Sakkunnig- och utredningstjänster, 
interna. 

43240000 Banktjänster 

På detta konto ingår provisioner och serviceavgifter för förvaltning av 
bankkonton, förmedling av betalningar, valutaväxling och andra motsvarande 
tjänster från andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder 
utanför budgeten. Utgifter i anslutning till statliga skulder och lån bokförs under 
kontoslag 519 Övriga finansiella kostnader. 

43250000 Inköp av ICT-tjänster, interna 

I detta konto ingår ersättningar av kostnader för inköp av ICT-tjänster som 
betalats till statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten som fungerar som servicecenter. Servicecentret bokför 
kostnadsersättningarna som erhållits till kontot 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 eller till kontot 39680014 Fristående fakturering, övriga, interna. 

43250002 Inköp av ICT-tjänster, ska aktiveras, interna 

På detta konto ingår ersättningar av kostnader för inköp av ICT-tjänster som 
betalats till statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten som fungerar som servicecenter. Ersättningarna aktiveras som 
pågående anläggningstillgångar. Servicecentret bokför 
kostnadsersättningarna som erhållits till kontot 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 eller till kontot 39680014 Fristående fakturering, övriga, interna. 

43270000 Programtjänster 

På detta konto ingår program som köpts som en tjänst (SaaS-tjänster) från 
andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder som är utanför 
budgeten. Kontot innehåller även tjänster som skaffats med beteckningen 
ASP (ASP = application service provision). 

43280000 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, interna 

I detta konto ingår ersättningar av kostnader för inköp av ekonomi- och 
personalförvaltningstjänster som betalats till statliga ämbetsverk, inrättningar 
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eller statliga fonder utanför budgeten som fungerar som servicecenter. 
Servicecentret bokför kostnadsersättningarna som erhållits till kontot 
39680000 Kostnadsersättningar för serviceverksamhet, interna, 39680010 
Uppskattningsfakturering för tjänsteverksamhet, interna, 39680011 Rättelse-
fakturering för tjänsteverksamhet, interna, 39680012 Fristående fakturering, 
timmar, interna, 39680013 Fristående fakturering, datasystem, interna eller 
39680014 Fristående fakturering, övriga, interna. 

43280002 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, ska aktiv-
eras, interna 

På detta konto ingår ersättningar av kostnader för inköp av ekonomi- och 
personalförvaltningstjänster som betalats till statliga ämbetsverk, inrättningar 
eller statliga fonder utanför budgeten som fungerar som servicecenter. 
Ersättningarna aktiveras som pågående anläggningstillgångar. Servicecentret 
bokför kostnadsersättningarna som erhållits på kontot 39680000 
Kostnadsersättningar för serviceverksamhet, interna, 39680010 Uppskatt-
ningsfakturering för tjänsteverksamhet, interna, 39680011 Rättelsefakturering 
för tjänsteverksamhet, interna, 39680012 Fristående fakturering, timmar, in-
terna, 39680013 Fristående fakturering, datasystem, interna eller 39680014 
Fristående fakturering, övriga, interna. 

43290000 Övriga kontorstjänster 

I detta konto ingår inköp av kontorstjänster, som inte kan specificeras tillhöra 
något annat konto under detta kontoslag och som köpts av andra än statens 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. På kontot 
bokförs också inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster köpta av 
andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

43298000 Kontorstjänster, interna 

På detta konto ingår alla tjänster inköpta av statens ämbetsverk, inrättningar 
eller statliga fonder utanför budgeten som bokförs på kontoslaget 432, icke 
medräknat poster som bokförs på kontona 43250 Inköp av ICT-tjänster, interna 
eller kontot 43280 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, interna. 

433 Personaltjänster 

denna typ omfattar av utomstående inköpta utbildnings-, hälso- och rekreat-
ionstjänster för statsanställda samt övriga personaltjänster för statsanställda. 

43300000 Utbildningstjänster 

På detta konto ingår köp av utbildningstjänster för statsanställda. Sådana är 
exempelvis kurs- och konferensavgifter samt deltagar- och anmälningsavgif-
ter. Personalutbildningstjänster för andra än statsanställda bokförs på konto 
43930000 Övriga utbildningstjänster eller på konto 43998000 Övriga tjänster, 
interna. Utbildningsmaterial som anskaffats separat bokförs i grupp 40. 
Material, tillbehör och varor. Förskottsinnehållning underkastade utbildararvo-
den bokförs i grupp 410 Löner och arvoden. Utgifter för resetjänster som hänför 
sig till utbildning och som faktureras separat bokförs i grupp 450 Resetjänster. 

Om hyran för utbildningslokalerna inte faktureras separat bokförs också hy-
rans andel på detta konto. I det fallet att hyran för utbildningslokalerna faktu-
reras skilt bokförs den i grupp 420 Hyror. 

43310001 Hälsovårdstjänster  

På detta konto ingår kostnaderna för de hälsovårdstjänstersom inte specifice-
ras i de efterföljande underindelningarna 43310200 - 43310203. 
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Sådana är till exempel utgifter för läkararvoden samt undersöknings- och 
vårdtjänster. Utgifter för hälsovårdstjänster för andra än statsanställda bok-
förs på konto 43940000 Övriga hälsovårdstjänster. 

43310200 Hälsovårdstjänster FPA:s ersättningsklass I 

På detta konto ingår kostnaderna i samband med hälsovårdstjänster i FPA:s 
ersättningsklass I. Närmare information om vad som ingår i ersättningsklass 
1 finns i FPA:s anvisningar.  

43310201 Hälsovårdstjänster FPA:s ersättningsklass II 

På detta konto ingår kostnaderna i samband med hälsovårdstjänster i FPA:s 
ersättningsklass 2. Närmare information om vad som ingår i ersättningsklass 
2 finns i FPA:s anvisningar. 

43310203 Hälsovårdstjänster FPA:s ersättningsklass 0 

På detta konto ingår kostnaderna i samband med hälsovårdstjänster i FPA:s 
ersättningsklass 0. Närmare information om vad som ingår i ersättningsklass 
0 finns i FPA:s anvisningar. 

43320000 Återbäring av kostnader för företagshälsovård 

På detta konto ingår återbäring av kostnader för företagshälsovården. 

43330000 Rekreationstjänster 

På detta konto ingår köp av rekreationstjänster för personalen. 

43390000 Övriga personaltjänster 

På detta konto konteras utgifterna för sådana personaltjänster som inte kan 
specificeras på något annat konto av denna typ 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. 

43400000 Städtjänster 

På detta konto ingår inköp av byggnadsstädtjänsterfrån andra än statliga 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder som är utanför budgeten. Sådana 
är exempelvis tjänster för städning av lokaler inomhus och för fönstertvätt. 
Städmaterial som anskaffats separat bokförs under 40050000 
Rengöringsmedel och -tillbehör eller kontot 40098000 Material, förnödenheter 
och varor, interna. 

43408000 Städservice, interna 

På detta konto ingår inköp av byggnadsstädtjänster från statliga ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. Sådana är exempelvis 
tjänster för städning av lokaler inomhus och för fönstertvätt. Städmaterial som 
anskaffats separat bokförs under 40050000 Rengöringsmedel och -tillbehör 
eller kontot 40098000 Material, förnödenheter och varor, interna. 

43410000 Tvättinrättningstjänster 

På detta konto ingår inköp av tvätteritjänster från andra än statliga ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

43418000 Tvätteritjänster, interna 

På detta konto ingår inköp av tvätteritjänster från statliga ämbetsverk, 
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inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

43420000 Tjänster för miljövård och -underhåll 

På detta konto ingår inköp av tjänster för renhållning av miljön från andra än 
statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. Sådana 
är exempelvis avgifter för avfallshantering och tjänster för städning av gator, 
gårdar och vägar. 

43428000 Tjänster för miljövård och -underhåll, interna 

På detta konto ingår inköp av tjänster för renhållning av miljön från statliga 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. Sådana är 
exempelvis avgifter för avfallshantering och tjänster för städning av gator, 
gårdar och vägar. 

439 Övriga tjänster 

43900000 Förplägningstjänster 

På detta konto ingår inköp av förplägningstjänster från andra än statliga 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder som är utanför budgeten. 

43910000 Bevaknings- och säkerhetstjänster 

På detta konto ingår inköp av bevaknings- och säkerhetstjänster från andra än 
statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder som är utanför budgeten. 
Sådana är exempelvis tjänster för bevakning av fastigheter samt 
bevakningstjänster som sköts med hjälp av teknisk apparatur. 

43920000 Sakkunnig- och utredningstjänster 

På detta konto ingår inköp av sakkunnig- och utredningstjänster från andra än 
statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

Detta konton ingår till exempel konsulttjänster och av utomstående köpta ut-
rednings- och planeringstjänster. 

43920001 Expert- och underhållstjänster inom datateknik 

På detta konto ingår expert- och underhållstjänster inom datateknik som köpts 
från andra parter än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder ut-
anför budgeten. På detta konto bokförs också tilläggsarbeten i fråga om pro-
gram som skräddarsytts för uppdragsgivaren i sådana fall då anskaffningspri-
set inte aktiveras. I fall att anskaffningspriset aktiveras bokförs det på kontot 
11400000 Självtillverkade och på beställning tillverkade datasystem. 

43920002 Kapitalförvaltningskostnader  

43920004 Lagringskostnader  

43920010 Översättnings- och tolktjänster 

På detta konto ingår anskaffning av översättnings- och tolktjänster av andra 
än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

43928000 Sakkunnig- och utredningstjänster, interna 

På detta konto ingår inköp av sakkunnig- och utredningstjänster från statliga 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

Tjänster som redogörs på detta konto är till exempel konsulttjänster och 
sakkunnig- och utredningstjänster inköpta av statens ämbetsverk, inrättningar 
och statliga fonder utanför budgeten. Kostnadsersättningar som betalats åt 
statens ämbetsverk, inrättningar, och statliga fonder utanför budgeten som 
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fungerar som servicecentraler bokförs på kontot 43250000 Inköp av ICT-
tjänster, interna eller kontot 43280000 Inköp av ekonomi- och 
personalförvaltningstjänster, interna. 

43928001 Expert- och underhållstjänster inom datateknik, interna 

På detta konto ingår expert- och underhållstjänster inom datateknik som köpts 
från statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. På 
detta konto bokförs också tilläggsarbeten i fråga om program som skräddar-
sytts för uppdragsgivaren i sådana fall då anskaffningspriset inte aktiveras. 
Kostnadsersättningar som betalats åt statens ämbetsverk, inrättningar, och 
statliga fonder utanför budgeten som fungerar som servicecentraler bokförs på 
kontot 43250000 Inköp av ICT-tjänster, interna eller kontot 43280000 Inköp av 
ekonomi- och personalförvaltningstjänster, interna. 

43928002 Sakkunnig- och utredningstjänster, ska aktiveras, interna 

På detta konto ingår inköp av sakkunnig- och utredningstjänster från statliga 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. Inköpen aktiv-
eras som pågående anläggningstillgångar.  
 
Tjänster som redogörs på detta konto är till exempel konsulttjänster och 
sakkunnig- och utredningstjänster som aktiveras som pågående 
anläggningstillgångar. Kostnadsersättningar som betalats åt statens 
ämbetsverk, inrättningar, och statliga fonder utanför budgeten som fungerar 
som servicecentraler och som aktiveras som pågående anläggningstillgångar 
bokförs på kontot 43250002 Inköp av ICT-tjänster, ska aktiveras, interna eller 
kontot 43280002 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, ska 
aktiveras, interna. 

43928003 Expert- och underhållstjänster inom datateknik, ska aktiveras, 
interna 

På detta konto ingår sakkunnig- och underhållstjänster inom datateknik som 
köpts från statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budge-
ten. Inköpen aktiveras som pågående anläggningstillgångar.  
Kostnadsersättningar som betalats åt statens ämbetsverk, inrättningar, och 
statliga fonder utanför budgeten som fungerar som servicecentraler bokförs på 
kontot 43250002 Inköp av ICT-tjänster, ska aktiveras,  interna eller kontot 
43280002 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, ska aktiveras, 
interna. 

 

43930000 Övriga utbildningstjänster 

På detta konto ingår personalutbildningstjänster för andra än statsanställda 
och som har köpts av andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga 
fonder utanför budgeten. Personalutbildningstjänster för statsanställda bokförs 
på konto 43300 Utbildningstjänster. 

43940000 Övriga hälsovårdstjänster 

På detta konto ingår hälsovårdstjänster med undantag för 
personalhälsovårdstjänster för statsanställda och som har köpts av andra än 
statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 
Statsanställdas personalvårdstjänster bokförs på konto 43310 
Hälsovårdstjänster. 

43968000 Kostnadsersättningar för samarbete, interna 

På detta konto ingår kostnadsersättningar för samarbete som betalats åt 
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statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 
Motkontot till detta konto är oftast 39670 Kostnadsersättningar för samarbete, 
erhållna, interna. 

På detta konto bokförs även de lagstadgade kostnadsersättningar som skall 
betalas till bokföringsenheten för skötsel av betalningstransaktioner, bokfö-
ringen 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 ra-
diofond (745/1998) och kostnadsersättningar som enligt 10 § i lag om brand-
skyddsfonden (306/2003) skall betalas ur brandskyddsfonden till de delar 
som inrikesministeriet driver in sina kostnader av brandskyddsfonden.  

43978000 Finansieringsandelar för samfinansierad verksamhet, interna 

På detta konto ingår finansieringsandelar för samfinansierad verksamhet som 
betalats åt statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. Motkontot till detta konto är alltid 39780000 Intäkter från den 
samfinansierade verksamheten, interna. 

43990000 Övriga tjänster  

På detta konto ingår de tjänster inköpta av andra än statens ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten 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.  

43990001 Anordningstjänster för möten, seminarier o.s.v. 

På detta konto ingår anordningstjänster för möten, mötesgrupper, seminarier 
och övriga tillställningar samt i samband med video- och distanskonferenser, 
och som har inköpts från andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller stat-
liga fonder utanför budgeten. 

43990002 Arbetsersättningar 

Kontot omfattar arbetsersättning i enlighet med 25 § lagen om förskottsupp-
börd som betalas till dem som inte omfattas av registret för förskottsuppbörd. 
På detta konto ingår också priset. 

43998000 Övriga tjänster, interna 

På detta konto ingår inköp av tjänster som bokförs i kontoslag 439, som har 
köpts av statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten, och som inte bokförs i andra konton inom kontogruppen 43 . 

43998002 Övriga tjänster, ska aktiveras, interna 

På detta konto ingår inköp av tjänster som bokförs i kontoslag 439, som har 
köpts av statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten, och som inte bokförs på andra konton inom kontogruppen 43. 
Inköpen aktiveras som pågående anläggningstillgångar. 

 

45. Övriga kostnader 

Denna grupp omfattar sådana anskaffningar som inte är anskaffningar av an-
läggningstillgångar eller omsättningstillgångar. Dessutom ingår i denna typ 
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kostnadsersättningar som betalas ut till personalen. 

450 Reseutgifter 

I denna typ ingår bl.a. personalens reseutgifter och övriga resekostnader som 
faktureras separat. Under denna typ bokförs också resekostnader som beta-
las till utomstående. Resekostnader fakturerade i samband med tjänster 
köpta av utomstående handläggs i anslutning till respektive tjänster i grupp 
43 Köp av tjänster. 

45000100 Dagpenning inom landet 

På detta konto ingår dagpenningar och måltidsersättningar i samband med 
resor inom landet. 

45000200 Dagpenning utomlands 

På detta konto ingår dagpenningar och måltidsersättningar i samband med 
resor i utlandet. 

45010000 Kilometerersättningar 

På detta konto ingår kilometerersättningar. 

45020001 Resetjänster 

På detta konto ingår utgifterna för resetjänster. Resetjänster är till exempel 
resebiljetter, inkvarteringsutgifter, taxikostnader samt servicetjänster som re-
sebyrån debiterar för resan. 

45028000 Resetjänster, interna 

På detta konto ingår inköp av resetjänster från statens ämbetsverk, inrätt-
ningar eller statliga fonder utanför budgeten. Sådana är exempelvis diplo -
mat- och tjänstepass. 

451 Övriga kostnadsersättningar som betalas till personalen 

45100000 Övriga kostnadsersättningar 

På detta konto ingår kostnadsersättningar som betalas ti ll personalen. Såd-
ana är exempelvis ersättningar för arbetskläder och arbetsredskap, måltids- 
och hyresersättningar för dem som utför civiltjänst samt lokala tillägg vid en-
heter utomlands. 

45100301 Lokaltillägg i utlandet inklusive partner- och barntillägg 

Konto används endast för ersättning enligt lagen eller förordningen för ut-
landsrepresentation. 

45100302 Omständighetstillägg i utlandet inklusive partner- och barn-
tillägg 

Konto används endast för ersättning enligt lagen eller förordningen för ut-
landsrepresentation. 

45100303 Bostadsersättning i utlandet 

Konto används endast för ersättning enligt lagen eller förordningen för ut-
landsrepresentation. 

45100304 Beredskapsersättning i utlandet 

Konto används endast för ersättning enligt lagen eller förordningen för ut-
landsrepresentation. 
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45100306 Representationsersättning i utlandet 

Konto används endast för ersättning enligt lagen eller förordningen för ut-
landsrepresentation. 

45100307 Utbildnignsresättning för barn i utlandet 

Konto används endast för ersättning enligt lagen eller förordningen för ut-
landsrepresentation. 

45100308 Hemresor för semester från utlandet 

Konto används endast för ersättning enligt lagen eller förordningen för ut-
landsrepresentation. 

45100309 Mötesresor från utlandet 

Konto används endast för ersättning enligt lagen eller förordningen för ut-
landsrepresentation. 

45100310 Begravningsresor från utlandet 

Konto används endast för ersättning enligt lagen eller förordningen för ut-
landsrepresentation. 

45100312 Flyttresor från och till utlandet 

Konto används endast för ersättning enligt lagen eller förordningen för ut-
landsrepresentation. 

45100313 Flyttersättning i utlandet 

Konto används endast för ersättning enligt lagen eller förordningen för ut-
landsrepresentation. 

45100322 Stöd för dagvård för barn i utlandet 

Konto används endast för ersättning enligt lagen eller förordningen för ut-
landsrepresentation.  

452 Avgifter för nyttjanderätt 

45200000 Patent-, licens- och användarrättsavgifter 

På detta konto ingår patent- och licensavgifter samt övriga 
användarrättsavgifter, som betalats åt andra än statens ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. På kontot ingår även 
användarrättsavgifter för programvaror då anskaffningsutgiften är under 
aktiveringsgränsen eller då användningstiden är högst ett år. Licensavgifter för 
program som aktiveras bokförs på kontot 11200000 Köpta färdiga program och 
datasystem. Anslutningsavgifter med lång verkningstid som ska aktiveras 
bokförs på kontot 11230000 Anslutningsavgifter. 

45200010 Patent-, licens- och användarrättsavgifter, inventarier 

På detta konto förs patent- och licensavgifter, användarrättsavgifter för pro-
gramvaror samt övriga användarrättsavgifter, när anskaffningskostnaden regi-
streras med bokföringsfunktionen för inventarier i Kieku-systemet, och kostna-
den gäller andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utan-
för budgeten. Anskaffningskontot med slutsiffrorna 010 för inventarier är av 
typen resultaträkningskonto, som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

45208000 Patent-, licens- och användarrättsavgifter, interna 

På detta konto ingår patent- och licensavgifter samt övriga 
användarrättsavgifter, som betalats åt statens ämbetsverk, inrättningar eller 
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statliga fonder utanför budgeten. På kontot ingår även användarrättsavgifter 
för programvaror då anskaffningsutgiften är under aktiveringsgränsen eller då 
användningstiden är högst ett år. Licensavgifter för program som aktiveras 
bokförs på kontot 11200000 Köpta färdiga program och datasystem. 
Anslutningsavgifter med lång verkningstid som ska aktiveras bokförs på kontot 
11230000 Anslutningsavgifter. 

453 Skadeförsäkringsavgifter 

45300000 Avgifter för trafikskador 

På detta konto ingår exempelvis avgifter för trafikskador som betalats till 
Statskontoret. Reseförsäkringarna bokförs i grupp 450 Resetjänster. De ska-
deersättningar som betalats av Statskontoret hör till punkt 830 Överföringse-
konomins övriga kostnander. Övriga skadeersättningar som staten betalat 
bokförs i grupp 610 Betalda ersättningar. Olycksfallsavgifter, avgifter som 
motsvarar det ekonomiska stödet för grupplivförsäkringar och arbetslöshets-
försäkringar hör till punkt 411 Lönebikostnader. 

45390000 Övriga skadeförsäkringsavgifter 

På detta konto ingår sådana skadeförsäkringsavgifter som inte kan specifice-
ras på andra konton av denna typ. Reseförsäkringarna bokförs i grupp 450 
Resetjänster. 

454 Medlemsavgifter 

45400000 Medlemsavgifter till Finland 

På detta konto ingår medlemsavgifter till finländska samfund. 

45410000 Medlemsavgifter utomlands 

Detta konto omfattar medlemsavgifter till andra internationella organisationer 
än EU. Finansierings- och betalningsandelarna i internationella organisat-
ioner hänförs till kontot 82800000 Överföringsekonomins driftsekonomiska 
kostnader, utlandet. 

455 Förluster vid försäljning av egendom 

Denna typ omfattar försäljningsförluster vid försäljning av nationalförmögen-
het och anläggningstillgångar. Kontona av denna typ krediteras med försälj-
ningsinkomster för egendom och debiteras med den oavskrivna utgiftsresten 
för motsvarande egendom när utgiftsresten är större än försäljningsinkoms-
ten. 

Utgående från faktureringen eller avgifter för nationalförmögenhet och an-
läggningstillgångar som följs i Kieku-bokföringen bokförs försäljningsförluster 
på ett konto med slutsiffror 010 och registreringen av budgetbokföringen finns 
på raden i konteringen på detta konto med slutsiffror 010. Bokföringen av an-
läggningstillgångar registrerar en mottransaktion för försäljningsinkomsten på 
detta utredningskonto med slutsiffror 010 samt skillnaden mellan försäljnings-
pris och bokföringsvärde på försäljningsvinstkontot när den sålda enheten för 
anläggningstillgångar avlägsnas från bokföringen av anläggningstillgångar. 
Utredningskontot med slutsiffror 010 för försäljningsförlusterna för tillgångar 
är av typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet.  

45500000 Försäljningsförluster vid försäljning av immateriell egendom 

På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av övrig immateriell 
egendom. 
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45500010 Försäljningsförluster från försäljning av övrig immateriell 
egendom, utredningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsförlust som följs från faktureringen eller ge-
nom betalningen vid Kieku-bokföringen över anläggningstillgångar. Registre-
ringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i konteringen. 

Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen för försälj-
ningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljningspriset och 
bokföringsvärdet på förlustkontot 45500000 Försäljningsförluster från försälj-
ning av övrig immateriell egendom, när den sålda enheten för anläggningstill-
gångar avlägsnas från bokföringen över anläggningstillgångar. Utrednings-
kontot med slutsiffror 010 för försäljningsförlusterna för tillgångar är av typen 
resultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

45510000 Försäljningsförluster vid försäljning av jord- och vattenområ-
den 

På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av jord- och vatten-
områden samt byggnadsmarks- och vattenområden. 

45510010 Försäljningsförluster från försäljning av jord- och vattenområ-
den, utredningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsförlust som följs från faktureringen eller ge-
nom betalningen vid Kieku-bokföringen över anläggningstillgångar. Registre-
ringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i konteringen. 

Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen för försälj-
ningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljningspriset och 
bokföringsvärdet på förlustkontot 45510000 Försäljningsförluster från försälj-
ning av jord- och vattenområden, när den sålda enheten för anläggningstill-
gångar avlägsnas från bokföringen för anläggningstillgångar. Utredningskon-
tot med slutsiffror 010 för försäljningsförlusterna för tillgångar är av typen re-
sultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

45520000 Försäljningsförluster vid försäljning av bostadsbyggnader 

På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av bostadsbyggna-
der. Om bostadsbyggnaden säljs inklusive tomt upptas tomtens värde i punkt 
45510000 Försäljningsförluster vid försäljning av jord- och vattenområden. 
Försäljningsförluster vid försäljning av lägenhetsaktier konteras under 
45580000 Försäljningsförluster vid vid försäljning av övriga aktier och ande-
lar. 

45520010 Försäljningsförluster från försäljning av bostadsbyggnader, ut-
redningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsförlust som följs från faktureringen eller ge-
nom betalningen vid Kieku-bokföringen över anläggningstillgångar. Registre-
ringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i konteringen. 

Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen för försälj-
ningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljningspriset och 
bokföringsvärdet på förlustkontot 45520000 Försäljningsvinster från försälj-
ning av bostadsbyggnader, när den sålda enheten för anläggningstillgångar 
avlägsnas från bokföringen för anläggningstillgångar. Utredningskontot med 
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slutsiffror 010 för försäljningsförluster av tillgångar är av typen resultaträk-
ningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

45530000 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 45510000 Försäljningsförluster vid försäljning av jord- och vattenområ-
den. 

45530010 Försäljningsförluster från försäljning av övriga byggnader, ut-
redningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsförlust som följs från faktureringen eller ge-
nom betalningen vid Kieku-bokföringen över anläggningstillgångar. Registre-
ringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i konteringen. 

Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen för försälj-
ningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljningspriset och 
bokföringsvärdet på förlustkontot 45530000 Försäljningsförluster från försälj-
ning av övriga byggnader, när den sålda enheten för anläggningstillgångar 
avlägsnas från bokföringen för anläggningstillgångar. Utredningskontot med 
slutsiffror 010 för försäljningsvinsterna för tillgångar är av typen resultaträk-
ningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

45540000 Försäljningsförluster vid försäljning av konstruktioner 

På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av konstruktioner. 

45540010 Försäljningsförluster från försäljning av konstruktioner, utred-
ningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsförlust som följs från faktureringen eller ge-
nom betalningen vid Kieku-bokföringen över anläggningstillgångar. Registre-
ringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i konteringen. 

Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen för försälj-
ningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljningspriset och 
bokföringsvärdet på förlustkontot 45540000 Försäljningsförluster från försälj-
ning av konstruktioner, när den sålda enheten för anläggningstillgångar av-
lägsnas från bokföringen för anläggningstillgångar. Utredningskontot med 
slutsiffror 010 för försäljningsförlusterna för tillgångar är av typen resultaträk-
ningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

45550000 Försäljningsförluster vid försäljning av transportmedel 

På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av transportmedel. 
Transportmedel är exempelvis bilar, flygplan, flak och släpvagnar. 

45550010 Försäljningsförluster från försäljning av transportmedel, utred-
ningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsförlust som följs från faktureringen eller ge-
nom betalningen vid Kieku-bokföringen över anläggningstillgångar. Registre-
ringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i konteringen. 

Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen för försälj-
ningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljningspriset och 
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bokföringsvärdet på förlustkontot 45550000 Försäljningsförluster från försälj-
ning av transportmedel, när den sålda enheten för anläggningstillgångar av-
lägsnas från bokföringen för anläggningstillgångar. Utredningskontot med 
slutsiffror 010 för försäljningsförlusterna för tillgångar är av typen resultaträk-
ningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

45560000 Försäljningsförluster vid försäljning av övriga maskiner och 
anordningar 

På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av maskiner och an-
ordningar. Sådana är till exempel kontorsmaskiner och -anordningar samt ar-
betsmaskiner. 

45560010 Försäljningsförluster från försäljning av övriga maskiner och 
apparater 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsförluster som följs från faktureringen eller ge-
nom betalningen vid bokföring i Kieku-bokföring över anläggningstillgångar. 
Registreringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i konteringen. 

Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen för försälj-
ningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljningspriset och 
bokföringsvärdet på förlustkontot 45560000 Försäljningsförluster vid försälj-
ning av övriga maskiner och anordningar, när den sålda enheten för anlägg-
ningstillgångar avlägsnas från bokföringen för anläggningstillgångar. Utred-
ningskontot med slutsiffror 010 för försäljningsförlusterna för tillgångar är av 
typen resultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

45570000 Försäljningsförluster vid försäljning av fastighetsaktier 

På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av fastighetsaktier. 
Försäljningen av lägenhetsaktier hör till punkt 45580000 Försäljningsförluster 
vid försäljning av övriga aktier och andelar. 

45570010 Försäljningsförluster från försäljning av fastighetsaktier, utred-
ningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsförlust som följs från faktureringen eller ge-
nom betalningen vid Kieku-bokföringen över anläggningstillgångar. Registre-
ringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i konteringen. 

Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen för försälj-
ningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljningspriset och 
bokföringsvärdet på förlustkontot 45570000 Försäljningsförluster från försälj-
ning av fastighetsaktier, när den sålda enheten för anläggningst illgångar av-
lägsnas från bokföringen för anläggningstillgångar. Utredningskontot med 
slutsiffror 010 för försäljningsförlusterna för tillgångar är av typen resultaträk-
ningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

45580000 Försäljningsförluster vid försäljning av övriga aktier och ande-
lar 

På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av övriga aktier och 
andelar, exempelvis försäljningsförluster för lägenhetsaktier och telefonande-
lar. 

45580001 Försäljningsförluster från försäljning av aktier 

Detta konto används av Statens pensionsfond. 
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45580002 Försäljningsförluster från försäljning av andelar 

Detta konto används av Statens pensionsfond. 

45580010 Försäljningsförluster från försäljning av övriga aktier och an-
delar, utredningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsförlust som följs från faktureringen eller ge-
nom betalningen vid Kieku-bokföringen över anläggningstillgångar. Registre-
ringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i konteringen. 

Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen för försälj-
ningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljningspriset och 
bokföringsvärdet på förlustkontot 45580000 Försäljningsförluster från försälj-
ning av övriga aktier och andelar, när den sålda enheten för anläggningstill-
gångar avlägsnas från bokföringen för anläggningstillgångar. Utredningskon-
tot med slutsiffror 010 för försäljningsförlusterna för tillgångar är av typen re-
sultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

45590000 Försäljningsförluster vid försäljning av övrig egendom 

På detta konto ingår försäljningsförluster vid försäljning av sådan nationalför-
mögenhet och sådana anläggningstillgångar som inte kan specificeras på 
andra konton av denna typ. Sådana är bl.a. försäljningsförluster vid försälj-
ning av konstruktioner och inredning samt försäljningsförluster vid försäljning 
av övriga materiella nyttigheter. 

45590010 Försäljningsförluster från försäljning av övrig egendom, utred-
ningskonto 

På detta konto bokförs inkomsten från försäljning av anläggningstillgångar 
när det förekommer försäljningsförlust som följs från faktureringen eller ge-
nom betalningen vid Kieku-bokföringen över anläggningstillgångar. Registre-
ringen av budgetbokföringen finns på detta kontos rad i konteringen. 

Vid bokföringen av anläggningstillgångar bokförs mottransaktionen för försälj-
ningsinkomsten på detta konto samt skillnaden mellan försäljningspriset och 
bokföringsvärdet på förlustkontot 45590000 Försäljningsförluster från försälj-
ning av övrig egendom, när den sålda enheten för anläggningstillgångar av-
lägsnas från bokföringen för anläggningstillgångar. Utredningskontot med 
slutsiffror 010 för försäljningsförlusterna för tillgångar är av typen resultaträk-
ningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

456 Försvarsmateriel 

45600000 Försvarsmateriel 

På detta konto ingår materiel som anskaffats för landets försvar, exempelvis 
inköp av båtar, skepp, luftfartyg, transportmedel och vapen. 

45600010 Försvarsmateriel  

På detta konto ingår materiel som anskaffats för landets försvar när anskaff-
ningskostnaden registreras med bokföringsfunktionen för inventarier i Kieku-
systemet. Anskaffningskontot för inventarier med slutsiffror 010 är av typen 
resultaträkningskonto som inte får uppvisa saldo vid bokslutet. 

457 Betalda skatter 

45700000 Fastighetsskatter 

På detta konto ingår fastighetsskatter till kommunerna. 
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45710000 Inkomstskatter 

På detta konto ingår inkomstskatter till kommunerna. 

45790000 Övriga skatter  

På detta konto ingår andra skatter än fastighetsskatter eller inkomstskatter 
som har betalats. 

458 Övriga obligatoriska avgifter 

45890000 Övriga obligatoriska avgifter 

På detta konto ingår andra obligatoriska avgifter än skatter till åt andra än 
statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

45898000 Övriga obligatoriska avgifter, interna 

På detta konto ingår alla obligatoriska avgifter förutom skatter som betalas till 
statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

45898002 Övriga obligatoriska avgifter, ska aktiveras, interna 

På detta konto ingår alla obligatoriska avgifter förutom skatter som betalas till 
statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 
Avgifterna aktiveras som pågående anläggningstillgångar. 

459 Övriga kostnader 

45990000 Övriga kostnader 

På detta konto ingår sådana avgifter som inte kan specificeras på någon 
annan kostnadsgrupp och som betalats till andra än statens ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

45998000 Övriga kostnader, interna 

På detta konto ingår sådana avgifter som inte kan specificeras på någon annan 
kostnadsgrupp och som betalats till statens ämbetsverk, inrättningar eller  
statliga fonder utanför budgeten. 

45998002 Övriga kostnader, ska aktiveras, interna 

På detta konto ingår sådana avgifter som inte kan placeras i någon annan 
kostnadsgrupp och som betalats till statens ämbetsverk, inrättningar eller 
statliga fonder utanför budgeten. Avgifterna aktiveras som pågående 
anläggningstillgångar. 

46. Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager 

Denna grupp omfattar lagerförändringar för de lager i vilkas värde ingår för-
ädlingsverksamhet. 

460 Produktiondenna typerökning (-) eller minskning (+) 

46000000 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 15200000 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 national-
förmögenhets- och anläggningstillgångarsnyttigheter samt för övriga utgifter 
med lång verkningstid som bokföringsenheten tillverkat för eget eller för nå-
got 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 anskaffningsutgif-
ter skall kunna redas ut med hjälp av en kostnadsberäkning eller kostnads-
kalkyler.  Om anskaffningen inte innebär en egen tillverknings- eller föräd-
lingsarbete registreras anskaffningsutgiften direkt på ett lämpligt balanskonto.  

47000000 Tillverkning för eget bruk 

Detta konto används som motkonto för anskaffningsutgiftens överföringsposter 
för nationalförmögenhets- och anläggningstillgångarsnyttigheter samt för öv-
riga 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 ba-
lanskontot. 

48. Avskrivningar 

480 Avskrivningar på nationalförmögenhet 

48000000 Avskrivningar på byggnader 

På detta konto ingår avskrivningar på byggnader som hör till nationalförmö-
genheten i grupp 102 Byggnader. 

48090000 Avskrivningar på övrig nationalförmögenhet 

På detta konto ingår avskrivningar på annan nationalförmögenhet än byggna-
der. 

481 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 

48100000 Avskrivningar på grundläggnings- och organiseringsutgifter 

På detta konto ingår avskrivningar på grundläggnings- och organiseringsut-
gifter. 

48110000 Avskrivningar på forsknings- och utvecklingsutgifter 

På detta konto ingår avskrivningar på forsknings- och utvecklingsutgifter. 

48120000 Avskrivningar på immateriella rättigheter 

På detta konto ingår avskrivningar på immateriella rättigheter. 

48130000 Avskrivningar på affärsvärde 

På detta konto ingår avskrivningar på affärsvärde. 

48190000 Avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid 

På detta konto ingår avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid. 
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482 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 

48200000 Avskrivningar på byggnader 

På detta konto ingår avskrivningar på byggnader. 

48210000 Avskrivningar på byggkonstruktioner 

På detta konto ingår avskrivningar på byggkonstruktioner. 

48220000 Avskrivningar på konstruktioner 

På detta konto ingår avskrivningar på konstruktioner. 

48230000 Avskrivningar på maskiner och anordningar 

På detta konto ingår avskrivningar på maskiner och anordningar. 

48240000 Avskrivningar på inredning 

På detta konto ingår avskrivningar på inredning. 

48290000 Avskrivningar på övriga materiella nyttigheter 

På detta konto ingår avskrivningar på sådana materiella anläggningstillgång-
arsnyttigheter som inte hör till någon annan postav denna typ. 

489 Avskrivningar som avviker från plan 

På detta konto ingår nyttigheter som skall bokföras som avskrivningar avvi-
kande från plan från nationalförmögenheten och anläggningstillgångarna. Så-
dana 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 budgetekonomin. 

Tillgångar som har överförts till affärsverken bokförs på kontoslag 131 Place-
ringar i statens affärsverk och tillgångar som har överförts till aktiebolag som 
apportegendom bokförs på konto 13010000 Övriga aktier. 

Överlåtelser utan vederlag och värdeminskningar i gruppen 13 Värdepapper 
bland anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar bokförs 
dock på kontot 51980000 Kontoavskrivningar på placeringar och låneford-
ringar. 

Avskrivningar av engångsnatur föranledda av en ändrad avskrivningsplan 
bokförs som avskrivningar enligt plan. 

48900001 Avskrivningar som avviker från plan 

På detta konto ingår nyttigheter som skall bokföras som avskrivningar avvi-
kande från plan från nationalförmögenheten och anläggningstillgångarna. Så-
dana avskrivningar är bl.a. eventuella värdeminskningar som skall bokföras 
gällande nationalförmögenheten samt anläggningstillgångarnas immateriella 
och materiella nyttigheter. Efter avskrivning som avviker från plan är nyttig-
heten åter i användning men dess balansräkningsvärde har minskat. 

Engångsavskrivningarna som gjordes på grund av avvikelsen från planen för 
avskrivning bokförs som avskrivningar enligt plan på kontona 480 - 482. 

48900002 Skrotning  

På detta konto ingår avskrivning av nationalförmögenhets- och anläggningtill-
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gångar som överlåts utanför budgetekonomin utan motprestation. Med över-
låtning utan motprestation avses gåvor och även förstörelse, bortskaffande, 
försvinnande, bortskaffande från användning o.s.v. av nyttigheten.  

Budgetekonomins interna överlåtande utan motprestation görs som förvalt-
ningsöverföring med hjälp av kontot 20830000 Förvaltningsöverföring. 

Anläggningstillgångsfunktionen i Kieku-systemet utgör bokföring av skrot-
ningen av anläggningstillgångsenhet och motprestation för överlåtning som 
ska göras i samband med skrotningshändelsen på detta konto i anläggnings-
tillgångssystemet. Med hjälp av kontot kan systemet producera bilagor till 
bokslutet i enlighet med bestämmelserna för anläggningstillgångar.  

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. Till kontoslag 50 bokförs finansiella 
intäkter från andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder 
utanför budgeten, icke medräknat poster som bokförs på kontona 50080000 
Ränteintäkter på fordringar i euro i budgetekonomin eller 50920000 Finansiella 
intäkter, interna. 

500 Ränteintäkter 

I denna typ ingår alla räntor på fordringar och räntekorrigeringar, dröjsmåls-
räntor och avgifter samt övriga poster som korrigerar ränteintäkterna, exem-
pelvis emissions- och kapitalvinster och -förluster i fråga om fordringar. 

50000000 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 50900000 Dividender. 

Dessutom ingår i kontot bl.a. följande poster som närmast används av Stats-
kontoret: 

1. Ränteintäkter jämte korrigeringar från fordringar i euro. Med korrigering 
avses bl.a. upplupen ränta som betalas vid köp av fordringar.  

2. Ränteintäkter jämte korrigeringar från valutafordringar som skyddats 
mot valutakursförändringar. 

3. Skillnaden mellan erhållna och erlagda räntor för ränteswapkontrakt 
som ingåtts för risksäkring av fordringar i euro samt inkomster och ut-
gifter som beror på ränteterminer och ränteoptioner som ingåtts för att 
risksäkra fordringar i euro. 

4. Skillnaden mellan återköpspris och inköpspris för värdepapper i euro 
som köpts med bindande återförsäljningskontrakt (s.k. omvänd repa). 

5. 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. 

50000001 Räntor från insättningar 

Detta konto används av Statskontoret och Statens pensionsfond. 
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50000004 Övriga erhållna räntor 

Detta konto används av Statskontoret, Statens pensionsfond och Statens bo-
stadsfond. 

50000006 Erhållna räntor från transaktionskonton 

Detta konto används endast av Statskontoret. 

50000007 FLOAT återförningar 

Detta konto används endast av Statskontoret. 

50000100 Räntor från placeringsverksamhet 

På detta konto bokförs ränteintäkter från msb-lån. Kontot används av Statens 
pensionsfond. 

50000101 Ränteintäkter från ränteswap 

På detta konto bokförs ränteintäkter från överenskommelser om utbyte av 
ränteflöde. 

50010000 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 Stats-
kontoret: 

1. Ränteintäkter jämte korrigeringar från fordringar i valuta. Med korrige-
ring avses bl.a. upplupen ränta som betalas vid köp av fordringar. 

2. 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. 

3. Skillnaden mellan återköpspris och inköpspris för värdepapper i valuta 
som köpts med bindande återförsäljningskontrakt (s.k. omvänd repa). 

4. Skillnaden mellan erhållna och erlagda räntor på valutaswapkontrakt 
som ingåtts för att risksäkra fordringar i valuta för valutakursföränd-
ringar om fordringarnas kapital inte har risksäkrats mot valutakursför-
ändringar. 

5. Premier för optioner som risksäkrat fordringar i valuta under den rä-
kenskapsperiod då avtalet stängs samt det belopp som erhålls eller 
erläggs för optionerna på förfallodagen. 

50020000 Emissionsdifferenser från fordringar i euro 

I detta konto ingår emissionsvinster och förluster för räkenskapsperioden 
som uppstår i samband med emission av fordringar i euro. 

50030000 Emissionsdifferenser från fordringar i valuta 

I detta konto ingår emissionsvinster och -förluster för räkenskapsperioden 
som uppstår i samband med emission av fordringar i valuta.  

50040000 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 överlåtelse-
priser och bokföringsvärdet för fordringar i euro. 
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50040001 Kapitalvinst från placeringar i euro 

På detta konto bokförs försäljningsvinster från msb-lån. Kontot används av 
Statens pensionsfond. 

50040002 Kapitalförluster från placeringar i euro 

På detta konto bokförs försäljningsvinster från msb-lån. Kontot används av 
Statens pensionsfond. 

50050000 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 överlåtel-
sepriser och bokföringsvärdet för fordringar i valuta.  

50060000 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-front-av-
gifter som uppstått vid ingåendet av ränte- och valutaswapkontrakt för risk-
säkring av fordringar. De valutakursvinster och -förluster som förorsakas av 
valutaswapkontraktens kapital som risksäkrat fordringarna, registreras dock 
på konto 50100000 Kursdifferenser från fordringar. 

50080000 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 över-
föring till statsverket enligt 52 § 2 momentet i kärnenergilagen (990/1987) eller 
ett tidsbundet lån enligt 3 momentet. 

Kontot används endast av de statliga fonderna utanför budgeten. 

501 Kursdifferenser från fordringar 

50100000 Kursdifferenser från fordringar 

I detta konto ingår följande poster för beviljade lån eller andra fordringar i va-
luta:  

1. Fordringsrelaterade kursdifferenser som realiseras i samband med 
återbetalning av ett lån eller en annan fordran. 

2. Realiserade kursdifferenser som uppstår av kapital för valutaswapkon-
trakt som ingåtts för risksäkring av fordringar. 

3. Vid bokslutet icke realiserade kursdifferenser som hänför sig till en ford-
ran eller kapitalet i ett valutaswapkontrakt som risksäkrar den. 

4. Premier för valutaoptioner som risksäkrar fordringar under den räken-
skapsperiod då avtalet stängs. 

Valutakonton upptas på samma sätt som övriga fordringar och de kursdifferen-
ser som hör till deras kapital registreras på detta konto. 

Kursdifferenser som uppstår vid försäljning och inköp, dvs. sedvanlig verk-
samhet, registreras som korrigering av försäljning och inköp och inte som fi-
nansiella intäkter och kostnader. Sålunda registreras kursdifferenser från för-
säljningsfordringar och inköpsskulder samt övriga motsvarande resultatregle-
ringar som korrigering av försäljningar och inköp. 
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509 Övriga finansiella intäkter 

50900001 Dividender 

Detta konto omfattar dividendintäkter. 

50900002 Övrig vinstutdelning 

Detta konto omfattar dividendavkastningar och erhållen indexdebitering. 
På detta konto redovisas även andel från Finlands Banks överskott som 
intäktsförts till staten samt överskottsåterbäringar från andelslag, an-
delsräntor och övriga motsvarande vinstfördelningsposter till de delar 
som det inte är fråga om återbetalning av kapitallånefordringar eller pla-
ceringar av eget kapital. 

50910000 Redovisning av affärsverkens vinst 

I detta konto ingår redovisning av överskott från statens affärsverk utanför 
budgeten. 

50920000 Finansiella intäkter, interna 

På detta konto ingår poster som bokförs i kontogruppen 50 som erhållits från 
statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten, icke 
medräknat poster som bokförs på kontot 50080 Ränteintäkter på fordringar i 
euro i budgetekonomin. 

50980000 Kontoavskrivningar på fordringar avseende finansiella intäkter 

I detta konto ingår kontoavskrivningar på fordringar som uppstått från finansi-
ella intäkter. Sådana är bl.a. kontoavskrivningar på räntefordringar. 

50990000 Övriga finansiella intäkter 

I detta konto ingår exempelvis arvoden för belåningsverksamhet. 

50990001 Intäkter från räntederivat 

Kontot används av Statens pensionsfond. 

50990002 Intäkter från aktiederivat 

Kontot används av Statens pensionsfond. 

50990003 Intäkter från valutaderivat 

Kontot används av Statens pensionsfond. 

50990004 Intäkter från kreditswappar 

Kontot används av Statens pensionsfond. 

50990010 Borgens- och garantiprovisioner 

På detta konto ingår prestationer där förmånstagaren betalar staten en er-
sättning för att staten beviljat en garanti eller borgen åt förmånstagaren. 

51. Finansiella kostnader 

I denna grupp ingår finansiella kostnader till vilka räknas alla räntor på skulder, 
deras korrigeringsposter, kursdifferenser för skulder samt övriga finansiella 
kostnader. På kontoslag 51 bokförs finansiella kostnader för andra än statens 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten, icke medräknat 
poster för finansiella kostnader som registreras på kontot 51080000 
Räntekostnader för skulder i euro till fondekonomin eller kontot 51998000 
Finansiella kostnader, interna. 
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510 Räntekostnader 

I detta kontoslag ingår alla räntor på skulder och räntekorrigeringar, 
dröjsmålsräntor och avgifter samt övriga poster som korrigerar räntekostna-
derna, exempelvis emissions- och kapitalvinster och förluster från skulder. 

51000000 Räntor på skulder i euro 

I detta konto ingår räntekostnader för skulder i euro, med undantag av 
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 skul-
der. 

Räntekostnader jämte korrigeringar för valutaskulder som risksäkrats mot va-
lutakursförändringar. 

Skillnaden mellan erhållna och erlagda räntor på ränteswapkontrakt som in-
gåtts för risksäkring av skulder i euro samt inkomster och utgifter för ränteter-
miner och ränteoptioner för risksäkring av skulder. 

Skillnaden mellan återköpspris och försäljningspris för värdepapper i euro som 
sålts med bindande återköpsavtal (s.k. repa-kontrakt). 

Premier för ränteoptioner för risksäkring av skulder i euro under den räken-
skapsperiod då avtalet stängs samt det belopp som erhålls eller erläggs för 
optionen på förfallodagen. 

51000010 Dröjsmålsräntor och -betalningar, i euro  

På detta konto ingår dröjsmålsräntor och -avgifter som betalas på grund av 
att en till exempel betalning i euro fördröjts.  

51010000 Räntor på valutaskulder 

På detta konto ingår ränteavgifter på skulder i utländsk valuta, med undantag 
av dröjsmålsräntor och -avgifter som betalas på grund av att en betalning för-
dröjts. 

Dessutom ingår bl.a. följande poster som närmast används av Statskontoret: 

1. Räntekostnader för valutaskulder och korrigering av dem. Med korrige-
ring avses bl.a. den kreditering av upplupen ränta som erhålls vid emit-
tering av skulder. 

2. 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. 

3. Skillnaden mellan återköpspris och försäljningspris för värdepapper i 
valuta som sålts med bindande återköpsavtal (s.k. repa-kontrakt). 

4. Skillnaden mellan erhållna och erlagda räntor för valutaswapkontrakt 
som ingåtts för risksäkring av valutaskulder mot valutakursförändringar 
ifall lånekapitalet inte har risksäkrats mot valutakursförändringar. 

5. Premier för ränteoptioner för risksäkring av valutaskulder under den 
räkenskapsperiod då avtalet stängs samt det belopp som erhålls eller 
erläggs för optionen på förfallodagen. 

51010001 Räntor från masskuldebrevslån i utländsk valuta 

Detta konto används endast av Statskontoret. 
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51010002 Räntor från skuldebrevslån i utländsk valuta 

Detta konto används endast av Statskontoret. 

51010003 Räntor från övriga lån i utländsk valuta 

Detta konto används endast av Statskontoret. 

51010010 Dröjsmålsräntor och -betalningar för inköpsfakturor i utländsk va-
luta  

På detta konto ingår dröjsmålsräntor och -avgifter i utländsk valuta som beta-
las på grund av att en betalning fördröjts.  

51020000 Emissionsdifferenser på skulder i euro 

På detta konto finns det belopp som motsvarar den emissionsvinst eller för-
lust som uppstått vid emissionen av skulder i euro samt den periodiserade 
andelen kostnader som bokförts under lånets löptid och som utgående från 
amorteringarna under räkenskapsperioden (emissionsförluster) eller som kor-
rigering av dessa (emissionsvinst).  

51030000 Emissionsdifferenser för valutaskulder 

På detta konto finns det belopp som motsvarar den emissionsvinst eller för-
lust som uppstått vid emissionen av skulder i utländsk valuta samt den perio-
diserade andelen kostnader som bokförts under lånets löptid och som utgå-
ende från amorteringarna under räkenskapsperioden (emissionsförluster) el-
ler som korrigering av dessa (emissionsvinst).  

51040000 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 korrek-
tivpost som ingår i emissionsposten vid återbetalning innan slutdagen för lå-
nets löptid.  

51050000 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 kor-
rektivpost till räntekostnaderna (minskning eller ökning) som uppstår i mot-
svarande korrektivpost som ingår i emissionsposten vid återbetalning före 
slutdagen för lånets löptid.  

51060000 SWAP-avgifter för skulder 

I detta konto ingår vinster och förluster som registrerats i samband med upp-
lösning av ränte- och valutaswapkontrakt som risksäkrat skulder samt up-
frontavgifter som uppstått vid ingåendet av ränte- och valutaswapkontrakt för 
risksäkring av skulder. Valutakursvinster och förluster som uppstått från kapi-
talet i valutaswapkontrakt för risksäkring av skulder registreras dock på kon-
tot 51100000 Realiserade kursdifferenser för skulder. 

51080000 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 stats-
verket eller lånats till staten. Som exempel på dessa kan nämnas en tidsbun-
den 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 
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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. 

511 Kursdifferenser för skulder 

51100000 Realiserade 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 skul-
den vid bokslutet bokförs på konto 51110000 Orealiserade kursdifferenser för 
skulder. 

Kursdifferenser som uppstår vid försäljning och köp, det vill säga kursdiffe-
renser som beror på myndighetens ordinarie verksamhet, bokförs som kor-
rektivposter 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. 

51110000 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 oreali-
serade 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. 

519 Övriga finansiella kostnader 

51980000 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. 

Tillgångar som har överförts till affärsverken bokförs på kontokontoslag 131 
Placeringar i statens affärsverk och tillgångar som har överförts till aktiebolag 
som apportegendom bokförs på konto 13010000 Aktiebolagsaktier eller på 
konto 13620009 Andra placeringar som har eget kapital som kriterier. 

51990000 Övriga finansiella kostnader 

I detta konto ingår finansiella kostnader i samband med statens lån 
(exempelvis emissionsprovisioner) samt andra finansiella kostnader än ovan 
nämnda som beror på främmande kapital och som är kostnader för andra än 
statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 
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51990001 Utgifter från räntederivat 

På detta konto bokförs realiserade förluster från räntederivat. Kontot används 
av Statens pensionsfond. 

51990002 Utgifter från aktiederivat 

På detta konto bokförs realiserade förluster från aktiederivat. Kontot används 
av Statens pensionsfond. 

51990003 Utgifter från valutaderivat 

På detta konto bokförs realiserade förluster från valutaderivat. Kontot används 
av Statens pensionsfond. 

51990004 Utgifter från kreditswappar 

På detta konto bokförs realiserade förluster från kreditswappar. Kontot an-
vänds av Statens pensionsfond. 

51990011 Intäkter från räntederivat 

Kontot används av Statens pensionsfond. 

51990012 Intäkter från aktiederivat 

Kontot används av Statens pensionsfond. 

51998000 Finansiella kostnader, interna 

I detta konto ingår poster som ska betalas åt statens ämbetsverk, inrättningar 
eller statliga fonder utanför budgeten och som bokförs i kontogrupp 51, 
förutom poster som bokförs på kontot 51080000 Räntekostnader för skulder i 
euro till fondekonomin. 

6. EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

Denna klass innefattar sådana intäkts- och kostnadsposter, som baserar sig 
på extraordinära, händelser av engångsnatur i bokföringsenhetens sedvanliga 
verksamhet. Händelserna har således ingen klar anknytning till bokföringsen-
hetens egentliga verksamhet och kommer antagligen inte att upprepas. Klas-
sen upptar också erhållna och utbetalda skadestånd samt övriga utbetalda er-
sättningar. 

Försäljningsvinsterna från försäljning av egendom registreras, trots att ovan 
nämnda villkor skulle bli uppfyllda, alltid i kontogruppen 390 Försäljningsvins-
ter från försäljning av egendom. På motsvarande sätt bokförs förluster vid 
försäljning av egendom alltid i kontogruppen 455 Förluster vid försäljning av 
egendom. 

60. Extraordinära intäkter 

600 Erhållna ersättningar 

60000000 Skadeförsäkringsersättningar 

På detta konto ingår ersättningar som staten får från sina skadeförsäkringar.av 
andra än statliga ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. 

60090000 Övriga skadeersättningar 

På detta konto ingår andra skadeersättningar som staten får än de som nämnts 
ovan, som erhållits av andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga 
fonder utanför budgeten. 
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609 Övriga extraordinära intäkter 

60980000 Extraordinära intäkter, interna 

På detta konto ingår poster som bokförs i kontogrupp 60 från statens 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

60990000 Övriga extraordinära intäkter 

På detta konto ingår extraordinära intäkter som erhållits från andra än statens 
ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. På detta konto 
konteras även donationer utanför budgetekonomin, vilkas 
användningsändamål inte är bundet. 

61. Extraordinära kostnader 

610 Betalda ersättningar 

61000000 Skadeersättningar 

På detta konto ingår extraordinära skadeersättningar som staten betalat åt 
andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför 
budgeten. Ersättningar som betalats av Statskontoret till mottagare utanför 
budgetekonomi handläggs i överföringsekonomins kostnader. 

61090000 Övriga betalda ersättningar 

På detta konto ingår sådana ersättningar som inte är skadeersättningar, och 
som betalats åt andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder 
utanför budgeten. 

619 Övriga extraordinära kostnader 

61990000 Övriga extraordinära kostnader 

Detta konto upptar extraordinära kostnader för andra än statens ämbetsverk, 
inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. Till dessa hänförs t.ex. 
förluster av penningmedel på grund av stöld. 

61998000 Extraordinära kostnader, interna 

På detta konto ingår poster som bokförs i kontogrupp 61 som betalats åt 
statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten. 

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 

70000000 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 pe-
riod. Vid registreringar i Detta konto är motkontot 22000000 Frivilliga reserve-
ringar. 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 
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inkomstöverföringar sådana intäkter och kostnader för vilka fås ingen direkt 
motprestation. Poster som hör till den här klassen är till exempel på intäktssi-
dan de i statsbudgeten bruttobudgeterade finansieringsandelar som de mini-
sterier som förvaltar fonderna för strukturella medel fått ur EU:s strukturfon-
der samt på kostnadssidan statsstöd och -bidrag. 

Klassen Överföringsekonomin har grupperats i kontotyper så att Statistik-
centralen får bokföringsenheternas kontouppgifter så att de är förenliga med 
sektorindelningen i Statistikcentralens nationalräkenskaper. I den här indel-
ningen klassificeras en del av de statliga bolagen och affärsverken så att de 
tillhör näringslivet och en del så att de tillhör de offentliga samfunden. Sta-
tistikcentralens sektorindelningen för varje enhet kan kontrolleras vid Stat-
kontorets Föreskrifter och instruktioner -webbplats på adressen 
https://www.valtiokonttori.fi/sv/sektorindelningen-for-affarsbokforingskonto-
power-bi-for-tjansteman/ Statistikcentralen svarar för sektorindelningen och 
datainnehållet. 

Statens Pensionsfond har i affärsbokföringens kontoplan placerats under 
kontotypen Statsförvaltning. Det här avviker från klassificeringen i nationalrä-
kenskaperna, där Statens Pensionsfond hör till socialskyddsfonderna.  

Kontotyperna har vidare grupperats i bokföringskontona driftsekonomi och 
kapitalekonomi. Posterna i driftsekonomin riktar sig till så kallad löpande 
verk-samhet medan posterna i kapitalekonomin riktar sig till investeringar el-
ler annan långvarig förmögenhet. 

En intäkt i Överföringsekonomin bokförs på den sektor från vilken intäkt in -
flutit. 

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 arbetskraftsmyn-
digheterna 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. 

I valet av utgiftskonto för överföringsekonomin ska punkterna nedan 
beaktas:  

Statsandel är ett inkomstutjämningssystem för kostnadsfördelningen 
mellan staten och kommunen som regleras av lagen om statsandel 
(1704/2009) och de förordningar som bygger på den, vars syfte är att 
utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna i fråga om in-
komstbas, kostnadsstruktur och servicebehov. Statsandelarna är beräk-
nade och fastställs exempelvis enligt kommunens befolknings ålders-
struktur eller antalet elever i undervisning och olika tjänsters enhetskost-
nader. Statsandel kan även betalas till aktörer som på en kommuns väg-
nar sköter uppgifter som berättigar till statsandelar.  

Statsunderstöd är understöd som beviljas för något visst syfte enligt 
statsunderstödslagen (688/2001) och de förordningar som grundar sig 
på den. Statsunderstöden är ”öronmärkta” bidrag som är bundna till sär-
skilda ansökningsförfaranden och/eller kostnader. Statsunderstöd ska 
användas exempelvis för att anordna en viss tjänst, täcka en viss kost-
nad eller bevilja understöd. Statsunderstöd ska alltid sökas separat och 

https://www.valtiokonttori.fi/sv/sektorindelningen-for-affarsbokforingskonto-power-bi-for-tjansteman/
https://www.valtiokonttori.fi/sv/sektorindelningen-for-affarsbokforingskonto-power-bi-for-tjansteman/
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den sökande ska uppfylla vissa kriterier som fastställts då understödet 
utannonserats. 

Annan utgift inom överföringsekonomin gäller alla de utgifter inom 
överföringsekonomin som inte beviljas utifrån lagen om statsandel eller 
statsunderstödslagen eller de förordningar som grundar sig på dem. Ex-
empelvis sådana stöd, ersättningar eller andra förmåner vars tillgänglig-
het grundar sig på en lag och för vilka grunderna för beloppen regleras 
detaljerat i lagen är andra utgifter inom överföringsekonomin. 

Överföringsekonomins inkomsters och utgifternas återbäringar samt rättelse- 
och överföringsregistreringar görs till samma konto som den ursprungliga re-
gistreringen har gjorts. Borgens- och garantiavgifterna är ett undantag, det 
finns ett eget konto för återin-drivningsintäkterna från borgensavgifterna. 

80–81. Intäkter från överföringsekonomin 

800 Överföringsekonomins intäkter från lokalförvaltningen 

Lokalförvaltningen omfattar kommunerna, samkommunerna, Ålands land-
skapsregering och andra enheter för lokalförvaltning, såsom kommunala cen-
tralorganisationer och de aktiebolag som övervakas av enheter inom lokalför-
valtningen som är så kallade icke-marknadsproducenter. 

80010000 Driftsekonomins intäkter från lokalförvaltningen 

Det här kontot omfattar de andelar av kostnaderna för driftsekonomin som 
lokalförvaltningen betalat till staten. Kontot inbegriper till exempel kommuner-
nas andelar av beskattningskostnaderna och andra motsvarande andelar av 
driftskostnaderna för system som staten upprätthåller.  

80020000 Kapitalekonomins intäkter från lokalförvaltning 

På detta konto ingår de andelar som kommunerna betalat till staten av bygg-
nads- och grundläggningskostnaderna för de system som staten upprätthål-
ler. 

802 Överföringsekonomins intäkter från socialskyddsfonderna 

Till sektorn för socialskyddsfonder hör enheter vars huvudsakliga verksamhet 
är att genomföra det socialskydd som den offentliga förvaltningen utfärdat. 
Dessa är pensionsförsäkringsbolagen, pensionsstiftelserna, pensionskas-
sorna och offentliga institutioner, såsom enheter som sköter om pensions-
skyddet för anställda inom kommunerna och staten (KEVA, Pensionsskydds-
centralen, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan 
och Arbetspensionskassan), arbetslöshetskassorna, Arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden, stödkassan för arbetslöshetskassorna och Avgångsfonden samt 
sjuk-, begravnings- och avgångsbidragskassor. 

De överföringsekonomiska intäkter som fåtts från Statens Pensionsfond, som 
är en del av socialskyddsfonderna, bokförs på konto 80900000 Överföringar 
från Statens Pensionsfond. 

80200000 Driftsekonomins intäkter från socialskyddsfonderna 

På detta konto ingår socialskyddsfondernas andelar av kostnaderna för de 
system staten upprätthåller. Sådana är exempelvis andelar i beskattnings-
kostnaderna. 
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80210000 Kapitalekonomins intäkter från socialskyddsfonder 

På detta konto ingår socialskyddsfondernas andelar av byggnads- och grund-
läggningskostnaderna för de system som staten upprätthåller. 

803 Överföringsekonomins intäkter från näringslivet 

Näringslivssektorn omfattar företag och bostadssamfund, med undantag för 
finansierings- och försäkringsinstitutioner. En del av affärsverken (Forststyrel-
sen) tillhör den här sektorn. 

80300000 Driftsekonomins intäkter från näringslivet 

Detta konto omfattar de inkomstöverföringar som företag och hushåll som be-
driver näringsverksamhet betalar till staten. På kontot bokförs också in-
komstöverföringar från kommuner, samkommuner samt affärsverk som staten 
äger. 

80310000 Kapitalekonomins intäkter från näringslivet 

På detta konto ingår de kapitalöverföringar som företag och hushåll som be-
driver näringsverksamhet betalar till staten. Dessa är exempelvis garantiav-
gifter som betalats till Statsgarantifonden. 

804 Överföringsekonomins intäkter från finansinstitut och försäkringsanstal-

ter 

Med finansinstitut avses alla inhemska ekonomiska enheter vilkas huvudsak-
liga 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 socialskyddsfon-
derna. 

80400000 Driftsekonomins intäkter från finansinstitut och försäkringsan-
stalter 

På detta konto ingår inkomstöverföringar från finansinstitut och försäkrings-
anstalter. 

80410000 Kapitalekonomins intäkter från finansinstitut och försäkrings-
anstalter 

På detta konto ingår kapitalöverföringar från finansinstitut och försäkringsan-
stalter. 

805 Överföringsekonomins intäkter från icke-vinstsyftande samfund 

80500000 Driftsekonomins intäkter från icke-vinstsyftande samfund 

På detta konto ingår sådana andelar av driftskostnaderna för system som 
upprätthålls av staten som betalats av icke-vinstsyftande samfund, exempel-
vis organisationer och föreningar. Sådana är exempelvis de evangel isk-lut-
herska församlingarnas andelar av skatteuppbördskostnaderna. 

80510000 Kapitalekonomins intäkter från icke-vinstsyftande samfund 

På detta konto ingår de icke-vinstsyftande samfundens andelar av byggnads- 
och grundläggningskostnaderna för de system som staten upprätthåller. 

806 Överföringsekonomins intäkter från hushåll 

Hushållssektorn omfattar personer och persongrupper i egenskap av konsu-
menter och marknadsproducenter i de fall där hushållens företagsverksamhet 
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inte kan anses tillhöra företagssektorn. Till hushållssektorn räknas även per-
soner eller persongrupper som producerar varor och vissa tjänster för eget 
bruk. 

80600000 Driftsekonomins intäkter från hushållen 

På detta konto ingår inkomstöverföringarna från hushållen. 

80610000 Kapitalekonomins intäkter från hushållen 

På detta konto ingår hushållens kapitalöverföringar. Sådana är exempelvis 
danaarv. 

807 Överföringsekonomins intäkter från EU:s institutioner och andra organ 

denna typ omfattar intäkter från EU:s institutioner och andra organ. Intäkter 
från andra EU-länder hör till grupp 808 Överföringsekonomins intäkter från 
utlandet. 

80700000 Driftsekonomins intäkter från EU:s institutioner och andra or-
gan 

Ersättningar från EU:s institutioner och andra organ till ämbetsverkets 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 26220000 
Utomstående finansiering som skall följas upp i balansräkningen (T). 

80710000 Kapitalekonomins intäkter från EU:s institutioner och andra or-
gan 

Detta konto upptar EU:s institutioners och andra organens andelar av äm-
betsverkens och inrättningarnas långfristiga anskaffningar. 

808 Överföringsekonomins intäkter från utlandet 

80800000 Driftsekonomins intäkter från utlandet 

På detta konto ingår inkomstöverföringar från utlandet och från internationella 
organisationer. 

80810000 Kapitalekonomins intäkter från utlandet 

På detta konto ingår kapitalöverföringar från utlandet. Sådana är exempelvis 
efterskänkning av utlandsskuld. 

80820000 Driftsekonomins intäkter från Europeiska unionens medlems-
stater 

På detta konto ingår driftsekonomins inkomstöverföringar från Europeiska un-
ionens medlemsstater. 

80830000 Kapitalekonomins intäkter från Europeiska unionens medlems-
stater 

På detta konto ingår kapitalekonomin inkomstöverföringar från Europeiska 
unionens medlemsstater. 

809 Överföringsekonomins intäkter från statsförvaltningen 

Statsförvaltningen omfattar vid sidan av budgetekonomin även de övriga en-
heterna inom statsförvaltningen. Dessa är till exempel statliga fonder som 
står utanför budgetekonomin samt universitet som fungerar som institutioner 
och stiftelser och deras fastighetsbolag (Aalto Universitetsfastigheter Ab, 
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Helsingfors Universitetsfastigheter Ab, Finlands Universitetsfastigheter Ab) 
med dottersamfund. Dessutom inbegriper sektorn Senatfastigheter och dess 
dottersamfund samt de aktiebolag som övervakas av enheter inom statsför-
valtningen och som är icke-marknadsproducenter, till exempel HAUS 
kehittämiskeskus Oy, Yleisradio Oy, Solidium Oy och Leijona Catering Oy. 
Affärsverket Forststyrelsen hör till näringslivssektorn. 

809000000 Överföringar från statens pensionsfond 

På detta konto ingår överföringar från statens pensionsfond till budgeten.  

80910000 Övriga överföringar från statens fonder utanför budgeten 

På detta konto ingår överföringar från andra statliga fonder utanför budgeten 
än statens pensionsfond. 

80920000 Driftsekonomins inkomster från fondekonomin 

Detta konto omfattar driftsekonomins inkomstöverföringar inom statsekono-
min från fondekonomin till budgetekonomin. Exempel på dessa är de bidrag 
som brandskyddsfonden betalar för främjandet av brand- och räddningsvä-
sendet. 

80930000 Kapitalekonomins intäkter från fondekonomin 

Detta konto omfattar kapitalekonomins intäktsöverföringar inom statsekono-
min från fondekonomin till budgetekonomin. Överföringar från de statliga fon-
derna 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. 

80940000 Övriga driftsekonomins intäkter från statsförvaltningen 

Detta konto omfattar de inkomstöverföringar mellan budgetekonomin och an-
nan statsförvaltning som hör till driftsekonomin och som inte kan klassificeras 
på andra konton för intäkter från överföringsekonomin. 

80950000 Övriga kapitalekonomins intäkter från statsförvaltningen 

Detta konto omfattar de överföringar mellan budgetekonomin och annan 
statsförvaltning som hör till kapitalekonomin och som inte kan klassificeras 
på andra konton för intäkter från överföringsekonomin. 

810 Överföringsekonomins övriga intäkter 

810000 Driftsekonomins övriga intäkter 

På detta konto ingår de inkomstöverföringar som inte kan specificeras på 
överföringsekonomins övriga intäktskonton. 

81010000 Kapitalekonomins övriga intäkter 

På detta konto ingår de kapitalöverföringar till staten som inte kan specifice-
ras på överföringsekonomins övriga intäktskonton. 

82-83 Överföringsekonomins kostnader 

820 Överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen 

Lokalförvaltningen omfattar kommunerna, samkommunerna, Ålands land-
skapsregering och andra enheter för lokalförvaltning, såsom kommunala cen-
tralorganisationer och de aktiebolag som övervakas av enheter inom lokalför-
valtningen som är så kallade icke-marknadsproducenter. 
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82000000 Driftsekonomiska statsandelar, lokalförvaltningen 

I detta konto ingår inkomstöverföringar i form av statsandel på lokalförvalt-
ningen. Exempelvis ingår statsandelarna för kommunal basservice respektive 
undervisnings- och kulturverksamhet 

82010000 Driftsekonomiska statsunderstöd, lokalförvaltningen 

I detta konto ingår driftsekonomiska inkomstöverföringar till lokalförvaltningen 
i form av statsunderstöd som riktas till fastställda användningsändamål. 

82020000 Överföringsekonomins övriga kostnader för driftsekonomin, 
lokalförvaltningen 

I detta konto ingår andra överföringsekonomiska inkomstöverföringar än stat-
sandelarna och statsunderstöden till lokalförvaltningen. 

82020100 Kostnader för forskning till lokalförvaltningen 

82020200 Förskott för forskning till lokalförvaltningen 

82030000 Kapitalekonomiska statsandelar, lokalförvaltning 

Kontot inbegriper kapitalöverföringar i form av statsandelar till lokalförvalt-
ningen. Sådana är exempelvis statsandelar för byggnads- och grundlägg-
ningskostnader i system som upprätthålls av kommunerna eller annan ka-
pitalfinansiering. 

82040000 Kapitalekonomiska statsunderstöd, lokalförvaltningen 

I detta konto ingår kapitalöverföringar i form av statsunderstöd till lokalförvalt-
ningen. Sådana är exempelvis statsunderstöd för byggnads- och grundlägg-
ningskostnader i system som upprätthålls av kommunerna eller annan ka-
pitalfinansiering. 

82050000 Överföringsekonomins övriga kostnader för kapitalekonomin, 
lokalförvaltningen 

Kontot inbegriper överföringsekonomins övriga kapitalekonomiska kostnader 
än statsandelar eller statsbidrag till lokalförvaltningen. 

822 Överföringsekonomins kostnader för socialskyddsfonderna 

Till sektorn för socialskyddsfonder hör enheter vars huvudsakliga verksamhet 
är att genomföra det socialskydd som den offentliga makten utfärdat. Dessa 
är pensionsförsäkringsbolagen, pensionsstiftelserna, pensionskassorna och 
offentliga institutioner, såsom enheter som sköter om pensionsskyddet för 
anställda inom kommunerna och staten (KEVA, Pensionsskyddscentralen, 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan och Arbets-
pensionskassan), arbetslöshetskassorna, Arbetslöshetsförsäkringsfonden, 
stödkassan för arbetslöshetskassorna och Avgångsfonden samt sjuk-, be-
gravnings- och avgångsbidragskassor. 

Överföringsekonomiska kostnader till statens pensionsfond, som ingår bland 
socialskyddsfonderna, bokförs på kontot 82900000 Överföringar till statens 
fonder utom budgeten. 

82200000 Driftsekonomiska statsandelar, socialskyddsfonderna 

Kontot inbegriper de driftsekonomiska statsandelar som betalas till social-
skyddsfonderna för driftkostnaderna för det lagstadgade socialskydd de upp-
rätthåller.  
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Driftsekonomikostnader som hör hit är exempelvis statsandelarna enligt folk-
pensions- och sjukförsäkringslagen samt utgifter förorsakade av grundskyd-
det för arbetslöshet, barnbidrag, allmänna familjepensioner, frontmannapens-
ioner samt räntestödet för studielån och studiepenning. 

82210000 Driftsekonomiska statsunderstöd, socialskyddsfonderna 

Kontot inbegriper driftsekonomiska statsunderstöd som betalas till social-
skyddsfonderna för fastställda användningsändamål. 

82220000 Överföringsekonomins övriga kostnader för driftsekonomin, 
socialskyddsfonderna  

Kontot  inbegriper övriga driftsekonomiska inkomstöverföringar än statsande-
lar och -understöd till socialskyddsfonderna. 

82230000 Kapitalekonomiska statsandelar, socialskyddsfonderna 

Kontot inbegriper kapitalöverföringar i form av statsandelar till socialskydds-
fonderna.  Sådana är exempelvis statsandelar för byggnads- och grundlägg-
ningskostnader för de system de upprätthåller. 

82240000 Kapitalekonomiska statsunderstöd, socialskyddsfonderna 

I detta konto ingår kapitalöverföringar i form av statsunderstöd till social-
skyddsfonderna. Sådana är exempelvis statsunderstöd för byggnads- och 
grundläggningskostnader för de system de upprätthåller. 

82250000 Överföringsekonomins övriga kostnader för kapitalekonomin, 
socialskyddsfonderna 

Kontot inbegriper andra kapitalekonomiska inkomstöverföringar än statsande-
lar eller -understöd till socialskyddsfonderna. 

823 Överföringsekonomiska kostnader för näringslivet 

Näringslivssektorn omfattar företag och bostadssamfund, med undantag för 
finansierings- och försäkringsinstitutioner. En del av affärsverken (Forststyrel-
sen) tillhör den här sektorn. 

82300000 Driftsekonomiska statsandelar, näringslivet 

Kontot inbegriper driftsekonomiska statsandelar till företag och hushåll som 
bedriver näringsverksamhet.  

Understöd till näringslivet för investeringar och amorteringar behandlas i av-
snittet om kapitalekonomiska kostnader för näringslivet.  

82310000 Driftsekonomiska statsunderstöd, näringslivet 

Kontot inbegriper driftsekonomiska statsunderstöd till företag och hushåll 
som bedriver näringsverksamhet.  

Sådana är exempelvis produktionsbidrag, transport- och exportstöd. Hit hör 
också statsunderstöd till organisationer som främjar lantbruk, industri och ut-
rikeshandel samt räntestöd i samband med företagarverksamhet. 

82320000 Överföringsekonomins övriga kostnader för driftsekonomin, 
näringslivet  

Kontot inbegriper överföringsekonomins övriga driftsekonomiska kostnader 
för företag och hushåll som bedriver näringsverksamhet. 

82320100 Kostnader för forskning till näringslivet 

Detta konto används av Finlands Akademi. 
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82320200 Förskott för forskning till näringslivet 

Detta konto används av Finlands Akademi. 

82330000 Kapitalekonomiska statsandelar till näringslivet 

Kontot inbegriper kapitalekonomiska statsandelar till företag och hushåll som 
bedriver näringsverksamhet.  

82340000 Kapitalekonomiska statsunderstöd till näringslivet  

Kontot inbegriper kapitalekonomiska statsunderstöd till företag och hushåll 
som bedriver näringsverksamhet. Sådana är exempelvis understöd för inve-
steringar och amorteringar. 

Räntestöd till näringslivet behandlas under punkten om driftsekonomiska 
kostnader för näringslivet. 

82350000 Överföringsekonomins övriga kostnader för kapitalekonomin, 
näringslivet 

Kontot inbegriper överföringsekonomins övriga driftsekonomiska kostnader 
för företag och hushåll som bedriver näringsverksamhet. 

824 Överföringsekonomins kostnader för finansinstitut och försäkringsan-
stalter 

Med finansinstitut avses alla inhemska ekonomiska enheter vilkas huvudsak-
liga 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 socialskyddsfon-
derna. 

82400000 Driftsekonomiska statsandelar, finansinstitut och försäkrings-
anstalter  

Kontot inbegriper statsandelar till finansinstitut och försäkringsanstalter.  

82410000 Driftsekonomiska statsunderstöd, finansinstitut och försäk-
ringsanstalter 

Kontot inbegriper statsunderstöd till finansinstitut och försäkringsanstalter.  

82420000 Överföringsekonomins övriga driftsekonomiska kostnader, fi-
nansinstitut och försäkringsanstalter  

Kontot inbegriper överföringsekonomins övriga driftsekonomiska kostnader 
för finansinstitut och försäkringsanstalter. 

82430000 Kapitalekonomins statsandelar till finansinstitut och försäk-
ringsanstalter 

Kontot inbegriper kapitalekonomiska statsandelar till finansinstitut och försäk-
ringsanstalter.  

82440000 Kapitalekonomins statsunderstöd till finansinstitut och försäk-
ringsanstalter  

Kontot inbegriper statsunderstöd avsedda för kapitalekonomin i finansinstitut 
och försäkringsanstalter. 

82450000 Överföringsekonomins övriga kapitalekonomiska kostnader 
för finansinstitut och försäkringsanstalter 

Kontot inbegriper överföringsekonomins övriga kapitalekonomiska kostnader 
för finansinstitut och försäkringsanstalter. 
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825 Överföringsekonomins kostnader för icke-vinstdrivande samfund 

82500000 Driftsekonomiska statsandelar, icke-vinstdrivande samfund 

Kontot inbegriper driftsekonomins inkomstöverföringar i form av statsandelar 
till privata inrättningar, organisationer och föreningar. Sådana är exempelvis 
statsandelar för driftkostnader för system som upprätthålls av icke-vinstsyf-
tande samfund.  

82510000 Driftsekonomiska statsunderstöd, icke-vinstdrivande samfund 

Kontot inbegriper driftsekonomins inkomstöverföringar till icke-vinstdrivande 
samfund i form av statsunderstöd som riktas till fastställda användningsända-
mål. 

Kontot inbegriper exempelvis statsbidrag för driftkostnader i privata statsbi-
dragsinrättningar som undervisnings-, hälsovårds-, social- och vetenskapsin-
rättningarna.  

Kontot inbegriper även statsunderstöd för forstcentralernas driftutgifter och 
statens kostnader för  statskyrkor samt statsbidrag till inhemska föreningar.  

82560000 Överföringsekonomins övriga driftsekonomiska kostnader, 
icke-vinstdrivande samfund 

Kontot inbegriper driftsekonomins andra inkomstöverföringar än statsandelar 
och -understöd till icke-vinstdrivande samfund. 

82560100 Kostnader för forskning till icke-vinstsyftande samfund 

Detta konto används av Finlands Akademi. 

82560200 Förskott för forskning till icke-vinstsyftande samfund 

Detta konto används av Finlands Akademi. 

82570000 Kapitalekonomiska statsandelar, icke-vinstdrivande samfund 

Kontot inbegriper kapitalekonomins inkomstöverföringar i form av statsande-
lar till icke-vinstdrivande samfund, såsom privata inrättningar, organisationer 
och föreningar. Sådana är exempelvis statsandelar för byggnads- och grund-
läggningskostnader för system som upprätthålls av icke-vinstsyftande sam-
fund. 

82580000 Kapitalekonomiska statsunderstöd, icke-vinstdrivande sam-
fund 

Kontot inbegriper kapitalöverföringar i form av statsunderstöd till icke-vinstdri-
vande samfund.  

Sådana är exempelvis statsunderstöd för grundläggningskostnader för pri-
vata  läroanstalter och vårdinrättningar. Hit hör också understöd som delas ut 
till idrottsföreningar från tipsvinstmedlen för byggande av idrotts- och mot-
ionslokaler samt understöd ur penningautomatinkomsterna för byggande av 
ålderdomshem och vårdinrättningar för invalider. 

82590000 Överföringsekonomins övriga kapitalekonomiska kostnader, 
icke-vinstdrivande samfund 

Kontot inbegriper överföringsekonomins övriga kapitalekonomiska kostnader 
än statsandelar eller statsbidrag till icke-vinstdrivande samfund. 

826 Överföringsekonomins kostnader för hushållen 

Hushållssektorn omfattar personer och kategorier av personer i egenskap av 
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konsumenter och marknadsproducenter i de fall där hushållens företagsverk-
samhet inte kan anses tillhöra företagssektorn. Till hushållssektorn räknas 
även personer eller kategorier av personer som producerar varor och vissa 
tjänster för eget bruk. 

82600000 Utbetalda pensioner 

Kontot inbegriper pensioner till arbetstagare som avgått från statens tjänst. 
Fonderade pensionsavgifter bokförs i punkt 41120000 Pensionsavgifter. 
Detta konto används endast av Finansministeriet. 

82610000 Driftsekonomiska statsandelar, hushållen 

Kontot inbegriper statsandelar som betalas direkt till hushållen.  

Statsandelarna för förmåner till hushållen från Folkpensionsanstalten eller de 
övriga socialskyddsfonderna hör till driftsekonomins kostnader för social-
skyddsfonderna.  

Inkomstöverföringar till hushåll som bedriver näringsverksamhet behandlas 
under driftsekonomins kostnader för näringslivet. 

82620000 Driftsekonomiska statsunderstöd, hushållen 

Kontot inbegriper driftsekonomiska statsunderstöd som betalas direkt till hus-
hållen. Sådana är exempelvis invalidbidrag. 

Hit hör också  penningunderstöd och bostadssparpremier till hushållen samt 
militärskadeersättningar. 

Inkomstöverföringar till hushåll som bedriver näringsverksamhet behandlas 
under driftsekonomins kostnader för näringslivet.  

82630000 Överföringsekonomins övriga driftsekonomiska kostnader, 
hushållen  

Kontot inbegriper överföringsekonomins övriga driftsekonomiska kostnader 
för hushållen.  

82640000 Kapitalekonomiska statsandelar, hushållen  

Kontot inbegriper kapitalekonomiska statsandelar till hushållen. Räntestöd 
som beviljas hushållen behandlas under kapitalekonomiska kostnader för 
hushållen. 

Kapitalekonomiska kostnader för utbetalningar till hushåll som bedriver nä-
ringsverksamhet behandlas under kapitalekonomiska kostnader för näringsli-
vet. 

82650000 Kapitalekonomiska statsunderstöd, hushållen 

Kontot inbegriper kapitalekonomiska statsunderstöd till hushållen. Sådana är 
exempelvis skörde- och översvämningsskadeersättningar samt ersättningar 
för skydd av  byggnader.  

82660000 Överföringsekonomins övriga kostnader för kapitalekonomin, 
hushållen 

Kontot inbegriper överföringsekonomins övriga kapitalekonomiska kostnader 
för hushållen. 

827 Kapitalekonomiska kostnader för EU:s institutioner och andra organ 

Kontoslaget inbegriper avgifter som betalas till EU:s institutioner och andra 
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organ. Kostnader som betalas till andra medlemsstater än Finland tillhör kon-
toslaget 828 Överföringsekonomins övriga kostnader för utlandet. 

82700000 Avgifter som baserar sig på mervärdesskattebasen till EU 

Kontot inbegriper momsavgiften som betalas till EU utgående från mervär-
desskattebasen.  

82710000 Avgifter som baserar sig på bruttonationalinkomsten till EU 

Kontot inbegriper den BNI-avgift som betalas till EU utgående från bruttonat-
ionalinkomsten. 

82720000 Finansiering av betalningslättnaden som ska beviljas Före-
nade Kungariket 

Kontot inbegriper finansiering  av betalningslättnaden som ska beviljas Före-
nade Kungariket. 

828 Övriga överföringsekonomins kostnader för utlandet 

82800000 Överföringsekonomins driftsekonomiska kostnader, utlandet 

Kontot inbegriper utvecklingsbistånd och finansierings- och avgiftsdelar för 
internationella organisationer. Medlemsavgifter till internationella organisat-
ioner hör till kontot 45410000 Medlemsavgifter till utlandet. 

82810000 Överföringsekonomins kapitalekonomiska kostnader, utlandet 

Kontot inbegriper kapitalöverföringar till utlandet. Sådana är exempelvis be-
loppen för efterskänkning av utvecklingskrediter. 

82820000 Överföringsekonomins driftsekonomiska kostnader för Euro-
peiska unionens medlemsstater 

Detta konto omfattar  överföringar utan vederlag inom driftsekonomin till 
Europeiska unionens medlemsstater. 

82830000 Överföringsekonomins kapitalekonomiska kostnader för Euro-
peiska unionens medlemsstater 

Detta konto omfattar  överföringar utan vederlag inom kapitalekonomin till 
Europeiska unionens medlemsstater. 

829 Överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen  

Statsförvaltningen omfattar vid sidan av budgetekonomin även andra enheter 
inom statsförvaltningen. Sådana är exempelvis statliga fonder som står utan-
för budgetekonomin samt universitet som fungerar som institutioner och stif-
telser och deras fastighetsbolag (Aalto Universitetsfastigheter Ab, Helsingfors 
Universitetsfastigheter Ab, Finlands Universitetsfastigheter Ab) med dotter-
samfund. Dessutom inbegriper sektorn Senatfastigheter och dess dottersam-
fund samt de aktiebolag som övervakas av enheter inom statsförvaltningen 
och som är icke-marknadsproducenter, till exempel HAUS Kehittämiskeskus 
Oy, Yleisradio Oy, Solidium Oy och Leijona Catering Oy. Affärsverket Forst-
styrelsen hör till näringslivssektorn. 

82900000 Överföringar från budgeten till statliga fonder utanför budgeten 

Kontot inbegriper överföringar som görs ur budgeten till statliga fonder utan-
för budgeten. 

82910000 Överföringar från statliga fonder utanför budgeten till statens 
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budget 

Kontot inbegriper överföringar från fondekonomin till budgetekonomin. Till 
dessa hör exempelvis  Brandskyddsfondens understöd  till främjandet av 
brand- och räddningsväsendet. 

Kontot används endast av statliga fonder utanför budgeten. 

82920000 Driftsekonomiska statsandelar, universiteten 

Kontot inbegriper driftsekonomiska statsandelar till sådana universitet som 
avses i universitetslagen (585/2009). 

82930000 Driftsekonomiska statsunderstöd, universiteten 

Kontot inbegriper driftsekonomiska statsunderstöd till sådana universitet som 
avses i universitetslagen (585/2009). 

82940000 Överföringsekonomins övriga kostnader för driftsekonomin, 
universiteten 

Kontot inbegriper överföringsekonomins andra driftsekonomiska kostnader än 
statsandelar och -understöd  till sådana universitet som avses i universitets-
lagen (585/2009). 

82940100 Utgifter för forskning till universiteten 

82940200 Förskott för forskning till universiteten 

82950000 Kapitalekonomiska statsandelar, universiteten 

Kontot inbegriper kapitalekonomiska statsandelar till sådana universitet som 
avses i universitetslagen (585/2009). 

82960000 Kapitalekonomiska statsunderstöd, universiteten 

Kontot inbegriper kapitalekonomiska statsunderstöd till sådana universitet 
som avses i universitetslagen (585/2009). 

82970000 Överföringsekonomins övriga kostnader för kapitalekonomin, 
universiteten  

Kontot inbegriper överföringsekonomins andra kapitalekonomiska kostnader 
än statsandelar och -understöd för sådana universitet som avses i universi-
tetslagen (585/2009). 

82980000 Överföringsekonomins övriga kostnader för driftsekonomin, 
statsförvaltningen 

Kontot inbegriper de av överföringsekonomins driftsekonomiska kostnar till 
den övriga statsförvaltningen, vilka inte kan specificeras på de övriga kon-
tona för överföringsekonomins kostnader. 

82990000 Överföringsekonomins övriga kostnader för kapitalekonomin, 
statsförvaltningen 

Kontot inbegriper de av överföringsekonomins kapitalekonomiska kostnader 
ur budgetekonomin till den övriga statsförvaltningen, vilka inte kan specifice-
ras på de övriga kontona för överföringsekonomins kostnader. 

 

830 Övriga överföringsekonomins kostnader för utlandet 

83000000 Överföringsekonomins övriga driftsekonomiska kostnader 

Kontot inbegriper de av överföringsekonomins driftsekonomiska kostnader 



Ekonomi och personal Statskontoret 

Systemtekniska Kieku och övriga underindelningar i affärsbokföringens konton, 8 tecken 

 1.1.2021 

 

153 

som inte kan specificeras på de övriga indelningarna i detta slag. 

83000010 Borgens- och garantiersättningar, driftsekonomin 

Används i situationer där staten med grund av en given förbindelse  betalar 
förmånstagaren en ersättning. 

83000011 Återindrivningsintäkter från borgensersättningarna, driftseko-
nomin 

Används i situationer där staten strävar efter att driva in en utbetald ersätt-
ning från förmånstagaren till borgen (till exempel en låntagare), och där in-
drivningen leder till återindrivningsintäkter. 

83010000 Överföringsekonomins övriga kostnader för kapitalekonomin 

Kontot inbegriper de av överföringsekonomins kapitalekonomiska kostnader 
som inte kan specificeras på de övriga indelningarna i detta slag. 

83010010 Borgens- och garantiersättningar, kapitalekonomin 

Används i situationer där staten med grund av en given förbindelse  betalar 
förmånstagaren en ersättning. 

83010011 Återindrivningsintäkter från borgensersättningarna, kapitale-
konomin 

Används i situationer där staten strävar efter att driva in en utbetald ersättning 

från förmånstagaren till borgen (till exempel en låntagare), och där indriv-

ningen leder till återindrivningsintäkter. 

 

9. INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER 

90. Skatter och avgifter av skattenatur 

900 Direkta skatter 

90000000 Statens inkomst- och förmögenhetsskatt 

På detta konto ingår skatter som uppbärs på arbets-, företagar- och egen-
domsinkomster samt enligt förmögenhet. 

90090000 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 

90100000 Till skatteförvaltningen redovisade mervärdesskatter 

På detta konto ingår mervärdesskatter som uppbärs av Skatteförvaltningen. 

90110000 Övriga skatter och avgifter av skattenatur som uppbärs enligt 
omsättningen 

På detta konto ingår exempelvis skatter som uppbärs på försäkringspremier 
och apoteksavgifter. 

90120000 Acciser 

På detta konto ingår tobaks-, alkohol- och sötsaksacciser samt skatter på läs-
kedrycker och bränslen. 
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90120001 Tillverkningsskatt för flytande bränsle 

På detta konto bokförs tillverkningsskatt för flytande bränsle. 

90120002 Tillverkningsskatt för el 

På detta konto bokförs tillverkningsskatt för el. 

90120003 Tillverkningsskatt för vissa typer av bränsle 

På detta konto bokförs tillverkningsskatt för vissa typer av bränsle. 

90130000 Skatter som uppbärs på grund av import 

På detta konto ingår importtullar. 

90140000 Övriga indirekta skatter 

På detta konto ingår övriga indirekta skatter. Sådana är exempelvis lotte-
riskatt, bil-, fordons- och motorcykelskatt samt stämpelskatt, skatt på överfö-
ring av tillgångar och avfallsskatt. 

90150000 Övriga avgifter av indirekt skattenatur 

På detta konto ingår exempelvis oljeavfallsavgifter och lästavgifter. På kontot 
bokförs också statens andelar av tippnings- och penninglotteriernas vinstme-
del, 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 beredskapslag-
ringsavgifter samt oljeskydds- och brandskyddsavgifter. 

90160000 Övriga avskrivningar för skatter och obligatoriska avgifter 

Kontot  inbegriper avskrivningar som görs för skatter och obligatoriska avgifter, 
exempelvis böter. Skatteåterbäring som återkrävs, för vilken  avskrivning kan 
göras oberoende av skatteslaget, också  återbetalning av sanktion (från bötes-
intäkterna). 

90171000 Rättelser av övriga skatter och avgifter av skattenatur 

Detta konto omfattar skatter och avgifter av skattenatur som återbetalats till 
skattskyldiga  

90190000 Övriga avgifter av skattenatur 

På detta konto ingår viltvårdsavgifter, jakttillstånd på hjortdjur, fiskevårdsav-
gifter samt övriga motsvarande avgifter av skattenatur som inte kan specifice-
ras på andra konton av denna typ. 

902 Ränteintäkter och -kostnader från skatter och avgifter av skattenatur 

90210000 Ränteintäkter av skattefordringarna och avgifter av skattenatur 

Detta konto innehåller ränteintäkter av skattefordringarna och avgifter av 
skattenatur. Dessa poster är till exempel nedsatt dröjsmålsränta som föreskri-
vits restskatten, när den i beskattningen tillgodoräknade förskottsinnehåll-
ningen eller den i förskott betalda skatten inte har räckt till för att täcka in-
komstskatten. 

90220000 Räntekostnader för skatt som ska återbördas och för avgifter av 
skattenatur  

Detta konto innehåller räntekostnader för skatt som ska återbördas och avgif-
ter av skattenatur, till exempel krediteringsränta. 
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91. Övriga obligatoriska avgifter 

910 Intäkter från övriga obligatoriska avgifter 

91000000 Bötesintäkter 

På detta konto ingår bötesintäkter och övriga intäkter av sanktionsnatur. Såd-
ana är förutom egentliga böter också dröjsmålspåföljder av underlåtenhet att 
betala skatt. 

91001000 Rättelser av övriga obligatoriska avgifter 

Detta konto omfattar obligatoriska avgifter som återbetalats till skattskyldiga. 

92. Uppburna mervärdesskatter 

920 Intäkter från uppburen mervärdesskatt 

92000000 Mervärdesskatteintäkter 10 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 10 %, som sta-
tens ämbetsverk och inrättningar tar ut. 

92010000 Mervärdesskatteintäkter 14 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 14 %, som sta-
tens ämbetsverk och inrättningar tar ut. 

92020000 Mervärdesskatteintäkter 24 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 24 %, som sta-
tens ämbetsverk och inrättningar tar ut. 

92030000 Mervärdesskatteintäkter 8 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 8 %, som statens 
ämbetsverk och inrättningar tar ut. 

92040000 Mervärdesskatteintäkter 12 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 12 %, som sta-
tens ämbetsverk och inrättningar tar ut. 

92050000 Mervärdesskatteintäkter 9 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 9 %, som statens 
ämbetsverk och inrättningar tar ut. 

92060000 Mervärdesskatteintäkter 17 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 17 %, som sta-
tens ämbetsverk och inrättningar tar ut. 

92070000 Mervärdesskatteintäkter 13 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 13 %, som sta-
tens ämbetsverk och inrättningar tar ut. 

92080000 Mervärdesskatteintäkter 22 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 22 %, som sta-
tens ämbetsverk och inrättningar tar ut. 

92090000 Mervärdesskatteintäkter 23 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 23 %, som sta-
tens ämbetsverk och inrättningar tar ut. 
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921 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 

92100000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 10 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 10 %, som sta-
tens ämbetsverk och inrättningar tar ut för samfundsanskaffningar. 

92110000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 14 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 14 %, som sta-
tens ämbetsverk och inrättningar tar ut för samfundsanskaffningar. 

92120000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 24 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 24 %, som sta-
tens ämbetsverk och inrättningar tar ut för samfundsanskaffningar. 

92130000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 8 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 8 %, som statens 
ämbetsverk och inrättningar tar ut för samfundsanskaffningar. 

92140000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 12 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 12 %, som sta-
tens ämbetsverk och inrättningar tar ut för samfundsanskaffningar. 

92150000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 9 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 9 %, som statens 
ämbetsverk och inrättningar tar ut för samfundsanskaffningar. 

92160000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 17 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 17 %, som sta-
tens ämbetsverk och inrättningar tar ut för samfundsanskaffningar. 

92170000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 13 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 13 %, som sta-
tens ämbetsverk och inrättningar tar ut för samfundsanskaffningar. 

92180000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 22 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 22 %, som sta-
tens ämbetsverk och inrättningar tar ut för samfundsanskaffningar. 

92190000 Mervärdesskatteintäkter från gemenskapsinterna förvärv 23 % 

På detta konto ingår mervärdesskatt enligt en skattesats på 23 %, som sta-
tens ämbetsverk och inrättningar tar ut för samfundsanskaffningar. 

924 Mervärdesskatteintäkter från import 

92400000 Mervärdesskatteintäkter från import 10 % 

Det här kontot innehåller mervärdesskatt som statens ämbetsverk och inrätt-
ningar tar ut från import enligt en skattesats på 10%. 

 

92410000 Mervärdesskatteintäkter från import 14 % 

Det här kontot innehåller mervärdesskatt som statens ämbetsverk och inrätt-
ningar tar ut från import enligt en skattesats på 14 %. 

92420000 Mervärdesskatteintäkter från import 24 % 

Det här kontot innehåller mervärdesskatt som statens ämbetsverk och inrätt -
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ningar tar ut från import enligt en skattesats på 24 %. 

93. Betalda mervärdesskatter 

930 Erlagda mervärdesskattekostnader 

93000001 Mervärdesskattekostnader 

På detta konto ingår mervärdesskatt som statens ämbetsverk och inrättningar 
betalar. 

931 Mervärdesskattekostnader för gemenskapsinterna förvärv 

93100001 Mervärdesskattekostnader för gemenskapsinterna förvärv 

På detta konto ingår mervärdesskatt som statens ämbetsverk och inrättningar 
betalar för gemenskapsinterna förvärv. 

933 Mervärdesskattekostnader för import 

93300001 Mervärdesskattekostnader för import 

Det här kontot innehåller momsutgifter för import för statens ämbetsverk och 
inrättningar. 

 

99. Tekniska konton 

Denna grupp omfattar bland kontotyperna 990-996 sådana transaktioner som 
inte är affärstransaktioner men budgettransaktioner.  

Bokföringen på tekniska konton bland kontotyperna 990-996 görs alltid 
som dubbelsidig och som lika stora transaktioner på samma tekniska 
konto. De tekniska kontona får inte ha något saldo i bokslutet.  Genom 
de tekniska kontona görs varje transaktion i den officiella bokföringen alltid 
som dubbelsidig i affärsbokföringens kontoklass. 

Kontotyperna 997-999 är reserverade för uppdelningg av långa verifikationer 
och för behov av intern räkning. 

990 Överföring av reservationsanslag 

99000000 Överföring av reservationsanslag 

På detta konto ingår kontotransaktioner för överföring av anslag till följande 
räkenskapsperiod. 

991 Återtagning av överförda reservationsanslag 

99100000 Återtagning av överförda reservationsanslag 

På detta konto ingår kontotransaktioner för återtagning och redovisning av 
överförda reservationsanslag. 

992 Övriga tekniska konton för budgetinkomster 

99200000 Förbindelsebaserad inkomstregistrering 

På detta konto ingår registrering av ett fakturabaserat förskott i budgetbokfö-
ringen. 
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993 Övriga tekniska konton för budgetutgifter 

99300000 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 

99400000 Övriga tekniska konton 

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

997 Kieku-systemets tekniska konton som inte rapporteras vid överföring av 
centralbokföring 

99700000 Tekniskt avbrytningskonto för långa verifikationer 

Detta konto ingår i metodskrivningen i Kieku-systemet och med hjälp av det 
importeras verifikationer som innehåller fler rader än vad som är tillåtet för en 
verifikation. 

99700001 Tekniska införingar 

Detta konto används vid tekniska korrigeringar som tekniska bokföringar or-
sakade av valutaförändringar samt vid andra motsvarande tekniska korrige-
ringar. 

99700010 Tekniskt konto, inga registreringar 

99700100 Fordringar utanför reskontra enligt kontantprincipen 

Detta konto kan vid behov användas för att hantera fordringar utanför Kieku-
systemets reskontra enligt kontantprincipen. 

99700200  Fordringar utanför reskontra enligt kontantprincipen, Kieku-
reskontra 

Detta konto kan vid behov användas för att hantera fordringar utanför Kieku-
systemets reskontra enligt kontantprincipen. 

Kontot används endast av leverantörsreskontrat i Kieku-systemet. 

Konton som ingår i kostnadsredovisningens metodbeskrivning 

998 Interna räntor, beräknade 

99800000 Interna räntor, anläggningstillgångar 

På detta konto ingår beräknade räntor för anläggningstillgångar. 

99800001 Interna räntor anläggningstillgångar, tekniskt motkonto 

På detta konto ingår mottransaktionen för beräknade räntor för anläggnings-
tillgångar. 

99800010 Interna räntor varulager 

På detta konto ingår beräknade räntor för varulager. 

98000011 Interna räntor varulager, tekniskt motkonto 

På detta konto ingår mottransaktionen för beräknade räntor för varulager. 
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999 Intern övervältring 

Denna grupp innehåller konton som används vid verkställandet av statens 
gemensamma hänvisningsmodell för kostnader och rapporteringen av resul-
taten av kostnadsberäkningen. 

99900500 Frånvaro, fastighets- och informationsförvaltning 

Detta konto används när bokföringsenheten inte har behov av separat över-
vältring och rapportering av frånvaro, fastighetsförvaltning och gemensam in-
formationsförvaltning. 

På detta konto ingår kostnader för funktioner i funktionshierarkierna 8001–
8003 Avlönad frånvaro, 6700 Fastighetsförvaltning och 6400 Informationsför-
valtning. Dessutom kan kontot innehålla förändringar i semesterlöneskulden 
(följande konton i affärsbokföringen: 41080000 Förändringar i semesterlönes-
kulden och 41180000 Förändringar av lönebikostnadsskulder för semesterlö-
ner). Även kostnader som hänförts till funktionen 9999900100 Tekniskt konto 
för ej tilldelat arbete kan registreras på detta konto om man inte helt har kunnat 
sluta använda funktionen. 

99900510 Avlönad frånvaro 1 

Bokföringsenheten tar vid behov kontot i bruk och ger själv anvisningar för dess 
bruk. Kontot kan omfatta endast kostnader för funktioner i funktionshierarkierna 
8001–8003 Avlönad frånvaro. Dessutom kan kontot innehålla förändringar i se-
mesterlöneskulden (följande konton i affärsbokföringen: 41080000 Förändringar i 
semesterlöneskulden och 41180000 Förändringar av lönebikostnadsskulder för 
semesterlöner). Även kostnader som hänförts till funktionen 9999900100 Tekniskt 
konto för ej tilldelat arbete kan registreras på detta konto om man inte helt har 
kunnat sluta använda funktionen. 

99900511 Avlönad frånvaro 2 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov, om allokeringen och/eller rap-
porteringen av frånvaro kräver att flera övervältringskonton utöver konto 
99900510 tas i bruk. Bokföringsenheten beslutar om användningen av kontot. 

Kontot kan omfatta endast kostnader för funktioner i funktionshierarkierna 
8001–8003 Avlönad frånvaro. Dessutom kan kontot innehålla förändringar i 
semesterlöneskulden (följande konton i affärsbokföringen: 41080000 Föränd-
ringar i semesterlöneskulden och 41180000 Förändringar av lönebikostnads-
skulder för semesterlöner). Även kostnader som hänförts till funktionen 
9999900100 Tekniskt konto för ej tilldelat arbete kan registreras på detta konto 
om man inte helt har kunnat sluta använda funktionen. 

99900519 Resultatpremiereservering 

Bokföringsenheten tar vid behov kontot i bruk. På kontot ingår överföringar av 
bokförda resultatpremiereserveringar och upplösning av resultatpremiereser-
veringar, om dessa inte har bokförts för aktiviteterna. 

 

99900520 Fastighetsförvaltning 

Bokföringsenheten tar vid behov kontot i bruk. Kontot innehåller funktioner-
nas kostnader för funktionshierarkin 6700 Fastighetsförvaltning. 

99900521 Fastighetsförvaltning 1 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov, om allokeringen och/eller rap-
porteringen av fastighetskostnader kräver att flera övervältringskonton utöver 
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konto 99900520 tas i bruk. Kontot omfattar kostnader för funktioner i funkt-
ionshierarkin 6700 Fastighetsförvaltning. 

99900530 Gemensam informationsförvaltning 

Bokföringsenheten tar vid behov kontot i bruk. Kontot innehåller funktioner-
nas kostnader för funktionshierarkin 6400 Informationsförvaltning. 

99900531 Gemensam informationsförvaltning 1 

Bokföringsenheten tar vid behov kontot i bruk ifall fördelningen och/e ller rap-
porteringen av gemensam informationsförvaltning kräver ytterligare ett över-
vältningskonto för gemensam informationsförvaltning utöver kontot 
99900530. Kontot innehåller funktionernas kostnader för funktionshierarkin 
’6400 Gemensam informationsförvaltning’. 

99900540 Fastighetsförvaltning och gemensam informationsförvaltning 

Kontot innehåller funktionernas kostnader för funktionshierarkin 6700 Fastig-
hetsförvaltning och 6400 Informationsförvaltning. 

99900600 Övriga stödfunktioner 

Detta konto omfattar kostnader för funktioner i funktionshierarkin 60 Stödakti-
viteter (med undantag för 6700 Fastighetsförvaltning och 6400 Informations-
förvaltning) och 90 Öppen aktivitet. Detta konto används när bokföringsen-
heten inte har behov av underindelningar med kontona 99900610–99900619.   

99900610 Övriga stödfunktioner 1 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov, om allokeringen och/eller rap-
porteringen av övriga stödaktiviteter kräver att flera övervältringskonton utöver 
konto 99900600 tas i bruk. Bokföringsenheten beslutar om användningen av 
kontot.  

Detta konto kan omfatta endast kostnader för funktionerna i funktionshierarkin 
60 Stödaktiviteter (med undantag för 6700 Fastighetsförvaltning och 6400 In-
formationsförvaltning) och 90 Öppen aktivitet. 

99900611 Övriga stödfunktioner 2 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov, om allokeringen och/eller rap-
porteringen av övriga stödaktiviteter kräver att flera övervältringskonton utöver 
konto 99900600 tas i bruk. Bokföringsenheten beslutar om användningen av 
kontot.  

Detta konto kan omfatta endast kostnader för funktioner i funktionshierarkin 60 
Stödaktiviteter (med undantag för 6700 Fastighetsförvaltning och 6400 Inform-
ationsförvaltning) och 90 Öppen aktivitet. 

99900700 Biträdande uppgifter för kärnfunktioner 

Detta konto omfattar kostnader för funktioner i funktionshierarkin 60 Stödakti-
viteter (med undantag för 6700 Fastighetsförvaltning och 6400 Informations-
förvaltning) och möjligtvis övriga uppgifter som stöder bokföringsenhetens 
kärnuppgifter. Detta konto används när bokföringsenheten inte har behov av 
underindelningar med kontona 99900710–99900719. 

99900710 Biträdande uppgifter för kärnfunktioner 1 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov, om allokeringen och/eller rap-
porteringen av uppgifter som stöder kärnuppgifterna kräver att flera övervält-
ringskonton utöver konto 99900700 tas i bruk. Bokföringsenheten beslutar om 
användningen av kontot.  
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Kontot kan innehålla kostnader för funktioner i funktionshierarkierna 60 Stöd-
aktiviteter (med undantag för 6700 Fastighetsförvaltning och 6400 Informat-
ionsförvaltning) och möjligtvis övriga uppgifter som stöder bokföringsenhet-
ens kärnuppgifter. 

99900711 Biträdande uppgifter för kärnfunktioner 2 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov, om allokeringen och/eller rap-
porteringen av uppgifter som stöder kärnuppgifterna kräver att flera övervält-
ringskonton utöver konto 99900700 tas i bruk. Bokföringsenheten beslutar om 
användningen av kontot.  

Kontot kan innehålla kostnader för funktioner i funktionshierarkierna 60 Stöd-
aktiviteter (med undantag för 6700 Fastighetsförvaltning och 6400 Informat-
ionsförvaltning) och möjligtvis övriga uppgifter som stöder bokföringsenhetens 
kärnuppgifter. 

99900712 Biträdande uppgifter för kärnfunktioner 3 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov, om allokeringen och/eller rap-
porteringen av uppgifter som stöder kärnuppgifterna kräver att flera övervält-
ringskonton utöver konto 99900700 tas i bruk. Bokföringsenheten beslutar om 
användningen av kontot.  

Kontot kan innehålla kostnader för funktioner i funktionshierarkierna 60 Stöd-
aktiviteter (med undantag för 6700 Fastighetsförvaltning och 6400 Informat-
ionsförvaltning) och möjligtvis övriga uppgifter som stöder bokföringsenhetens 
kärnuppgifter. 

99900713 Biträdande uppgifter för kärnfunktioner 4 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov, om allokeringen och/eller rap-
porteringen av uppgifter som stöder kärnuppgifterna kräver att flera övervält-
ringskonton utöver konto 99900700 tas i bruk. Bokföringsenheten beslutar 
om användningen av kontot.  

Kontot kan innehålla kostnader för funktioner i funktionshierarkierna 60 Stöd-
aktiviteter (med undantag för 6700 Fastighetsförvaltning och 6400 Informat-
ionsförvaltning) och möjligtvis övriga uppgifter som stöder bokföringsenhetens 
kärnuppgifter. 

99900800 Övervältrade avskrivningar 

Detta konto tilldelas de avskrivningar som registrerats i kontoklass 48 i affärs-
bokföringen (konton som börjar på 48) och som inte har registrerats för funkt-
ionerna i bokföringen.  

99900810 Övervältrade avskrivningar 1 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov, om allokeringen och/eller rap-
porteringen av avskrivningar kräver att flera övervältringskonton utöver konto 
99900900 tas i bruk. 

99900811 Övervältrade avskrivningar 2 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov, om allokeringen och/eller rap-
porteringen av avskrivningar kräver att flera övervältringskonton utöver konto 
99900900 tas i bruk. 

99900900 Övervältrade räntor 

Detta konto tilldelas de räntekostnader som ska beaktas i kostnadsredovis-
ningen och som inte har registrerats för funktionerna i bokföringen.  



Ekonomi och personal Statskontoret 

Systemtekniska Kieku och övriga underindelningar i affärsbokföringens konton, 8 tecken 

  1.1.2021 

162 

Till de räntekostnader som ska allokeras hör räntor som registrerats i konto-
klass 51 i affärsbokföringen (konton som börjar på 51) samt kalkylerade rän-
tor som registrerats på kontona 99800000 och 99800010. 

99900910 Övervältrade räntor 1 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov, om allokeringen och/eller rap-
porteringen av räntor kräver att flera övervältringskonton utöver konto 
99900900 tas i bruk. 

99900911 Övervältrade räntor 2 

Bokföringsenheten tar kontot i bruk vid behov, om allokeringen och/eller rap-
porteringen av räntor kräver att flera övervältringskonton utöver konto 
99900900 tas i bruk. 
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