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Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till
statsredovisningen (S-koder)

beslutade den 27 oktober 2006
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007.
Ekonomistyrningsverket föreskriver följande med stöd av 23 § förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring.
Med tillägg till Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk
information till statsredovisningen (S-koder) beslutar verket om nya S-koder S1533, S5851,
S5852, S5858 och S5859 med anvisningar samt ändring av anvisningarna till S2561 enligt
vad som framgår av bilaga 1.
De nya S-koderna får frivilligt tillämpas vid inrapportering för räkenskapsåret 2006.
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Fordringar hos andra myndigheter
S1533 Avräkning skatter och avgifter
På denna S-kod rapporteras myndighetens fordringar på skattekontot och eventuella andra
fordringar på Skatteverket som avser skatter. Observera att S-koder för ingående moms inte
skall avslutas mot denna S-kod, utan att saldot skall kvarstå på S1550. Observera även att om
koden används när skattedeklarationen upprättas, får S-koderna för personalens källskatt,
arbetsgivaravgifter m.m. inte avslutas mot denna kod förrän skattedeklaration lämnas (dvs. på
nya året vid årsskifte).
Skulder till andra myndigheter
S2561 Diverse skulder till statliga myndigheter inklusive leverantörsskulder
På denna S-kod rapporteras leverantörsskulder till statliga myndigheter, dvs. de skulder som
har uppkommit vid köp av varor och tjänster från en annan statlig myndighet. Här rapporteras
också övriga skulder till statliga myndigheter som inte skall rapporteras på S2562-S2565.
Detta inkluderar även de skulder avseende premier till Statens pensionsverk enligt
pensionsavtalet PA03, som fakturerats senast brytdagen.

Verksamhetskostnader som ej är driftkostnader
S5851
S5852
S5858
S5859

Andra verksamhetskostnader, utgifter, inomstatliga
Andra verksamhetskostnader, utgifter, utomstatliga
Andra verksamhetskostnader, periodiseringar, inomstatliga
Andra verksamhetskostnader, periodiseringar, utomstatliga

På dessa S-koder rapporteras kostnader som med beaktande av regelverket eller god
redovisningssed i övrigt bör redovisas bland verksamhetens kostnader, men som inte har
karaktären av myndighetens driftkostnader. Det kan avse kostnader i garanti- eller
utlåningsverksamhet som inte skall redovisas som transfereringar, större skadestånd eller
försäkringspremier/ersättningar eller andra kostnader av särskild natur. De är därför främst
avsedda för myndigheter som bedriver garanti- eller utlåningsverksamhet och berör övriga
myndigheter endast i undantagsfall. Vanligen är det lämpligt att särredovisa de kostnader som
avses på egen rad i årsredovisningens resultaträkning med en benämning som beskriver vad
kostnaden avser och vid behov specifikation i not. I fråga om förluster rapporteras
konstaterade förluster som utgifter, medan befarade förluster och kostnader för avsättningar
rapporteras som periodiseringar.

