Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie
över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av
ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder).
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Beslutade den 28 oktober 2016.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 december 2016.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 23 § förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring följande ändringar i rapportering av ekonomisk
information till statsredovisningen (S-koder):
Nya S-koder: S3515, S7355 och S7715 med benämningar och texter enligt bilaga.
Ändrade texter och/eller benämningar för S-koderna: S1797, S2012, S2070, S2090,
S4116, S4121, S4128, S4126, S4136, S4137, S4141, S4149, S4151, S4159, S4181,
S4189, S5011, S5019, S5066, S5353, S5354, S5359, S5386, S5411, S5412, S5413,
S5418, S5419, S5961, S5962, S5966, S7711, S7721 och S7722 enligt bilaga.
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S1 Tillgångar
Avräkning med statsverket


Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Övriga fordringar och skulder
S1797
Denna S-kod används endast för myndigheter som fått särskilt
besked om detta av Ekonomistyrningsverket för
särskilda typer av medel (bland annat Statens
tjänstepensionsverk för fordran på statens budget för
pensionsutbetalningar och Riksgälden för vissa fordringar knutna
till statsskuldförvaltningen m.m.).



S2 Kapital och skulder
Myndighetskapital
Statskapital
–––
S2012
Statskapital utan avkastningskrav

Om regeringen i regleringsbrev eller annat beslut preciserat ett
avkastningskrav med vilket kapitalet ska skrivas upp eller som ska
levereras in till inkomsttitel används S2011. I annat fall används
S2012.
–––
Balanserad kapitalförändring
S2070

Balanserad kapitalförändring
På denna S-kod rapporteras ackumulerad kapitalförändring från
tidigare år, det vill säga myndighetskapital som inte är hänförligt till
någon av de övriga S-koderna under kapital. Till S-koden omförs
föregående års saldo på Kapitalförändring enligt resultaträkningen,
S2090.
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Kapitalförändring enligt resultaträkningen
S2090
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
På denna S-kod rapporteras det saldo mellan intäkter
och kostnader som redovisats i årets resultaträkning.
Beloppet omförs nästföljande år till Balanserad
kapitalförändring, S2070 (i undantagsfall även till
statskapital eller donationskapital).
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S3 Verksamhetens intäkter
Intäkter av bidrag

Intäkter av bidrag från statliga myndigheter
S3515
Återbetalning av bidrag från statliga myndigheter
exklusive affärsverk
På denna S-kod rapporteras i debet återbetalning av
bidrag som myndigheten tidigare mottagit från en
annan statlig myndighet som inte är affärsverk. Om
den andra myndigheten är ett affärsverk används
S3512. Intäktsreduktioner som inte är betalningar
rapporteras som Intäkter av bidrag från statliga
myndigheter, periodiseringsposter, S3599.



S4 Kostnader för personal

Kostnader för personal
S4116
Förändring av avsättningar för lönekostnader
På denna S-kod rapporteras förändring av
avsättningar i de fall avsättningen avser
lönekostnader. Belopp som rapporteras på denna kod
ska alltid motsvaras av en lika stor förändring med
motsatt tecken på Övriga avsättningar, S2250.
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Lagstadgade arbetsgivaravgifter, premier avtalsförsäkringar m.m.

S4121
S4128
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Lagstadgade arbetsgivaravgifter, utgifter
Lagstadgade arbetsgivaravgifter,
periodiseringsutgifter
På dessa S-koder rapporteras lagstadgade
arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster för löner, arvoden och övriga
ersättningar för av myndigheten anställd personal för
vilka arbetsgivaravgifter utgår. Utgiften för lönen ska
däremot rapporteras på S4111. Observera att
arbetsgivaravgifter på ersättning till uppdragstagare
rapporteras på S4124 respektive S4127.

–––
Lagstadgade arbetsgivaravgifter, premier avtalsförsäkringar m.m.

S4126

Förändring av avsättningar för
arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar
På denna S-kod rapporteras förändring av
avsättningar i de fall avsättningen avser
arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringspremier eller
andra pålägg på lön enligt lag eller avtal. Belopp som
rapporteras på denna kod ska alltid motsvaras av en
lika stor förändring med motsatt tecken på Övriga
avsättningar, S2250.

–––

S4136

Förändring av avsättningar för
pensionskostnader exklusive särskild löneskatt
På denna S-kod rapporteras förändring av
avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
till den del avsättningen inte avser särskild löneskatt.
Belopp som rapporteras på denna kod ska alltid
motsvaras av en lika stor förändring med motsatt
tecken på Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser, S2210.
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S4137

Förändring av avsättningar för särskild löneskatt
på pensionskostnader
På denna S-kod rapporteras förändring av
avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
till den del avsättningen avser särskild löneskatt.
Belopp som rapporteras på denna kod ska alltid
motsvaras av en lika stor förändring med
motsatt tecken på Särskild löneskatt på
pensionsavsättningar, S2211.
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–––
Utbildningskostnader för egen personal

S4141
S4149

Utomstatliga utbildningskostnader för egen
personal, utgifter
Utomstatliga utbildningskostnader för egen
personal, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras avgifter för deltagande
i kurser och konferenser för egen personal när
kursarrangören inte är en statlig myndighet. Då
utgifter för uppehälle och resor är inkluderade i
kursavgiften får dessa också rapporteras på denna Skod.
I de fall resan eller måltiden inte ingår i kursavgiften
ska dessa utgifter rapporteras på Resor, S5341,
respektive Övriga tjänster, S5368.

–––
Sjuk- och hälsovård

S4151
S4159

Sjuk- och hälsovård, utgifter
Sjuk- och hälsovård, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras kostnader för sjuk- och
hälsovård som är befriade från skatt. Skattepliktiga
kostnader ska däremot rapporteras på Lön, S4111.
Exempel:
Begravningshjälp
Fotvård
Sjukgymnastik

–––

5/11

Övriga personalkostnader

S4181
S4189
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Utomstatliga övriga personalkostnader, utgifter
Utomstatliga övriga personalkostnader,
periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras övriga
personalrelaterade kostnader som går till utomstatlig
leverantör (även till anställda). Förutom kultur- och
fritidsverksamhet ska också skattefria traktamenten
och bilersättningar rapporteras här. Övriga
skattepliktiga ersättningar med mera utöver lön ska
däremot rapporteras på Lön, S4111.
Exempel:
Rekreationsverksamhet
Motionskort Motionsredskap
Filmhyror
TV-licenser
Inträdesavgifter
Teaterbiljetter
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S5 Kostnader för lokaler och övrig drift
Kostnader för lokaler
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Lokalhyror, utomstatliga

S5011
S5019

Lokalhyror, utgifter, utomstatliga
Lokalhyror, periodiseringsposter, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras hyror för lokaler och
byggnader där hyresvärden är utomstatlig. Här
rapporteras således också korttidshyra av lokal som
används till exempel till konferens eller utbildning.
Av förenklingsskäl får koderna för utgifter respektive
periodisering användas valfritt vid den löpande
inrapporteringen. I samband med årsredovisningens
upprättande ska dock väsentliga periodiseringar för
året särredovisas.
Observera att för utbildningspaket, i vilket lokalhyra
ingår i fakturan, ska hela avgiften rapporteras som
Utbildningskostnader, S4141, om kursen avser
den egna personalen och Utbildningstjänster, S5363,
om kursen avser en extern utbildning.
Exempel:
Hyra av kontorslokaler
Hyra av garage
Hyra av parkeringsplats

–––
Övriga lokalkostnader för hyrda lokaler, utomstatliga
–––

S5066

Förändring av avsättningar för lokalkostnader
På denna S-kod rapporteras förändring av
avsättningar för lokalkostnader, till exempel
kostnader för lokaler som inte kommer att kunna
utnyttjas under återstående kontraktstid vid
förändrad verksamhet. Belopp som rapporteras på
denna kod ska alltid motsvaras av en lika stor
förändring med motsatt tecken på Övriga
avsättningar, S2250.

–––
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Varor, utomstatliga
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–––
S53531

Tryckning, publikationer och pappersvaror,
utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras utgifter för böcker,
tidningar och övriga trycksaker som kollegieblock,
förtryckta kuvert och brevpapper samt även otryckt
papper.

S5354

Kontorsmateriel, utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras utgifter för materiel för
kontorsändamål. Observera att pappersvaror ska
rapporteras på S5353.

–––
S5359

Varor, periodiseringsposter (exkl.
korttidsinvesteringar), utomstatliga
På denna S-kod rapporteras periodiseringar för
inköpta varor, vid köp från utomstatlig leverantör,
dock inte periodiseringar avseende
korttidsinvesteringar som rapporteras på S5352 och
varulagerförändring som skiljs från periodiseringar
och rapporteras separat på S5358.

–––
Reaförluster från avyttring av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
–––
S5386
Förändring av avsättningar för övriga
driftkostnader
På denna S-kod rapporteras förändring av
avsättningar till den del den avser Övriga
driftkostnader, till exempel kostnader för avveckling
av materiel eller för tjänster i samband med
omstrukturering av verksamhet. Belopp som
rapporteras på denna kod ska alltid motsvaras av en
lika stor förändring med motsatt tecken på
Övriga avsättningar S2250.

–––

1

Sista meningen i S5353 är borttagen
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Tjänster, inomstatliga
S5411
Forskningsuppdrag, utgifter, inomstatliga
S5412
Datatjänster, utgifter, inomstatliga
S5413
Utbildningstjänster, utgifter, inomstatliga
S5418
Övriga tjänster, utgifter, inomstatliga
S5419
Tjänster, periodiseringsposter, inomstatliga
På dessa koder rapporteras alla köp av tjänster när
leverantören är en statlig myndighet.
Forskningsuppdrag, datatjänster och
utbildningstjänster särredovisas, medan övriga köpta
tjänster redovisas som Övriga tjänster i de fall
leverantören är en statlig myndighet. Observera även
att offentligrättsliga avgifter som myndigheten
betalar rapporteras på S5311.
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–––
Finansiella kostnader
Övriga finansiella kostnader

S5961
S5962
S5966

Inomstatliga övriga finansiella kostnader, utgifter
Utomstatliga övriga finansiella kostnader, utgifter
Förändring av avsättningar för finansiella
kostnader i verksamheten
På denna S-kod rapporteras förändring av
avsättningar för finansiella kostnader i verksamheten,
till exempel räntekostnader som kan uppkomma i
samband med omstrukturering av verksamhet.
Observera att förändring av avsättningar i
garantiverksamhet, utlåningsverksamhet eller
försäkringsverksamhet inte rapporteras här, utan i
kodgrupp 58. Belopp som rapporteras på denna kod
ska alltid motsvaras av en lika stor förändring med
motsatt tecken på Övriga avsättningar, S2250,
eller undantagsvis Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser, S2210.

–––
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S6 Avyttring, avskrivning och nedskrivning av
anläggningstillgångar
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Avräkningskoder för avyttring av anläggningstillgångar
Kodgrupperna S66–S68 är avräkningskoder. Det innebär att
summan av dem alltid ska vara noll. Vid försäljning och
utrangering av anläggningstillgångar förs det bokförda
nettovärdet av tillgången (bokfört anskaffningsvärde med avdrag
för ackumulerade avskrivningar) från berört konto i kodklass S1
till S-koden som avser bokfört värde i kodklass S6. Erhållet
belopp vid försäljningen krediteras inkomstkoden för avyttring.
Skillnaden däremellan utgör realisationsvinst eller
realisationsförlust.
Vid försäljning av tillgångar där myndigheten får disponera
inkomsten i verksamheten omförs detta belopp från S-koden för
omföring av vinst/förlust till kodklass S3 om det är en vinst och
till kodklass S5 om det är en förlust.
Vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar avseende
transfereringsverksamhet, främst i fonder för transfereringar, förs
vinsten eller förlusten till berörd S-kod i kodklass S7.
Vid avyttring av anläggningstillgångar där myndigheten inte
disponerar inkomsten förs reavinsten till kodgrupp S706 i
uppbördsavsnittet.
–––

S7 Transfereringar

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag


S7355

Återbetalning av bidrag från statliga myndigheter
På denna S-kod rapporteras i debet återbetalning av
medel som myndigheten tidigare erhållit från en
annan statlig myndighet för finansiering av bidrag.
Intäktsreduktioner som inte är betalningar
rapporteras som Medel som erhållits från
myndigheter för finansiering av bidrag,
periodiseringsposter, S7359.
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Lämnade bidrag
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Lämnade bidrag till statliga myndigheter

S7711
S7721
S7722

Lämnade bidrag till statliga myndigheter, exklusive
statliga affärsverk
Lämnade bidrag till statliga affärsverk för konsumtion
Lämnade bidrag till statliga affärsverk för investering
På dessa S-koder rapporteras bidrag till annan statlig
myndighet för såväl konsumtion som investering. De
statliga affärsverken särredovisas och rapporteras på
S7721-S7722. Vid utlåning av personal till annan
myndighet, då personen får lön från ordinarie
arbetsgivare, ska regleringen av lönekostnaden
mellan myndigheterna rapporteras som
konsultuppdrag på Övriga tjänster, inomstatliga,
S5418.
Belopp som inte betalats under året rapporteras i
förekommande fall på S-koden för
periodiseringsposter.

S7715

Återbetalning av bidrag från statliga myndigheter
På denna S-kod rapporteras i kredit återbetalning av
tidigare lämnade bidrag till en annan statlig
myndighet. Kostnadsreduktioner som inte är
betalningar rapporteras som Lämnade bidrag,
inomstatliga, periodiseringsposter, S7991.

11/11

