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Datum

Handläggare

2011-05-05

Curt Johansson

ESV-dnr

49-260/2011

Ändrade regler i anslagsförordningen
Regeringen beslutade den 10 mars om ändringar i anslagsförordningen (2011:223).
Avgifter och andra liknande ersättningar ska från och med 2012 redovisas mot
inkomsttitel det budgetår som intäkten hänför sig till. Ekonomistyrningsverket
(ESV) har med anledning av detta gjort ändringar i föreskrifter och allmänna råd
till 13 och 14 §§ anslagsförordningen som träder i kraft den 1 januari 2012.
Därutöver har ESV gjort ett förtydligande i föreskrifter och allmänna råd till 17 §
som handlar om när undantagsregeln kan tillämpas avseende
beställningsbemyndiganden.
Avgifter och andra liknande ersättningar
I föreskrifterna till 13 § framgår att intäkter och andra liknande ersättningar som
inte är s.k. kapitaltransaktioner från och med 2012 ska redovisas mot inkomsttitel
det budgetår som intäkten hänför sig till. Därutöver framgår att om fordran skrivs
ned för befarade förluster ska redovisningen mot inkomsttitel minska med
motsvarande belopp.
Av allmänna råd till 14 § framgår att inkomster normalt inte behöver periodiseras
löpande.
ESV kommer i höst att ge ut information om hur eventuella övergångseffekter till
följd av ändrade regler ska hanteras under budgetåret 2012, t.ex. ackumulerade
nedskrivningar av fordringar per den 31 december 2011 som inte har redovisats
mot inkomsttitel.
Beställningsbemyndigande
ESV har tydliggjort i föreskrifterna till 17 § andra stycket att myndigheter kan ingå
åtaganden med stöd av undantagsregeln, förutsatt att riksdagen inte har beslutat om
ett särskilt bemyndigande för anslaget. Innan en myndighet kan ingå åtagande med
stöd av undantagsregeln måste den alltså kontrollera att det inte finns ett särskilt
bemyndigande för anslaget.
ESV kommer under vecka 19 att lägga ut en förteckning på ESV:s webbplats vilka
anslag som har ett särskilt bemyndigande.

2/2

Missiv

Tidpunkt för ikraftträdandet m.m.
Ändringar i föreskrifter och allmänna råd till 17 § träder i kraft samma dag som
beslutsdatum, dvs. dessa regeländringar gäller för innevarande budgetår. Ändringar
i föreskrifter och allmänna råd till 13 och 14 §§ träder i kraft den 1 januari 2012.
ESV kommer att lämna ytterligare information på ESV:s webbplats om
regeländringarna. ESV kommer även att informera om reglerna och innebörden av
regeländringarna vid Lilla redovisningsdagen i maj 2011.
Kontaktpersoner
Frågor kan ställas till rådgivningstelefonen 08-690 45 91 (red@esv.se) eller Curt
Johansson e-post: curt.johansson@esv.se (Tfn: 08-690 43 74).

