Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie
över föreskrifter och allmänna råd
ESV Cirkulär
2007:9
Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av
ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder)
Beslutade den 13 november 2007.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008.
Ekonomistyrningsverket föreskriver följande med stöd av 23 §
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.
Med ändring av Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av
ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) ska följande nya
S-koder gälla:
S1720, S1728, S1740, S1750, S1758, S1759, S1790, S1797, S1798,
S3183-3186, S4112, S4118, S4124 samt S4127 med texter enligt bilaga.
Vidare ska ändrade texter för S-koderna S1710, S1793, S1794, S1799,
S3181-3182, S3188-3189, S4111, S4119, S4121, S4128, S7031-7039
samt S7111 och S7199 gälla enligt bilaga.
Slutligen ska S-koderna S1791, S1792 samt S4123 upphöra att gälla.
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BILAGA till ESV Cirkulär 2007:9
Nya och förändrade S-koder 2008
1 Balansräkning
1.1 Tillgångar
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
S1710

S1720

S1728

S1740

S1750

Ingående balans
På denna S-kod rapporteras årets ingående balans. Den ingående balansen
motsvaras av posten Avräkning mot statsverket från föregående räkenskapsårs
balansräkning, dvs. summan av alla koder i kodgrupp S17 såvida inte annat
särskilt anges. Koden används innan myndigheten gjort utredning och
fördelning av balanspostens saldo. Därefter används S1720, S1740, S1750 samt
S1790.
Uppbörd (inkomsttitel)
Ingående saldo, inkomsttitel
På denna S-kod rapporteras ingående balans avseende skulder och fordringar
hänförbara till statsbudgeten för uppbördsmedel, dvs. medel som tillförs
inkomsttitel. Koden används när myndigheten gjort utredning och fördelning av
balanspostens saldo.
Utbetalning från räntekonto för belopp som tillförts inkomsttitel
På denna S-kod rapporteras utbetalningar från räntekonto till SCR avseende
inkomster som avräknats mot inkomsttitel och tillfälligt behållits på
myndighetens räntekonto.
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående saldo, anslag (icke räntebärande flöde)
På denna S-kod rapporteras ingående balans avseende skulder och fordringar
hänförbara till statsbudgeten för anslag i icke räntebärande flöde (SCR-flöde).
Koden används när myndigheten gjort utredning och fördelning av
balanspostens saldo.
Anslag i räntebärande flöde
Ingående saldo, anslag (räntebärande flöde)
På denna S-kod rapporteras ingående balans avseende skulder och fordringar
hänförbara till statsbudgeten för anslag i räntebärande flöde. Koden används när
myndigheten gjort utredning och fördelning av balanspostens saldo.

S1758

Anslagsmedel som tillförts räntekonto
På denna S-kod rapporteras överföring av medel från SCR till myndighetens
räntekonto av de anslag som enligt regeringens beslut ska räntebeläggas.

S1759

Återbetalning av anslagsmedel
På denna S-kod rapporteras den betalning som myndigheten gör till Riksgälden
när regeringen beslutat om indragning av anslagsmedel eller när indragning görs
enligt den s.k. 3-procentsregeln.
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Betalningar och Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
S1790

Ingående saldo, Övriga fordringar/Skulder på Statens centralkonto i
Riksbanken
På denna S-kod rapporteras ingående balans avseende skulder och fordringar på
Statens centralkonto som inte direkt är hänförbara till statsbudgeten t.ex. bidrag
eller avgifter som används för att finansiera transfereringar. Koden används när
myndigheten gjort utredning och fördelning av balanspostens saldo.

S1793

Inbetalningar i icke räntebärande flöde (uppbörd m.m.)
På denna S-kod rapporteras de inbetalningar som myndigheten tar emot för
statens räkning till bankkonton som töms till SCR samt direktinsättningar på
SCR.

S1794

Utbetalningar i icke räntebärande flöde (transfereringar m.m.)
På denna S-kod rapporteras de utbetalningar som myndigheten gör från
bankkonton där medlen hämtas från SCR samt direktuttag från SCR.

S1797

Övriga fordringar (ej tilldelade anslagsmedel, t.ex. SPV)
Denna S-kod används endast för myndigheter som fått särskilt besked om detta
av Ekonomistyrningsverket för särskilda typer av medel, (i första hand Statens
pensionsverk för fordran på statsbudgeten för framtida pensionsutbetalningar
och Riksgälden för vissa fordringar knutna till statsskuldförvaltningen m.m.).

S1798

Utredningskonto
På denna S-kod rapporteras i förekommande fall den del av det ingående saldot
eller annat belopp som ännu inte kunnat hänföras till uppbörd, anslag i icke
räntebärande flöde, anslag i räntebärande flöde eller ovanstående övriga
fordringar/skulder på Statens centralkonto.

S1799

Omföring av betalning
På denna S-kod rapporteras i samband med årsredovisning och delårsrapport
omföringar av betalningar i icke räntebärande flöde hänförliga till statsbudgeten.
Omföring kan även göras löpande. Koden är frivillig att använda och om den
används har den funktionen av hjälpkonto där samma S-kod används i både
debet och kredit.
2 Resultaträkningen
2.1 Verksamhetens intäkter

S3181
S3182
S3183
S3184
S3185
S3186
S3188
S3189

Intäkter av andra ersättningar
Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Inomstatliga skadestånd och försäkringsersättningar, inkomster
Utomstatliga skadestånd och försäkringsersättningar, inkomster
Inomstatliga skadestånd och försäkringsersättningar, periodiseringsposter
Utomstatliga skadestånd och försäkringsersättningar, periodiseringsposter
Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
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På dessa S-koder rapporteras intäkter av andra ersättningar som myndigheten
disponerar, i första hand medel som myndigheten disponerar med stöd av 15a §
kapitalförsörjningsförordningen. Skadestånd och försäkringsersättningar som
myndigheten disponerar särredovisas. För skadestånd och försäkringsersättningar tillämpas kassamässig princip på S3183 och S3184 (jfr intäkter av
bidrag), medan för andra medel i denna grupp tillämpas inkomstmässig princip
på det sätt som gäller för avgifter. Observera att skadestånd och
försäkringsersättningar som ska levereras in till inkomsttitel rapporteras på Skod 7031-39.
2.2 Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
S4111
S4119

Lön, utgifter
Lön, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras löner, arvoden och övriga ersättningar för utfört
arbete av myndigheten anställd personal för vilka arbetsgivaravgifter utgår.
Observera att arvoden till medlemmar i styrelser m.m. samt ersättningar för
tillfälliga arbetsinsatser (uppdragstagare) rapporteras på S4112. Lagstadgade
arbetsgivaravgifter och premier för avtalsförsäkringar ska rapporteras på S4121
respektive S4122.
Även skattepliktiga traktamenten och ersättningar (dvs. belopp utöver av
Skatteverket fastställd schablon) ska rapporteras här. Observera att traktamenten
och ersättningar enligt schablon (ej skattepliktig del) ska rapporteras på S4181,
Övriga personalkostnader.
Exempel:
Lön
Retroaktiv lön
Semesterersättning
Omplaceringstillägg
Lön till pensionärer
Ersättning för förlorad avlöningsförmån
Förslagsersättning
Beredskapslön
Risk-, jourtillägg m.m.
Övertidsersättning
Skattepliktiga traktamenten och ersättningar

S4112
S4118

Arvoden, utgifter
Arvoden, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras arvoden och andra ersättningar exklusive
arbetsgivaravgifter till medlemmar i styrelser och kommittéer och till ej anställd
personal för annat uppdrag, dvs. för i första hand tillfälliga arbetsinsatser
(uppdragstagare), under förutsättning att ersättningen ska anses som inkomst av
tjänst.
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Rapportering på dessa S-koder behöver endast göras årsvis. Löpande får
rapporteringen göras på S-kod S4111 och S4119. Den omföring som i så fall
görs vid årets slut får baseras på en uppskattning av aktuellt belopp.

S4121
S4128

Lagstadgade arbetsgivaravgifter, premier avtalsförsäkringar m.m.
Lagstadgade arbetsgivaravgifter, utgifter
Lagstadgade arbetsgivaravgifter, periodiseringsposter
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, Lön. Observera att
arbetsgivaravgifter på ersättning till uppdragstagare rapporteras på S4124
respektive S4127.
Även lagstadgade arbetsgivaravgifter på skattepliktiga traktamenten och
ersättningar (dvs. belopp utöver av Skatteverket fastställd schablon) ska
rapporteras här. Även den lagstadgade arbetsgivaravgiften på förmånsvärden
rapporteras här. Förmånen kan till exempel vara fri eller kostnadsreducerad kost,
bil eller bostad.

S4124
S4127

Lagstadgade arbetsgivaravgifter arvoden, utgifter
Lagstadgade arbetsgivaravgifter arvoden, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras lagstadgade arbetsgivaravgifter och särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster på arvoden till medlemmar i styrelser och
kommittéer, samt lagstadgade arbetsgivaravgifter på ersättningar till ej anställd
personal för annat uppdrag, dvs. för tillfälliga arbetsinsatser (uppdragstagare),
under förutsättning att ersättningen ska anses som inkomst av tjänst.
Rapportering på dessa S-koder behöver endast göras årsvis. Löpande får
rapporteringen göras på S-kod S4121 och S4128. Den omföring som i så fall
görs vid årets slut får baseras på en uppskattning av aktuellt belopp.
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av
myndigheten

S7031
S7032
S7038
S7039

Intäkter av andra ersättningar
Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, inkomster
Inomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
Utomstatliga intäkter av andra ersättningar, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras övriga intäkter som inte disponeras av
myndigheten och som inte har karaktären av avgifter eller skatter m.m. och inte
heller av reavinster eller finansiella intäkter. Främst avses ersättningar som
myndigheten erhåller enligt t.ex. regeringsbeslut men där ersättningens storlek
inte har närmare samband med myndighetens kostnader för produktion av varor
eller tjänster. Observera dessutom att medel för finansiering av bidrag redovisas
som intäkter på S-kod S7351-7359 och i S-kodgrupp 74.
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Exempel:
Bidrag och ersättningar från EU
Böter
Finansieringsavgifter i arbetslöshetsförsäkring
Förseningsavgifter
Sanktionsavgifter
Skadestånd och försäkringsersättningar som ej
disponeras av myndigheten
Intäkter av uppbörd
S7111
S7199

Intäkter av uppbörd, inkomster
Uppbördsintäkter, periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras: skatter, socialavgifter och tullmedel.

