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Nya respektive ändrade S-koder 2003
Ekonomistyrningsverket kommer att införa respektive ändra innebörden i ett
antal statliga inrapporteringskoder (S-koder) i kodklasserna 1 Tillgångar, 3
Verksamhetens intäkter, 4 Kostnader för personal, 5 Kostnader för lokaler
och övrig drift samt 7 Uppbörd. Syftet är främst att förbättra kvaliteten i
årsredovisningen för staten och i annan ekonomisk information som
Ekonomistyrningsverket producerar. Den statliga Baskontoplanen
kompletteras samtidigt med nya konton och erforderliga ändringar.
Ändringarna träder ikraft den 1 januari 2003.
Befintliga och nyproducerade byggnader m.m. särredovisas
I S-kodklass 1 införs skilda koder för anskaffning av nybyggda respektive
befintliga byggnader och anläggningar. Syftet är att kunna särskilja en
nyproducerad byggnad eller markanläggning som en statlig myndighet
anskaffar dels från mark och dels från en redan befintlig byggnad m.m. Med
nyproducerad menas en inköpt byggnad eller markanläggning där
äganderätten övergår i omedelbar anslutning till färdigställandet. I
nationalräkenskaperna används den informationen för att beräkna
kapitalstockar och nationalförmögenhet.
Intäkter av avgifter och andra ersättningar särredovisas
I S-kodklass 3 och 7 införs skilda koder för offentligrättsliga avgifter, övriga
avgifter samt intäkter av andra ersättningar. Syftet är att förbättra kvaliteten
i årsredovisningen för staten genom att informationen till posten Intäkter av
avgifter och andra ersättningar kan tas in via S-koder istället för att bygga
på de uppgifter som myndigheterna lämnar i enkäten Enkät om
avgiftsbelagd verksamhet. På sikt kan förändringen även vara ett led i att
minska behovet av den manuella enkäten.
S-koderna för Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar i
S-kodklass 3 delas upp med separata S-koder för:
a) övriga intäkter av avgifter och
b) intäkter av andra ersättningar.
S-koderna för Intäkter av avgifter och andra ersättningar i S-kodklass 7 delas
upp med separata S-koder för:
a) intäkter av offentligrättsliga avgifter,
b) övriga intäkter av avgifter och
c) intäkter av andra ersättningar.
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Inomstatliga S-koder för utbildningskostnader för egen personal samt
för övriga personalkostnader
I S-kodklass 4 införs separata inomstatliga koder för utbildningskostnader
för egen personal samt för övriga personalkostnader på liknande sätt som
gjorts i S-kodklass 5. Syftet är att få en enhetlig hantering av
myndigheternas kostnader vid s.k. motpartsavstämning för upprättande av
årsredovisning för staten.
Inomstatliga S-koder för offentligrättsliga avgifter, utgifter
I S-kodklass 5 införs separata inomstatliga koder för offentligrättsliga
avgifter, utgifter, för att motsvara intäkter av offentligrättsliga avgifter. Det är
främst vid s.k. motpartsavstämning som detta har betydelse.
Mindre korrigeringar
Textanvisningen för S-kod 1910 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
förtydligas med uppgiften om att koden avser räntekonto för myndighetens
egen verksamhet medan S-kod 1920 Övriga tillgodohavanden i
Riksgäldskontoret avser andra medel.
Textanvisningarna till S-koderna 1931-1933 samt S-koderna 1941-1944
förtydligas.
I benämningen för S-kod 7415 ändras texten genom att ”exklusive EUinstitutioner” tas bort. Det avser ingen ändring i sak.
I texten till avsnitt 1.7.1 Motpartsredovisning kommer den angivna
beloppsgränsen att justeras från ”minst 5 miljoner kronor” till ”minst
1 miljon kronor” som följd av ändringar som gjorts i ESV:s föreskrifter till
21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

