Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie
över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till
anslagsförordningen (2011:223)

ESV Cirkulär 2016:2

Beslutade den 28 oktober 2016.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2017. De ändrade
föreskrifterna till 13 § ska tillämpas i samband med
årsredovisningen för räkenskapsåret 2016.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 19 §
anslagsförordningen (2011:223) följande ändringar i
föreskrifterna till 11och 13 §§.

11 § Föreskrifter
En myndighet får betala ut bidrag från ett anslag endast om det är
förenligt med anslagets ändamål och de villkor som gäller för
anslaget enligt 10 §.
Myndigheten ska säkerställa att den årliga belastningen på
anslaget och därmed utfallet på statens budget inte är
missvisande.
Myndigheten ska upplysa mottagaren om de villkor som gäller
för bidraget och bestämma en lämplig utbetalningsplan.
Inomstatliga bidrag1
Ett bidrag som betalas ut av en myndighet från ett icke
räntebelagt betalningsflöde ska normalt tas in i ett icke
räntebelagt betalningsflöde hos den mottagande myndigheten.
Om bidraget även finansierar förvaltningsutgifter hos den
mottagande myndigheten ska korrigering mellan
betalningsflödena normalt göras i efterhand.

Undantag får dock göras i följande fall.
1. Om det är känt på förhand hur bidraget ska användas får
beloppet fördelas mellan betalningsflödena då bidraget erhålls.
1

Ändringen innebär att första stycket under rubriken inomstatliga bidrag i föreskriften till
11 § tas bort.
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2. Om hela beloppet ska användas i den egna verksamheten eller
om endast en ringa del avser transferering får räntekontot
användas.
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13 § Föreskrifter

Inkomster från avgifter och andra liknande ersättningar
(punkt 2)
Med andra liknande ersättningar avses försäljningsinkomster,
kostnadsersättningar och finansiella ersättningar som till sin
karaktär liknar avgifter. Kapitaltransaktioner och andra liknande
transaktioner ska däremot inte redovisas på intäktsmässig grund,
t.ex. inleverans av avkastningspliktigt kapital och
pensionspremier. Inte heller räntor som löper på fordringar som
rör bidragsmedel (transfereringar) och på skattefordringar ska
redovisas intäktmässigt, utan ska i förekommande fall redovisas
kassamässigt mot inkomsttitel enligt samma princip som
kapitalbeloppet.
Om en fordran för vilken intäkten redovisats intäktsmässigt mot
inkomsttitel skrivs ned för befarade förluster, ska redovisningen
mot inkomsttitel reduceras med motsvarande belopp.
Övriga inkomster (punkt 4)


MATS WIKSTRÖM

Ingemar Härneskog
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