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Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av
ekonomisk information till statsredovisningen
beslutade den 17 december 2002.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2003.
Ekonomistyrningsverket föreskriver följande med stöd av 23 §
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.
Med tillägg respektive ändring i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för
rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen skall den
nya och de ändrade inrapporteringskoder och anvisningar som finns
förtecknade i bilaga till detta cirkulär gälla fr.o.m. räkenskapsåret 2003.
Uppgift om S-kodsgrupper tas bort ur förteckningen över S-koder fr.o.m.
räkenskapsåret 2003.
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3 Beskrivning av S-koderna, anvisningar för rapportering och
klassificering
3.3 S3 Verksamhetens intäkter
S3513

Intäkter av bidrag från statliga myndigheter
Intäktsreduktion åtta procent för bidrag från utomstatlig givare, förmedlat
av statlig myndighet (Ny S-kod)
På denna S-kod rapporterar slutmottagaren av ett bidrag från utomstatlig givare,
förmedlat av en statlig myndighet, intäktsreduktion. Slutmottagaren överför åtta
procent av bruttobidraget som reduktion av mervärdesskattefordran. Observera
att det erhållna bidraget skall krediteras brutto på S3511 medan S3513 debiteras
med åtta procent och S1541 krediteras så att den redovisade intäkten i
S-kodgrupp 35 utgör 92% av de erhållna medlen. (Motpartsavstämning skall
därefter i förekommande fall göras av bruttobidraget på S3511.)

3.4 S4 Kostnader för personal
S4131
S4132
S4133
S4139

Pensionskostnader inklusive KÅPAN och individuell ålderspension
Avgifter till KÅPAN och den individuella ålderspensionen, utgifter
Särskild löneskatt på pensionskostnader, utgifter
Myndighetens egna pensionsutbetalningar, utgifter
Pensionskostnader inkl. KÅPAN och individuell ålderspension,
periodiseringsposter
På S4131 rapporteras inbetalningar till Försäkringsföreningen på det statliga
området (FSO) avseende kompletterande ålderspension inom staten (KÅPAN)
och betalningar av avgifter till den individuella ålderspensionen. På S4132
rapporteras särskild löneskatt som myndigheten betalar på pensionskostnader för
egen personal, främst särskild löneskatt på KÅPAN och den individuella
ålderspensionen. På S4133 rapporteras myndigheters egna utbetalningar av
pensioner, både i de fall myndigheten betalar pensioner direkt till mottagarna och
i de fall myndigheten betalar till SPV för faktiska utbetalningar av pensioner
(observera dock att premier för avtalsförsäkringar som betalas till SPV
rapporteras på S4122). Periodiseringsposter för dessa S-koder rapporteras på
S4139.
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Förteckning över S-koder
Ny S-kod
S-kod
S3513

Frekvens
K

Benämning
Intäktsreduktion åtta procent för bidrag från utomstatlig givare,
förmedlat av statlig myndighet

Ändrade S-koder
S-kod
S4131
S4132
S4139

Frekvens
K
K
H

Benämning
Avgifter till KÅPAN och den individuella ålderspensionen, utgifter
Särskild löneskatt på pensionskostnader, utgifter
Pensionskostnader inkl. KÅPAN och individuell ålderspension,
periodiseringsposter

Frekvens: M=månad, H=halvår, K=kvartal, Å=årsvis

