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Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 12 §
anslagsförordningen (2011:223)
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Beslutade den 27 oktober 2017.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas
första gången i årsredovisningen för 2018.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 19 §
anslagsförordningen (2011:223) följande ändringar i föreskrifterna
till 12 §.
12 § Föreskrifter
_____

Övriga utgifter (punkt 3)
Med övriga utgifter avses utgifter som inte är transfereringar,
förvaltningsutgifter eller utgifter för anskaffning av tillgångar. Det
är huvudsakligen fråga om
kapitaltransaktioner.

Kapitaltransaktioner, såsom utlåning samt kapitalinsatser i och
kapitaltillskott till juridiska personer m.m., ska redovisas mot
anslag det budgetår då betalning sker. I fråga om
kapitaltransaktioner anses således utgiften uppkomma det år då
betalning sker. I de fall det finns en skyldighet att betala ut medel,
men någon betalning inte skett, ska dock redovisning mot anslag
göras det budgetår då betalningsskyldigheten föreligger.
Med utgifter för avhjälpande av miljöskador på mark,
vattenområde eller grundvatten avses utredning, efterbehandling
och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada eller en
allvarlig miljöskada enligt miljöbalken. Utgifter för återställande,
nedmontering och bortforsling av anläggningstillgångar räknas inte
som avhjälpande av miljöskador i denna förordning.
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Tillämpning av övergångsbestämmelsen till
anslagsförordningen (SFS 2011:223)
Vid uttag av sparade semesterdagar för anställda som har
semesterdagar sparade från tiden före den 1 januari 2009 gäller
följande. Redovisning mot anslag ska göras enligt
övergångsbestämmelsen fram till dess att hela beloppet har
avräknats "Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag" under balansposten Avräkning med
statsverket. Redovisning mot anslag ska göras med ett belopp som
motsvarar värdet av under året uttagna semesterdagar.
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Vid beräkning av det belopp som ska redovisas mot anslag enligt
föregående stycke får förenklade beräkningsmetoder användas,
förutsatt att de tillämpas konsekvent.
Tillämpning av övergångsbestämmelsen till
anslagsförordningen (SFS 2017:492)
Värdeförändringar som avser avsättningar för framtida utgifter för
avhjälpande av miljöskador ska inte redovisas mot anslag. Detta
gäller även för de avsättningar som fram till och med 31 december
2017 har redovisats mot anslag på kostnadsmässig grund.

CLAS OLSSON

Anne-Marie Ögren
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