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Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till
statsredovisningen (S-koder)
beslutade den 19 december 2008
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009.
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:
S1780, S1781, S4115, S4116, S4123, S4125, S4126, S4136, S4137, S5066, S5386 samt
S5966 med texter enligt bilaga 1.
Vidare ska ändrade texter för S-koderna S2210, S2211, S2250, S2565, S4122, S4129 och
S5011, S5019, S5021, S5029 samt S5363 gälla enligt bilaga 2.
Dessutom ska de exempel som anges avseende intäkter av bidrag i förteckningen ändras
enligt bilaga 3.
Slutligen ska frekvensen för inrapportering för koderna S5011, S5019, S5021, S5029 samt
S6911 ändras till kvartal. På S-koderna för Kassa och bank ska namnet på
betalningsförmedlaren Föreningssparbanken (FSB) ändras till Swedbank (SWEDB).

HANS LINDBERG
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Nya S-koder i ESV:s föreskrifter för rapportering av ekonomisk
information till statsredovisningen, de statliga inrapporteringskoderna
(S-koder) 2009
Avräkning med statsverket
S1780

Ingående saldo, fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
På denna S-kod rapporteras ingående balans avseende sådan semesterlöneskuld
per den 31 december 2008 som ännu inte redovisats mot anslag enligt
undantagsbestämmelsen i anslagsförordningen (1996:1189, SFS 2008:1431).

S1781

Årets minskning av fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
På denna S-kod rapporteras årets minskning av fordran avseende sådan
semesterlöneskuld per den 31 december 2008 som ännu inte redovisats mot
anslag enligt undantagsbestämmelsen i anslagsförordningen. Årets minskning
visar den del som har redovisats mot anslag under året.
Kostnader för personal

S4115

Förändring av semesterlöneskuld, lön och arvoden
På denna S-kod rapporteras förändring av semesterlöneskuld till den del den
avser lön och arvoden. Den del som avser arbetsgivaravgifter och premier enligt
avtal rapporteras på S4123 respektive S4125.

S4116

Förändring av avsättningar för lönekostnader
På denna S-kod rapporteras förändring av avsättningar i de fall avsättningen
avser lönekostnader. Belopp som rapporteras på denna kod ska alltid motsvaras
av en lika stor förändring med motsatt tecken på Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser S2210 eller Övriga avsättningar S2250.

S4123

Förändring av semesterlöneskuld, lagstadgade arbetsgivaravgifter
På denna S-kod rapporteras förändring av semesterlöneskuld till den del den
avser lagstadgade arbetsgivaravgifter.

S4125

Förändring av semesterlöneskuld, premier och avgifter enligt avtal
På denna S-kod rapporteras förändring av semesterlöneskuld till den del den
avser premier och avgifter enligt avtal. Av förenklingsskäl rapporteras även den
del av förändring av semesterlöneskuld, som avser avgifter till KÅPAN och den
individuella ålderspensionen samt särskild löneskatt på dessa avgifter, på denna
S-kod.
Lagstadgade arbetsgivaravgifter, premier avtalsförsäkringar m.m.

S4126

Förändring av avsättningar för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar
På denna S-kod rapporteras förändring av avsättningar till den del avsättningen
avser arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringspremier. Belopp som rapporteras
på denna kod ska alltid motsvaras av en lika stor förändring med motsatt tecken
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på Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser S2210 eller Övriga
avsättningar S2250.

S4136

S4137

Pensionskostnader inklusive KÅPAN och individuell ålderspension
Förändring av avsättningar för pensionskostnader exklusive
särskild löneskatt
På denna S-kod rapporteras förändring av avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser till den del avsättningen inte avser särskild löneskatt.
Belopp som rapporteras på denna kod ska alltid motsvaras av en lika stor
förändring med motsatt tecken på S2210.
Förändring av avsättningar för särskild löneskatt på pensionskostnader
På denna S-kod rapporteras förändring av avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser till den del avsättningen avser särskild löneskatt. Belopp
som rapporteras på denna kod ska alltid motsvaras av en lika stor förändring
med motsatt tecken på S2211.
Kostnader för lokaler och övrig drift

S5066

Förändring av avsättningar för lokalkostnader
På denna S-kod rapporteras förändring av avsättningar för lokalkostnader, t.ex.
kostnader för lokaler som inte kommer att kunna utnyttjas under återstående
kontraktstid vid förändrad verksamhet. Belopp som rapporteras på denna kod
ska alltid motsvaras av en lika stor förändring med motsatt tecken på S2250.
Övriga driftskostnader

S5386

Förändring av avsättningar för övriga driftskostnader
På denna S-kod rapporteras förändring av avsättningar till den del den avser
Övriga driftskostnader, t.ex. kostnader för avveckling av materiel eller för
tjänster i samband med omstrukturering av verksamhet. Belopp som rapporteras
på denna kod ska alltid motsvaras av en lika stor förändring med motsatt tecken
på S2250.
Finansiella kostnader

S5966

Förändring av avsättningar för finansiella kostnader i verksamheten
På denna S-kod rapporteras förändring av avsättningar för finansiella kostnader i
verksamheten, t.ex. räntekostnader som kan uppkomma i samband med
omstrukturering av verksamhet. Observera att förändring av avsättningar i
garantiverksamhet, utlåningsverksamhet eller försäkringsverksamhet inte
rapporteras här, utan i kodgrupp 58. Belopp som rapporteras på denna kod ska
alltid motsvaras av en lika stor förändring med motsatt tecken på S2250 eller
undantagsvis S2210.
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Ändrade texter till S-koder i ESV:s föreskrifter för rapportering av
ekonomisk information till statsredovisningen, de statliga
inrapporteringskoderna (S-koder) 2009
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
S2210

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
På denna S-kod rapporteras avsättningar för pensioner till myndighetens
personal och liknande förpliktelser knutna till verksamheten, exklusive den
andel av avsättningen som avser särskild löneskatt. Denna rapporteras på S2211.
För myndigheter som erlägger premier till SPV, tas endast eventuella åtaganden
utöver de förmåner som SPV ansvarar för, upp i balansräkningen. Rapportering
av förändring av dessa avsättningar i balansräkningen ska alltid motsvaras av en
rapportering på kod för förändring av avsättningar i kodklass 4 eller
undantagsvis i kodklass 5.

S2211

Särskild löneskatt på pensionsavsättningar
På denna S-kod rapporteras avsättningar för pensioner till myndighetens
personal till den del avsättningen avser särskild löneskatt. Rapportering av
förändring av dessa avsättningar i balansräkningen ska alltid motsvaras av en
rapportering på kod för förändring av avsättningar i kodklass 4.
Övriga avsättningar

S2250

Övriga avsättningar
På denna S-kod rapporteras avsättningar som görs för framtida utgifter av
engångskaraktär såsom omstruktureringar eller nedläggningar av verksamhet.
Möjligheten att göra avsättningar av denna typ ska utnyttjas restriktivt.
Rapportering av förändring av avsättningar i balansräkningen för dessa ändamål
ska alltid motsvaras av en rapportering på koden för förändring av avsättningar i
kodklass 4 eller 5.
Här rapporteras även i förekommande fall vissa försäkringstekniska avsättningar
samt medel inbetalda till en myndighet som svarar för förvaltning och
utbetalning enligt särskilda bestämmelser, exempelvis i statlig
garantiverksamhet eller viss fondförvaltning. Rapportering av motsvarande
kostnad för förändring av avsättningar för dessa ändamål rapporteras på koder
för periodisering i kodgrupp 58 eller kodklass 7.
Skulder till andra myndigheter

S2565

Övriga skatteskulder m.m.
På denna S-kod rapporteras skatteskulder som inte rapporteras på S2562-S2564,
exempelvis skulder avseende fastighetsskatt eller vissa punktskatter m.m.
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Kostnader för personal
S4122
S4129

Premier för avtalsförsäkringar m.m., utgifter
Premier avtalsförsäkringar m.m., periodiseringsposter
På dessa S-koder rapporteras premier för avtalsförsäkringar, främst för
tjänstepensioner som SPV svarar för, men även andra förekommande premier
och avgifter för avtalsenliga försäkringar. Exempel på belopp som rapporteras
på S4129 är upplupen kostnad för premier och avgifter avseende övertidsskuld
eller retroaktiv lön. Observera att periodiseringar avseende premier och avgifter
på förändring av semesterlöneskuld särredovisas på S4125 och förändring av
Avsättningar till den del det avser arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar
särredovisas på S4126.
Lokalhyror, utomstatliga

S5011
S5019

Lokalhyror, utgifter, utomstatliga
Lokalhyror, periodiseringsposter, utomstatliga
På dessa S-koder rapporteras hyror för lokaler och byggnader där hyresvärden är
utomstatlig. Här rapporteras således också korttidshyra av lokal som används till
t.ex. konferens eller utbildning.
Av förenklingsskäl får koderna för utgifter respektive periodisering användas
valfritt vid den löpande inrapporteringen. I samband med årsredovisningens
upprättande ska dock väsentliga periodiseringar för året särredovisas.
Observera att för utbildningspaket, i vilket lokalhyra ingår i fakturan, ska hela
avgiften rapporteras på S4141 om kursen avser den egna personalen och S5363,
Utbildningstjänster, om kursen avser en extern utbildning.
Exempel:
Hyra av kontorslokaler
Hyra av garage
Hyra av parkeringsplats
Lokalhyror och andra inomstatliga lokalkostnader

S5021
S5029

Lokalhyror och andra lokalkostnader, utgifter, inomstatliga
Lokalhyror och andra lokalkostnader, periodiseringsposter, inomstatliga
På dessa S-koder rapporteras hyror för lokaler och byggnader i de fall
hyresvärden är en statlig myndighet. Här rapporteras även övriga kostnader för
hyrda lokaler som el, vatten, bränsle, reparationer m.m. i de fall den som
tillhandahåller varan eller tjänsten är en statlig myndighet. Till skillnad från vad
som gäller för dessa varor och tjänster vid utomstatlig leverantör, krävs inte
särredovisning i dessa fall.
Av förenklingsskäl får koderna för utgifter respektive periodisering användas
valfritt vid den löpande inrapporteringen. I samband med årsredovisningens
upprättande ska dock väsentliga periodiseringar för året särredovisas.
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För inomstatliga hyror ska koden för utgifter i samband med räkenskapsårets
slut vid behov justeras så att motpartsavstämning möjliggörs.
Tjänster, utomstatliga
S5363

Utbildningstjänster, utgifter, utomstatliga
På denna S-kod rapporteras utgifter för köpta utbildningstjänster vid
tillhandahållande av utbildning riktad till andra än myndighetens anställda, när
utföraren inte är en statlig myndighet.
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Övriga ändringar gällande S-koder i ESV:s föreskrifter för
rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen, de
statliga inrapporteringskoderna (S-koder) 2009
Intäkter av bidrag
Definitionen av bidrag är att medel erhålls utan direkt motprestation. Det
väsentliga vid rapportering av intäkter av bidrag är vem som är
bidragsutbetalare. Exempelvis rapporteras bidrag från statliga myndigheter
respektive affärsverk på separata S-koder enligt nedan.
Exempel:
Forskningsbidrag
Donationer som får förbrukas

