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Utvecklar
ekonomistyrningen

Har koll på 
statens finanser

Granskar 
EU-medel



–Baskontoplanen 

–EA-uppföljningen

–Avgifter 

–ESV:s rådgivning

Agenda!



Baskontoplanen 2021



Omvänd skattskyldighet

– Nya bestämmelser 1 april 2021

– Vissa varor: Mobiltelefoner, Integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, 

pekdatorer och bärbara datorer

– Villkor:

• Beskattningsunderlag för omsättning > 100 000 kronor i fakturan

• Båda parter beskattningsbar person i Sverige

– SKV rättsliga vägledning: 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322354.html



Inköp av vissa varor – omvänd skattskyldighet

– Nya konton: 

• 12211,12511

• 56111, 56911

• 25763 25764

– Ändrade konton:

• 15481-15484 



EA-uppföljningen 2020



Myndigheterna är bra på att följa de 
ekonomiadministrativa reglerna

Vanliga avvikelser:

– Okunskap om statliga fodringar

– Fortsatt få e-beställningar

– Hyresavtal lämnas inte i tid



Lärosäten och anslag



Generell förbättringspotential

– Betalning av indragna anslagsmedel

– Rapportering på S-koder

– Hanteringar av rättelser i bokföringen

– Hantering av avstämningar av betalningar

– Redovisning av ansvarsförbindelser i årsredovisningarna



Ansvarsförbindelser 



Avgifter



Avgifter för elektroniska handlingar

– Avgiftsförordningen 4 § 8 punkten

– Öppna data-utredningens två betänkanden: 

• SOU 2020:55 Innovation genom information

• SOU 2020:82 Avgifter för information i elektronisk form



Avgiftssamråd 2020 – vad har vi sett?

– Över- och underskott – ej i balans över tid



Avgiftssamråd – Hur tar vi det vidare?

– Uthyrning av lokaler

– Uthyrning av forskningsinfrastruktur/utrustning

– Undantag från samrådsskyldighet – ”tredjelandsstudenter”

– Högskoleprovet



Tack för er medverkan!

Utvecklad styrning och uppföljning av avgiftsbelagd verksamhet 

(ESV 2020:58)



ESV:s rådgivning

Handledningar Rådgivning Utbildningar esv.se



Fråga ESV



Vad betyder de nya reglerna 2020 om lån 
för verksamhetsinvesteringar? 

Ändringarna berör:

– när lån ska tas upp

– vilka avvikelser mellan lån och anläggningstillgångar som myndigheten 
kan ha

– vad som ska rymmas inom låneramen



Utbildningar
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