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1. Konton för transaktioner som skall registreras på budgetkonto eller reserverade anslags konto
Utgifterna för produktion av prestationer och inkomsterna för överlåtelse av dem skall bokföras på respektive affärsbokföringskonton i affärsbokföringen för den bokföringsenhet vars
prestationer de producerade prestationerna är. Den bokföringsenhet vars prestationer det
är fråga om, bokför i regel också sådana budgetinkomster och -utgifter som hänför sig till
dem på budgetkontot eller kontot för reserverade anslag.
600 Budgetinkomster som skall bokföras på budgetkontot
Budgetinkomsterna bokförs på detta konto i budgetbokföringen när ämbetsverket tar ut inkomster för egna prestationer men det slutliga specifikationskontot eller kontot för reserverade anslag i budgeten ännu är oklart när transaktionen registreras. Budgetinkomsterna
överförs från detta konto till det slutliga budgetbokföringskontot så fort som möjligt och senast vid bokslutet.
Kontot krediteras med de budgetinkomster som väntar på att överföras till budgetkontot.
Kontot debiteras med beloppet av överföringen till budgetkontot.
610 Budgetinkomster som skall överföras till en annan bokföringsenhet
Budgetinkomsterna bokförs på detta konto i budgetbokföringen när ämbetsverket tar ut inkomster för prestationer som inte är ämbetsverkets egna prestationer för ett annat ämbetsverks räkning. Härvid använder ämbetsverket inte inkomstkonton i affärsbokföringen. Budgetinkomsterna överförs från detta konto till det andra ämbetsverket tidvis och senast vid
bokslutet.
Kontot krediteras med inkomster som tas ut för det andra ämbetsverkets räkning. Kontot
debiteras med beloppet av överföringen till ett annat ämbetsverk. Det ämbetsverk som tar
emot inkomsterna bokför dem på det slutliga kontot i budgetbokföringen och på respektive
inkomstkonto i affärsbokföringen.
620 Budgetutgifter som väntar på att registreras på budgetkontot
Budgetutgifterna bokförs på detta konto i budgetbokföringen när ämbetsverket betalar utgifter för produktion av egna prestationer men det slutliga specifikationskontot eller kontot
för reserverade anslag i budgeten vid registreringen av transaktionen fortfarande är oklart.
Budgetutgifterna överförs från detta konto till det slutliga budgetbokföringskontot så fort som
möjligt och senast vid bokslutet.
Kontot debiteras med de budgetutgifter som väntar på att överföras till budgetkontot. Kontot
krediteras med beloppet av överföringen till budgetkontot.
630 Budgetutgifter som skall överföras till en annan bokföringsenhet
Kontot används när ämbetsverket betalar utgifter som uppstått vid produktion av antingen
egna eller ett annat ämbetsverks prestationer, men ämbetsverket har inte rätt att kontera
det konto i budgetbokföringen till vilket utgifterna budgeterats. Ämbetsverket har således
bruksrätt men inte konteringsrätt i budgetkontoindelningen för anslag som beviljats till en
annan bokföringsenhet. Ämbetsverket skall följa med användningen av anslaget på detta
konto i budgetbokföringen. Ämbetsverket överför tidvis budgetutgifterna från detta konto till
det andra ämbetsverket genom att fakturera ämbetsverket som beviljat bruksrätten till anslaget.
Kontot debiteras med de budgetutgifter som väntar på att överföras till ett annat ämbetsverk. Kontot krediteras med beloppet av överföringen till det andra ämbetsverket. Det
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ämbetsverk, som beviljat bruksrätten till anslaget bokför, efter att ha erhållit fakturan, transaktionen på det slutliga kontot i budgetbokföringen.
Bokföringen i affärsbokföringen påverkas av vilket ämbetsverks prestationer det är fråga
om:
1. Om prestationerna är ämbetsverkets egna prestationer, använder ämbetsverket respektive utgiftskonton i affärsbokföringen. Det ämbetsverk som beviljat bruksrätten
till anslaget bokför, efter att ha erhållit fakturan, transaktionen på kontot för interna
kostnader i affärsbokföringen.
2. Om prestationerna är ett annat ämbetsverks prestationer, använder ämbetsverket
kontot för överföring av utgifter till en annan bokföringsenhet i affärsbokföringen. Det
ämbetsverk som beviljat bruksrätten till anslaget bokför efter att det erhållit fakturan,
transaktionen på respektive utgiftskonto i affärsbokföringen om vilket det har uppgifter från det fakturerande ämbetsverket, dvs. användaren av anslaget.
640 Delallokerade budgetinkomster
Detta konto används vid bokföring på det sätt som avses i 5 b § 2 momentet i budgetförordningen (1175/2002) enligt den så kallade metoden för delallokering av prestationer på
ett budgetkonto i budgetbokföringen, då det gäller inkomster för prestationer (projekt), som
till sin omfattning är betydande och består av flera faser. Den aktuella överlåtelsefasen eller
prestationsgraden används som utgångspunkt vid bokföring av budgetinkomsten innan
motsvarande betalning har influtit. En förutsättning för att metoden skall kunna användas är
att projektets inkomster redan i budgeten har allokerats utgående från överlåtelsefasen eller
prestationsgraden.
En delallokerad budgetinkomst bokförs på budgetkontots kreditsida. I affärsbokföringen används här respektive intäktskonto, som börjar på 3. I budgetbokföringen
görs motregistreringen till denna registrering på konto 640 Delallokerade budgetinkomster
och i affärsbokföringen antingen på konto 16080 Långfristiga projektfordringar eller på konto
17380 Kortfristiga projektfordringar, beroende av hur länge projektet pågår.
Om man får en kassainbetalning för prestationen före bokföringen av överlåtelsefasen eller
motsvarande prestationsgrad som inkomst på det slutliga kontot i budgetbokföringen, skall
den influtna prestationen i affärsbokföringen bokföras som förskott och i budgetbokföringen
på konto 600 Budgetinkomster som väntar på bokföring i budgetbokföringen.
Förskott som inflyter för andra prestationer än de som avses i 5 b § 1 momentet i
budgetförordningen bokförs i affärsbokföringen som förskott och i budgetbokföringen på
konto 600 Budgetinkomster som väntar på bokföring i budgetbokföringen.
Då alla inkomster influtit i kassan får det inte kvarstå något belopp som hänför sig till delallokering av projektet på kontot.
650 Budgetinkomster och -utgifter mot vederlag som har bokförts utgående från förbindelse
Detta konto används som motkonto till budgetkontot vid registrering av försäljningsinkomster (mot vederlag) i budgeten utgående från en förbindelse. I affärsbokföringen används
därmed vid både debet- och kreditregistreringen konto 99200 Förbindelsebaserad inkomstregistrering.
Detta konto används som motkonto till budgetkontot vid registrering av inköpsutgifter (mot
vederlag) i budgeten utgående från en förbindelse. I affärsbokföringen används i detta fall
vid både debet- och kreditregistreringen konto 99300 En förbindelsebaserad utgiftsbokning.
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2. Kontot för finansiering utom budgeten
670 Finansiering utom budgeten och därmed finansierade utgifter
Kontot används i samband med inkomster och utgifter för sådan verksamhet som ämbetsverkets ansvarar för, som inte ingår och inte skall ingå i budgeten.
Detta konto krediteras i budgetbokföringen med tillförda externa medel. Kontot debiteras
med använda externa medel under räkenskapsperioden.
I samband med bokslutet överförs saldot på kontot till följande räkenskapsperiod.

3. Budgetbokföringens felkonton
698 Bokföringsenhetens felkonto i budgetbokföringen
Kontot kan användas av boksföringsenheten vid utredning av sådana felaktiga kontotransaktioner som programmässigt har förkastats av bokföringens adb-system. Felkontot skall
utredas så fort som möjligt och det får inte ha något saldo i bokslutet.
699 Centralbokföringens felkonto i budgetbokföringen
Kontot används endast av Statskontoret för utredning av felaktiga uppgifter som lämnats till
centralbokföringen.
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