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Høring - utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter

Vi viser til Finansdepartementets brev av 29.6.2010, der utforming av Standard kontoplan
for statlige virksomheter sendes på høring med frist for høringsinnspill 30.8.2010.

Toll- og avgiftsetaten vil innledningsvis bemerke at en overgang til Standard kontoplan
ikke nødvendigvis er veien å gå i forhold til å ivareta statens informasjonsbehov.

Slik vi forstår en implementering av ny standard kontoplan vil den gi liten gevinst for
Toll- og avgiftsetaten. Dersom det skulle bli aktuelt med obligatorisk implementering av
ny kontoplan burde denne være knyttet opp mot statlige virksomheter som har en
potensiell gevinst ved utvikling av virksomhetsregnskapet.I forhold til ordinære
statsetater vil man kunne standardisere og spesifisere dagens kontoplan, basert på
kapittel og post struktur, på et lavere nivå og således bevare en direkte link mellom
budsjett og forbruk.

En eventuell implementering av ny standard kontoplan vil også ha en direkte innvirkning
på det daglige arbeidet. En overgang vil for budsjettfinansierte statsbedrifter komplisere
konteringen og virksomhetsstyringen da man må forholde seg til en kontoplan i forhold
til tildelt budsjett og en annen i den løpende fakturaoppfølgingen.

En overgang vil medføre stor bruk av ressurser både mhp oppsett og testing i systemene.
En slik prioritering av ressurser synes ikke fornuftig bruk av statlige midler, da vi ikke ser
en potensiell gevinst for innkrevingsvirksomhet.

Under følger svar/kommentarer til høringsspørsmålene som er listet i appendiks.

Sprn la
Vi anser det obligatoriske tresiffernivået å være hensiktsmessig for å ivareta en helhetlig
kontoplan på tvers av statens informasjonsbehov, og gi rom for tilstrekkelig muligheter
for å spesifisere kontoplanen i virksomhetens regnskaper.
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Spm lb
Det synes fornuftig at beslutning om å ta reserverte konti i bruk tas av
finansdepartementet sentralt.

Spm 2a
Artsinndelingen virker hensiktsmessig. Kontoklasse 8 og kontogruppe 82-84 benyttes til
innkrevingsvirksomhet, og slik vi forstår forslaget vil våre inntekter fra avgiftsinnkreving
aggregeres og rapporteres på konto 841. Med tanke på størrelsesorden ved
avgiftsinnkreving fra Toll- og avgiftsetaten setter vi spørsmålstegn ved om aggregering til
konto 841 vil ivareta statens informasjonsbehov.

Spm 2b
Det anses hensiktsmessig med reservering av enkelte konti for eventuell fremtidig bruk
ved eliminering slik at man kan unngå å opprette konti utenfor spennet.

Spm 3
Det er fornuftig å ikke kreve obligatorisk bruk av egen dimensjon for kapittel/post.
Rapporteringen vil uansett kreve en grundig gjennomgang av oppsett, konteringsregler
og relasjoner i de enkelte virksomheters regnskapssystemer.

Spm 4
Det bør presenteres som hver sin kontoplan med tilhørende veileder avhengig av
prinsipp.

Spm 5a
Standard kontoplan må anses som føringskontoplan.

Spm 5b
Vi støtter SSØ sin konklusjon knyttet til at det ikke skal kreves at føringskontoplan
implementeres i forsystemer og hjelpesystemer.
En obligatorisk implementering i forsystemer og hjelpesystemer vil kreve vesentlige
systemendringer, og medføre betydelig lengre tid til utvikling, test og implementering.

Spm 6
Ikke relevant for Toll- og avgiftsetaten

Spm 7
Ikke relevant for Toll- og avgiftsetaten

Side 2

Spm 8a
For en virksomhet med innkreving av mange forskjellige avgifter, så vil artsinndelingen i
kontoplanen medføre stor grad av lokale tilpasninger vha siffernivå (se svar spm 2a).



Spm 8b
Ikke relevant for Toll- og avgiftsetaten

Spm 9
Ja, vi mener at det virker rimelig at underposter for samtlige driftsposter i statens egne
driftsutgifter rapporteres.

Med hilsen

E-ben Wølner
avdelingsdirektør V gar Fløystad Pettersen

underdirektør
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