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 RAPPORTERING TIL DET SENTRALE STATSREGNSKAPET I 2002

Dette rundskriv omhandler rapportering til det sentrale statsregnskapet for 2002.

1. Frister for rapportering til det sentrale statsregnskapet for 2002

I likhet med tidligere år skal det rapporteres 7 ganger til det sentrale statsregnskapet.
Det skal rapporteres akkumulerte regnskapstall og følgende rapporteringstidspunkter
gjelder:

Periode Frist
01.01. - 31.03.2002 15.04.2002
01.01. - 30.04.2002 15.05.2002
01.01. - 30.06.2002 15.07.2002
01.01. - 31.08.2002 15.09.2002
01.01. - 30.09.2002 15.10.2002
01.01. - 31.10.2002 15.11.2002
01.01. - 31.12.2002 15.01.2003

2. Rapporteringsform

Ved utgangen av 2001 sender de fleste statlige regnskapsførere sin regnskapsrapport
elektronisk til det sentrale statsregnskapet. Dette gjelder både de virksomheter som
benytter regnskapssentral og andre som har eget økonomisystem.
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Av de regnskapsførere som fortsatt rapporterer på papir, er flere i en
omorganiseringsprosess som vil ha betydning for om og når overgang til elektronisk
rapportering kan gjennomføres.

Det settes ingen endelig frist for overgang til elektronisk rapportering, men en vil be
regnskapsførere som fortsatt rapporterer på papir ta kontakt med Finansdepartementet
v/ Økonomistyringsseksjonen for å avklare sitt forhold til overgang til elektronisk
rapportering.

3. Omorganisering

For regnskapsførere som overføres fra et fagdepartement til et annet eller der
regnskapsførere slås sammen eller deles opp, vil dette ha konsekvenser for deres
mellomværende med Finansdepartementet.

I slike tilfeller bes Finansdepartementet kontaktet så tidlig som mulig for å avklare
håndtering av overføring av eller opphør av mellomværende. Eventuelle endringer av
oppgjørskonti i Norges Bank i forbindelse med omorganisering, må også tas opp med
Finansdepartementet.

4. Rapportering av underposter til bevilgningsregnskapet

Fra 1998 ble det obligatorisk at alle underposter som rapporteres til det sentrale
statsregnskapet skal ha to siffer. I medhold av bevilgningsreglementets § 13, 3. ledd har
Finansdepartementet fastsatt standardisert spesifikasjon  for enkelte underposter,
jf. veilederen Statlig budsjettarbeid R-534 av januar 2000, kap. 10. Dette innebærer at
kontostrengen som rapporteres til det sentrale statsregnskapet normalt skal være på 6
posisjoner (kapittel/post) eller 8 posisjoner (kapittel/post/underpost) der det kreves
innrapportert på underpostnivå.

Enkelte regnskapsførere rapporterer unødig detaljert på underposter der det ikke er
krav til det. Hovedreglene for bruk av underposter i regnskapsrapportene for  2002 er
gjengitt nedenfor . Det bes innskjerpet at disse brukes og at det for øvrige poster
rapporteres på postnivå. Spesielt gjøres det oppmerksom på at underpost 00, 10 og 20
ikke skal benyttes i regnskapsrapporten.
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4.1 Bevilgningsregnskapet - utgiftskapitler

Ved innrapportering på utgiftskapitler til det sentrale statsregnskapet skal det benyttes
underposter for postene 01, 21 og 24. Underpostene skal alltid ha to siffer.

- post 01 Driftsutgifter

Til post 01 er det reservert standard underposter:
underpostene 11 - 19 til lønnsutgifter og
underpostene 21 - 29 til varer og tjenester.

- post 21 Spesielle driftsutgifter

Til post 21 er det reservert standard underposter:
underpostene 11, 12, 18 til lønnsutgifter og
underpostene 21, 22 til varer og tjenester.

- post 24 Driftsresultat.

Til post 24 som benyttes for forretningsdriften, skal underposter gitt i budsjettet
benyttes. Disse skal rapporteres på formen 01, 02, 03 osv. Dette gjelder også om
24-posten er plassert under et inntektskapittel.

4.2 Bevilgningsregnskapet - inntektskapitler

Ved innrapportering på inntektskapitler til det sentrale statsregnskapet skal det
benyttes underposter for postene 16 og 18. Underpostene skal alltid ha to siffer.

- post 16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

Til post 16 er det reservert standard underposter:
underpost 11 Refusjon av lønn
underpost 12 Refusjon av arbeidsgiveravgift

- post 18 Refusjon av sykepenger

Til post 18 er det reservert standard underposter:
underpost 11 Refusjon sykepenger
underpost 12 Refusjon arbeidsgiveravgift

Tidligere krav til rapportering på underpostnivå for kapittel 5341 post 91 faller bort.

5. Rapportering av mellomværende

Innrapportering av transaksjoner på interimskonti i saldorapporten (S-rapporten) skal
foretas på regnskapsfører sin mellomregnskapskonto med Finansdepartementet (6-
sifret konto). Virksomheten kan velge å rapportere et netto endringsbeløp eller
rapportere flere rader der summen utgjør netto endringsbeløp. I slikt tilfelle kan
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virksomheten også rapportere på underpost, totalt 8-siffer, dersom dette er til hjelp for
dokumentasjon og avstemming av regnskapet.


