
VEDLEGG 4B

Artskontoplan for menighetsråd

Utgifter Forklaring

300 Refusjon til staten/statlige institusjoner For eksempel ved at bispedømmerådet har forskuttert 
utgifter for menighetsrådet.

330 Refusjon til kommune For eksempel ved at kommunen har forskuttert utgifter for 
menighetsrådet, jf. også art 390.

390 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting Kalkulatorisk verdi av tjenester som kommunen yter etter 
avtale, jf. kirkelovens § 15 fjerde ledd. Beløpet som 
utgiftsføres skal være identisk med beløpet under art 790.

400 Tilskudd til staten/statlige institusjoner Overføring/gave til for eksempel bispedømmerådet uten 
konkret krav til gjenytelse

430 Tilskudd til kommunen/kommunale institusjoner
440 Tilskudd/gaver til fellesråd
450 Tilskudd/gaver til menighetsråd
465 Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre Overføring av midler fra ofringer, innsamlings-aksjoner. 

Beløpet skal være identisk med inntekter under art 865

470 Tilskudd/gaver til andre Overføring av midler til for eksempel frivillige 
organisasjoner som ikke er samlet inn gjennom særskilt 
innsamlingsaksjon, jf art 465. 

500 Renteutgifter Renteutgifter, låneomkostninger etc

510 Avdragsutgifter
520 Utlån, kjøp av aksjer og andeler
530 Dekning av tidligere års negative regnskaps-messige 

merforbruk
540 Avsetninger til  ubundne fond
550 Avsetninger til bundne fond
560 Avsetning til likviditetsreserven

570 Overføring til investeringsregnskapet Gjelder kun for driftsregnskapet

580 Regnskapsmessig overskudd
590 Avskrivninger Utgiftsført beløp skal være lik art 890

370 Refusjoner til andre For eksempel ved at andre (frivillige organisasjoner) har 
forskuttert utgifter for fellesrådet/menighetsrådet.

340 Refusjon til fellesråd For eksempel ved at felleråd har forskuttert utgifter for 
menighetsrådet gjennom samarbeidsprosjekter, 
ivaretakelse av arbeidsgiveransvar etc.

350 Refusjon til menighetsråd For eksempel ved at andre menighetsråd har forskuttert 
utgifter for menighetsrådet.

100-299 Kjøp av varer, tjenester og utstyr Utgifter til materiell, utstyr, kurs, reiser, maskiner, ulike 
tjenester etc.

010-099 Lønn, sosial utgifter, arbeidsgiveravgift Lønnsutgifter faste stillinger, vikarer, engasjementer etc, 
pensjonsutgifter, arbeidsgiveravgift



Inntekter Forklaring
600 Brukerbetaling ved kirkelige tjenester Inntekter fra betaling i forbindelse med for eksempel vigsel 

og gravferd.

620 Salg av varer og tjenester, gebyrer mv. utenfor 
avgiftsområdet

Kiosksalg, loddsalg, konsertinntekter, billettinntekter, 
gravstell, oppsetting av gravminner. Salgs-og leie-inntekter 
ført her bestemmes av mva-reglene jf. 650.

630 Utleie av lokaler/festeavgift
650 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester Mva-pliktige salgsinntekter, jf art 620 og art 660. 

660 Salg av driftsmidler Inntekter fra salg av driftsmidler. Dersom middelet ved 
anskaffelse har vært definert som kapitalutgift (og aktivert i 
balanseregnskapet) føres inntekten som kapitalinntekt. 
Mva-pliktig salg føres på art 650.

670 Salg av fast eiendom Inntekter fra salg av tomt, bygning med mer.

700 Refusjoner fra staten/statlige institusjoner Refusjon fra A-etat. Refusjonsinntekter for ivaretakelse av 
oppgaver etter avtale med bispedømmerådet.

710 Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten Sykelønnsrefusjon fra folketrygden, refusjon for 
fødselspenger

730 Refusjon fra kommunen/kommunale institusjoner Refusjonsinntekter for ivaretakelse av oppgaver etter avtale 
med kommunen. Kompensasjon for mer-verdiavgift.

740 Refusjon fra fellesråd For eksempel ved at menighetsrådet har forskuttert 
utgifter for fellesråd.

750 Refusjon fra menighetsråd For eksempel ved at menighetsrådet har forskuttert 
utgifter for andre menighetsråd.

770 Refusjon fra andre For eksempel ved at menighetsrådet har forskuttert 
utgifter for andre bl.a frivillige organisasjoner mv.

790 Kalkulatoriske inntekter ved kommunal 
tjenesteyting

Kalkulatorisk verdi av tjenester som kommunen yter etter 
avtale, jf. kirkelovens § 15 fjerde ledd. Beløpet som 
inntektsføres skal være identisk med beløpet utgiftsført 
under art 390.

800 Tilskudd fra staten/stalige institusjoner Tilskudd fra bispedømmerådene til kirkelig virk-somhet i 
kommunen, diakoni og undervisning, OVF midler 
(Opplysningsvesenets fond), Kirkerådet mv.

830 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner Finansiell overføring fra egen kommune

840 Tilskudd fra fellesråd Tilskudd fra fellesråd som ikke er knyttet opp til særskilte 
ytelser

850 Tilskudd fra menighetsråd Tilskudd fra andre menighetsråd

860 Offer/innsamlet til egen virksomhet
865 Offer/innsamlet til annen virksomhet Inntekter fra ofringer, innsamlingsaksjoner som skal 

utbetales til andre. Beløpet skal være identisk med utgifter 
under art 465

870 Tilskudd/gaver fra andre
900 Renteinntekter
910 Bruk av lån
920 Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andeler mv.
930 Bruk av tidligere års regnskapsmessige 

mindreforbruk
940 Bruk av ubundne fond
950 Bruk av bundne fond
960 Bruk av likviditetsreserve

970 Overført fra driftsregnskapet Gjelder kun for investeringsregnskapet

980 Regnskapsmessig underskudd
990 Motpost avskrivninger Inntektsført beløp skal være lik art 590. 

610 Betaling fra deltakere Deltakerbetaling (egenandeler) ved kurs, leirer, reiser, 
betaling fra foreldre, kontingenter mv.  
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