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Innledning 
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) redegjør her endringer i standard kontoplan 

for statlige virksomheter med virkning 1. januar 2022.  

 

Formålet med endringene i kontoplanen er å hensynta ny pensjonspremiemodell for statlige 

virksomheter og å legge til rette for mer ensartet regnskapsføring av gebyrinntekter krevd inn på 

vegne av andre statlige virksomheter. Endringene bygger også på erfaringer fra forvaltningen av 

standard kontoplan og henvendelser fra statlige virksomheter.  

 

Nedenfor omtales endringene i vedlegget som inneholder kontoplanen. Endringene omtales med en 

kort begrunnelse for den enkelte endring.  

 

Som vedlegg følger oppdatert forslag til rundskriv R-102 Standard kontoplan for statlige 
virksomheter og vedlegg til rundskrivet med standard kontoplan der alle endringer er markert 

med rød tekst.  

Endringer i standard kontoplan  
 

I dette punktet beskriver vi endringene i standard kontoplan med en kortfattet begrunnelse for den 

enkelte endring.  

 

Kontoklasse 2 Statens kapital og gjeld  

Kontogruppe 28 Annen kortsiktig gjeld 
Navnet på konto 282 endres til Avstemmingskonto fakturert pensjonspremie fra SPK som følge av 

ny premiemodell fra SPK og overgang til hendelsesbasert premie for statlige virksomheter. 

Kontonavnet er endret for å beskrive det faktiske innholdet på kontoen basert på oppdatert 

regnskapsføring jf. oppdatert rundskriv R-118 Regnskapsføring av pensjonspremie for statlige 

virksomheter. 

 

Endring 

• Konto 282 endrer navn fra Avstemmingskonto, betalt pensjonspremie til SPK til 

Avstemmingskonto fakturert pensjonspremie fra SPK   

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_118_2021.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_118_2021.pdf
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Kontoklasse 3 Salg- og driftsinntekt 

Kontogruppe 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 
Konto 306 Reservert er i løpet av 2021 tatt i bruk i forbindelse med beregning av 

uttaksmerverdiavgift på gratis vaksiner. Grunnen til dette er at en virksomhet fikk behov for en ny 

konto for beregning av uttaksmerverdiavgift grunnet utlevering av gratis vaksiner. Formålet med 

endringen er å legge til rette for beregning av uttaksmerverdiavgift for virksomheter som har behov 

for dette.  

 

Endring 

• Konto 306 endrer navn fra Reservert til Uttak av varer   

 

Kontogruppe 37 Gebyrer med videre som inngår som driftsinntekt 
Konto 375 Reservert tas i bruk til gebyrintekt krevd inn på vegne av andre statlige virksomheter. I 

dag er det ingen konto i standard kontoplan som dekker driftsinntekter krevd inn på vegne av annen 

statlig virksomhet. For at informasjonsgrunnlaget skal bli ensartet vurderer vi det som 

hensiktsmessig å opprette en egen konto til slike inntekter. Inntekter regnskapsført på konto 375 

foreslås avregnet på en egen konto. Reservert konto 379 åpnes til dette formålet. Denne kontoen 

skal ikke påvirke rapporteringen til statsregnskapet, men legge til rette for at gebyrinntektene krevd 

inn på vegne av andre statlige virksomheter kan avregnes atskilt fra virksomhetens egne 

driftsinntekter. Det er også i hjelpekolonnen «Aktuell for» lagt til «Etter avklaring med DFØ» for 

både konto 375 og 379.  

 

 

 

Endring 

• Konto 375 endrer navn fra Reservert til Gebyrinntekt krevd inn på vegne av andre 

statlige virksomheter 

• Konto 379 endrer navn fra Reservert til Avregning konto 375 

 

Kontoklasse 5 Lønnskostnad 

Kontogruppe 54 Arbeidsgiveravgift, pensjonspremie o.l.  
Navnet på konto 542 endres til konto 542 Pensjonspremie til SPK. Kontoens nåværende navn er 

542 Pensjonspremie til SPK (virksomheter som betaler pensjonspremie). I dag betaler alle statlige 

virksomheter pensjonspremie til SPK og vi vurderer det derfor som hensiktsmessig å fjerne 

(virksomheter som betaler pensjonspremie) fra kontonavnet.  

 

Endring 

• Konto 542 endrer navn fra Pensjonspremie til SPK (virksomheter som betaler 

pensjonspremie til SPK) til Pensjonspremie til SPK 
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Kontoklasse 8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og 
avregninger 

Kontogruppe 85 Overføringer til andre statlige selskaper 
Navnet på konto 859 endres til konto 859 Avregning kontogruppe 85. Kontoen benyttes i dag også 

av nettobudsjetterte virksomheter, og disse benytter ikke konto 1998. Dagens navn på kontoen kan 

dermed sies å være noe upresis. Formålet med endringen er å få frem at denne kontoen også kan 

benyttes av nettobudsjetterte virksomheter.  

 

Endring 

• Konto 859 endrer navn fra Avregning kontogruppe 85, føres mot 1998 til Avregning 

kontogruppe 85 

 

Kontogruppe 87 Tilskudd og stønader fra staten til andre 
Navnet på konto 879 endres til konto 879 Avregning kontogruppe 87. Kontoen benyttes i dag også 

av nettobudsjetterte virksomheter, og disse benytter ikke konto 1998. Dagens navn på kontoen kan 

dermed sies å være noe upresis. Formålet med endringen er å få frem at denne kontoen også kan 

benyttes av nettobudsjetterte virksomheter.  

 

Endring 

• Konto 879 endrer navn fra Avregning kontogruppe 87, føres mot 1998 til Avregning 

kontogruppe 87 

 


