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FÖRKLARING & EXEMPEL
Avgifter för deltagande i kurser, utbildningar och konferenser för anställda. Om utgifter för uppehälle och
resor är inkluderade i kursavgiften används detta konto för hela kostnaden.
Kostnader för interna seminarier/utbildningar och konferenser som myndigheten anordnar där syftet är en
intern sammankomst. Hela momsbeloppet är avdragsgillt. Deltagarförteckning och dagordning måste
bifogas fakturan.
Alla kostnader som hör till rekryteringsprocessen konteras här.
Kostnader för personalvårdande aktiviteter/teamutveckling (trivselaktiviteter) konteras på detta konto. För
att det ska betraktas som intern representation måste alla deltagare komma från Tillväxtverket,
d v s inga externa deltagare alls.
Sedan 1 juli 2017 används enbart detta konto för intern representation då statliga myndigheter inte har
ingående moms avdrag för all form av representation.
Exempelvis present till anställd som slutar, julgåva m.m.
Exempelvis avgifter för medlemskap i användarföreningar m.m.
Exempelvis blommor till nyanställd, tårta vid uppvaktning, frukt m.m
Exempelvis hyra av kontorslokaler, garage, parkeringsplats m.m
Exempelvis utgifter för el, gas, fjärrvärme
Exempelvis utgifter för städning, fönsterputsning m.m.
Övriga lokalutgifter som inte är lokalhyror (konteras 50110), elkostnader (konteras 50510), städkostnader
(konteras 50710) och bevakning/larm (konteras 57811).
Reparationer och installationer kopplat till lokaler.
Exempelvis elarbeten, dragning av ledningar m.m.
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Reparationer av datautrustning, telefonanläggning, möbler, kontorsmaskiner, fordon m.m.
Både in- och utrikes resor. Exempelvis flyg- och tågbiljetter, bilhyra, taxiresor.
Både in- och utrikes logikostnader.
Logikostnader som är inkluderade i ett paketpris i samband med kurs och konferenser konteras på 48230
alternativt 57311.
Antalet deltagare från Tillväxtverket ska hållas restriktivt och får endast undantagsvis överstiga antalet
externa deltagare.
Sedan 1 juli 2017 används enbart detta konto då statliga myndigheter inte har ingående moms avdrag för
all form av representation
Exempelvis: Datorer, programvaror, kontorsmaskiner, skrivare, mobiltelefoner och tillbehör till mobiler m m.

Inköp av möbler, inredning m.m
Exempelvis: Böcker, tidningar och övriga trycksaker som kollegieblock, almanackor, förtryckta kuvert och
brevpapper samt även otryckt papper.
Kostnader för layout, original, formgivning m.m.
Exempelvis pennor, plastmappar, gem m.m. Ej papper och elektriska maskiner.
Almanackor konteras på 56210.
Exempelvis: Livsmedel, läkemedel, glas, porslin m m.
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Exempelvis: Gåvor till föredragshållare, officiella uppvaktningar m.m.
Sedan 1 juli 2017 används enbart detta konto för intern representation då statliga myndigheter inte har
ingående moms avdrag för all form av representation (inkluderar representationsgåvor).
Utgifter för IT-konsulter samt utgifter för licenser och nyttjande av datorprogram. Även service- och
underhållsavtal för datorer.
Utgifter för köpta utbildningstjänster vid tillhandahållande av utbildning riktad till andra än myndighetens
anställda.
Kostnader vid seminarier och konferenser som myndigheten anordnar med externa deltagare. Det räcker
med en extern deltagare för att händelsen ska betraktas som extern. Hela momsbeloppet är avdragsgillt.
Deltagarförteckning och dagordning måste bifogas fakturan.
Exempelvis referensgruppsmöten, styrgruppsmöten m.m med externa deltagare.
Post, porto och frankeringskostnader
Telefonabonnemang och samtalsavgifter. Även fax och dataöverföring kopplat till användande av telenätet
Varutransporter, frakt och budkostnader m.m.
Exempelvis, Övriga tjänster, konsulttjänster, annons och reklamtjänster, bank och försäkringstjänster m.m.
IT-konsulter konteras på 57210.
Platsannonser konteras på 49110.
Kostnader för bevakning, larm samt brandskydd
Kostnader för serviceavtal kopplade till datorer konteras på 57210.
Dröjsmålsräntor, inkassokostnader och räntekostnader från leverantörer

