
 

 

Konteringsvejledning  

 

 19. november 2018 

 

  

Artskontoplanen til FGU-institutioner er opbygget og udarbejdet på baggrund af 

Statens kontoplan.  

Vejledningen til Statens kontoplan findes på følgende link, hvor der ligger en sam-

let beskrivelse af de enkelte regnskabskonti. 

https://modst.dk/oekonomi/oeav/kontoplan/ 

De første fire cifre i Statens kontoplan er fastlagt. Staten benytter disse til registre-

ring af Statens ressourceforbrug. De sidste to cifre i kontoplanen er til fri specifi-

kation, hvor FGU-institutionerne efter behov kan få tilføjet nye artskonti. Det er 

arbejdsgruppen for registreringsrammen som tildeler nye finanskonti. 

Institutionerne foretager kontering efter Statens finanskontoplan (SKS), Moderni-

seringsstyrelsens Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV) og efter ministeri-

ets konteringsinstruks. Instruksen indeholder gyldige kombinationer af formål og 

SKS-konti, der er målrettet de særlige vilkår for selvejende uddannelsesinstitutio-

ner. 

https://uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-

institutioner/regnskab-og-revision-paa-regulerede-institutioner/kontering-og-

formaalsregnskab 

Der henvises til ovenstående links som vejledning i den daglige kontering i FGU-

institutionerne. I nærværende konteringsvejledning er særlige institutionsspecifik-

ke konti yderligere beskrevet.  

Konto 11.10 

Konto 111001 ”Indtægter i henhold til betalingsloven” anvendes til salg af varer 

og tjenester til Kommuner, Jobcenter og andre aktører. 

Konto 111002 ” Skoleydelse og løn, EGU-elever” anvendes alene til salg til 

Kommuner vedr. EGU-elever (løn og skoleydelse).  

Konto 111003 ”Salg til Kommuner” anvendes til salg vedr. forlængelse af prak-

tikpladser til EGU-elever samt øvrige tilskud fra Kommuner. 

  

https://modst.dk/oekonomi/oeav/kontoplan/
https://uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/regnskab-og-revision-paa-regulerede-institutioner/kontering-og-formaalsregnskab
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Konto 11.80 

Konto 11.80 anvendes til salg af varer og ydelser, herunder opdelt i salg m/moms 

og salg u/moms 

Konto 118003 ”Salg til elever” anvendes til salg af bøger, tøj mv. til elever. Ele-

vernes køb fra værksteder skal ikke bogføres her. 

Konto 12.12 

Konto 121201 ”Internt statsligt salg” anvendes til internt statsligt salg af varer og  
tjenesteydelser mellem statsinstitutioner og statsfinansierede selvejende institutio-
ner bl.a. PBE, salg af praktikpladser og undervisning. 

Konto 17.12 

Konto 171201 ”Internt statsligt køb” anvendes til internt statsligt køb af varer og  

tjenesteydelser mellem statsinstitutioner og statsfinansierede selvejende institutio-

ner, herunder kombinationsforløb og ekstern undervisning. 

Konto 22.70 

Konto 22.70 anvendes til køb af tjenesteydelser. Der er foretaget en opdeling af 

ydelserne.  

Konto 227005 ” Telefonabonnementer” er opsat med momsproduktbogførings-
gruppen DELVIS6121. Såfremt medarbejdere beskattes af ”fri telefon” og derved 
også anvender telefonen privat, er det kun den erhvervsmæssige andel af momsen, 
som kan fratrækkes overfor Skat. Institutionerne skal på disse telefonregninger 
anvende momsproduktbogføringsgruppen UVM6121, hvorved momsen refunde-
res fuldt ud af UVM. 
 

Konto 22.80 

Konto 22.80 anvendes til køb af varer til forbrug. Der er foretaget en opdeling af 
varekøbene. 
 
Konto 228005 ” Elevaktiviteter” anvendes til omkostninger forbundet med ele-
verne, herunder til rejser og befordring til elever, arrangementer, foredrag mv. 
 

Konto 61.21 

På konto 612101 ” Refusion berettiget købsmoms, drift” registreres momsbelø-

bet, når momsproduktbogføringsgruppen UVM6121 anvendes og institutionerne 

kan fradrage momsbeløbet 100% overfor UVM. 
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På konto 612101 ” Refusion berettiget købsmoms, drift – delvis” registreres 
momsbeløbet, når momsproduktbogføringsgruppen DELVIS6121 anvendes. 
Hver måned foretager SAM en fordeling af momsen bogført på kontoen jf. den 
opgjorte fordelingsnøgle.  
 

Konto 61.22 

På konto 612201 ” Refusion berettiget købsmoms, anlæg” registreres momsbelø-

bet, når momsproduktbogføringsgruppen UVM6122 anvendes og institutionerne 

kan fradrage momsbeløbet 100% overfor UVM. 

På konto 612201 ” Refusion berettiget købsmoms, anlæg – delvis” registreres 
momsbeløbet, når momsproduktbogføringsgruppen DELVIS6122 anvendes. 
Hver måned foretager SAM en fordeling af momsen bogført på kontoen jf. den 
opgjorte fordelingsnøgle.  
 

EGU-elever herunder styring af løn, skoleydelse og udlæg 

Følgende konti skal anvendes til bogføring af løn, skoleydelse og udgifter for 

EGU-eleverne: 

Konto Navn 

111002 Skoleydelse + løn EGU 

181805 Skoleydelse EGU til viderefakturering 

181806 Løn EGU 

228007 Køb EUG-elever til viderefakturering 

611501 Debitor – Kommune 

 
Der anbefales at anvendes dimension til yderligere styring af indtægter/udgifter på 
EGU-elever, idet alle omkostninger forbundet hertil skal viderefaktureres. 
 

Styring af skoleydelse 

Følgende konti skal anvendes til bogføring af skoleydelsen: 

Konto Navn 

101105 Skoleydelse under 18 

101106 Skoleydelse over 18, hjemmeboende 

101107 Skoleydelse over 18, udeboende 

181802 Skoleydelse under 18 

181803 Skoleydelse over 18, hjemmeboende 

181804 Skoleydelse over 18, udeboende 

971020 Skyldig skoleydelse 

 


