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2.5 Artsinddelingen 
 
Den autoriserede artsinddeling 
Kontonummerets to sidste cifre indeholder en opdeling af de kommunale ud-
gifter og indtægter m.v. efter hovedart - det 11. ciffer - og art - det 12 ciffer. 
 
Der er i kontoplanen autoriseret i alt 9 hovedarter, der igen er opdelt på en ræk-
ke autoriserede arter. Hovedart 0 er dog alene autoriseret på forsyningsområ-
derne, ældreområdet og sygehusområdet. 
 
Den autoriserede artsinddeling er følgende: 
 
HOVEDARTER ARTER 
0 Beregnede omkostninger 0.0 Statuskonteringer 
    0.1 Afskrivninger 
    0.2 Lagerforskydninger 
    0.4 Forrentning 
    0.5 Øvrige beregnede og overførte 
     udgifter/omkostninger – frivillig 
    0.6 Øvrige beregnede og overførte 

 udgifter/omkostninger – obligato-
risk 

    0.8 Beregnede og overførte indtægter 
    0.9 Modregningskonto 
1 Lønninger 
2 Varekøb 
    2.2 Fødevarer 
    2.3 Brændsel og drivmidler 
    2.6 Køb af jord og bygninger 
    2.7 Anskaffelser 
    2.9 Øvrige varekøb 
4 Tjenesteydelser m.v. 
    4.0 Tjenesteydelser uden moms 
    4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 
    4.6 Betalinger til staten 
    4.7 Betalinger til kommuner 
    4.8 Betalinger til amtskommuner 
    4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 
5 Tilskud og overførsler 
    5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 
    5.2 Overførsler til personer 
    5.9 Øvrige tilskud og overførsler 
6 Finansudgifter 
 
7 Indtægter 
    7.1 Egne huslejeindtægter 
    7.2 Salg af produkter og ydelser 
    7.6 Betalinger fra staten 
    7.7 Betalinger fra kommuner 
    7.8 Betalinger fra amtskommuner 
    7.9 Øvrige indtægter 
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8 Finansindtægter 
    8.6 Statstilskud 
9 Interne udgifter og indtægter 
    9.1 Overførte lønninger 
    9.2 Overførte varekøb 
    9.4 Overførte tjenesteydelser  
    9.7 Interne indtægter 
 
Formål og anvendelse 
Med artsinddelingen sker der en specifikation af de kommunale udgifter og 
indtægter m.v. efter deres art - løn, varekøb, tjenesteydelser etc. - og dermed 
efter karakteren af det ressourceforbrug, de indebærer. 
 
En hovedbegrundelse for artsinddelingen er, at de centrale myndigheder har 
behov for at kunne opgøre det ressourceforbrug, som kommunernes aktiviteter 
giver anledning til. Dels samlet - bl.a. til brug for opgørelsen af nationalregn-
skabet - og dels inden for de enkelte sektorer. 
 
Artsinddelingen danner også grundlag for de centrale myndigheders opgørelse 
af pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor til brug for reguleringen af 
de generelle tilskud m.v. 
 
Artsinddelingen tjener samtidig forskellige formål i den enkelte kommunes 
budget og regnskab. 
 
Foruden at muliggøre vurderinger af udviklingen i den enkelte kommunes res-
sourceforbrug, anvendes artsinddelingen bl.a. ved indarbejdelsen af skøn over 
pris- og lønudviklingen i budgettet. 
 
Endvidere foretages der gennem artsinddelingen en opdeling på momsbelagte 
og ikke-momsbelagte udgifter, som er nødvendige af hensyn til administration 
af momsudligningsordningen. Det sker ved, at artsinddelingen indeholder en 
klar adskillelse mellem arter vedrørende udgifter med moms - nemlig art 2.2, 
2.3, 2.7, 2.9, art 4.5 og 4.9 - og de øvrige arter. De særlige forhold omkring re-
gistreringen i forbindelse med moms er omtalt i afsnit 2.6. 
 
Endelig benyttes de autoriserede arter under hovedart 0 Beregnede omkostnin-
ger til registrering af indirekte udgifter i form af beregnede omkostninger som 
eksempelvis forrentning og afskrivninger. Registrering på hovedart 0 foretages 
med henblik på at kunne omkostningsregistrere i selve budget- og regnskabssy-
stemet. En modregningskonto (art 0.9) sikrer, at kun poster med finansiel be-
tydning kan øve indflydelse på bevillingsstyringen af den samlede økonomi. 
Således neutraliseres posteringer under hovedart 0 i forhold til det samlede 
driftsbudget henholdsvis regnskab. 
 
Regler for kontering på arterne 
I budgettet skal der som minimum foretages en specifikation af udgifter og 
indtægter m.v. på de autoriserede hovedarter. 
 
Derudover er der i budgettet autoriseret en specifikation på art 4.0, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8, 4.9, art 5.1, 5.2, 5.9, art 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 og 8.6. 
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Af hensyn til budgetteringen vedrørende momsudligningsordningen (og anven-
delsen af de til dette formål udviklede systemer) vil det endvidere være hen-
sigtsmæssigt, at kommunen foretager en budgettering af de momsbærende ud-
giftsarter, dvs. art 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, samt art 4.5 og 4.9. Der er imidlertid ikke 
noget krav om, at art 2.2, 2.3, 2.7 og 2.9 skal fremgå af budgettet. 
 
I regnskabet skal udgifter og indtægter m.v. specificeres på de autoriserede 
arter. 

I det omfang, der i kommunernes udgifts- og indtægtsbilag er indeholdt en spe-
cifikation, der omfatter flere arter, skal der som hovedregel foretages registre-
ring på hver af disse. En undtagelse herfra er dog udgifter til anlæg, reparation 
og vedligeholdelse, der ikke udføres af kommunens eget personale, herunder 
varekøb og anskaffelser i tilknytning hertil. Disse udgifter registreres samlet, 
under art 4.5 Entreprenør- og håndværksydelser. 

Det bemærkes, at omkostningsregistrering via arterne under hovedart 0 Bereg-
nede omkostninger er obligatorisk på alle (amts)kommunale områder fra regn-
skab 2005. Omkostningsregistrering er i regnskab 2004 autoriseret på forsy-
ningsområdet, dvs. på hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder mv., sygehusom-
rådet (funktion 4.01-4.40), samt på ældreområdet (funktion 5.30-5.34) 

De ikke benyttede numre i artsinddelingen kan anvendes frit af kommunerne, 
såfremt der ønskes en yderligere specifikation. I så fald skal der imidlertid i 
indberetningerne til de centrale myndigheder, jf. kapitel 7, ske en opsummering 
til de autoriserede arter. 
 
Anvendelsen af hovedart 9 til registrering af interne overførsler af udgifter og 
indtægter er frivillig for den enkelte kommune, jf. nærmere nedenfor. Ønsker 
kommunen at benytte hovedart 9, skal dette imidlertid ske ved anvendelsen af 
de herunder autoriserede arter. Arterne under hovedart 9 må ikke benyttes til 
andre formål end de anførte. 
 
Nedenfor er anført nærmere regler for konteringen på de enkelte hovedarter og 
arter. 
 
HOVEDART 0 BEREGNEDE OMKOSTNINGER 
 
Hovedart 0 benyttes til registrering af beregnede omkostninger og indtægter 
som eksempelvis afskrivninger. Registrering på hovedart 0 foretages med hen-
blik på at kunne omkostningsregistrere i selve regnskabssystemet samt indreg-
ne materielle aktiver mv. i balancen. Hovedart 0 anvendes ikke i budgettet. 
 
Flere af arterne, bl.a. art 0.1 Afskrivninger og art 0.2 Lagerforskydninger, refe-
rerer til udgifter eller omkostninger, som beregnes i anlægskartoteket for mate-
rielle aktiver og herefter overføres til hovedart 0. Jævnfør endvidere beskrivel-
sen af materielle aktiver i kapitel 8 samt kapitel 9 om omkostninger.  
 
Omkostningsregistrering, dvs. anvendelse af hovedart 0, er i drifts- og anlægs-
regnskabet obligatorisk på forsyningsområdet (hovedkonto 1), og fra regnskab 
2004 også på sygehusområdet (funktionerne 4.01-4.40) og ældreområdet (funk-
tion 5.30-5.34). Omkostningsregistrering er obligatorisk på alle (amts)kommu-
nale områder fra regnskab 2005. 
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Registreringen af de beregnede omkostninger foretages under arterne 0.1-0.6, 
mens beregnede indtægter registreres under art 0.8. Posteringer under art 0.1-
0.6 og 0.8 modposteres på art 0.9 Modregningskonto. Hovedart 0 indgår ikke i 
udgiftsregnskabet eller budgettet og har derfor ikke indflydelse på bevillings-
styringen af den samlede økonomi. Medtages hovedart 0 i regnskabet fås et 
omkostningsregnskab på hovedkonto 0-7. Undlades hovedart 0 fås udgiftsregn-
skabet. 
 
Beregnede omkostninger mv. er i artsopdelingen opdelt på 8 arter:  
 
0.0 Statuskonteringer 
0.1 Afskrivninger  
0.2 Lagerforskydninger  
0.4. Forrentning 
0.5 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger – frivillig 
0.6 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger – obligatorisk 
0.8 Beregnede og overførte indtægter  
0.9 Modregningskonto  
 
Vedrørende forhold, der gælder for de enkelte arter, kan der peges på følgende:  
 
0.0 Statuskonteringer 
I det udgiftsbaserede system udgiftsføres aktiver ved tilgang (og indtægtsføres 
ved afgang) som drifts- eller anlægsudgifter (-indtægter), mens status ikke på-
virkes af tilgangen/afgangen. 
  
Da der med virkning fra 2004 skal etableres en samlet statusbalance for hele det 
kommunale og amtskommunale område, skal status påvirkes på alle områder 
ved tilgang/afgang af alle aktiver, idet det dog er frivilligt at registrere immate-
rielle aktiver og varebeholdninger i statusbalancen i regnskab 2004. Dette gæl-
der for alle områder og ikke kun for de områder, hvor der fra 2004 er krav om 
omkostningsregistrering. Fra regnskab 2005 skal immaterielle aktiver optages i 
balancen 
 
Beløbsmæssigt er det kun aktiver med en værdi på over 100.000 kr., som det er 
obligatorisk at indregne i status. Det er frivilligt at indregne aktiver til en værdi 
på mellem 50.000-100.000 kr. Dette svarer til de aktiver, som kommunen eller 
amtskommunen skal optage i anlægskartoteket, jf. kap. 8. 
 
Optagelsen af anskaffelsesudgiften sker ved, at denne ”omkonteres” til de rele-
vante statuskonti via hovedkonto 8 og anvendelse af art 0.0.  
 
Der skal etableres forretningsgange, der sikrer, at registreringen af anskaffelser 
i anlægskartoteket også indregnes i status, således at der altid er overensstem-
melse mellem til- og afgange i anlægskartoteket og bevægelserne på hovedkon-
to 8. 
 
Eksempel: 
Eksemplet viser ”omkonteringen” af anskaffelsesudgiften til balancen ved køb 
af en grund til 2 mio. kr. Grunden skal i dette eksempel anvendes til opførelse 
af en ny skole. 
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 Anlæg x-skole 

3.01.3.sted.10.26 
 Kassen 

801.5.zzzz.zz.zz 
1) Købe-
sum 

2.000    2.000 

      
 
 Anlæg x-skole 

301.3.sted.10.00 
 Grunde og bygninger 

881.5.xxxx.03.00 
2) ”Om-
kontering” 
til status 
via art 0 

 2.000  2.000  

      
  

Grunde og bygninger 
981.8.xxxx.03 

 Modpost skattefinansie-
rede aktiver 
993.9.xxxx.03 

3) Afledte 
posteringer 
på hoved-
konto 9 

2.000    2.000 

      
     
0.1 Afskrivninger 
Aktiver, der indgår i produktionen/udførelsen af produkter/ydelser, vil med 
tiden typisk blive forbrugt. Som et led i opgørelsen af omkostninger registreres 
et sådant forbrug i form af beregnede afskrivninger på bygninger, inventar, 
materiel m.v. Disse afskrivninger registreres under art 0.1 Afskrivninger.  
 
Anvendelsen af art 0.1 Afskrivninger er obligatorisk for hovedkonto 1 Forsy-
ningsvirksomheder mv. fra regnskab 2002 og for sygehusområdet (funktioner-
ne 4.01-4.40) og ældreområdet (funktion 5.30-5.34) fra regnskab 2004. På sy-
gehusområdet skal afskrivningerne registreres på stedsniveau, mens det på for-
synings- og ældreområdet kun er autoriseret at registrere på funktionsniveau. 
Fra regnskab 2005 er anvendelse af hovedart 0 obligatorisk på hele den 
(amts)kommunale kontoplan. Afskrivninger registreres på stedniveau, hvor 
dette er autoriseret i kontoplanen. På øvrige områder registreres afskrivninger 
på funktionsniveau.  
 
0.2 Lagerforskydninger  
I forbindelse med opgørelsen af omkostninger er der behov for at foretage en 
periodisering af udgifterne. Der kan således være tale om omkostninger til va-
reforbrug, som ikke er udgiftsregistreret i det år, hvor forbruget finder sted, 
fordi der forbruges fra lager. Omvendt vil registrerede udgifter til varekøb ikke 
skulle medregnes i omkostningsregnskabet, i det omfang der alene er tale om 
lageropbygning. Registreringen af sådanne forskydninger vedrørende hen-
holdsvis forbrug fra eller opbygning af lager sker ved at registrere forskydnin-
gerne under art 0.2 Lagerforskydninger. Det er frivilligt at anvende art 0.2 La-
gerforskydninger. 
 
0.4 Forrentning  
I en given aktivitet vil der typisk være bundet en vis kapital. Ved omkostnings-
beregning er der behov for at indregne en forrentning af den kapital, der er in-
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vesteret i tilknytning til den omhandlede aktivitet. Forrentning skal f.eks. be-
regnes i forbindelse med kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkost-
ninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig pleje og prak-
tisk hjælp for ældre. Registreringen sker på art 0.4 Forrentning. Det bemærkes, 
at kommunernes mellemværende med forsyningsvirksomhederne ikke registre-
res under hovedart 0, men på hovedart 6 og 8. Det er frivilligt at anvende art 
0.4. 
 
0.5 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger - frivillig 
Der kan forekomme beregnede udgiftsbeløb/omkostninger, som kan være rele-
vante i de enkelte omkostningsberegninger. Som eksempel kan nævnes indirek-
te omkostninger, der er forbundet med kommunal levering af personlig pleje og 
praktisk hjælp til ældre, f.eks. andel af fællesomkostninger til ledelse, admini-
stration, husleje mv. Disse registreres under art 0.5 Øvrige beregnede og over-
førte udgifter/omkostninger. Derudover benyttes art 0.5 til registrering af over-
førte udgifter, der ikke skal øve indflydelse på kommunens udgiftsregnskab. 
Det bemærkes, at overførte udgifter, der skal indgå i kommunens udgiftsregn-
skab – herunder overførsler til og fra forsyningsområdet – ikke registreres un-
der hovedart 0. Det er frivilligt at anvende art 0.5. 
 
0.6. Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger - obligatorisk 
Art 0.6 har samme funktion som art 0.5, men anvendes i de tilfælde, hvor der er 
krav om at registrere omkostninger. 
 
Art 0.6 skal anvendes til at omkostningsregistrere ændringer i kommunens pen-
sionsforpligtelse vedrørende tjenestemænd, såfremt forpligtelsen ikke er forsik-
ringsmæssigt afdækket. Fordelingen af omkostningerne kan være skønsmæssigt 
baseret. Fra regnskab 2005 kan der foretages en samlet registrering af omkost-
ninger på funktion 6.51, sekretariat og forvaltninger. 
 
Omkostningsregistrering af øvrige hensatte forpligtelser er frivilligt og der an-
vendes derfor art 0.5. Omkostningsregistreringen skal ske på samme niveau 
som afskrivninger, jf. ovenfor under art 0.1.  
 
0.8 Beregnede og overførte indtægter  
Under art 0.8 registreres beregnede og overførte indtægter, der ikke skal øve 
indflydelse på kommunens regnskaber. Det bemærkes, at overførte indtægter, 
der indgår i kommunens udgiftsbaserede regnskab – herunder overførsler til 
forsyningsområder - ikke registreres under hovedart 0. Anvendelsen af art 0.8 
Beregnede og overførte indtægter er frivillig. 
 
0.9 Modregningskonto  
Under art 0.9 modposteres registreringer foretaget under art 0.1-0.6 og 0.8, dvs. 
registreringen på art 0.9 foregår med modsat fortegn af registreringen på art 
0.1-0.6 og 0.8. Modregningskontoen er en teknisk konto, der sikrer, at kun po-
ster med finansiel betydning kan øve indflydelse på kommunens samlede ud-
giftsregnskab. Det er således modregningskontoens funktion at neutralisere de 
nye posteringer i forhold til udgiftsregnskabet. Anvendelsen af art 0.9 Modreg-
ningskonto er obligatorisk at anvende som modpost for art 0.1 på hovedkonto 1 
Forsyningsvirksomheder mv. fra regnskab 2002 og for sygehusområdet (funk-
tionerne 4.01-4.40) og ældreområdet (funktion 5.30-5.34) fra regnskab 2004. 
Anvendelsen af art 0.9 som modpost for art 0.6 er obligatorisk fra regnskab 
2004. Såfremt de frivillige arter (0.2, 0.4, 0.5 og 0.8) anvendes, skal art 0.9 
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også anvendes som modpost. Fra regnskab 2005 er anvendelsen af art 0.9 Mod-
regningskonto obligatorisk på alle (amts)kommunale områder. 
 
HOVEDART 1 LØNNINGER 
 
På hovedart 1 Lønninger registreres kommunens lønudgifter, herunder løn-
bidrag af enhver art. 
 
Godtgørelse af ansattes udgifter i forbindelse med tjenesten, dvs. udgifter til 
repræsentation, rejser, brug af eget motorkøretøj og lignende, registreres ikke 
under hovedart 1 Lønninger, men under hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. Det 
samme gælder vederlag til sagkyndige og specialister i liberale erhverv samt 
vederlag og lignende til medlemmer af kommissioner, råd og nævn, hvor med-
lemmerne hverken er kommunalt ansatte eller medlemmer af kommunalbesty-
relsen. 
 
I visse tilfælde kan det være vanskeligt at sondre mellem lønninger og tjeneste-
ydelser. Det vil her være afgørende, om den pågældende person er kommunalt 
ansat. Udbetalinger til personer, der ikke er ansat i kommunen, registreres ikke 
som lønninger, men under hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. 
 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer betragtes i denne forbindelse som kommu-
nalt ansatte. Skattepligtige mødediæter, vederlag og honorarer til kommunal-
bestyrelsesmedlemmer registreres på hovedart 1 Lønninger, mens ikke-skat-
tepligtige diæter og lignende til disse personer registreres på hovedart 4 Tjene-
steydelser m.v. 
 
Pensionsforsikringspræmier registreres på hovedart 1, mens direkte udbetalt 
pension, ventepenge, rådighedsløn og understøttelse registreres på hovedart 5 
Tilskud og overførsler. 
 
Pensionsforsikringspræmier skal registreres på de funktioner, som udgifterne 
vedrører, således at disse følger ansættelsesområdet. Registrerer kommunen på 
omkostningssteder for en given funktion, kan pensionsforsikringspræmien hen-
føres til omkostningssted 0001-0100 Fælles formål. 
 
Bonus og lignende vedrørende pensionsforsikringspræmier samt refusion af 
dagpenge vedrørende kommunalt ansatte skal minusposteres som udgift under 
hovedart 1 Lønninger. 
 
Det bemærkes, at udgiften til løntilskud til personer i fleks og skånejob regi-
streres på funktion 5.41 under anvendelse af art 5.2, jf. konteringsreglerne her-
for. Lønudgiften til personer i kommunale fleksjob og skånejob registreres på 
art 1 under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de 
er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet på art 
1.  
 

Under hovedart 1 findes ingen autoriserede arter. Som eksempler på kontering 
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 under hovedart 1 kan anføres: 

1 Lønninger 
• Arbejdsgivernes elevrefusion (AER) 
• Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) 
• Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden 
• ATP 
• Beklædningsgodtgørelse (skattepligt) 
• Direkte udbetalt løn 
• Døgnplejeløn 
• Feriegodtgørelse 
• Fond til uddannelse af tillidsmænd 
• Godtgørelse fra dagpengefond vedr. løn under barsel 
• Godtgørelse fra dagpengefond vedr. sygdom over 5. uge 
• Kursusgodtgørelse fra arbejdsløshedskasser 
• Lønmodtagernes garantifond 
• Mødediæter, honorarer og vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer 
  (skattepligtige) 
• Overtidsgodtgørelse 
• Pensionsforsikringspræmier  
• Løntilskud til personer i fleks- og skånejob 
•  Tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for skattepligtige. 
 
HOVEDART 2 VAREKØB 
 
Under hovedart 2 Varekøb registreres kommunens udgifter til momsbelagte 
varekøb samt udgifter til køb af jord og bygninger. 
 
Varekøb er i artsinddelingen opdelt på 5 arter: 

2.2 Fødevarer 
2.3 Brændsel og drivmidler 
2.6 Køb af jord og bygninger 
2.7 Anskaffelser 
2.9 Øvrige varekøb 
 
Som eksempler på kontering på de enkelte arter under hovedart 2 kan anføres: 
 
2.2 Fødevarer 
• Brød 
• Dybfrostvarer 
• Kaffe, te og kakao 
• Kartofler, grøntsager og frugt 
• Kolonialvarer 
• Konservesvarer 
• Kød, fjerkræ og fisk 
• Mejeriprodukter 
• Øl, vand og andre drikkevarer 
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2.3 Brændsel og drivmidler 
 
• Benzin 
• Dieselolie 
• Elektricitet 
• Fast brændsel (kul, koks) 
• Fjernvarme 
• Flydende brændsel (olie) 
• Forsyningsvirksomheders køb af energi med henblik på videresalg 
• Gas 
• Petroleum 
 
2.6 Køb af jord og bygninger 
 
• Køb af jordarealer 
• Køb af bygninger 
 
2.7 Anskaffelser 
 
Her registreres større og bekostelige indkøb af genstande med levetid på over 1 
år (eksklusiv køb af jord og bygninger), f.eks.: 
 
• Maskiner 
• Motorkøretøjer og andet kørende materiel 
• Tekniske anlæg og installationer, f.eks. elevatorer, forbrændingsanlæg, ke-

delanlæg, køleanlæg, sanitære anlæg, varme- og ventilationsanlæg, større 
apparaturer såsom f.eks. røntgenanlæg, scannere o. lign. 

 
2.9 Øvrige varekøb 
 
• Byggematerialer, f.eks. betonelementer, mursten, cement, grus og tømmer 
• Kontorartikler, f.eks. papir og tryksager 
• Lægelige artikler, f.eks. apparatur og instrumenter, behandlingsapparater, 

laboratorieudstyr, forbindsstoffer, medicin, proteser, røntgenartikler, tand-
plejeartikler og transfusionsmateriale 

• Rengøringsartikler, f.eks. affaldsposer, vaske- og opvaskemidler, toiletar-
tikler og desinfektionsmidler 

• Inventar, f.eks. armaturer, tæpper, møbler, senge og service 
• Undervisningsmidler, f.eks. bøger, film, bånd, samlinger, håndgerningsmate-

rialer, skriveredskaber, sløjdmaterialer og varer til skolekøkken 
• Vejmaterialer, f.eks. asfalt, beton, kantsten, cement, grus og vejsalt 
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HOVEDART 4 TJENESTEYDELSER M.V. 
 
På hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. registreres udgifter vedrørende køb af tjene-
steydelser, der leveres af fremmede. 
 
Hovedart 4 omfatter altså kun tjenesteydelser, der direkte leveres fra omver-
denen. Ydelser og præstationer, der leveres af kommunens egne afdelinger, 
registreres ikke under hovedart 4, jf. nærmere om registreringen af interne ud-
gifter under omtalen af hovedart 9 Interne udgifter og indtægter nedenfor. 
 
Forsyningsvirksomheder, dvs. virksomheder, der er registreret på udlægskon-
tiene 9.30 til 9.35, anses for eksterne i relation til kommunens øvrige virksom-
hed. Alle ydelser, som leveres mellem kommunen og forsyningsvirksomheder-
ne, registreres derfor som eksterne. Som eksempel kan nævnes, at leverancer af 
vand fra kommunens egne forsyningsvirksomheder registreres under art 4.9 
Øvrige tjenesteydelser m.v. Leverancer mellem forsyningsvirksomheder – der 
er registreret som selvstændige virksomheder – registreres ligeledes som eks-
terne. Endvidere registreres forsyningsvirksomhedernes faktiske andele af 
kommunens almindelige administrationsudgifter under art 4.0 Tjenesteydelser 
uden moms, på funktionerne for forsyningsvirksomhederne. 
 
Køb af varer og tjenesteydelser hos en anden offentlig myndighed (dvs. staten 
eller andre kommuner), der på det pågældende aktivitetsområde er momsregi-
streret, og altså afregner leverancer incl. moms, registreres på de momsbærende 
udgiftsarter og altså ikke på art 4.6-4.8. Der skal i denne situation anvendes 
samme fremgangsmåde som vedrørende forsyningsvirksomhederne, jf. oven-
for. 
 
Bortset fra køb af momspligtige varer og tjenesteydelser hos en anden offentlig 
myndighed gælder, at køb hos staten, eller andre kommuner registreres på art 
4.6-4.8. 
 
Med hensyn til sondringen mellem hovedart 4 Tjenesteydelser m.v., og hoved-
art 1 Lønninger henvises til bemærkningerne til hovedart 1. 
 
På art 4.0 Tjenesteydelser uden moms registreres de tjenesteydelser, som ikke 
er momsbelagte. Hertil kommer, at der på art 4.0 skal konteres visse udgifter, 
som ikke er egentlige tjenesteydelser, men mere har karakter af varekøb og 
anskaffelser, som imidlertid ikke er belagt med moms (f.eks. avisabonnementer 
og køb af visse kunstgenstande). 
 
På art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v., må kun konteres momsbelagte ydelser. 
 
For betalinger mellem kommuner henholdsvis amtskommuner og Københavns 
og Frederiksberg kommuner anvendes følgende konteringsregler: 
 
Betalinger mellem kommuner og Københavns og Frederiksberg kommuner re-
gistreres under art 4.7 (henholdsvis 7.7). 
 
Betalinger mellem amtskommuner og Københavns og Frederiksberg kommuner 
registreres under art 4.8 (henholdsvis 7.8). 
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Tjenesteydelser er i artsinddelingen opdelt på 6 arter: 

4.0 Tjenesteydelser uden moms 
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 
4.6 Betalinger til staten 
4.7 Betalinger til kommuner 
4.8 Betalinger til amtskommuner 
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 

Som eksempler på kontering på de enkelte arter under hovedart 4 kan anføres: 

4.0 Tjenesteydelser uden moms 

• Visse administrative tjenesteydelser, f.eks. efteruddannelse, kontingenter til 
kommunale sammenslutninger, ikke-skattepligtige diæter til kommunalbe-
styrelsesmedlemmer, porto, aviser og blade 

• Skatter, visse afgifter og forsikringer, f.eks. ejendomsskatter, vægtafgift, 
bygningsforsikringer, brandforsikringer og grundejerforsikringer 

• Sundhedsmæssige tjenesteydelser, f.eks. almen læge- og sygeplejemæssig bi-
stand, betaling til private sygehuse, lægeerklæringer, betaling for forskellige 
undersøgelser 

• Visse transportudgifter, f.eks. befordringsgodtgørelse, patientbefordring samt 
ikke-momsbelagte udgifter til bustransport 

• Varekøb og anskaffelser, der ikke er momsbelagte, herunder f.eks. andel af 
varmeudgifter opkrævet af ikke-momsregistrerede boligforeninger og lig-
nende. 

• Betaling vedr. humandiagnostiske analyser. 

4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 

• Samtlige udgifter til anlæg, reparation og vedligeholdelse, som ikke udføres 
af kommunens eget personale 

4.6 Betalinger til staten 

• Ambulante undersøgelser og behandlinger på statslige hospitaler 
• Elever i private og statslige skoler 

4.7 og 4.8 Betalinger til kommuner henholdsvis amtskommuner 

• Ambulante undersøgelser og behandlinger på sygehuse i andre amtskommu-
ner 

• Betaling til den regnskabsførende kommune i fælleskommunale anliggender 
for momsfrie ydelser 

• Biblioteksbetjening 
• Brandvæsen 
• Børn i dag- eller døgninstitutioner 
• Ikke-momsregistrerede vejarbejder 
• Indlæggelser til specialbehandling på sygehuse i andre amtskommuner 
• Oprensning af vandløb 
• Redningsberedskab 
• Sagkyndig assistance hos amtskommunen 
• Undersøgelser 
• Undervisning af de i kommunen hjemmehørende elever 
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• Kommunens grundtakst til amtskommunen (4.8) 
• Amtskommunens betaling til kommunen vedr. udgifter over grundtaksten 

(4.7) 
 
4.9 Øvrige tjenesteydelser 

• Visse administrative tjenesteydelser, f.eks. annoncer og edb-udgifter samt 
vederlag til sagkyndige m.v. 

• Betaling til den regnskabsførende kommune i fælleskommunale anliggender 
for momsbelagte ydelser 

• Fragt 
• Leverancer fra kommunens egne forsyningsvirksomheder 
• Revision og telefon m.v. 
• Sanitære tjenesteydelser, f.eks. rengøring, bortkørsel og forbrænding af af-

fald, skorstensfejning, slamsugning, vask og rensning samt vinduespolering 
• Udgifter til vand 
 
HOVEDART 5 TILSKUD OG OVERFØRSLER 
 
På hovedart 5 Tilskud og overførsler registreres som hovedregel udgifter, der 
ikke direkte modsvares af præstationer hos tilskudsmodtageren. Endvidere re-
gistreres udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktiverede kontanthjælps-
modtagere under hovedart 5. Herudover registreres udgifter i forbindelse med 
sygesikring på hovedart 5. 
 
Direkte udbetalte pensioner skal registreres på de funktioner, som udgifterne 
vedrører, således at pensionsudgifterne følger ansættelsesområdet. På de funk-
tioner, hvor registrering på omkostningssted er autoriseret, skal pensionsudgif-
terne henføres til fælleskonti i stedintervallet 0001-0100. 
 
Har en kommune pensionsudgifter, der vedrører et nedlagt område, registreres 
udgifterne på funktion 6.51 Sekretariat og forvaltninger. 
 
Tilskud og overførsler er i artsinddelingen opdelt på 3 arter: 
 
5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 
5.2 Overførsler til personer 
5.9 Øvrige tilskud og overførsler 
 
Som eksempler på kontering på de enkelte arter under hovedart 5 kan anføres: 
 
5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 

• Direkte udbetalte pensioner og understøttelser (men ikke præmier til ansattes 
pensionsforsikringsordninger, idet pensionsforsikringspræmier registreres 
under hovedart 1 sammen med den udbetalte løn) 

• Pensionsoverførsler ved overgang mellem stat og kommuner eller mellem to 
kommuner (betalende kommune: debet, modtagende kommune: minus de-
bet) 

• Pensionsudbetalinger, der tilfalder kommunen (minus debet) 
• Ventepenge og rådighedsløn 
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5.2 Overførsler til personer 

• Boligsikring 
• Erstatninger 
• Kostgodtgørelse til beboere på institutioner m.v. 
• Tilskud og overførselsindkomster i henhold til de sociale love f.eks. folke-

pension, førtidspension og dagpenge 
• Udgifter til forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik samt sygesik-

ring 
• Fripladser i dagtilbud for børn. 
• Søskenderabat 
 
5.9 Øvrige tilskud og overførsler 

• Aconto udbetalinger til selvstændigt regnskabsførende sociale institutioner 
• Tilskud til foreninger og institutioner 
• Tilskud til personaleklubber 
• Tilskud til kollektive trafikselskaber 
 
HOVEDART 6 FINANSUDGIFTER 
 
På hovedart 6 Finansudgifter, registreres de udgifter, som føres på hovedkonto 
7 og 8. Uden for disse hovedkonti anvendes hovedart 6 kun ved renteudgifter 
vedrørende sanering og byfornyelse og boligforbedring (funktionerne 0.14 og 
0.15) (jf. cirkulære nr. 92 af 3. juli 1986 om offentlig støtte til byfornyelse og 
boligforbedring m.v.), på funktion 5.30 Ældreboliger, på funktion 2.33 Færge-
drift samt i forbindelse med forrentning af kommunens udlæg vedrørende spil-
devandsanlæg og forsyningsvirksomheder  på hovedkonto 1 
 
Under hovedart 6 findes ingen autoriserede arter. 
 
Som eksempler på kontering under hovedart 6 kan anføres: 
 
6 Finansudgifter 

• Afdrag på lån 
• Finansforskydninger 
• Kommunale udligningstilsvar 
• Kurstab 
• Renteudgifter 
• Tilbagebetalte skatter 
• Udligning af moms 
 
HOVEDART 7 INDTÆGTER 
 
På hovedart 7 Indtægter registreres indtægter ved salg af produkter og ydelser 
til stat, andre kommuner samt private. Til disse indtægter hører takstmæssige 
betalinger for andre kommuners benyttelse af institutioner i kommunen. Under 
hovedart 7 registreres ligeledes indtægter ved salg af fast ejendom samt indtæg-
ter ved udlejning af faciliteter tilhørende kommunen. 
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Det bemærkes, at statsrefusioner, generelle tilskud og skatteindtægter registre-
res under hovedart 8 Finansindtægter. 
 
Indtægter er i artsinddelingen opdelt på 6 arter: 

7.1 Egne huslejeindtægter 
7.2 Salg af produkter og ydelser 
7.6 Betalinger fra staten 
7.7 Betalinger fra kommuner 
7.8 Betalinger fra amtskommuner 
7.9 Øvrige indtægter 

For betalinger mellem kommuner henholdsvis amtskommuner og Københavns 
og Frederiksberg kommuner anvendes følgende konteringsregler. 

Betaling mellem kommuner og Københavns og Frederiksberg kommuner regi-
streres under art 7.7 (henholdsvis 4.7). 

Betalinger mellem amtskommuner og Københavns og Frederiksberg kommuner 
registreres under art 7.8 (henholdsvis 4.8). 
 
Som eksempler på kontering på de enkelte arter under hovedart 7 kan anføres: 
 
7.1 Egne huslejeindtægter 

• Kontraktmæssigt fastsatte huslejebetalinger for ejendomme kommunen selv 
ejer samt varmebidrag i forbindelse hermed, hvis varmeudgifterne indgår i 
momsudligningsordningen 

• Overenskomstmæssig lejebetaling for personaleboliger (lægeboliger, lærer-
boliger mv.) kommunen selv ejer samt varmebidrag i forbindelse hermed, 
hvis varmeudgifterne indgår i momsudligningsordningen. 

 
På art 7.1 Egne huslejeindtægter registreres alle lejebetalinger, varmebidrag 
mv. vedrørende egne ejendomme såvel til beboelse som andre formål. 
 
Herved er anvendt det kriterium, som ligger bag tilbagebetalingsordningen i 
momsudligningsordningen, jf. afsnit 2.6.2. Er der tale om en sammensat ydelse 
- altså en ydelse, som udover husleje, varmebidrag m.v. vedrørende egne ejen-
domme indeholder andre elementer - må der ske en opdeling på art 7.1 og art 
7.2 eller 7.9 af de relevante dele af ydelsen, hvis dette er muligt. Ellers re-
gistreres indtægten på art 7.1. For pensionistboliger i kommunens egne ejen-
domme, skal hele lejeindtægten, varmebidrag m.v. (såvel beboernes egenbeta-
ling som det offentliges tilskud) registreres på art 7.1. 
 
Huslejeindtægter, som indgår i et momsregistreret regnskab, skal registreres på 
art 7.9. 
 
Beboeres betaling for husleje på institutioner for ældre og voksne handicappede 
skal registreres på art 7.2. 
 
Det understreges, at lejebetalinger, varmebidrag m.v. vedrørende egne ejen-
domme fra staten eller andre kommuner skal registreres på art 7.1 (eller art 7.9, 
hvis der er tale om indtægter, som indgår i et momsregistreret regnskab) og  
altså ikke på arterne 7.6-7.8. 
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7.2 Salg af produkter og ydelser 
• Ambulante undersøgelser og behandlinger for selvbetalende patienter 
• Andre pleje- og behandlingsmæssige ydelser 
• Arbejder udført for private 
• Beboeres betaling for husleje og servicepakke på institutioner for ældre og 

voksne handicappede 
• Benyttelse af beskyttede boliger 
• Forældrebetaling til daginstitutioner m.v. 
• Kantinesalg til patienter, besøgende og personale 
• Kur og pleje til indlagte selvbetalende patienter 
• Lodsejerbidrag (grundejerbidrag) 
• Momsregistreret vejarbejde udført for andre kommuner og amtskommuner 
• Salg af apparatur og instrumenter m.v. 
• Salg af bøger m.v. 
• Salg af forsyningsvirksomheders hoved- og biprodukter 
• Salg af inventar 
• Salg af kostportioner og madaffald 
• Salg af maskiner og transportmidler 
• Salg af tekniske anlæg og installationer 
• Salg af varer 
• Undersøgelser og behandlinger for forsikringsselskaber 
 
7.6 Betalinger fra staten 

• Ambulante undersøgelser og behandlinger 
• Indlagte militærpatienter 
• Udførte tjenesteydelser 
• Vederlag for skatteråd 
• Vedligeholdelse af hovedlandeveje og motorveje 
 
7.7 og 7.8 Betalinger fra kommuner henholdsvis amtskommuner 

• Ambulante undersøgelser og behandlinger 
• Biblioteksydelser 
• Brandvæsen 
• Ikke-momsregistreret vejarbejde udført for andre kommuner og amtskom-

muner 
• Patienter til specialbehandling 
• Pensionisters ophold 
• Undervisningsydelser 
• Vandløbsrensning m.v. 
• Grundtaktsbetaling fra kommunen til amtskommunen (7.7) 
• Amtskommunens betaling vedrørende udgifter over grundtaksten (7.8) 
 
7.9 Øvrige indtægter 

 • Administrationsudgifter m.v. overført til forsyningsvirksomhederne 
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• Afgifter og gebyrer, f.eks. gebyrer for folkeregisterattester, forbrugerafgifter, 

hyrevognskørsel, huslejenævn, inkassationsgebyrer, kioskafgift og reno-
vationsafgift 

• Erstatning fra forsikringsselskaber 
• Lejebetaling for grunde og arealer 
• Lejebetaling for inventar 
• Kontraktmæssigt fastsatte huslejebetalinger for ejendomme kommunen lejer 

samt varmebidrag i forbindelse hermed 
• Overenskomstmæssig lejebetaling for personaleboliger (lægeboliger, lærer-

boliger m.v.) kommunen lejer samt varmebidrag i forbindelse hermed 
• Salg af jord og bygninger 
 
HOVEDART 8 FINANSINDTÆGTER 
 
På hovedart 8 Finansindtægter registreres de indtægter, som føres på hovedkon-
to 7 og 8. Uden for disse hovedkonti anvendes hovedart 8 ved forrentning af 
kommunens udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder (hovedkonto 1), i for-
bindelse med statsrefusioner samt ved statslige tilskud på hovedkonto 0-6. 
 
Under hovedart 8 er autoriseret art 8.6 Statstilskud. Ved tilbagebetalin-
ger/efterreguleringer af statstilskud benyttes minuspostering på art 8.6. 
 
Som eksempler på kontering under hovedart 8, bortset fra art 8.6 Statstilskud, 
kan anføres: 
 
8 Finansindtægter 

• Andel af indkomstskat fra andre kommuner 
• Anden skat pålignet visse indkomster 
• Dækningsafgift 
• Finansforskydninger 
• Indkomstskat 
• Indkomstskat af aktieselskaber m.v. 
• Grundskyld 
• Kommunale udligningstilskud 
• Kursgevinster 
• Lånoptagelse 
• Renteindtægter 
• Tilskud fra EU 
 
Som eksempel på kontering under art 8.6 Statstilskud kan anføres: 
 
• Generelle tilskud 
• Statsrefusioner 
• Tilskud til vanskeligt stillede kommuner 
• Tilskud til »ø-kommuner« 
• Diverse statslige tilskud 
• Tilbagebetalinger/efterreguleringer af statstilskud 
 
Det bemærkes, at betalinger fra staten, der modvarer en ydelse, fortsat skal 
registreres på art 7.6. 
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HOVEDART 9 INTERNE UDGIFTER OG INDTÆGTER 
 
Registrering af udgifter og indtægter i forbindelse med interne afregninger mel-
lem forskellige funktioner og omkostningssteder i kommunen kan foretages på 
2 måder i budget- og regnskabssystemet. Enten ved hjælp af plus/minus-
posteringer eller ved anvendelse af de interne arter på hovedart 9. 
 
Den enkelte kommune træffer selv afgørelse om, hvilken registreringsform, den 
ønsker at anvende. Uanset registreringsformen bør de interne afregninger så 
vidt muligt afspejle konstaterbare overførsler. 
 
Ved plus/minus-posteringer registreres afregningen positivt på »køberinstitu-
tionen« og negativt på »sælgerinstitutionen«. 
 
For at artsinddelingen fortsat kan udvise den korrekte fordeling af udgifter og 
indtægter på de enkelte arter, skal plus/minus-posteringer ske på samme art. 
 
Vælger kommunen at registrere interne afregninger under hovedart 9, skal dette 
ske ved anvendelse af de herunder autoriserede arter. 
 
For at undgå en kunstig forøgelse af kommunens udgifter og indtægter med in-
terne udgifter og indtægter betragtes hovedart 9 altid som en udgiftsart. Dette 
indebærer, at interne indtægter (art 9.7) på såvel budgettet som regnskabet re-
gistreres som negative beløb i udgiftskolonnen. 
 
Det bemærkes, at forsyningsvirksomheder m.v. regnes for eksterne i forhold til 
kommunens øvrige virksomhed. Interne arter anvendes derfor ikke ved over-
førsel af ydelser mellem forsyningsvirksomhederne og kommunens forskellige 
afdelinger. 
 
Endvidere skal det understreges, at der som udgangspunkt skal ske registrering 
på de eksterne arter ved afregning af momsbelagte ydelser mellem konti vedrø-
rende momsregistreret virksomhed og konti vedrørende momsudlignings-
ordningen. Dette skyldes bl.a., at opgørelsen af moms i momsudligningsord-
ningen sker på grundlag af registreringen på de eksterne arter. 
 
Intern afregning af ydelser, som er momsbelagte, må således kun ske ved an-
vendelse af hovedart 9, når afregningen sker mellem konti, som i relation til 
momsafregning er ens. Såfremt der sker afregning af momsbelagte ydelser mel-
lem konti, som i relation til momsafregning er forskellige, skal beløbet de-
biteres kontoen, hvortil der flyttes, ved anvendelse af en ekstern art. Den konto, 
hvorfra der flyttes, minusdebiteres beløbet ved anvendelse af den samme eks-
terne art. 
 
Interne udgifter og indtægter er i artsinddelingen opdelt på 4 arter: 

9.1 Overførte lønninger 
9.2 Overførte varekøb 
9.4 Overførte tjenesteydelser 
9.7  Interne indtægter 


