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Hovedkonto 8 Balanceforskydninger 
 
Hovedkonto 8 omfatter: 

• Finansforskydning (funktionerne 8.01-8.62) 
• Afdrag på lån (debetsiden på funktionerne 8.63-8.78) 
• Lånoptagelse (kreditsiden på funktionerne 8.63-8.78) 
• Forskydning i gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (funktion 8.79) 
• Forskydning i beholdningen af anlægsaktiver og omsætningsaktiver (8.81-

8.87) 
• Forskydning i egenkapitalen (funktionerne 8.91-8.94) 
 
På hovedkonto 8 vises forskydningerne i kommunens balance. I modsætning 
hertil viser funktionerne 9.01-9.94 beholdningerne i kommunens balance. 
 
Det bemærkes, at der - som en undtagelse fra hovedreglen vedrørende speci-
fikationer til budgettet - for hovedkonto 8 gælder, at mindstekravet til specifi-
kationsgraden er fastsat til hovedfunktionsniveau. Dette gælder dog ikke for 
hovedfunktionen, ”FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STA-
TEN”. For denne hovedfunktion udformes specifikationer til budgettet i over-
ensstemmelse med de generelle regler, jf. afsnit 5.2.6.d. 
 
Som en undtagelse fra det i øvrigt anvendte bruttoposteringsprincip budgetteres 
og bogføres forskydninger på funktionerne 8.01 til 8.62 som nettoforskyd-
ninger for hver funktion. 
 
I konsekvens heraf skal der ved registreringen af disse finansforskydninger 
funktionsvis enten benyttes hovedart 6 eller hovedart 8. På funktion 8.52 er det 
dog autoriseret at benytte hovedart 8. Såfremt kommunen ønsker det, kan debet 
og kredit registreres på hver sin konto, f.eks. ved opdeling på grupperinger. 
 
 
FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 
 
8.01 Kontante beholdninger 
På denne funktion registreres forskydninger i kontanter, checks, postanvisnin-
ger m.v. - ved egentlige centrale kasser, ved lokale kasser samt ved faste for-
skudskasser og byttepengekasser. Ved midlertidige forskudskasser kan even-
tuelt anvendes funktion 8.16. 
 
Registrering sker ved egentligt kasser dagligt og ved forskudskasser, når afreg-
ning foretages. 
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Registrering af debetbevægelser sker ved modtagelse af kontanter m.v. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved udbetaling, respektive indsætning af 
kontakter m.v. på konto i pengeinstitut. Veksling af checks til kontanter regi-
streres sædvanligvis ikke særskilt. 
 
8.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
Registrering af debetbevægelser sker for egne indsætninger, når disse foretages, 
dvs. samtidig med indsætningen. 
 
Øvrige indsætninger registreres på datoen for modtagelse af advisbilag, kon-
toudtog fra bank eller ved ajourføring af bankbog. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker for egne hævninger, når disse foretages, 
dvs. samtidig med afsendelsen af checks eller giromateriale. Andre hævninger 
registreres på datoen for modtagelsen af advisbilag eller kontoudtog. Gebyrer 
knyttet til indskud registreres under 7.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
8.08 Realkreditobligationer 
8.09 Kommunekreditforeningsobligationer 
8.10 Statsobligationer m.v. 
8.11 Likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande 
 

På disse funktioner registreres forskydninger i kommunens obligationsbehold-
ning. 
 
Registreringen foretages under dranst 5 på følgende autoriserede grupperinger: 

01 Tilgang 
02 Afgang 

Registrering af debetbevægelser sker på datoen for modtagelse af rådighed over 
obligationerne. Disse registreres til samme dags kursværdi. Eventuelt kurstab 
ved låneoptagelse registreres på funktion 7.77. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved salg og udtrækning. Registreringen 
foretages til den bogførte kursværdi ved erhvervelsen, henholdsvis ved sidste 
årsafslutning. Kursgevinst eller kurstab registreres på funktion 7.78. 
 
Funktion 8.08 omfatter obligationer udstedt af realkreditinstitutter, pengein-
stitutter m.v. 
 
Funktion 8.09 omfatter obligationer udstedt af Kommunekredit samt 
andre dansk møntede obligationer udstedt af danske kommuner. Funktion 
8.10 omfatter værdipapirer udstedt af den danske stat, herunder statsob-
ligationer, statsgældsbeviser, statslån med variabel rente og skatkam-
merbeviser. 
 
Funktion 8.11 omfatter forskydninger i udenlandske realkredit- og statsobliga-
tioner, som er udstedt et EU/EØS-land, i en EU/EØS-møntenhed og noteret på 
en fondsbørs i et EU/EØS-land, jf. § 6, stk. 1 i bekendtgørelse om anbringelse 
af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v. 
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FORSKYDNINGER I TILGODEHAVENDER HOS STATEN 
 
8.12 Refusionstilgodehavender 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende opgjorte restrefusioner. 
For lidt modtaget refusion debiteres, mens for meget modtaget refusion kredite-
res. 
 
8.13 Andre tilgodehavender 
På denne funktion registreres forskydninger i andre tilgodehavender hos staten. 
 
Registrering af debetbevægelser sker senest i forbindelse med regnskabsårets 
udløb. Registrering af kreditbevægelser sker ved indbetalingen. 
 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE 
TILGODEHAVENDER I ØVRIGT 
 
8.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
8.15 Andre tilgodehavender 
På disse funktioner registreres forskydninger i tilgodehavender hos borgere og 
kunder. Registreringen sker ved udsendelse af regning eller efter kommunens 
nærmere bestemmelse. 
 
På funktionerne kan endvidere registreres forskydninger i såvel tilsvars- som 
restancekonti vedrørende underholdsbidrag. Registrering kan i stedet ske på 
funktion 8.36 eller 8.48, jf. konteringsreglerne for disse funktioner. 
 
Registrering af debetbevægelser sker senest i forbindelse med regnskabsårets 
udløb. Registrering af kreditbevægelser sker ved indbetalingen. 
 
8.16 Forudbetalte udgifter 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende forudbetalt løn, pensi-
oner m.v. 
 
Det bemærkes, at kommunerne med virkning fra den 1. juli 1998, får tilkendel-
seskompetencen på førtidspensionsområdet. Dette betyder at der fra denne dato, 
ikke længere skal registreres udgifter vedrørende forskud på pension på nærvæ-
rende funktion. I sager hvor der den 1. juli 1998 udbetales forskud på pension 
efter reglerne i pensionslovens § 35, kan der dog fortsat udbetales forskud efter 
de indtil denne dato gældende regler. 
 
Funktionen skal anvendes til registrering af de i december måned forud udbe-
talte beløb vedrørende nyt regnskabsår. Efter den enkelte kommunes bestem-
melse kan funktionen endvidere anvendes til løbende periodisering af de om-
handlede forudbetalinger. 
 
Registrering af debetbevægelser sker på udbetalingstidspunktet. Forudbetalt løn 
og pension kan enten registreres med bruttobeløbene (indeholdelser af A-skat 
m.v. registreres på funktion 8.59) eller alene med nettoforudbetalingen. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved afvikling af forskudsbeløbet, hen-
holdsvis ved overførsel til den relevante konto i ny regnskabsperiode (år). Det 
bemærkes, at forud modtaget refusion registreres på funktion 8.51. 
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8.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 
Denne funktion anvendes ved årsskiftet som periodeafgrænsningskonto for 
indtægter, som vedrører det gamle regnskabsår, men først indbetales i nyt regn-
skabsår. 
 
Funktionen kan endvidere anvendes som periodeafgrænsningskonto for udgif-
ter, som vedrører nyt regnskabsår, men som udbetales inden 1. januar. 
 
Anvendelsen af kontoen er frivillig, jf. konteringsreglerne til funktion 8.60. 
 
8.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overens-

komst 
På denne funktion registreres forskydninger i selvejende institutioners likvide 
aktiver og tilgodehavende samt forudbetalinger af såvel kort- som langfristet 
karakter over for andre end overenskomstkommunen. 
 
Registrering sker i samme takt som registreringen af den selvejende institutions 
øvrige udgifter og indtægter i kommunens regnskab. 
 
8.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner 
På denne funktion registreres forskydninger i tilgodehavender hos andre kom-
muner og amtskommuner. 
 
Registrering af debetbevægelser sker senest i forbindelse med regnskabsårets 
udløb. Registrering af kreditbevægelser sker ved indbetalingen. 
 
FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER 
 
8.20 Pantebreve 
På denne funktion registreres forskydninger i beholdningen af pantebreve i 
forbindelse med salg af fast ejendom eller udlån mod pant i fast ejendom, som 
ikke skal registreres på særskilte funktioner. Registreringen foretages til den 
nominelle værdi. 
 
Registrering af debetbevægelser sker i forbindelse med salget af ejendommen 
eller ved udbetaling af lånet. Endvidere debiteres kontoen på terminsdato med 
rentetilskrivning, såfremt der er aftalt rentehenstand. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved indfrielse af lån samt - på termins-
dato - ved afdrag på lån. 
 
8.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i aktier, andelsbeviser og ind-
skudsbeviser. 
 
På funktionen registreres indskud, der har karakter af kapitalindskud. Det vil 
sige indskud, der registreres af den modtagende virksomhed som en del af 
egenkapitalen, og giver kommunen rettigheder og pligter som medejer af virk-
somheden.
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Det bemærkes, at tilskud, der ydes som drifts- eller anlægsudgift, og medfører 
en eventualrettighed, ikke registreres på denne funktion, men opføres på ga-
ranti- og eventualrettighedsfortegnelsen. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved erhvervelse af aktiverne. Registre-
ringen sker til anskaffelsesværdi. 
 
Registreringen af kreditbevægelser sker til bogført værdi ved afhændelse af ak-
tiverne. 
Eventuelt kurstab eller -gevinst i forbindelse med handel med aktiverne regi-
streres på funktion 7.78. 
 
Der er på funktionen på dranst 5 Finansforskydninger oprettet en gruppering til 
registrering af netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber. 
 
8.22 Tilgodehavender hos grundejere 
På denne funktion registreres forskydninger i langfristede tilgodehavender hos 
grundejere for udført vej- og kloakarbejder samt for istandsættelse af gader og 
veje, der overtages som offentlige. 
 
Registrering af debetbevægelser sker i forbindelse med opgørelse af tilgodeha-
vendet med modpost på hovedkonto 0 eller 2. I perioden, hvor kommunen ud-
fører arbejdet, kan rentetilskrivning også debiteres kontoen. Endelig kan kon-
toen debiteres ved betaling til pengeinstitut for uopfyldte lån, som kommunen 
har afgivet garantiforpligtelse for. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved indfrielse samt - på terminsdato ved 
afdrag af lån. 
 
8.23 Udlån til beboerindskud 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende udlån til borgerne til 
betaling af beboerindskud og forskydninger vedrørende beløb ydet til dækning 
af disse indskud. Endvidere registreres indfrielse af uopfyldte boligindskudslån, 
inklusive renter, som kommunen har afgivet garantiforpligtelse for. Statens 
andel registreres på funktion 8.52. 

Registrering af debetbevægelser sker i forbindelse med udbetalingen af lånet, 
respektive indfrielse af uopfyldte lån i pengeinstitutter. 

Registrering af kreditbevægelser sker ved tilbagebetaling af lånet. 

Eventuelle indgåede beløb vedrørende indeksregulering af boligindskud ind-
tægtsføres direkte på funktion 7.23 samt - for statens andel - på funktion 8.52. 
 
8.24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i udlån til fonden til finansiering af 
opførelse af ejendomme samt driftsstøttelån m.v. til kollegier. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling af kommunens låneandel. 
Registrering af kreditbevægelser sker ved tilbagebetalingen. 
 
På funktionen er autoriseret en gruppering til registrering af indskud af grund-
kapital i private ældreboliger og tilbagebetalingen af indskud fra landsbygge-
fonden. 
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Der henvises i øvrigt til konteringsreglerne vedrørende ældreboliger på funk-
tion 5.30. 
 
8.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
På denne funktion registreres forskydninger i lån til betaling af ejendomsskat-
ter, efterlevelseshjælp ydet som lån, henstandbeløb vedrørende frigørelsesaf-
gift, boligindskud ved kommunens indgåelse af egne lejemål samt tilgodeha-
vender, for hvilke der er indrømmet afdragsvis betaling ud over ét år, og som 
ikke skal registreres på særskilte funktioner.” 

På funktionen registreres endvidere indskud i virksomheder, der har karakter af 
lån til virksomheden. Der er tale om et indskud, når kommunen ikke herved 
pådrager sig pligter eller rettigheder i forhold til virksomheden eller dennes 
kreditorer udover dem, der udtrykkeligt er nævnt i låneaftalen. Indskuddet ind-
går i virksomhedens regnskab under fremmedkapital og ikke under egenkapital. 
 
Det bemærkes, at tilskud, der ydes som drifts- eller anlægsudgift og medfører 
en eventualrettighed, ikke registreres på denne funktion, men opføres på ga-
ranti- og eventualrettighedsfortegnelsen. 
 
Det bemærkes endvidere, at eventuelle lån til selvejende sociale institutioner 
med overenskomst altid skal registreres efter de særlige regler for regnskabs-
føring for disse institutioner. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved tilgodehavendets opståen, det vil sige 
når ejendomsskatterne forfalder til betaling, ved indgåelse af lejemål, ved ind-
gåelse af kontraktforhold i forbindelse med salg på ratevilkår, eller når der i 
øvrigt opstår et tilgodehavende, der ikke vil blive afviklet inden for et år. 
 
Endvidere debiteres kontoen med rentetilskrivning vedrørende henstandsbeløb 
for ejendomsskatter samt eventuelt med rentetilskrivning på andre forhold efter 
særlig aftale. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved tilbagebetaling af henstandsbeløb, 
ved tilbagebetaling af indskud ved lejemålets ophør og i øvrigt ved afvikling af 
tilgodehavende. 
 
På funktionen er autoriseret en gruppering 01 Efterlevelseshjælp ydet som lån 
(§ 85 a, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik). På grupperingen registreres for-
skydninger i efterlevelseshjælp ydet som lån. Statens andel af efterlevelses-
hjælp ydet som lån registreres på funktion 8.52 Anden gæld. Endvidere er der 
autoriseret en gruppering 02 til registrering af forskydninger i lån til betaling af 
ejendomsskatter. 
 
8.26 Ikke-likvide obligationer 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende obligationer, som ikke 
er henført til funktionerne 8.08-8.11. 
 
Der kan være tale om obligationer udstedt af selskaber, virksomheder m.v., der 
bl.a. er erhvervet med henblik på økonomisk støtte til formålet. 
 
Registrering af debetbevægelser sker på datoen for modtagelse af rådigheden 
over obligationer og registreres til samme dags kursværdi. 
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Registrering af kreditbevægelser sker ved salg eller udtrækning til den bogførte 
kursværdi ved erhvervelsen, henholdsvis ved sidste års afslutning. Kursgevinst 
eller kurstab registreres på funktion 7.78. 
 
8.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
På denne funktion registreres indsætning og hævning af beløb, der er deponeret 
i pengeinstitutter i forbindelse med optagelse af lån, garantistillelse eller indgå-
else af lejemål eller leasingaftaler i forbindelse med bygninger eller anlæg i 
øvrigt, jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og 
meddelelse af garantier m.v. 
 
FORSKYDNINGER I AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL 
OPKRÆVNING ELLER UDBETALING FOR ANDRE 
 
Under denne hovedfunktion registreres forskydninger i krav på tredjemand, 
modtaget fra andre kommuner eller fra staten med henblik på opkrævning. Det 
samme gælder forskydninger i aktiver, der modtages fra staten til videreforsen-
delse til borgerne. 
 
Kommunen kan i stedet beslutte at foretage registreringen på funktion 8.14, 
8.15 eller på 8.48, 8.49. 
 
Modpostering registreres normalt på funktion 8.48 eller 8.49. Hvis kommunen 
har besluttet at registrere aktivet på funktion 8.14 eller 8.15, kan modposterin-
gen også foretages på disse funktioner. 
 
8.36 Kommuner og amtskommuner m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i krav på tredjemand, modtaget fra 
andre kommuner med henblik på opkrævning. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved modtagelse af anmodningen med 
kravet pålydende. Registrering af kreditbevægelser sker ved indbetalinger eller 
ved bortfald af krav. 
 
8.37 Staten 
På denne funktion registreres forskydninger i krav på tredjemand, modtaget fra 
staten med henblik på opkrævning. Kravene kan f.eks. vedrøre diverse skatter 
og afgifter m.v. 
 
 
Endvidere registreres på denne funktion forskydninger i aktiver, der modtages 
fra staten til videreforsendelse til borgerne, f.eks. postgiroanvisninger vedrø-
rende slutskat. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved modtagelse af anmodningen med 
kravets pålydende, respektive ved modtagelse af postgiroanvisninger. 
 
Registreringen af kreditbevægelser sker ved indbetalinger, ved bortfald af krav 
eller ved udlevering af aktiver. 
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FORSKYDNINGER I AKTIVER TILHØRENDE FONDS, LEGA-
TER M.V. 
 
8.40 Beskyttelsesrumspulje 
På denne funktion registreres forskydninger i aktiver vedrørende beskyttelses-
rumspuljen. Det drejer sig om indbetalinger til beskyttelsesrumspuljen og om 
indtægtsføring af forrentningen af midlerne i puljen. Endvidere udgiftsføres 
beløb svarende til afholdte anlægsudgifter vedrørende beskyttelsesrumspuljen 
og tilskud ydet til opførelse af beskyttelsesrum. 
 
Det bemærkes, at indbetalinger til beskyttelsesrumspuljen af hensyn til eventuel 
tilbagebetaling skal kunne henføres til den enkelte bidragyder og bygning. 
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen udgiftsføres på funktionen et beløb 
svarende til de afholdte anlægsudgifter vedrørende beskyttelsesrumspuljen, 
som er afholdt på hovedkonto 0-6. Beløbet modposteres som en indtægt på de 
funktioner på hovedkonto 0-6, hvor anlægsudgiften vedrørende opførelsen af 
de offentlige beskyttelsesrum i øvrigt er opført. Tilsvarende udgiftsføres på 
funktionen de tilskud, som er ydet til opførelse af sikringsrum på hovedkonto 
0-6. Tilskuddet indtægtsføres på hovedkonto 0-6 på de funktioner, som ve-
drører de kommunale institutioner, hvortil der er ydet tilskud til opførelse af 
sikringsrum. 
 
Endvidere indtægtsføres på kontoen rentetilskrivningen vedrørende beskyttel-
sesrumspuljen. Modposteringen foretages på funktion 7.56. 
 
 
8.41 Alderssparefond 
På denne funktion registreres forskydninger i alderssparefondens indskud i 
pengeinstitut. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved indsættelse af fondens midler i pen-
geinstitut. Registrering af kreditbevægelser sker ved hævning af fondens midler 
i pengeinstitut. 
 
 
8.42 Legater 
På denne funktion registreres forskydninger i likvide aktiver, der tilhører lega-
ter, dvs. værdipapirbeholdninger og indskud på konti i pengeinstitutter samt 
ejendomsværdier. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved modtagelse af værdipapirer i forbin-
delse med ny kapital, ved køb af værdipapirer og ved indskud i pengeinstitut. 
Modtagne ejendomme registreres til ejendomsværdi. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved udtrækning af obligationer, ved af-
drag på pantebreve og ved hævning af indskud i pengeinstitut. 
 
Registreringen sker på tidspunktet for den pågældende hændelse, når kommu-
nen selv er administrerende, og på tidspunktet for modtagelse af meddelelse fra 
pengeinstitut m.v., når administration sker hos dette. 
 
Værdipapirer kan efter den enkelte kommunes bestemmelse registreres til kurs-
værdi eller til nominel værdi. 
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8.43 Deposita 
På denne funktion registreres forskydninger i aktiver vedrørende deposita. Al-
ternativt kan registreringen, efter kommunens beslutning, ske i kontrolkarto-
teket eller på funktion 8.47, hvortil der i øvrigt henvises. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved modtagelse af aktivet og registre-
ring af kreditbevægelser ved tilbagelevering. 
 
8.44 Parkeringsfond 
På denne funktion registreres forskydninger i aktiver vedrørende parkerings-
fonden. Det bemærkes, at indbetalinger til parkeringsfonden af hensyn til even-
tuel tilbagebetaling skal kunne specificeres på de enkelte bidragydere. 
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen indtægtsføres på hovedkonto 2 et be-
løb for afholdte udgifter i forbindelse med etablering af parkeringspladser, jf. 
konteringsreglerne til funktion 2.22. Beløbet modposteres på funktion 
8.44.Endvidere indtægtsføres på funktionen en eventuel rentetilskrivning ved-
rørende parkeringsfonden. Modposteringen foretages på funktion 7.56. 
 
FORSKYDMNGER I PASSIVER TILHØRENDE FONDS, LEGA-
TER M.V. 
 
8.45 Alderssparefond 
På denne funktion registreres forskydninger i de omfattede personers og kom-
muners indskud i fonden samt de fra fonden udbetalte beløb. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling fra fonden. Registrering af 
kreditbevægelser sker dels ved indbetaling til fonden, dels ved renteindtægter 
af fondens aktiver. 
 
8.46 Legater 
På denne funktion registreres forskydninger i passiver tilhørende legater, dvs. 
selve legatkapitalen, dennes driftsregnskab samt eventuel prioritetsgæld ved-
rørende fast ejendom. 
 
Registrering af debetbevægelser sker i forbindelse med betaling af legatportio-
ner, renter af prioritetsgæld og andre ejendomsudgifter vedrørende legater, ved 
henlæggelser til kapitalen samt ved afdrag på prioritetsgæld. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved tilgang af ny kapital, ved kursgevin-
ster i forbindelse med køb af obligationer samt ved overførte driftsbeløb til le-
gatkapitalen. Endvidere krediteres renteindtægter af værdipapirer m.v. samt 
huslejeindtægter og aktieudbytter. 
 
Endelig krediteres for optagelse af lån i fast ejendom. 
 
Værdipapirer kan efter den enkelte kommunes bestemmelse registreres til kurs-
værdi eller til nominel værdi. 
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8.47 Deposita 
På denne funktion registreres forskydninger i kapital, som kommunen modta-
ger: 
 
• Til opbevaring 
• Som depositum for tilbudsmateriale 
• Som sikkerhed for betaling til kommunen af forfaldne skatter, vareleveran-

cer og arbejde samt for leverandørers opfyldelse af kontrakter. 
 
Kommunen kan beslutte, at kapital, der enten modtages til opbevaring eller 
som depositum for tilbudsmateriale, ikke skal registreres i kommunens regn-
skab, men i kontrolkartotek eller lignende. 
 
Kapital til opbevaring og deposita, der i henhold til beslutning skal registreres i 
kommunens regnskab, samt kapital, der tjener som sikkerhed, skal registreres 
(kredit) på denne funktion. 
 
Såfremt der er tale om andre aktiver end kontanter, kan kommunen selv 
bestemme, om modposteringen skal ske på funktion 8.43 eller på nærvæ-
rende funktion. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved tilbagebetaling eller frigivelse samt 
ved indlevering af deposita i form af aktiver, når det er besluttet at modpostere 
disse på nærværende funktion. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved modtagelse, uanset om der er tale om 
kontanter eller andre aktiver. 
 
 
FORSKYDNINGER I PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL 
OPKRÆVNING ELLER UDBETALING FOR ANDRE 
 
Under denne hovedfunktion registreres forskydninger i tilsvar over for andre 
kommuner eller staten vedrørende krav modtaget til opkrævning. Endvidere 
registreres forskydninger i aktiver, der er modtaget til videreforsendelse (pas-
sivsiden) samt beløb, der er modtaget til udbetaling. 
 
Kommunen kan beslutte, at registreringen i stedet foretages på funktion 8.14 
eller 8.15. 
Modpostering registreres normalt på funktion 8.36 eller 8.37. 
 
Kommunen kan ligeledes her beslutte, at registrering af modposten (aktivet) i 
stedet skal ske på nærværende funktioner. 
 
 
8.48 Kommuner og amtskommuner m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i tilsvar over for andre kommuner 
vedrørende krav på tredjemand, hvor kommunen er anmodet om at bistå ved 
opkrævningen. 
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Som eksempler kan nævnes kommunernes opkrævning af amtskommunal 
grundskyld og amtskommunal andel af lån til betaling af ejendomsskatter. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afregning til den anmodende kom-
mune af de opkrævede beløb eller ved bortfald af krav. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved modtagelse af anmodningen med 
kravets pålydende. 
 
8.49 Staten 
På denne funktion registreres forskydninger i tilsvar over for staten vedrørende: 
 
• Krav, der er modtaget eller beregnet til opkrævning 
• Aktiver, der er modtaget til videreforsendelse eller udlevering 
• Beløb, der er modtaget til udbetaling til tredjemand, f.eks. statstilskud til 

forbedring af boligmassen 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afregning til staten af de opkrævede 
beløb eller ved bortfald af krav, ved udlevering af modtagne aktiver samt ved 
udbetaling af tilskud til tredjemand. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved modtagelse af anmodning om 
opkrævning med kravets pålydelse, ved modtagelse af aktiver til videre-
forsendelse eller udlevering samt ved modtagelse af beløb til udbetaling 
til tredjemand. 
 
Det bemærkes, at kommunen kan beslutte, at postgiroanvisninger vedrørende 
slutskat og lignende ikke registreres i kommunens regnskab, men føres i kon-
trolkartotek. 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEIN-
STITUTTER 
 
8.50 Kassekreditter og byggelån 
Denne funktion anvendes, når der med et pengeinstitut er truffet aftale om be-
nyttelse af kassekreditter og byggelån. 
 
Det bemærkes, at forbigående overtræk på check-, folio- eller kontokurant-
konti forbliver på funktion 8.05. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved direkte indsætning af midler eller ved 
overførsel fra andre bankkonti samt ved den endelige prioritering til afløsning 
af byggelånet. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved træk på kontoen, herunder renter og 
provision. 
 
På funktionen registreres endvidere kreditbevægelser ved udstedelse af certifi-
kater til den udstedte kurs, mens debetbevægelserne ved indløsning sker til kurs 
100. Ligeledes skal låneprovenuet ved REPO-forretninger uanset løbetiden 
krediteres på denne funktion. 
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN 
 
8.51 Forudbetalt refusion 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende forudbetalt statsrefu-
sion i henhold til de sociale love m.fl. Funktionen skal anvendes til de i decem-
ber måned modtagne forskudsrefusioner for januar måned. Efter den enkelte 
kommunes bestemmelse kan funktionen endvidere anvendes til løbende perio-
disering af refusionsindtægterne. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved overførsel i efterfølgende måned/år af 
de modtagne forskudsbeløb til funktionerne på hovedkonto 0-6 eller på funkti-
on 8.52. Registrering af kreditbevægelser sker, når beløb modtages. 
 
8.52 Anden gæld 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos 
staten. Der er tale om statens andel af beboerindskudslån, statens andel af efter-
levelseshjælp ydet som lån, statens andel af frigørelsesafgift samt udgifter til 
sociale pensioner m.v., hvortil staten yder 100 pct. refusion. 
 
Det drejer sig om grundbeløb m.v. af sociale pensioner, hvortil staten yder 100 
pct. refusion, børnetilskud og udlæg af underholdningsbidrag samt sygedag-
penge og dagpenge vedrørende graviditet, barsel og adoption, hvortil staten 
yder 100 pct. refusion. Endvidere drejer det sig om ATP-bidrag samt ATP-
bidrag jf. integrationsloven, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Desuden regi-
streres her supplerende opsparingsordning for førtidspensionister. Endelig dre-
jer det sig om orlovsydelser til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændigt 
erhvervsdrivende 
 
Der er til registrering af de sociale pensioner m.v. autoriseret følgende gruppe-
ringer: 
 
01 Folkepension 
02 Folkepension til repatrierede 
03 Højeste og mellemste førtidspension 
05 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 
06 Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspension 
07 Delpension 
09 Børnetilskud 
10 Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag 
11 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 
12 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 27) 
13 Sygedagpenge i øvrigt 
14 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 
15 ATP-bidrag 
16 Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervs-

drivende 
17 ATP-bidrag jf. integrationsloven 
18 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 
90 Refusion af offentlige pensioner 
92 Refusioner af børnetilskud 
93 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 
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94 Refusion af andre familieydelser 
95 Refusion af dagpengeydelser 
96 Refusion af orlovsydelse 
97 Refusion af ATP-bidrag  
98 Refusion af ATP-bidrag jf. integrationsloven 
 
Det bemærkes, at der vedrørende gruppering 13 Sygedagpenge i øvrigt bør fo-
retages en særskilt registrering (undergruppering) af forskudsvis udlagte syge-
dagpenge. Den særskilte registrering foretages af hensyn til opgørelse og af-
stemning af udlæg. 
 
Samtlige beløb registreres under dranst 5 på under hovedart 8. For ydelser, hvor 
staten yder 100 pct. refusion, registreres refusionen på art 8.6 Statstilskud, 
hvorimod udbetalinger registreres direkte på hovedart 8 eller på en frivillig art 
herunder. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til personlige tillæg til pensionen (person-
lige tillæg, helbredstillæg mv.) samt refusion heraf registreres på funktion 5.67. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling eller afregning. Registre-
ring af kreditbevægelser sker i forbindelse med registrering af statens andel af 
beboerindskudslån og henstand med frigørelsesafgift samt ved indbetalinger, 
herunder modtagne refusionsbeløb. 
 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT 
 
8.53 Kirkelige skatter og afgifter 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende kirkelige skatter og 
afgifter. 
 
Registreringen foretages under dranst 5 på følgende udtømmende, autoriserede 
grupperinger 
 
01 Forskudsbeløb af kirkeskat 
02 Afregning af forskelsbeløb 
03 Forskudsbeløb af ligningsprovenu 
04 Afregning af kirkeskatterestancer 
05 Inddrevne kirkeskatterestancer 
06 Tilskud fra præsteembedernes fællesfond 
07 Efterreguleringer 
08 Uerholdelige og eftergivne kirkeskatter 
10 Indgåede afskrevne kirkeskatter 
11 Afregning af kirkeskat med andre kommuner 
12 Efterbetaling og bøder 
13 Landskirkeskat 
14 Præstegårdskassen 
15 Kirkekassen 
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Registrering af debetbevægelser sker, når beløb udbetales til de kirkelige myn-
digheder og ved afregning af skyldigt mellemværende med Skatteministeriet i 
forbindelse med maj afregningen. 
 
Registrering af kreditbevægelser omfatter kirkelige skatter og afgifter, der mod-
tages fra Skatteministeriet, tilskud fra præsteembedernes fællesfond samt bø-
der, efterbetalinger m.v. 
 
8.54 Andre kommuner og amtskommuner 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld til andre kommuner og 
amtskommuner. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling. Registrering af kreditbe-
vægelser sker i forbindelse med registrering af udgifterne på de forskellige 
driftskonti m.v. 
 
8.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
 
8.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
På disse funktioner registreres forskydninger i gæld til borgere og leverandører. 
Forskydninger i gæld, som afvikles via edb-remitteringssystemer, kan re-
gistreres på funktion 8.56. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling. Registrering af kreditbe-
vægelser sker i forbindelse med registrering af udgifterne på de forskellige 
driftskonti m.v. 
 
8.58 Edb fejlopsamlingskonto 
Denne funktion anvendes ved edb-regnskabssystemer til registrering af poste-
ringer, der ikke kan accepteres af de logiske bogføringskontroller. 
 
Registrering af bevægelser via edb-systemet sker automatisk, mens rettelser af 
fejl i almindelighed må foretages manuelt, når årsagen til fejlen er fundet. 
 
Alle fejl skal være fundet og omposteret inden regnskabsafslutningen. 
 
8.59 Mellemregningskonto 
På denne funktion registreres forskydninger i mellemregningsforhold med bor-
gere, interne mellemregninger samt indeholdt A-skat m.v. og registreret moms. 
 
Det bemærkes, at der på funktion 8.59 skal oprettes en konto for hver enkelt 
momsregistrering. Kontoen skal være specificeret således: 
 
xx Indgående moms 
xx Udgående moms 
xx Afregning af moms 
 
Afregningen skal ske særskilt for hver momsregistrering. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling eller afregning. Registre-
ring af kreditbevægelser sker ved indbetaling eller tilbageholdelse. 
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Der er på funktionen under dranst 5 Finansforskydninger autoriseret en gruppe-
ring til over-/underdækning vedrørende elforsyning. 
 
8.60 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende forudbetalte indtægter, 
som indgår i gammelt regnskabsår, men vedrører nyt regnskabsår. Dette gælder 
dog ikke for statsrefusioner, jf. konteringsreglerne for funktion 8.51. 
 
Det er frivilligt for amtskommuner og kommuner, der sammenlægges eller 
deles pr. 1. januar 2007, at anvende funktionen. I stedet for kan anvendes funk-
tionerne 8.14-8.15 og 8.56 og 8.57. For kommuner, der ikke nedlægges, er det 
obligatorisk at anvende funktionen. 
 
Kontoen anvendes på én af følgende måder 
 
Bruttoløsning: 
Funktionen anvendes ved årsskiftet som periodeafgrænsningskonto for udgifter, 
som udbetales i nyt regnskabsår, men vedrører gammelt år. 
 
Registrering af debetbevægelser sker i nyt regnskabsår ved udbetalingen. Re-
gistrering af kreditbevægelser sker i gammelt regnskabsår som modpost til 
driftskonto mv. samtidig med, at udbetalingen finder sted i nyt regnskabsår. 
 
Ved bruttoløsningen anvendes funktion 8.17 som periodeafgrænsningskonto for 
indtægterne. 
 
Nettoløsning: 
Funktionen anvendes for såvel indtægter som udgifter. I dette tilfælde anvendes 
funktion 8.17 ikke. 
 
8.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
På denne funktion registreres forskydninger i kortfristet gæld og forudbetalte 
beløb samt kapital, som den selvejende institution har selvstændig disposi-
tionsret over (gaver til særlige formål, deponerede beløb fra beboere m.fl., kas-
sekreditter og byggelån). 
 
Herudover registreres på funktionen de mellemregninger, den selvejende in-
stitution har i forhold til overenskomstkommunen, hvad enten disse er af aktiv 
eller passiv karakter. 
 
Registrering af den selvejende institutions finansforskydninger sker i samme 
takt, som den selvejende institutions øvrige udgifter og indtægter registreres i 
kommunens regnskab, dog mindst én gang om året. 
 
Registrering af ændring i kommunens mellemregning med institutionen 
sker senest i forbindelse med årsafslutningen. 
 
8.62 Afstemnings- og kontrolkonto 
Denne funktion anvendes til afstemnings- og kontrolkonti, som det efter den 
enkelte kommunes vurdering anses for hensigtsmæssigt at udskille fra andre 
funktioner for at sikre sig bedre overblik over området. 
 
De omhandlede konti skal balancere, dvs. at summen af debetbevægelser skal 
svare til summen af kreditbevægelser. 
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FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD 
 
Denne hovedfunktion omfatter dels afdrag på lån, der registreres som debet-
poster under dranst 6, hovedart 6, dels lånoptagelse, der registreres som kre-
ditposter under dranst 7, hovedart 8. 
 
8.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
På denne funktion registreres forskydninger i selvejende institutioners langfri-
stede gæld. Dette gælder også gæld over for overenskomstkommunen. 
Registrering sker i samme takt, som den selvejende institutions øvrige udgifter 
og indtægter registreres i kommunens regnskab, dog mindst én gang om året. 
 
Registrering af ændring i kommunens mellemregning med institutionen sker 
senest i forbindelse med årsafslutningen. 
 
8.64 Stat og hypotekbank 
8.65 Andre kommuner og amtskommuner 
8.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
8.67 Andre forsikringsselskaber 
8.68 Realkredit 
8.70 Kommunekreditforeningen 
8.71 Pengeinstitutter 
 
På disse funktioner registreres forskydninger i lån med løbetid ud over et år hos 
staten, andre kommuner og amtskommuner (herunder lån fra fonde i amts-
kommunen hidrørende fra frigørelsesafgifter) samt hos forsikringsselskaber, 
realkreditinstitutter og pengeinstitutter. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag eller indfrielse. Ved anvendel-
se af indkøbte obligationer til afdrag/indfrielse debiteres kontoen med det no-
minelle beløb. Kursgevinst i forbindelse hermed registreres på funktion 7.78. 
Endelig foretages debitering ved afvikling af gæld i forbindelse med salg af 
ejendomme. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved lånenes optagelse (hjemtagelse), dvs. 
ved prioritering af fast ejendom, ved udstedelse af gældsbreve, ved overtagelse 
af gæld i forbindelse med køb af fast ejendom eller når der i øvrigt opstår et 
gældsforhold med varighed ud over et år overfor offentlige myndigheder, pen-
geinstitutter m.v. 
 
Alle lån registreres med den nominelle værdi, idet et eventuelt kurstab regi-
streres på funktion 7.77. 
 
8.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
 
På disse funktioner registreres forskydninger i offentligt udbudte obliga-
tionslån, herunder lån, der er fast overtaget af pågældende bank eller 
lånekonsortium.  
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag eller indfrielse. 
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Hvor opkøb af udenlandsk møntede obligationer til amortisation træder i stedet 
for udtrækning, debiteres kontoen ved købet med den pålydende værdi, baseret 
på valutakursen på købstidspunktet. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved lånenes optagelse med den nominelle 
værdi og - for udenlandske låns vedkommende - til valutakursen på hjemtagel-
sestidspunktet, idet eventuelt kurstab registreres på funktion 7.77. 
 
8.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
På denne funktion registreres forskydninger i prioritetslån og gældsbreve samt 
andre former for langfristede lån, f.eks. leverandørkreditter af varighed over ét 
år hos private personer og virksomheder. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag, indfrielse eller overdragelse. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved lånenes optagelse, dvs. ved udstedel-
se af gældsbreve, ved træk på leverandørkreditter, ved overtagelse af privat 
pantegæld eller udstedelse af gældsbreve i forbindelse med køb af fast ejendom 
og i øvrigt når der opstår et gældsforhold, der har varighed ud over ét år, og 
som ikke henhører under andre funktioner under langfristet gæld. 
 
8.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
På denne funktion registreres forskydninger i lån, optaget i udlandet (bortset fra 
obligationslån), herunder leverandørkreditter af varighed over ét år hos uden-
landske firmaer. Forskydninger i lån optaget i udenlandsk valuta hos en inden-
landsk kreditor registreres på den relevante funktion vedrørende indenlandske 
kreditorer.   
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag eller indfrielse. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved optagelse af lån eller ved træk på 
leverandørkreditter. 
 
Alle debet- og kreditbevægelser i årets løb registreres i danske kroner i over-
ensstemmelse med de ved transaktionerne anvendte valutakurser. 
 
I det omfang omlægninger af udlandslån sker uden kassebevægelser, registreres 
omlægningerne alene som statusop- eller nedskrivninger på funktion 9.76 med 
modpost på balancekonto 9.99. 
 
8.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 
På denne funktion registreres forskydninger i langfristet gæld vedrørende æl-
dreboliger. 
 
Det bemærkes, at al langfristet gæld vedrørende ældreboliger registreres her 
uanset kreditor. 
 
8.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 
På denne funktion registreres hjemtagne lån til færgeinvesteringer. 
Det bemærkes, at gæld vedrørende færgeinvesteringer registreres her uanset 
kreditor. 
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8.79. Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver  
På denne funktion registreres forskydninger i gæld vedrørende finansielt lease-
de aktiver. Registrering af debetbevægelser sker ved betaling af leasingydelsens 
afdragsdel. 
 
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER  
 
Der er for funktionerne 8.81-8.84 autoriseret følgende grupperinger, der relate-
res til aktivets finansieringskilde:    
 
01 Takstfinansierede aktiver  
02 Selvejende institutioners aktiver  
03 Øvrige skattefinansierede aktiver            
 
8.81 Grunde og bygninger  
På denne funktion registreres til- og afgange ved køb og salg af grunde og byg-
ninger. Af- og nedskrivninger krediteres funktionen. Evt. opskrivning foretages 
ved at debitere funktionen med modpost på 8.94 Reserve for opskrivninger. 
 
8.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler  
På denne funktion registreres til- og afgange ved køb og salg af tekniske anlæg, 
maskiner, større specialudstyr og transportmidler. Af- og nedskrivninger kredi-
teres funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere funktionen med 
modpost på 8.94 Reserve for opskrivninger. 
 
8.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr  
På denne funktion registreres til- og afgange ved køb og salg af inventar. Af- og 
nedskrivninger krediteres funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere 
funktionen med modpost på 8.94 Reserve for opskrivninger. 
 
8.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for ma-

terielle anlægsaktiver  
På denne funktion registreres til- og afgange vedrørende materielle anlægsakti-
ver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver. Ved til-
gange debiteres funktionen, mens den krediteres ved afgange. 
 
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER  
 
8.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver  
På denne funktion registreres til- og afgange af udviklingsprojekter og andre 
erhvervede immaterielle anlægsaktiver. Af- og nedskrivninger krediteres funk-
tionen.  
 
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets 
finansieringskilde:    
 
01 Takstfinansierede aktiver  
02 Selvejende institutioners aktiver  
03 Øvrige skattefinansierede aktiver            
 
OMSÆTNINGSAKTIVER-VAREBEHOLDNINGER  
 
8.86 Varebeholdninger/-lagre (frivillig)  
På denne funktion registreres til- og afgange vedrørende varebeholdninger/-
lagre. Det er frivilligt at anvende funktionen. Ved tilgange debiteres funktionen, 
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mens den krediteres ved afgange. 
 
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets 
finansieringskilde:    
 
01 Takstfinansierede aktiver  
02 Selvejende institutioners aktiver  
03 Øvrige skattefinansierede aktiver            
 
OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG  
 
8.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg  
På denne funktion registreres til- og afgange vedrørende grunde og bygninger 
bestemt til videresalg. Eventuelle op- eller nedskrivninger henholdsvis debite-
res og krediteres funktionen.  
 
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets 
finansieringskilde:    
 
01 Takstfinansierede aktiver  
02 Selvejende institutioners aktiver  
03 Øvrige skattefinansierede aktiver            
 
HENSATTE FORPLIGTELSER 
 
8.90 Hensatte forpligtelser  
På denne funktion registreres ændringer i kommunens hensatte forpligtelser. 
Ved forøgelse af forpligtelsen krediteres funktionen, mens den debiteres ved 
formindskelse. 
 
Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen: 
 
01 Pensionsforpligtelser 
 
Det er obligatorisk at bruge gruppering 01, mens det er frivilligt at registrere 
øvrige hensatte forpligtelser. 
 
EGENKAPITAL  
 
8.91 Modpost for takstfinansierede aktiver  
8.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver  
8.93 Modpost for skattefinansierede aktiver  
Der er tale om tekniske funktioner som afspejler forskydninger på funktionerne 
9.91-9.93. 
 
8.94 Reserve for opskrivninger  
På denne funktion registreres evt. opskrivninger af kommunens materielle an-
lægsaktiver. Ved opskrivning krediteres funktionen 


