Oppdatert 26.01.2022
Inndeling virksomhet

Klassifisering

Ordinær aktivitet
10 Intern egen ramme/salg
11 Interne strategi
12 Interne studieavgifter
14 Intern egen ramme/salg med avregning
16 Interne studieavgifter med avregning (under avvikling)
17 Godkjent avsetning (under avvikling)
18 Interne KD øremerket med avregning (avregnes med motsatt
sammenstilling)

Bidragsfinansiert aktivitet

9* Oppdragsprosjekter

3* Bidrag–andre
departement

Avregning:
8900/2160
(10, 11, 12, 13, 14)
8901/2161 (16, 17)
(under avvikling)
3907/2171 (18)

Gjelder klassifisering
1*

Gjelder
klassifisering
30,40 ,50, 6*,
7*

Ingen avregning av
interne midler på
BOA

3000 Salg av kopikort og printerutskrifter - avg.pl. (90)
3001 Avgiftspliktig salg av kompendier/bøker/hefter (90)
3003 Salg av profileringsartikler (90)
3004 Salg av andre varer (90)
3008 Salg av andre varer, middels sats (90)
3031 Avgiftspliktig salg av tjenester - ordinær virksomhet (90)
3032 Konferanseavgifter avgiftspliktig (90)
3033 Leieinntekter lokaler, avg.pl (90)
3034 Leieinntekter utstyr/maskiner, avg.pl (90)
3036 Utleie av arbeidskraft, avgiftspliktig (90)
3038 Diverse avgiftspliktige inntekter, lav sats (90)
3039 Diverse avgiftspliktige inntekter (90)

Inntektsføring NFR
3400 Tilskudd fra NFR
(93*)

Inntektsføring AD
3980 Bevilgning fra
andre departement (90)
3981 Videreformidling
bevilgning fra andre
departement (90)

3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling (90)
3905 Bevilgning fra KD, øremerket (90)
3906 Videreformidling andre tilskudd KD øremerket

5* Bidrag–statlige
forvaltningsorganer

6* Bidrag – EU prosjekter

Inntektsføring ST
3410 Tilskudd fra andre
statlige virksomheter (91)

Formål
931 Midler direkte fra
NFR
932 Midler via annen
statlige etater

7* Andre bidragsprosjekter

Oppdrag (91, 92, 931, 94, 96, 97)
3030 Avgiftspliktig inntekt - oppdrag

3490 Tilskudd fra andre (96)

3425 Andre tilskudd fra EU (95)

3409/2180 (93*)

Periodisering (avregning) EU
Periodisering avregning) ST
3419/2181 (91)

3435 Tilskudd fra regionale
forskningsfond (93*)

3450 Tilskudd fra næringsliv/private
(94)
3466 Andre gaver (91-97)

Regionale forskningsfond - se infoboksen
nederst

Periodisering
(avregning) NFR

Inntektsføring AB
3430 Tilskudd fra kommunale og
fylkeskommunale etater (92)

3230 Kurs-/studieinntekt - oppdrag
3237 Diverse oppdragsinntekter, u
avg.omr

3440 Tilskudd fra organisasjoner og
stiftelser (97)

Inntektsføring EU
3420 Tilskudd fra EU
rammeprogram for forskning
(98)

3100 Salg kompendier/bøker/hefter- avg.fri (90)
3105 Salg av brukt inventar/utstyr (90)
3131 Avgiftsfrie ordinære inntekter fra utlandet (90)
3200 Salg av kompendier/bøker/hefter - u avg.omr (90)
3201 Kopieringsinntekter - u avg.omr (90)
3203 Nøkler og nøkkelkort - u avg.omr (90)
3231 Kurs og studieinntekter enkeltstudenter (90)
3232 Materiellpenger - u avg.omr (90)
3233 Eksamensavgift, privatist (90)
3235 Utleie arbeidskraft - u avg.omr (90)
3236 Salg av tjenester, ordinær virksomhet, u avg.omr (90)
3238 Konferanseavgifter u avg.omr (90)
3239 Egenandel v behandling i forb. med studenters
praksisopplæring (90)
3600 Hus-/fremleieinntekter, statens bygg (90)
3601 Hus-/fremleieinntekter, egne/andre leide bygg (90)
3609 Tilfeldig utleie (90)
3630 Leieinntekter andre varige driftsmidler (90)
3640 Andre leieinntekter (90)
3671 Purregebyr (90)
3672 Erstatning for bøker/video/plater (90)
3673 Ekspedisjonsgebyr (90)
3679 Andre tilfeldige inntekter (90)

4* Bidrag – NF
prosjekter

3130 Avgiftsfrie oppdragsinntekter fra
utlandet

Kontoklasse 3 og
avsetning/avregning og
periodisering
3800 Salg av anleggsmidler (90)
3850 Bokført verdi anleggsmidler overført ved
avhending (90)
3851 Tap overført til 7801 (90)
3910 Utsatt inntektsføring investering (90)
3950 Utsatt inntektsføring avskrivning (90)
3960 Inntektsføring av resterende forpliktelse
ved avgang (90)

Oppdragsfinansiert aktivitet

3424/2182 EU ramme (98)
3429/2183 EU (95)

Periodisering:
3240/2903/1530 (konto 1530 brukes
kun ved tertialrapportering)

Informasjon
Prosjekter med klassifisering 9* kan
IKKE ha inntekter fra andre konti enn
de som er spesifisert i boksen
"Oppdrag"

Periodisering (avregning) AB:
3434/2184 Kom og fylk (92)
3439/2185 Reg forskningsfond (93*)
3449/2186 Org og stiftelse (97)
3459/2187 Nær/priv (94)
3468/2190 Gaver (92-97)
3499/2188 Andre bidrag (96)

Oppdragsinntekter fra andre
departement føres med formål 91.
Oppdragsinntekter fra NFR føres med
formål 931

8* Internasjonalisering
(stipender)

Avregning AD
3984/2173 (90)

Informasjon
Alle prosjekter med klassifiseirng 3* - 7* kan ha inntekter på konti under "ordinær aktivitet". I tillegg
forekommer det at prosjekter har finansiering fra flere bidragsytere. Klassifisering avgjøres ved
prosjektopprettelse. Avregning foretas av økonomi sentralt.
Videreformidling til kontrakstparter
Videreformidling til kontraktsparter debeteres på konto 2996 (arbeidsordre 100).
Brutto inntekt i sin helhet på korrekt inntektskonto. Andel som skal viderformidles i henhold til kontrakt
debeteres på egne videreformidlingskonti i kontoklasse 3 (arbeidsordre 100) og krediteres på konto 2996
når inntekten ankommer/faktura er sendes.
Midler fra andre departementer behandles som BOA, selv om midlene ansees som bevilgning.
Prosjekter med bidrag fra Regionale forskningsfond; opprettes i klassifisering 71 med tekst "RFF...". Bruk
konti 3435, 3439 og 2185 med formål 93*

Balanseføring av innbetalinger
2993

Stipend motføres:
5500 Refusjon (avregning) av stipender
internasjonalisering
7198 Refusjon (avregning) av reisestipend
internasjonalisering
Evt driftsinntekter:
3412 Tilskudd fra andre statlige
virksomheter (avregning 8*) (91)
3427 Andre tilskudd fra EU (avregning
8*) (95)
3492 Tilskudd fra andre (avregning
8*)(96)

