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Utrikeshandel med tjänster, löner och 
transfereringar 

Instruktioner för er som ska lämna uppgifter 

Frågor?  

Behöver ni hjälp med att lämna uppgifterna? Ring direkt till oss som 
jobbar med undersökningen på 010-479 44 00 eller mejla 
utrikestjanst.uh@scb.se. 

Svårt att få fram de exakta uppgifterna i tid? 
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Instruktioner 
Vilka transaktioner ska rapporteras till undersökningen?  

Uppgifterna som ska lämnas är transaktioner med utlandet avseende  

 tjänster  

 löner  

 transfereringar 

 försäljning eller köp av rättigheter 

 merchanting (varor som köps och säljs vidare i utlandet utan 
att passera svensk gräns)  

 inköp av varor för byggprojekt i utlandet 

Transaktionerna ska redovisas på respektive SCB-kod och ska även 
landfördelas. Under avsnittet om SCB-koder och definitioner beskrivs 
SCB-koderna och under avsnittet om landkoder finns en förteckning 
över dessa. 

 Avser transaktioner som sker mellan de företag/organisa-
tioner/myndigheter som har sin stadigvarande verksamhet i 
Sverige, och motpart som har sin stadigvarande verksamhet i 
utlandet. 

 Transaktionen ska gå mot utlandet, var själva tjänsten 
produceras eller tillhandahålls har ingen betydelse. 

 Rapportera intäkter och kostnader för sig, nettoredovisa inte. 

 Oavsett om likviden betalas genom svensk eller utländsk 
bank eller via någon form av avräkning ska det medräknas.   

 Tjänster som inköps för att därefter säljas vidare 
(vidarefakturering) ska rapporteras om transaktionen görs 
mot utländsk motpart. 

 Räkna även med transaktioner med utländsk motpart som 
görs inom koncernen. 

 Moms och eventuella punktskatter ska inte ingå i det 
rapporterade värdet. Däremot ska ni redovisa 
momsbetalningar till och från utlandet under avsnittet om 
transfereringar.  

Hur redovisar man transaktioner i utländsk valuta? 

Såväl transaktioner i svenska kronor som i utländsk valuta ska ingå.  

 Vid transaktioner i utländsk valuta ska ni i första hand 
använda det bokförda värdet.  

 Om det inte finns något bokfört värde i svenska kronor 
tillgängligt ska ni omräkna beloppet till svenska kronor med 
hjälp av kvartalets genomsnittliga växelkurs.  

Vilket kvartal gäller? 

 Transaktioner avseende tjänster ska ni rapportera det kvartal 
då tjänsterna tillhandahålls.  
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 Tjänster som fortlöper över flera kvartal, exempelvis 
byggtjänster och försäkringstjänster, ska ni rapportera 
fortlöpande så länge de tillhandahålls.  

 Rapportera transaktioner avseende varor det kvartal när 
ägarbytet sker. I praktiken innebär detta ofta att 
rapporteringen ska ske det kvartal då transaktionerna 
bokförs, oavsett när betalning sker.  

Alla transaktioner ska rapporteras i tusental svenska kronor. 

 

Stäm av med momsdeklarationen! 

Det finns ett samband mellan de uppgifter som lämnas i 
undersökningen och de uppgifter som anges i momsdeklarationen på 
främst raderna 21, 22, 39 och 40. Vi rekommenderar därför att man 
stämmer av lämnade uppgifter med momsdeklarationen. SCB gör 
denna avstämning i granskningssyfte. 

I momsdeklarationen anges värdet av de tjänster som köpts in från 
länder inom EU (rad 21) och utanför EU (rad 22). Försäljning av 
tjänster i sin tur anges på rad 39 för inom EU och på rad 40 för 
utanför EU. Om dessa summeras per kvartal bör de ofta 
överensstämma med det som ska rapporteras som tjänster i 
undersökningen. 

Förutom löner, transfereringar och merchantingvaror finns ett flertal 
efterfrågade tjänster i undersökningen som kan vara momsfria eller 
inte alltid i sin helhet ska anges på ovan angivna rader i 
momsdeklarationen. 

Merchanting (trepartshandel) inom EU anges på raderna 37 och 38 i 
skattedeklarationen. 
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SCB-koder och definitioner 
 

1. Mechantingvaror 

 

Merchanting innebär att varor både köps in och säljs i utlandet utan att 

däremellan passera svensk gräns. Intäkterna och kostnaderna för 

merchantingvaror redovisas på kod 122 och 123 som beskrivs nedan. 

Eventuella bearbetningstjänster, frakter eller andra tillhörande tjänster ska 

redovisas under respektive tjänsteslag. 

 

122 Merchanting – försäljning och inköp under perioden 

Som intäkt redovisas bruttovärdet av de varor som sålts vidare till köpare i 

utlandet under perioden. Som kostnad redovisas de merchantingvaror som är 

köpta under perioden, oavsett om de har sålts vidare eller inte.  

 

123 Merchanting - kostnad för under perioden sålda merchantingvaror 

 

Här redovisas kostnaden (oavsett inköpstidpunkt) för de varor som 

redovisats som intäkt under SCB-kod 122. Kostnaden som ska redovisas är 

endast det ursprungliga inköpsbeloppet för varan.  

 

2. Bearbetnings- och reparationstjänster 

104 Bearbetning av varor som ägs av andra 

Avser tillverkning, montering, märkning, förpackning och så vidare som 

utförs av företag som inte äger de berörda varorna. Företaget som utför 

bearbetningstjänsten gör det mot en avgift från ägaren. Eftersom 

äganderätten till varorna inte ändras, sker det ingen varutransaktion mellan 

utföraren av tjänsten och ägaren. Observera att värdet av avgifter som tas ut 

för ”bearbetning av varor som ägs av andra” inte nödvändigtvis är detsamma 

som skillnaden mellan värdet av varor innan bearbetning och värdet av varor 

efter bearbetning. Ombyggnader av fartyg, luftfartyg och andra 

transportmedel ingår under denna post. 

 

Här ingår inte:  

 Montering av förtillverkade byggelement (ingår i SCB-kod 412, 

Byggnads- och installationstjänster utförda i utlandet respektive i 

SCB-kod 413, Byggnads- och installationstjänster utförda i Sverige) 

 Märkning och förpackning i anslutning till transport (ingår i SCB-

koderna 173 och 193, Stödtjänster vid transport) 
 

105 Reparationer och underhåll av varor (exkl. datorer och byggnader) 

Omfattar underhålls- och reparationsarbeten som utförs av inhemska enheter 

på varor som ägs av utländska enheter (och vice versa). Reparationerna kan 

utföras i reparatörens lokal eller någon annanstans. Reparationer och 
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underhåll på fartyg, luftfartyg och andra transportmedel ingår under denna 

post. Värdet av reparationer och underhåll omfattar alla delar eller material 

som tillhandahållits av reparatören och som ingår i avgiften för underhålls- 

och reparationsarbetet.  

Här ingår inte:  

 Delar och material som debiteras separat (redovisas inte i 

undersökningen) 

 Bearbetning som omfattar ingrepp, t.ex. ombyggnad, tillverkning, 

montering, utbyggnad eller renovering, som syftar till att 

åstadkomma en ny eller en ordentligt förbättrad vara (ingår i SCB-

kod 104, Bearbetning av varor som ägs av andra)  

 Reparationer av datorer och kringutrustning (ingår i SCB-kod 410, 

Datatjänster)  

 Reparationer och underhåll av byggnader (ingår i SCB-kod 412, 

Byggnads- och installationstjänster utförda i utlandet respektive 

SCB-kod 413, Byggnads- och installationstjänster utförda i Sverige) 

 Rengöring av transportmedel (ingår i SCB-koder 173 och 193, 

Stödtjänster vid transport) 

 

3. Byggnads- och installationstjänster  

 

Byggverksamhet omfattar uppförande, renovering, reparation eller 

utbyggnad av fasta tillgångar i form av byggnader, markförbättringar av 

teknisk karaktär och andra tekniska konstruktioner (inklusive vägar, broar, 

dammar osv.). 

  

Här ingår: 

 beredning av byggplatsen (rivning, markarbeten m.m.)  

 uppförande av byggnader och anläggningar  

 andra bygg- och anläggningsarbeten (montering av 

byggnadsställningar, grundarbeten, murning, stenläggning m.m.)  

 relaterat installationsarbete (elinstallationer, isoleringsarbeten, VVS-

arbeten m.m.)  

 slutbehandling av byggnader (puts- och fasadarbeten, byggnads- och 

snickeriarbeten, golv- och väggbeläggningsarbeten, måleri- och 

glasmästeriarbeten m.m.)  

 uthyrning av byggnads- och rivningsmaskiner med förare  

 montering och hopsättning av maskiner  

 projektledning av byggprojekt  

 Montering av förtillverkade byggelement  

 Installationsutrustning som används vid installation  

 

Här ingår inte:  

 Uthyrning av maskiner utan förare (redovisas på SCB-kod 401, 

Operationell leasing och uthyrning)  

 Arbeten i anslutning till beredning av gruva eller olje- eller gasfält 

(redovisas på SCB-kod 451, Gruvdrift- och oljeutvinningstjänster)  
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 Rening av förstörd marksubstans, (Ingår i SCB-kod 452, 

Avfallshantering och -rening) 

 Ombyggnader av fartyg och flygplan (ingår i SCB-kod 104, 

Bearbetning av varor som ägs av andra)  

 Arkitekttjänster (redovisas på SCB-kod 443, Arkitekttjänster)  

 

412 Byggnads- och installationstjänster utförda i utlandet  

 

Som intäkt redovisas alla ersättningar från utländska kunder för byggnads- 

och installationstjänster utförda i utlandet. Som kostnad redovisas värdet av 

de tjänster som köpts in från utländska motparter för byggprojekt i utlandet.   

 

Här ingår inte:  

 Varor som köps in i projektlandet inom ramen för byggnadsprojekt i 

utlandet (ingår i SCB-kod 102, Inköp av varor för byggprojekt i 

utlandet)  

 Löner för personal som anställts i utlandet för projektets räkning 

(redovisas som en del i SCB-kod 470, Löner och andra ersättningar 

till anställda med utländsk hemvist och ska dessutom specificeras på 

SCB-kod 471, Därav kostnader för löner och andra ersättningar i 

byggprojekt i utlandet).  

 

OBS! Om byggprojekt i utlandet bedrivs via dotterbolag eller etablerade 

filial i utlandet ska i denna enkät endast transaktionerna gentemot 

dotterbolaget/filialen redovisas, inte projektets totala intäkter och kostnader.  

 

 

102 Inköp av varor för byggprojekt i utlandet  

 

Här redovisas varor som köps in i projektlandet för användning i 

byggprojekt. 

 

 

413 Byggnads- och installationstjänster utförda i Sverige  

 

Som intäkt redovisas ersättningar från utländska kunder för byggnads- och 

installationstjänster utförda i Sverige. Som kostnad redovisas ersättningar till 

utländska motparter för byggnads- och installationstjänster som utförts i 

Sverige.  

 

Här ingår inte: 

 Löner för personal med utländsk hemvist som anställts för 

projektets räkning (redovisas som en del i SCB-kod 470, Löner 

och andra ersättningar till anställda med utländsk hemvist). 
 

OBS! Utländska företags dotterbolag och filialer i Sverige är att betrakta 

som svenska enheter. I denna enkät redovisas endast de eventuella 

ersättningar som erhålls direkt från utlandet eller betalas direkt till utlandet 

och alltså inte transaktionerna med det i Sverige etablerade dotterbolaget 

eller filialen. 
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4. Godstransporttjänster 
 

Allmänt gäller att endast godsfrakter som är separat fakturerade, samt 

försäkring för dessa, ska redovisas på variablerna nedan. Frakt och 

fraktförsäkring som ingår i en varas fakturavärde (vid leveransvillkor CIF 

och motsvarande) ska inte tas med. 

 

Här ingår inte: 

 Tullkostnader (redovisas inte i undersökningen) 

 

192 Godsfrakter på inlandsvatten  

 

Här redovisas intäkter och kostnader för godstransporttjänster på inre 

vattenvägar, floder, kanaler och sjöar. Vattenvägarna kan tillhöra ett land 

eller delas mellan två eller flera länder. Endast godsfrakter som faktureras i 

en separat faktura ska redovisas. 

 

140 Godsfrakter på hav  

 

Som intäkt redovisas ersättningar för godstransporttjänster på hav utförda för 

utländsk kunds räkning, dvs. även på uppdrag av utländsk speditör. Som 

kostnad redovisas inköp från utlandet av godstransporttjänster på hav. 

Endast godsfrakter som faktureras i en separat faktura ska redovisas. 

 

141 Godsfrakter med flyg  

 

Som intäkt redovisas ersättningar för godstransporttjänster med flyg utförda 

för utländsk kunds räkning, dvs. även på uppdrag av utländsk speditör. Som 

kostnad redovisas inköp från utlandet av godstransporttjänster med flyg. 

Endast godsfrakter som faktureras i en separat faktura ska redovisas. 

 

142 Godsfrakter med tåg  

 

Som intäkt redovisas godstransporttjänster med tåg utförda för utländsk 

kunds räkning, dvs. även på uppdrag av utländsk speditör. Som kostnad 

redovisas inköp från utlandet av godstransporttjänster med tåg. Endast 

godsfrakter som faktureras i en separat faktura ska redovisas. 

 

143 Godsfrakter på väg  

 

Som intäkt redovisas godstransporttjänster på väg utförda för utländsk kunds 

räkning, dvs. även på uppdrag av utländsk speditör. Som kostnad redovisas 

inköp från utlandet av godstransporttjänster på väg. Endast godsfrakter som 

faktureras i en separat faktura ska redovisas. 
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316 Fraktförsäkring  

 

Här redovisas ersättningar och premier gällande tecknade försäkringar 

avseende stöld, skada och förlust av gods i samband med godstransporter. 

Premier för fraktförsäkring som ingår i totalbeloppet för en varufaktura ska 

inte räknas med. 

 

Här ingår inte:  

 Ersättningar gällande transportmedel (redovisas på SCB-kod 317, 
Övrig direktförsäkring) 

 

5. Persontransport- och resetjänster 
 

191 Persontransporter på inlandsvatten 

 

Här redovisas intäkter och kostnader för persontransporter på inre 

vattenvägar, floder, kanaler och sjöar. Vattenvägarna kan tillhöra ett land 

eller delas mellan två eller flera länder.  

Som intäkter redovisas persontransporter med fartyg på inlandsvatten i eller 

till utlandet samt uthyrning av fartyg med besättning till utländska kunder för 

begränsade perioder avseende persontransporter på inlandsvatten. Som 

kostnad redovisas inköp av persontransporter på inlandsvatten direkt från 

utländska bolag och researrangörer samt inhyrning av fartyg med besättning 

från utländska leverantörer för begränsade perioder avseende 

persontransporter.  

 

Här ingår även:  

 Biljetter som är delar av paketresor  

 Avgifter för extra bagage, fordon och andra personliga medföljande 

artiklar  

 

Här ingår inte:  

 Resor som utländska resenärer gör med svenska fartyg inom Sverige 

(ingår i SCB-kod 222, Övriga reserelaterade tjänster) 

 In- och uthyrning av fartyg utan besättning (ingår i SCB-kod 401, 

Operationell leasing och uthyrning)  

 

200 Persontransporter på hav  

 

Som intäkter redovisas försäljning av persontransporter med fartyg på hav 

(ej inom Sverige) till utländska företag samt uthyrning av fartyg med 

besättning till utländska kunder för begränsade perioder avseende 

persontransporter på hav. Som kostnad redovisas inköp av persontransporter 

på hav direkt från utländska bolag och researrangörer samt inhyrning av 

fartyg med besättning från utländska leverantörer för begränsade perioder 

avseende persontransporter på hav.  

 

Här ingår även:  

 Biljetter som är delar av paketresor  
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 Avgifter för extra bagage, fordon och andra personliga medföljande 

artiklar  

 

Här ingår inte:  

 Resor som utländska resenärer gör med svenska fartyg inom Sverige 

(ingår i SCB-kod 222, Övriga reserelaterade tjänster) 

 In- och uthyrning av fartyg utan besättning (ingår i SCB-kod 401, 

Operationell leasing och uthyrning)  

 

201 Persontransporter med flyg  

 

Som intäkter redovisas försäljning av persontransporter med flyg (ej inom 

Sverige) till utländska företag samt uthyrning av flygplan med besättning till 

utländska kunder för begränsade perioder avseende persontransporter i eller 

till utlandet. Som kostnad redovisas inköp av persontransporter direkt från 

utländska flygbolag och researrangörer samt inhyrning av flygplan med 

besättning från utländska leverantörer för begränsade perioder avseende 

persontransporter.  

 

Här ingår även:  

 Biljetter som är delar av paketresor  

 Avgifter för extra bagage och andra personliga medföljande artiklar  

 

Här ingår inte:  

 In- och uthyrning av flygplan utan besättning (ingår i SCB-kod 401, 

Operationell leasing och uthyrning)  

 Resor som utländska resenärer gör med svenska flygbolag inom 

Sverige (ingår i SCB-kod 222, Övriga reserelaterade tjänster)  

 

203 Persontransporter med tåg  

 

Som intäkter redovisas försäljning av persontransporter med tåg (ej inom 

Sverige) till utländska företag samt uthyrning av tåg med förare/besättning 

till utländska kunder för begränsade perioder avseende persontransporter. 

Som kostnad redovisas inköp av persontransporter direkt från utländska 

bolag och researrangörer samt inhyrning av tåg med besättning från 

utländska leverantörer för begränsade perioder avseende persontransporter.  

 

Här ingår även:  

 Biljetter som är delar av paketresor  

 Avgifter för extra bagage, fordon och andra personliga medföljande 

artiklar  

 

Här ingår inte:  

 Resor som utländska resenärer gör med svenska tåg inom Sverige 

(ingår i SCB-kod 222, Övriga reserelaterade tjänster)  

 In- och uthyrning av tåg utan besättning (ingår i SCB-kod 401, 

Operationell leasing och uthyrning)  
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204 Persontransporter på väg  

 

Som intäkter redovisas försäljning av persontransporter med buss (ej inom 

Sverige) till utländska företag samt uthyrning av buss med förare till 

utländska kunder för begränsade perioder avseende persontransporter. Som 

kostnad redovisas inköp av persontransporter direkt från utländska bussbolag 

och researrangörer samt inhyrning av bussar med besättning från utländska 

leverantörer för begränsade perioder avseende persontransporter.  

 

Här ingår även:  

 Biljetter som är delar av paketresor  

 Avgifter för extra bagage, fordon och andra personliga medföljande 

artiklar  

 Fakturerade taxiresor i eller till utlandet. Taxiresor som betalas med 

kontokort eller kontanter ska dock inte redovisas i undersökningen. 

 

Här ingår inte:  

 Resor som utländska resenärer gör med svenska bussar eller taxis 

inom Sverige (ingår i SCB-kod 222, Övriga reserelaterade tjänster) 

 In/Uthyrning av bussar utan besättning (ingår i SCB-kod 401, 

Operationell leasing och uthyrning)  

 

222 Övriga reserelaterade tjänster (logi, konferenser m.m.) 
 
Här redovisas intäkter och kostnader för fakturerade reserelaterade tjänster. 

OBS: Reserelaterade tjänster som betalats med kontokort ska inte redovisas i 

undersökningen 

 

Här ingår: 

 hotell- och konferensavgifter 

 intäkter från resor som utländska resenärer gör med svenska bolag 

inom Sverige. Detta gäller även resor inom Sverige vilka är delar av 

paketresor.  

 uthyrning av bilar i Sverige till utlänningar.  
 intäkter från transfers inom Sverige som utländska resenärer köper 

av svenska bolag samt kostnader för transfers i utlandet som svenska 

resenärer köper av utländska bolag. 

 

Här ingår inte:  

 Ersättningar till anställda avseende kontantutlägg i samband med 

utlandsresor (redovisas inte i undersökningen) 

 

6. Andra transporttjänster 
 

180 Rymdtransporter  

 

Rymdtransporter omfattar uppsändningar av satelliter som görs av 

kommersiella företag på uppdrag av satelliternas ägare (t. ex 
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telekommunikationsföretag) och andra uppdrag som utförs av operatörer av 

rymdutrustning, t. ex transport av gods och människor för vetenskapliga 

experiment. Dessutom ingår rymdpersontransporter och betalningar som en 

ekonomi gör för att få sina invånare med på andra ekonomiers 

rymdfarkoster.  

 

 

181 Pipelinetransporter  

 

Här redovisas intäkter och kostnader avseende pipelinetransporter.  

Transporter i pipeline omfattar internationella transporter av varor i 

rörledningar, såsom transport av petroleum (och relaterade produkter), vatten 

och gas.  

 

Här ingår inte: 

 distributionstjänster, vanligen från transformatorstationer till 

konsumenten (ingår i SCB-kod 462, Övriga företagstjänster) 

 värdet av de produkter som transporteras 

 

 

182 Överföring av elektricitet  

 

Här redovisas intäkter och kostnader avseende överföring av elektricitet.  

Överföring av elektricitet omfattar tjänster i anslutning till överföring av 

elektrisk energi, vid hög spänning, över en sammankopplad grupp av linjer 

och tillhörande utrustning och mellan utbudspunkt och de punkter där det 

omvandlas till låg spänning för leverans till konsumenter eller leverans till 

andra elektriska system. Här ingår avgifter för överföring av elektricitet när 

denna är skild från produktion och distributionsprocess.  

 

Här ingår inte: 

 Tillhandahållandet av själva elektriciteten  

 distribution av el (ingår i SCB-kod 462, Övriga företagstjänster). 

 

 

402 Postbefordran, kurirtjänster  

 

Post- och kurirtjänster omfattar skickande, utdelning och avhämtning av 

brev, paket, tidningar m.m. samt postboxtjänster. Hit hör också försäljning 

av frimärken och postanvisningar samt olika former av budtjänster (bil-, 

cykel-, MC- m.m.).  

 

Här ingår inte:  

 Etikettering, frankering, kuvertering eller paketering (redovisas på 

SCB-koder 173 och 193, Stödtjänster vid transport)  

 Lagring av gods och liknande tjänster (redovisas på SCB-koder 173 

och 193, Stödtjänster vid transport) 
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 Internationella posttransporter vilka utförs av transportföretag på 

uppdrag av nationella post- och budföretag (redovisas under avsnitt 

Godstransporttjänster). 

 

7. Stödtjänster vid transport 
 

Här redovisas stödtjänster till transport som inte kan redovisas under någon 

av ovanstående SCB-koder. 

 

Här ingår: 

 Speditionstjänster  

 Lastning och lossning av containrar  

 Lagring, packning och annan godshantering  

 Bogsering och bärgning av fartyg  

 Hamntjänster och tjänster från andra anläggningar för sjöfart  

 Lots- och dockningstjänster  

 Skeppmäklarersättningar 

 Diverse övriga stödtjänster till sjöfart  

 Flygterminaltjänster  

 Flygledning och flygkontroll  

 Diverse övriga stödtjänster till luftfart  

 Växling och rangering av tåg  

 Övriga stödtjänster till järnvägstransporter  

 Busstationstjänster  

 Vägtulltjänster, tulltjänster för broar och tunnlar  

 Parkeringstjänster  

 Diverse övriga stödtjänster till landtransport  

 

 

173 Stödtjänster vid transport (hav, flyg, tåg eller väg) 

 

Här redovisas stödtjänster vid transport enligt beskrivningen ovan som 

utförts på hav, med flyg, med tåg eller på väg. 

 

 

193 Stödtjänster vid transport på inlandsvatten 

 

Här redovisas stödtjänster vid transport enligt beskrivningen ovan som 

utförts på floder, kanaler och sjöar. Vattenvägarna kan tillhöra ett land eller 

delas mellan två eller flera länder. 

 

8. Försäkringsersättningar/-premier 
 

Som kostnad redovisas premier för försäkringar som svenska företag tecknat 

i försäkringsbolag i utlandet och som intäkt redovisas försäkringsersättningar 

som svenska företag erhållit från försäkringsbolag i utlandet.  
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315 Liv- och pensionsförsäkring  

 

Här redovisas ersättningar och premier gällande tecknade liv- och 

pensionsförsäkringar. 

  

Här ingår inte:  

 Transaktioner gällande lagstadgade socialförsäkringsavgifter till 

utlandet (redovisas på SCB-kod 561, Övriga transfereringar)  

 

317 Övrig direktförsäkring  

Här redovisas ersättningar och premier för försäkringar tecknade i 

försäkringsbolag i utlandet gällande andra direktförsäkringar än liv-, 

pensions- och fraktförsäkringar.  

Här ingår: 

 dödsfallsförsäkring utan sparande 

 olycksfalls- och sjukförsäkring (om inte dessa tillhandahålls som en 

del av ett offentligt socialförsäkringssystem) 

 sjöfarts-, luftfarts- och annan transportförsäkring 

 brandförsäkring och annan egendomsförsäkring 

 förmögenhetsskadeförsäkring 

 allmän ansvarsförsäkring  

 annan försäkring, t.ex. reseförsäkring och försäkring avseende lån 

och kreditkort. 

 

318 Återförsäkring 

  

Här redovisas premier och ersättningar avseende återförsäkringar. 

Återförsäkring är när delar av försäkringsrisken överförs till andra, ofta 

specialiserade försäkringsgivare mot en proportionell andel av 

premieinkomsten. Återförsäkringstransaktioner kan avse paket där flera 

olika risktyper blandas. 

 

9. Finansiella förmedlingstjänster 
 

321 Stödtjänster till försäkring  
 
Här ingår transaktioner som är nära knutna till försäkrings- och 

pensionfondsverksamhet. Omfattar försäkringsagenters provision, 

försäkringsmäklartjänster och försäkringsagenters tjänster, konsulttjänster 

avseende försäkringar och pensioner, värderings- och regleringstjänster, 

aktuarietjänster, administration och försäljning av varor som räddats från 

brand, översvämning etc. samt kontroll av försäkringsersättningar. 
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331 Finansiella tjänster  

 

Här ingår finansiella tjänster som är explicit avgiftsbelagda: 

 

 avgifter för mottagande av insättningar och uttag 

 avgifter för engångsgarantier 

 avgifter eller straffavgifter för tidig eller sen återbetalning  

 kontoavgifter 

 avgifter som avser reimburser 

 kreditkortstjänster 

 provisioner och avgifter som avser finansiell leasing (ej 

räntekostnader och amorteringar) 

 factoring 

 garantigivning (underwriting) 

 clearing av betalningar 

 finansiella rådgivningstjänster 

 förvaring av finansiella tillgångar eller investeringsmetaller 

 förvaltning av finansiella tillgångar 

 bevakningstjänster 

 likviditetstjänster 

 tjänster som avser riskövertagande (ej försäkring) 

 tjänster avseende fusioner och förvärv 

 kreditvärderingstjänster 

 börshandelstjänster 

 tjänster avseende stiftelser 

 

Här ingår inte:  

 Courtage vid köp- och försäljning av aktier (redovisas inte i denna 

undersökning)  

 Räntor och andra kapitalkostnader för finansiella leasingkontrakt 

(ska ej redovisas i denna undersökning). Finansiell leasing är ett 

kontrakt där leasegivaren som rättslig ägare av en tillgång överför 

merparten av riskerna och avkastningen knutet till ägandet av 

tillgången till leasetagaren.  

 Omsättning från handel med finansiella instrument (ska ej redovisas 

i denna undersökning)  

 Indirekta tjänster (marginaler) i samband med handel med 

räntebärande papper (ska ej redovisas i denna undersökning). 

 

335 Pensionstjänster  

 

Här redovisas intäkter och kostnader för tjänster som tillhandahålls av fonder 

som är inrättade för att ge inkomster på pension och förmåner vid dödsfall 

eller invaliditet, för särskilda grupper av arbetstagare inom staten eller 

genom försäkringsföretag på uppdrag av anställda.  
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336 Tjänster relaterade till standardiserade garantier  

 

Standardiserade garantitjänster är tjänster med anknytning till 

standardiserade garantisystem. De är arrangemang där en part (garanten) åtar 

sig att täcka förluster om låntagaren inte kan betala räntor och amorteringar 

enligt avtal. 

 

10. Data-, informations- och telekommunikationstjänster 
 

403 Telekommunikation, överföring via tele-, datanät och satellit m.m.  

 

Här redovisas tjänster för överföring av ljud, bilder och annan information 

genom fasta telefonnätet, mobiltelefonnätet, telex, telegram, radiering, kabel, 

satellit, e-post, telefax. Här ingår även Internettjänster, Business-network-

tjänster, telekonferenser och Online-Access-tjänster på Internet.  

 

Här ingår inte:  

 Installationstjänster avseende utrustning till telefonnät (redovisas på 

SCB-koderna 412, Byggnads- och installationstjänster utförda i 

utlandet respektive 413, Byggnads- och installationstjänster utförda 

i Sverige)  

 Databastjänster och andra liknande datatjänster för tillgång och 

bearbetning av data i databasservrar (redovisas på SCB-kod 410, 

Datatjänster eller SCB-kod 411, Informationstjänster)  

 Värdet av programvara som levererats elektroniskt (redovisas på 

SCB-kod 410, Datatjänster)  

 Värdet av audiovisuella produkter som levererats elektroniskt 

(redovisas under SCB-kod 460, Audiovisuella och konstnärliga 

tjänster) 

 

410 Datatjänster 

  

Datatjänster omfattar utveckling, planering och styrning av datasystem samt 

program.  

 

Här ingår:  

 konsulttjänster avseende hårdvara och programvara och 

implementeringstjänster  

 Programmering av standardprogram (system- och användarverktyg 

samt tillämpningsprogram)  

 Andra konsulttjänster avseende system- och programvara 

(systemanalys, systemdesign, utveckling av kundspecifik 

programvara, systemunderhåll m.m.)  

 Underhåll och reparation av datorer och kringutrustning  

 Support och utbildning som en del av konsultverksamhet samt 

övriga databehandlingstjänster såsom dataregistrering, tabulering, 

datordrifttjänster och upprätthållande av serverutrymme på 

webbsidor/webbhotell m.m.  
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 Avgifter för användning av immateriella rättigheter avseende 

programvara (användarlicenser)  

 Överlåtelse av patent och upphovsrätt/copyright till programvara och 

applikationer. 

 

Här ingår inte:  

 avgifter för licenser för att reproducera och/eller sprida programvara 

(redovisas på SCB-kod 425, Avgifter för användning av 

immateriella rättigheter)  

 Intäkter/kostnader avseende användarlicenser för 

standardprogramvara som tillhandahålls på ett fysiskt medium med 

obegränsad användarrätt (redovisas inte i undersökningen)  

 Databastjänster (redovisas på SCB-kod 411, Informationstjänster) 

 Leasing av datorer utan operatör (Redovisas på SCB-kod 401, 
Operationell leasing och uthyrning) 

 
411 Informationstjänster  

 

Informationstjänster omfattar nyhetsbyrå, databastjänster och övriga 

informationstjänster.  

 

Här ingår:  

 tillhandahållande av nyheter, fotografier och featureartiklar till 

medierna. 

 databasutveckling, datalagring och spridning av data och databaser 

(inklusive register och sändlistor), både online och via magnetiska, 

optiska och tryckta medier 

 portaler med söktjänst (söktjänster som hittar internetadresser när 

besökaren anger sökord) 

 direkta, enskilda prenumerationer på tidningar och tidskrifter med 

post, elektronisk överföring eller andra medel 

 andra nätmaterialtjänster  

 biblioteks- och arkivtjänster 

 Nedladdat material som inte är programvara eller audiovisuella 

produkter 

 

Här ingår inte: 

 Massprenumerationer på tidningar och tidskrifter (redovisas inte i 

undersökningen) 

 Nedladdat material som är programvara (redovisas på SCB-kod 410, 

Datatjänster)  

 Nedladdat material som är audiovisuella produkter (redovisas på 

SCB-kod 460, Audiovisuella och konstnärliga tjänster)  
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11. Rättigheter 
 

425 Avgifter för användning av immateriella rättigheter (exkl. 

nyttjanderättigheter för programvara och audiovisuellt material) 

  

Omfattar intäkter och kostnader för användning av immateriella rättigheter.   

 

Här ingår:  

 Avgifter för användning av rättigheter (som patent, varumärken, 

upphovsrätter, industriella processer och formgivningar, inklusive 

handelshemligheter och franchising) som inte avser programvara 

eller audiovisuella produkter. Dessa rättigheter kan uppstå genom 

såväl forskning och utveckling som marknadsföring. 

 Avgifter för licenser för att reproducera eller sprida immateriella 

rättigheter som ingår i producerade original eller prototyper (t.ex. 

upphovsrätten till böcker och manuskript, programvara, 

kinematografiska verk och ljudupptagningar) och tillhörande 

rättigheter (t.ex. för liveuppträdanden samt tv-, kabel- eller 

satellitsändningar).  

 

Här ingår inte:  

 Avgifter för användning av immateriella rättigheter avseende 

programvara/audiovisuellt material (redovisas på SCB-kod 410, 

Datatjänster respektive SCB-kod 460, Audiovisuella och 

konstnärliga tjänster)  

 Överlåtelse av patent och upphovsrätt/copyright till programvara och 

applikationer, audiovisuella produkter (redovisas på SCB-kod 410, 

Datatjänster  respektive SCB-kod 460, Audiovisuella och 

konstnärliga tjänster) 

 Överlåtelse av rättigheter med ursprung i FoU (redovisas på SCB-

kod 427, Försäljning och köp av rättigheter med ursprung i FoU) 

 Överlåtelse av icke producerade, icke finansiella tillgångar 

(redovisas på SCB-kod 723, Försäljning och köp av icke 

producerade, icke finansiella tillgångar) 

 

 

427 Försäljning och köp av rättigheter med ursprung i FoU (exkl. 

rättigheter för programvara och audiovisuellt material) 

 

Omfattar patent, upphovsrätter/copyright med ursprung i forskning och 

utveckling samt industriella processer och mönster (inbegripet 

företagshemligheter). 

 

Här ingår inte:  

 Avgifter för användning av immateriella rättigheter med ursprung i 

FoU (redovisas i SCB-kod 425, Avgifter för användning av 

immateriella rättigheter) 

 Överlåtelse av patent och upphovsrätt/copyright till programvara och 

applikationer, audiovisuella produkter (redovisas på SCB-kod 410, 
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Datatjänster respektive SCB-kod 460, Audiovisuella och 

konstnärliga tjänster) 

 Överlåtelse av icke producerade, icke finansiella tillgångar 

(redovisas på SCB-kod 723, Försäljning och köp av icke 

producerade, icke finansiella tillgångar) 

 

 

723 Försäljning och köp av icke producerade, icke finansiella tillgångar 

 

Här redovisas överlåtelser av icke producerade, icke finansiella tillgångar. 

 

Här ingår: 

 Naturresurser  

 Marknadsföringstillgångar (varunamn, varumärken) och goodwill 

 Kontrakt och avtal samt licenser som ej anges i undantagen nedan 

 

Här ingår inte:  

 Överlåtelse av patent och upphovsrätt/copyright till programvara och 

applikationer, audiovisuella produkter (redovisas på SCB-kod 410, 

Datatjänster respektive SCB-kod 460, Audiovisuella och 

konstnärliga tjänster) 

 Överlåtelse av rättigheter med ursprung i FoU (redovisas på SCB-

kod 427, Försäljning och köp av rättigheter med ursprung i FoU) 

 Avgifter för användning av immateriella rättigheter. Redovisas 

under följande respektive tjänster: 

- 425, Avgifter för användning av immateriella rättigheter(exkl. 

nyttjanderättigheter för programvara och audiovisuellt material) 

- 410, Datatjänster  

- 460, Audiovisuella och konstnärliga tjänster 

 

 

12. Forsknings- och utvecklingstjänster 
 

426 Tillhandahållande av kundanpassad och icke-kundanpassad FoU 

 

Här redovisas intäkter och kostnader för forsknings-och utvecklingstjänster 

som görs på uppdrag och omfattar grundforskning, tillämpad forskning och 

experimentell utveckling av nya produkter och processer.  

 

Här ingår inte:  

 Försäljning och köp av rättigheter med ursprung i FoU (redovisas på 

SCB-kod 427, Försäljning och köp av rättigheter med ursprung i 

FoU)  

 Avgifter för användning av immateriella rättigheter med ursprung i 

FoU (redovisas i SCB-kod 425, Avgifter för användning av 

immateriella rättigheter) 
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428 Övrig forskning och utveckling 

 

Här redovisas testning och annan produkt- och processutveckling som inte 

går att hänföra till SCB-kod 426 Tillhandahållande av kundanpassad och 

icke-kundanpassad FoU eller SCB-kod 427 Försäljning och köp av 

rättigheter med ursprung i FoU. 
 

 

 

13. Kultur-, utbildnings-, sjukvårdstjänster m.m. 
 

233 Utbildningstjänster utförda i Sverige  

 

Som intäkt redovisas försäljning till utländska företag av utbildningstjänster 

utförda i Sverige. Som kostnad redovisas inköp från utländska företag av 

utbildningstjänster utförda i Sverige.  

 

Här ingår:  

 Avgifter för korrespondenskurser  

 Ersättningar för sändning av utbildningsprogram  

 Avgifter för deltagande i utbildning i Sverige 

 

 

234 Utbildningstjänster utförda i utlandet  

Som intäkt redovisas försäljning till utländska företag av utbildningstjänster 

utförda i utlandet. Som kostnad redovisas inköp från utländska företag av 

utbildningstjänster utförda i utlandet.   

 

Här ingår:  

 Erhållna ersättningar för korrespondenskurser  

 Erhållna ersättningar för sändning av utbildningsprogram  

 Avgifter för deltagande i utbildning i utlandet  

 

 

235 Sjukvårdstjänster utförda i Sverige  

 

Som intäkt redovisas försäljning till utländska företag av 

sjukvårdsrelaterade tjänster utförda i Sverige. Som kostnad redovisas 

inköp från utländska företag av sjukvårdsrelaterade tjänster utförda i 

Sverige.  

  

 

236 Sjukvårdstjänster utförda i utlandet  

 

Som intäkt redovisas försäljning till utländska företag av 
sjukvårdsrelaterade tjänster utförda i utlandet. Som kostnad redovisas 
inköp från utländska företag av sjukvårdsrelaterade tjänster utförda i 
utlandet. 
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460 Audiovisuella och konstnärliga tjänster 

 

Omfattar tjänster och därmed sammanhängande avgifter för produktion av 

film (på kino- och videofilm), radio- och tv-program (direktsända eller 

bandade) och musikupptagningar.  

 

Här ingår: 

 uthyrning av audiovisuella och närbesläktade produkter  

 tillgång till krypterade tv-kanaler (t.ex. kabel- eller satellittjänster) 

 ersättningar som erhållits av utövande konstnärer (skådespelare, 

musiker, dansare), författare, kompositörer osv.  

 massproducerade audiovisuella produkter som köps eller säljs för 

permanent bruk och levereras elektroniskt (via nedladdning) 

 Avgifter för användning av immateriella rättigheter avseende 

audiovisuellt material (användarlicenser)  

 Överlåtelse av patent och upphovsrätt/copyright till audiovisuellt 

material. 

 

Här ingår inte:  

 avgifter för licenser för att reproducera och/eller sprida audiovisuella 

produkter (redovisas på SCB-kod 425, Avgifter för användning av 

immateriella rättigheter)  

 Intäkter/kostnader avseende användarlicenser för audiovisuellt 

material som tillhandahålls på ett fysiskt medium med obegränsad 

användarrätt (redovisas inte i denna undersökning)  

 

 

461 Tjänster inom kultur och rekreation  

 

Omfattar tjänster med anknytning till museer och annan verksamhet inom 

kultur, idrott, hasardspel eller rekreation. 

 

465 Övriga personliga tjänster  

 

Omfattar sociala tjänster, hushållsnära tjänster m.m. 

 

14. Andra affärstjänster 
 

401 Operationell leasing och uthyrning 

 

Operationell leasing omfattar uthyrning av producerade tillgångar i former 

som gör att leasetagaren kan nyttja en materiell tillgång men inte innebär 

någon överföring av merparten av ägandeskapets risker och nytta till 

leasetagaren. Operationell leasing kan kallas uthyrning i fråga om föremål 

som byggnader eller utrustning. Operationell leasing omfattar leasing 

(uthyrning) och charter, utan manskap, av fartyg, luftfartyg och 

transportutrustning. Här ingår även leasingavgifter för andra slags utrustning 

utan operatör, inbegripet data- och teleutrustning.  
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Här ingår inte:  

 Kostnader och intäkter avseende finansiella leasingavtal. Med ett 

finansiellt leasingavtal avses ett hyresavtal där de ekonomiska risker 

och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt 

väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Kostnader och 

intäkter avseende finansiella leasingavtal redovisas som följande: 

- Räntor och amorteringar avseende finansiella leasingkontrakt ska ej 

redovisas i denna undersökning 

- Värdet av de varor som innehas till följd av ett nytecknat finansiellt 

leasingkontrakt ska ej redovisas i denna undersökning. 

- Löpande avgifter avseende finansiella leasingkontrakt redovisas på 

SCB-kod 331, Finansiella tjänster 

 Uthyrning av telekommunikationslinjer (redovisas på SCB-kod 403, 

Telekommunikation, överföring via tele-, datanät och satellit m.m.)  

 Uthyrning av fartyg, flygplan, bilar, transportmateriel, tågvagnar och 

dylikt med besättning eller manskap (redovisas under avsnitt 

Godstransporttjänster alternativt avsnitt Byggnads- och 

installationstjänster avseende sådana fordon som hyrs inom 

byggprojekt)  

 Uthyrning av bilar i Sverige till utlänningar (redovisas på SCB-kod 
222, Övriga reserelaterade tjänster) 

 

722 Arrenden  

 

Arrenden omfattar de belopp som skall betalas för att använda mark, utvinna 

mineralfyndigheter och andra mineraltillgångar, fiske, jordbruk, skogsbruk 

samt betesrättigheter. De regelbundna betalningar som görs av leasetagarna 

för hyra av naturtillgångarna beskrivs ofta som royalties, men de ska 

klassificeras som arrenden. 

 

430 Juridiska tjänster  

 

Omfattar juridisk rådgivning och representation i juridiska ärenden, 

beredning av juridiska dokument och instrument.  

 

432 Redovisnings- bokförings- och revisionstjänster  

 

Här redovisas konsulttjänster inom redovisnings-, revisions- och 

bokföringstjänster, skatterådgivning och beredning av deklarationer och 

analys av bokslutsuppgifter.  

 

433 Konsulttjänster avseende företags förvaltning, organisation och styrning 

samt PR-tjänster   

 

Omfattar rådgivning och hjälp till företag avseende verksamhetsinriktning 

och företagsstrategier samt övergripande planering, organisation och 

styrning inom organisationer. Häri ingår förvaltningsarvoden (management 

fees); förvaltningsrevision; styrning av marknaden, mänskliga resurser, 

produktionsstyrning och rådgivning avseende projektledning; samt 
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rådgivning och hjälp avseende metoder att förbättra kundernas image och 

deras relationer till institutioner och allmänheten. 

 

440 Reklam- och marknadsföringstjänster  

 

Omfattar reklambyråers planering, utförande och marknadsföring av reklam, 

utgivning av reklam i dagstidningar, tidskrifter, radio, television och andra 

medier. Imageutveckling och annan PR-verksamhet. Omfattar köp och 

försäljning av reklamutrymme, mässtjänster, redaktionstjänster och 

telemarknadsföring. Till gruppen hör också tjänster i anslutning till 

marknadsföringsundersökningar och gallupar samt främjande av 

produktförsäljning i utlandet. 

 

443 Arkitekttjänster  

 

Arkitekttjänster omfattar utformning av byggnader, mark och landskap. Här 

ingår byggnadsritningar, arkitektsrådgivning, projektering, stadsplanering, 

landskapsarkitektur och andra arkitekttjänster.  

 

444 Ingenjörstjänster  

 

Ingenjörstjänster omfattar konstruktion, utveckling och användning av 

maskiner, material, instrument, strukturer, processer och system. Tjänster av 

denna typ omfattar tillhandahållande av konstruktioner, ritningar och studier 

med anknytning till tekniska projekt.  

 

Här ingår inte:  

 Tekniska tjänster i anslutning till olje- och gasfält (redovisas på 

SCB-kod 451, Gruvdrift- och oljeutvinningstjänster) 

 Skadevärdering (redovisas på SCB-kod 321, Stödtjänster till 

försäkring) 

 Montering av styrsystem för industriella processer (även till 

automatiserade produktionsanläggningar) (redovisas på SCB-kod 

412, Byggnads- och installationstjänster utförda i utlandet 

respektive SCB-kod 413, Byggnads- och installationstjänster 

utförda i Sverige)  

 

445 Vetenskapliga och andra tekniska tjänster  

 

Omfattar lantmäteri, kartritning, provning och certifiering av produkter samt 

teknisk inspektion.  

 

450 Jord- och skogsbrukstjänster  

 

Här redovisas tjänster vid skörd, tillhandahållande av jord- och 

skogsbruksmaskiner med förare, behandling av grödor, 

skadedjursbekämpning, djurpensionat, djurskötsel och tjänster i samband 

med avel. Tjänster inom jakt, viltvård, fiske, skogsbruk och skogsavverkning 

ingår också här, liksom veterinärtjänster.  
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451 Gruvdrift- och oljeutvinningstjänster 

 

Omfattar tjänster som tillhandahålls på olje- och naturgasfält, inklusive 

borrningstjänster, uppförande, reparation och nedmontering av borrtorn samt 

cementering av hus till olje- och naturgaskällor. Omfattar även service till 

prospektering och utforskning av mineral samt gruvteknik och geologiska 

undersökningar. 

 

452 Avfallshantering och -rening 

 

Omfattar insamling och bortskaffande av avfall, återställande, sanering och 

andra miljöskyddstjänster. Omfattar även alla andra tjänster för sanering och 

återställande av miljön, såsom produktion och koldioxidkompensation eller 

lagring av koldioxid som inte klassificeras under någon mer specifik 

kategori.  

 

473 Provisioner vid varu- och tjänsteförmedling 

 

Här redovisas provisioner avseende varu- och tjänsteförmedling som 

erhållits vid förmedlingsuppdrag utförda åt utländska företag/enheter eller 

erlagts för förmedlingsuppdrag utförda av utländska agenter eller 

kommissionärer.  

 

Här ingår:  

 Agentprovisioner  

 Provisioner till kommissionärer  

 Mäklararvoden  

 Provisioner och avgifter i samband med auktionsförsäljning  

 

Här ingår inte:  

 Avgifter för franchising (ingår i SCB-kod 425, Avgifter för 

användning av immateriella rättigheter)  

 Mäklararvoden avseende försäkringar (ingår i SCB-kod 321, 

Stödtjänster till försäkring) och finansiella tjänster (ingår i SCB-kod 

331, Finansiella tjänster)  

 Speditions- och skeppsmäklarersättningar (ingår i SCB-koder 173 

och 193, Stödtjänster vid transport) 

 

462 Övriga affärstjänster 

 

Här redovisas endast vissa särskilda tjänster som inte kan föras till något 

annat tjänsteslag.  

 

Här ingår 

 Distribution av vatten, ånga, gas och andra petroleumprodukter samt 

kyla (om dessa anges separat från överföringstjänster) 

 Jobbmatchningstjänster 

 Säkerhets- och detektivtjänster 
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 Översättning och tolkning 

 Fototjänster 

 Förlagsverksamhet 

 Städning av fastigheter 

 Fastighetstjänster 

 

 

15. Löner 
 

470 Löner och andra ersättningar till anställda med utländsk hemvist 

 

Löner och andra ersättningar till anställda redovisas när arbetsgivaren och 

arbetstagaren är lokaliserade/bosatta i olika ekonomier. Som kostnad 

redovisas löner och andra ersättningar som svenska företag, organisationer 

eller myndigheter betalar till anställda som är bosatta utanför Sverige. Notera 

att den totala ersättningen ska redovisas, d.v.s. även avgifter som betalas av 

arbetsgivaren till sociala trygghetssystem, privata försäkringar och 

pensionsfonder. Inga intäkter redovisas här. 

 

Kostnader för löner och andra ersättningar ska endast redovisas här om det 

finns ett anställningsförhållande mellan företaget/organisationen och 

personen som mottar betalningen. Om inget sådant förhållande finns ska 

kostnaden istället redovisas på det tjänsteslag som avser tjänsten som har 

köpts. 

 

En person har utländsk hemvist när personen är bosatt utomlands minst ett år 

eller när personen är bosatt i Sverige mindre än ett år. 

 

Här ingår även löner och andra ersättningar till:  

 Säsongarbetare (arbetare som befinner sig kortare tid än ett år i 

Sverige)  

 Gränsarbetare (arbetare som stadigvarande arbetar i Sverige men i 

övrigt har sin huvudsakliga hemvist i ett annat land)  

 

471 - därav kostnader för löner och andra ersättningar i byggprojekt i 

utlandet 

 

Här specificeras löner och andra ersättningar till personal som anställts i 

utlandet för byggprojektets räkning. 

 

16. Transfereringar 
 

Transferering är ett begrepp som motsvarar tillhandahållandet av en vara, 

tjänst, finansiell tillgång eller annan icke producerad tillgång men utan 

erhållandet av en motprestation av ekonomiskt värde. Med detta avses bl.a. 

gåvor och bidrag men också medlemsavgifter, skadestånd, böter och 

efterskänkande av skulder. 
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Här ingår: 

 

510 Bistånd till andra länder  

 

521 EU-bidrag och -avgifter  

 

Endast bidrag/avgifter direkt från/till EU-institution rapporteras här, d v s 

inte från/till svensk myndighet eller organisation.  

 

540 Bidrag från/till övriga internationella organisationer 

 

561 Övriga transfereringar (t.ex. medlemsavgifter, skadestånd) 

 

Här redovisas löpande transfereringar som inte ingår i någon annan SCB-

kod. Omfattar bland annat medlemsavgifter, skadestånd, böter och 

straffavgifter. Också transaktioner gällande lagstadgade 

socialförsäkringsavgifter till utlandet ingår här. SCB-koden omfattar även 

transfereringar mellan hushåll. 

 

562 Moms  

 

Här redovisas transfereringar som avser moms. Momsbetalningar från 

utlandet kan exempelvis avse moms som är återvunnen från 

skattemyndigheter i andra länder eller momsöverföringar från koncernbolag 

eller andra bolag. Momsbetalningar till utlandet kan exempelvis avse moms 

som ska betalas till skattemyndigheter i utlandet eller till koncernbolag eller 

andra bolag. Observera att momsöverföringar som inte passerar svensk 

gräns inte ska rapporteras i denna undersökning. Momsöverföringar som 

transfereras genom svenska Skatteverket ska inte heller medräknas. 

 

564 Efterskänkta skulder  
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Landkoder  
 
Sortering efter landtext Sortering efter landkod 

Landkod Land Landkod Land 
AF Afghanistan AD Andorra 
AL Albania AE United Arab Emirates 
DZ Algeria AF Afghanistan 
AS American Samoa AG Antigua and Barbuda 
AD Andorra AI Anguilla 
AO Angola AL Albania 
AI Anguilla AM Armenia 
AQ Antarctica AO Angola 
AG Antigua and Barbuda AQ Antarctica 
AR Argentina AR Argentina 
AM Armenia AS American Samoa 
AW Aruba AT Austria 
AU Australia AU Australia 
AT Austria AW Aruba 
AZ Azerbaijan AX Åland Islands 
BS Bahamas AZ Azerbaijan 
BH Bahrain BA Bosnia and 

Herzegovina 
BD Bangladesh BB Barbados 
BB Barbados BD Bangladesh 
BY Belarus BE Belgium 
BE Belgium BF Burkina Faso 
BZ Belize BG Bulgaria 
BJ Benin BH Bahrain 
BM Bermuda BI Burundi 
BT Bhutan BJ Benin 
BO Bolivia BL Saint Barthélémy 
BQ Bonaire/St Eustatius/ 

Saba 
BM Bermuda 

BA Bosnia and 
Herzegovina 

BN Brunei Darussalam 

BW Botswana BO Bolivia 
BV Bouvet Island BQ Bonaire/St Eustatius/ 

Saba 
BR Brazil BR Brazil 
IO British Indian Ocean 

Territory  
BS Bahamas 

BN Brunei Darussalam BT Bhutan 
BG Bulgaria BV Bouvet Island 
BF Burkina Faso BW Botswana 
BI Burundi BY Belarus 
KH Cambodia BZ Belize 
CM Cameroon CA Canada 
CA Canada CC Cocos (Keeling) 

Islands  
CV Cape Verde CD Congo, the Democratic 

Republic of the  
KY Cayman Islands CF Central African 

Republic 
CF Central African CG Congo 
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Republic 
XC Ceuta CH Switzerland 
TD Chad CI Côte d'Ivoire 
CL Chile CK Cook Islands 
CN China CL Chile 
CX Christmas Island CM Cameroon 
CC Cocos (Keeling) 

Islands  
CN China 

CO Colombia CO Colombia 
KM Comoros CR Costa Rica 
CG Congo CU Cuba 
CD Congo, the Democratic 

Republic of the  
CV Cape Verde 

CK Cook Islands CW Curaçao 
CR Costa Rica CX Christmas Island 
CI Côte d'Ivoire CY Cyprus 
HR Croatia CZ Czech Republic 
CU Cuba DE Germany 
CW Curaçao DJ Djibouti 
CY Cyprus DK Denmark 
CZ Czech Republic DM Dominica 
DK Denmark DO Dominican Republic 
DJ Djibouti DZ Algeria 
DM Dominica EC Ecuador 
DO Dominican Republic EE Estonia 
EC Ecuador EG Egypt 
EG Egypt EH Western Sahara 
SV El Salvador ER Eritrea 
GQ Equatorial Guinea ES Spain 
ER Eritrea ET Ethiopia 
EE Estonia FI Finland 
ET Ethiopia FJ Fiji 
FK Falkland Islands 

(Malvinas) 
FK Falkland Islands 

(Malvinas) 
FO Faroe Islands FM Micronesia, Federated 

States of  
FJ Fiji FO Faroe Islands 
FI Finland FR France 
FR France FX France, Metropolitan 
FX France, Metropolitan GA Gabon 
GF French Guyana GB United Kingdom 
PF French Polynesia GD Grenada 
TF French Southern 

Territories 
GE Georgia 

GA Gabon GF French Guyana 
GM Gambia GG Guernsey 
GE Georgia GH Ghana 
DE Germany GI Gibraltar 
GH Ghana GL Greenland 
GI Gibraltar GM Gambia 
GR Greece GN Guinea 
GL Greenland GP Guadeloupe 
GD Grenada GQ Equatorial Guinea 
GP Guadeloupe GR Greece 
GU Guam GS South Georgia and the 



 

  Sida 

 
 28 

(37) 
mars 2018   
   

 

 

South Sandwich 
Islands 

GT Guatemala GT Guatemala 
GG Guernsey GU Guam 
GN Guinea GW Guinea-Bissau 
GW Guinea-Bissau GY Guyana 
GY Guyana HK Hong Kong 
HT Haiti HM Heard Island and 

McDonald Islands 
HM Heard Island and 

McDonald Islands 
HN Honduras 

VA Holy See (Vatican City 
State) 

HR Croatia 

HN Honduras HT Haiti 
HK Hong Kong HU Hungary 
HU Hungary ID Indonesia 
IS Iceland IE Ireland 
IN India IL Israel 
ID Indonesia IM Isle of Man 
IR Iran, Islamic Republic 

of 
IN India 

IQ Iraq IO British Indian Ocean 
Territory  

IE Ireland IQ Iraq 
IM Isle of Man IR Iran, Islamic Republic 

of 
IL Israel IS Iceland 
IT Italy IT Italy 
JM Jamaica JE Jersey 
JP Japan JM Jamaica 
JE Jersey JO Jordan 
JO Jordan JP Japan 
KZ Kazakhstan KE Kenya 
KE Kenya KG Kyrgyzstan 
KI Kiribati KH Cambodia 
KP Korea, Democratic 

People's Republic of 
(North Korea) 

KI Kiribati 

KR Korea, Republic of 
(South Korea) 

KM Comoros 

XK Kosovo (under UN 
Security Council 
Resolution 1244) 

KN St Kitts and Nevis 

KW Kuwait KP Korea, Democratic 
People's Republic of 
(North Korea) 

KG Kyrgyzstan KR Korea, Republic of 
(South Korea) 

LA Lao People's 
Democratic Republic 

KW Kuwait 

LV Latvia KY Cayman Islands 
LB Lebanon KZ Kazakhstan 
LS Lesotho LA Lao People's 

Democratic Republic 
LR Liberia LB Lebanon 
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LY Libyan Arab Jamahiriya LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein LI Liechtenstein 
LT Lithuania LK Sri Lanka 
LU Luxembourg LR Liberia 
MO Macao LS Lesotho 
MK Macedonia, the Former 

Yugoslav Republic of  
LT Lithuania 

MG Madagascar LU Luxembourg 
MW Malawi LV Latvia 
MY Malaysia LY Libyan Arab Jamahiriya 
MV Maldives MA Morocco 
ML Mali MC Monaco 
MT Malta MD Moldova 
MH Marshall Islands ME Montenegro 
MQ Martinique MF Saint Martin 
MR Mauritania MG Madagascar 
MU Mauritius MH Marshall Islands 
YT Mayotte MK Macedonia, the Former 

Yugoslav Republic of  
MX Mexico ML Mali 
FM Micronesia, Federated 

States of  
MM Myanmar 

MD Moldova MN Mongolia 
MC Monaco MO Macao 
MN Mongolia MP Northern Mariana 

Islands 
ME Montenegro MQ Martinique 
MS Montserrat MR Mauritania 
MA Morocco MS Montserrat 
MZ Mozambique MT Malta 
MM Myanmar MU Mauritius 
NA Namibia MV Maldives 
NR Nauru MW Malawi 
NP Nepal MX Mexico 
NL Netherlands MY Malaysia 
NC New Caledonia MZ Mozambique 
NZ New Zealand NA Namibia 
NI Nicaragua NC New Caledonia 
NE Niger NE Niger 
NG Nigeria NF Norfolk Island 
NU Niue  NG Nigeria 
NF Norfolk Island NI Nicaragua 
MP Northern Mariana 

Islands 
NL Netherlands 

NO Norway NO Norway 
OM Oman NP Nepal 
PK Pakistan NR Nauru 
PW Palau NU Niue  
PS Palestinian Territory, 

Occupied 
NZ New Zealand 

PA Panama OM Oman 
PG Papua New Guinea PA Panama 
PY Paraguay PE Peru 
PE Peru PF French Polynesia 
PH Philippines PG Papua New Guinea 
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PN Pitcairn PH Philippines 
PL Poland PK Pakistan 
PT Portugal PL Poland 
PR Puerto Rico PM Saint Pierre and 

Miquelon 
QA Qatar PN Pitcairn 
RE Réunion PR Puerto Rico 
RO Romania PS Palestinian Territory, 

Occupied 
RU Russian Federation PT Portugal 
RW Rwanda PW Palau 
BL Saint Barthélémy PY Paraguay 
LC Saint Lucia QA Qatar 
MF Saint Martin RE Réunion 
PM Saint Pierre and 

Miquelon 
RO Romania 

WS Samoa RS Serbia 
SM San Marino RU Russian Federation 
ST Sao Tome and Principe RW Rwanda 
SA Saudi Arabia SA Saudi Arabia 
SN Senegal SB Solomon Islands 
RS Serbia SC Seychelles 
SC Seychelles SD Sudan 
SL Sierra Leone SG Singapore 
SG Singapore SH St Helena  
SX Sint Maarten SI Slovenia 
SK Slovakia SJ Svalbard and Jan 

Mayen 
SI Slovenia SK Slovakia 
SB Solomon Islands SL Sierra Leone 
SO Somalia SM San Marino 
ZA South Africa SN Senegal 
GS South Georgia and the 

South Sandwich 
Islands 

SO Somalia 

ES Spain SR Suriname 
LK Sri Lanka ST Sao Tome and Principe 
SH St Helena  SV El Salvador 
KN St Kitts and Nevis SX Sint Maarten 
VC St Vincent and the 

Grenadines 
SY Syrian Arab Republic 

SD Sudan SZ Swaziland 
SR Suriname TC Turks and Caicos 

Islands 
SJ Svalbard and Jan 

Mayen 
TD Chad 

SZ Swaziland TF French Southern 
Territories 

CH Switzerland TG Togo 
SY Syrian Arab Republic TH Thailand 
TW Taiwan, Province of 

China 
TJ Tajikistan 

TJ Tajikistan TK Tokelau  
TZ Tanzania, United 

Republic of 
TL Timor-Leste 
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TH Thailand TM Turkmenistan 
TL Timor-Leste TN Tunisia 
TG Togo TO Tonga 
TK Tokelau  TR Turkey 
TO Tonga TT Trinidad and Tobago 
TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu 
TN Tunisia TW Taiwan, Province of 

China 
TR Turkey TZ Tanzania, United 

Republic of 
TM Turkmenistan UA Ukraine 
TC Turks and Caicos 

Islands 
UG Uganda 

TV Tuvalu UM United States Minor 
Outlying Islands 

UG Uganda US United States 
UA Ukraine UY Uruguay 
AE United Arab Emirates UZ Uzbekistan 
GB United Kingdom VA Holy See (Vatican City 

State) 
US United States VC St Vincent and the 

Grenadines 
UM United States Minor 

Outlying Islands 
VE Venezuela 

UY Uruguay WF Wallis and Futuna 
UZ Uzbekistan VG Virgin Islands, British  
WF Wallis and Futuna VI Virgin Islands, U.S. 
VU Vanuatu VN Viet Nam 
VE Venezuela WS Samoa 
EH Western Sahara VU Vanuatu 
VN Viet Nam XC Ceuta 
VG Virgin Islands, British  XK Kosovo (under UN 

Security Council 
Resolution 1244) 

VI Virgin Islands, U.S. YE Yemen 
YE Yemen YT Mayotte 
ZM Zambia ZA South Africa 
ZW Zimbabwe ZM Zambia 
AX Åland Islands ZW Zimbabwe 
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SCB-koder – Alfabetisk kodlista 
A 

Abonnemang – tele-/dataförbindelse 403 

Administrationskostnad  

Administrativa tjänster 432 

Affärsresa 222 (logi),  

 200–204 

 (resa) 

Anläggningsverksamhet  

   i utlandet 412 

   i Sverige  413 

Anmälningsavgift  

   kurs 222, 233, 

234 

   tävling 461 

Annonsering 440 

Annulleringskostnad 561 

Arkitekttjänster 443 

Arrende se hyra 

Arvode se lön 

Auktionstjänster 430 

Avfallshantering 452 

B  

Banktjänster 331 

Bearbetning av vara 104 

Bemanningstjänster * 

Bibliotekstjänster 461 

Bidrag  

   till u-länder 510 

   till/från EU 521 

   till/från internationella  

    organisationer 540 

   (ej EU-bidrag)  

   övrigt 561 

Bilhyra  

   vid turist-/affärsresa 222 

   annan se leasing 

                                                      

 ) Kodas som underliggande transaktion 

Biljetter  

   båt 200 

   flyg 201 

   tåg 203 

   buss 204 

Bilskadeersättning se 

försäkring 

Bistånd till u-länder 510 

Bokföringstjänster 432 

Brandförsäkring 317 

Byggentreprenad  

   i utlandet 412 

   i Sverige 413 

Böter 561 

  

C 

Catering 

   fartyg 200 

   flygplan 201 

   tåg/buss 203/204 

   övrig 462 

Charter se hyra 

Containerhyra 173 

Copyright se 

rättigheter 

 

D  

Databastjänster 411 

Databearbetning 410 

Datakonsulttjänster  

– hårdvara, mjukvara 410 

Dataprogram – licenser se 

rättigheter 

Deltagaravgift  

   kurs 222, 233, 

234 

   tävling 461 

Design  

   industriell 444 
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   kulturell 461 

Distributionsrättigheter se 

rättigheter 

Djuruppfödning 450 

 

E  

Elektroniska överföringar/ 

meddelanden 403 

EU-bidrag 521 

 

F 

Fakturabetalning  * 

Filmproduktion 460 

Filmrättigheter  se rättig-

heter 

Finansiella förmedlingstjänster 331 

Fisketjänster 450 

Forskning och utveckling 426, 427, 

428 

Fotografering 462 

Frakt  

   Frakt av varor som faktureras separat 

     fartygsfrakt 140 

     flygfrakt 141 

     järnvägsfrakt 142 

     vägfrakt 143 

   Övrigt  

     köp/försäljning av tjänster i  

     samband med varufrakter 173 

Fraktförsäkring 309 

Fraktkommission 173 

Franchising se rättig-

heter 

Förlagsrätt se rättig-

heter 

Förlikningskostnad 430 

Förseningsavgift 561 

Försäkring (premie/ersättning)  

   fraktförsäkring 309 

   liv- kapital- och pensionsförsäkring 315 

   övrig direktförsäkring 317 

   återförsäkring 318 

   skadeersättning till annan än    

   försäkringstagare 561 

Försäkringsförmedling 321 

Förvaltningstjänster 331 

Förädling av vara 104 

 

G 

Gage 460 

Garantiersättning  561 

Gasutvinning 451 

Goodwill se rättig-

heter 

Gåva  

   till u-länder 510 

   till/från internationella  

   organisationer 540 

   annan 561 

Gåvoskatt 561 

H  

Hamnkostnader 173 

Hotellhyra 222 

Husbyggnad  

   i utlandet 412 

   i Sverige 413 

Hyra av  

   bil/båt i samband med turist-/ 

   affärsresa 222 

   datatid, dataprogram 410 

   film 460 

   fastighet, lokal, lägenhet  

      i samband med turist-/affärsresa 222 

      övrig 401 

   tele-/dataförbindelse 403 

   transportmedel med besättning  

      fartyg – för varufrakt 140 

      fartyg– för persontransporter 200 

      flygplan – för varufrakt 141 

      flygplan – för persontransporter 201 
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      landfordon – för varufrakt 142, 143 

      landfordon – för persontransporter 203, 204  

   transportmedel utan besättning se leasing 

   kapitalvara, annan se leasing 

  

I  
Idrottsmän, övergångssumma 561 

Ingenjörstjänster 444 

Inkomstskatt se skatt 

Inkvartering 222 

Inspektion, teknisk 445 

Installation  

   av datautrustning 410 

   tekniska och mekaniska installationer 444 

   övrig installation i utlandet 412 

   övrig installation i Sverige 413 

  

J  
Jakttjänster 450 

Jordbrukstjänster 450 

Juridiska tjänster 430 

  

K  

Kartritning 445 

Kassaförstärkning vid resa 222 

Kassarabatt   

Klarering, vid varufrakt 173 

Klassningskostnader (rederier) 321 

Know-how  * 

Kommission  

   i samband med frakt, spedition 173 

   övrigt se provision 

Konferenser 222 

Konserter 461 

Konsulttjänster  * 

Kreditförlustförsäkring se 

försäkring 

                                                      

 ) Kodas som underliggande transaktion 

Kreditupplysning 331 

Kulturella tjänster 461 

Kurirtjänster 402 

Kursavgifter 222 

Kvarskatt se skatt 

 

L 

Lagringskostnad i samband med frakt 173 

Landningsavgifter 173 

Lastningsavgift 173 

Leasing, operationell  401 

Leverantörskrediter, tjänst  * 

Licensavgift se rättig-

heter 

Livförsäkring, livränta 315 

Lobbyverksamhet 433 

Lossningsavgift 173 

Lotsavgift 173 

Läkarvård  

   i Sverige  233 

   i utlandet 234 

Lön  

   betalning från arbetsgivare till  

   egna anställda 470 

 

M 

Management consulting 433 

Markberedning 

   i utlandet 412  

   i Sverige 413 

Marknadsföring 440 

Marknadsundersökning 440 

Medlemsavgift 561 

Merchanting 122, 123 

Mervärdesskatt 562 

Mineralutvinning 451 

Mission  

   till u-länder 510 

   övrig 561 
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Moms 562 

Montage  

   i utlandet 412 

   i Sverige 413 

Museitjänster 461 

Musikproduktion 460 

Mäklararvoden, finansiella 331 

Mässor se utställ-

ning 

 

N 

Nyhetsförmedling 411 

Nyttjanderätt se 

rättigheter 

  

O 

Oljeutvinning 451 

Olycksfallsförsäkring 317 

Operationell leasing 401 

Opinionsundersökning 440 

 

P 

Patent se 

rättigheter 

Pension  

   privatpensions-/kapitalförsäkring 315 

Personalomkostnad se lön 

Posttjänster 402 

Public relations (PR) 440 

Premie  

   försäkring se 

försäkring 

Prenumeration 411 

Prisdifferenser  * 

Prisreduktion * 

Programmering (datatjänst) 410 

Prospektering 451 

Provision  

   varuförmedling 473 

   kommission i samband med  

   frakt, spedition 173 

   försäkringsförmedling 321 

   banktjänster 331 

   övriga finansiella förmedlingstjänster 331 

   övrig tjänsteförmedling  

Publiceringsrätt se rättig-

heter 

  

R 

Rabatt * 

Radiosändning 403 

Radioproduktion 460 

Ratingkostnad 331 

Reklamation  * 

Reklamtjänster 440 

Rekreationsbostad se fritidshus 

  

Reparationer  

   varor 105 

   datautrustning 410 

   ombyggnad av transportmedel 104 

   underhåll av transportmedel 173 

   övriga byggnadsreparationer  

   i utlandet  412 

   övriga byggnadsreparationer  

   i Sverige 413 

Resebyråtjänster 222 

Reseutgifter 222 

Restitution av skatt se skatt 

Revisionstjänster 432 

Royalty se rättig-

heter 

Rumshyra 222 

Rättegångskostnader 430 

Rättigheter  

   registrering av patent m.m. 430 

   köp/försäljning av rättighet 723 

   utnyttjande av rättighet  
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   (royalties etc.)  

     databas 411 

      löpande betalningar för  

     programvara 410 

     sändningsrätt (radio, TV m.m.) 460 

     övriga rättigheter 425 

  

S 

Sanering av utsläpp 452 

Sjukförsäkring 317 

Sjukvård 235, 236 

Skadedjur – kontroll 450 

Skadeersättning se 

försäkring 

Skadestånd 561 

Skatt, skatteåterbäring  

   vägskatt i samband med varufrakt 173 

   löneskatt 470 

   mervärdeskatt 562 

   kupongskatt för aktier  

   övriga skatter (gåvoskatt, arvsskatt,  

   m.m.) 561 

Skatterådgivning 432 

Skivrättighet se rättig-

heter 

Skogsbrukstjänster 450 

Sociala avgifter se lön 

Spedition 173 

 

Sponsring 561 

Sportaktiviteter 461 

Stipendier 561 

Studier 222, 233, 

234 

Studieresa 222 

Stuveriavgift 173 

Styrelsearvode 470 

Systemering (datatjänst) 410 

Säkerhetsfrågor 462 

Sändningsrätt (radio, TV m.m.) 460 

 

 T 

Teaterföreställningar 461 

Telekommunikation 403 

Terminalkostnader 173 

Tomt se fastighet 

Trading  

   varuförmedling se varu- 

 förmedling 

Traktamente se lön 

Transiteringskostnader 173 

Transporter  

   persontransporter  

   på hav 200 

   flyg 201 

   tåg 203 

   buss 204 

   varufrakt se frakt 

Transportmedelsförsäkring 317 

Trepartshandel 122, 123 

Tryckningskostnad 104 

Turistresa (Paketresor) 222 

TV-sändning 403 

TV-produktion 460 

Tävlingsavgift 461 

  

U 

U-bistånd 510 

Underhåll av hus se repara-

tioner 

Uppehållskostnad 222 

Upphovsrätt se 

rättigheter 

Uppläggningskostnad för lån 331 

Utbildning 222, 233, 

234 

Utställning  

   kommersiell 440 

   övrig 461 
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V 

Vara  

   köp av varor i utlandet i avsikt att  

   vidareförsälja dessa 122 

   inköp av varor som inte passerar  

   svensk gräns 123 

   korttidshyra av kapitalvara se opera-

tionell 

leasing  

   transport av vara se frakt 

Varuförmedling  

      mellan utländska motparter  

   på kommissionsbasis 473 

   köp av varor i utlandet i avsikt att 

   vidareförsälja dessa 122 

Varumärkesrättighet se rättig-

heter 

Varuprovision 473 

Videoproduktion 460 

Väg- och vattenbyggnad  

   i utlandet 412 

   i Sverige 413 

Värdering  

   försäkring 321 

   övrig 331 

  

 

Å 

Återbetalning (se även amortering)  

Återförsäkring 318 

  

Ö 

Övergångssumma, idrottsmän 561 
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