
Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella 

statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om 

den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 

kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har 

skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR)

Tjänsteföretagens förbrukning

Lösenord:

Användarid:Skicka in efterfrågade uppgifter senast 22 maj.

Logga in på www.insamling.scb.se eller

skicka in blanketten i bifogat svarskuvert.
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Kpers 2

Fyll i summan av företagets rörelsekostnader för år 2014 och specificera dessa 

på raderna nedan.

Rörelsekostnader

- Med rörelsekostnader avses kostnader för såväl handelsvaror, råvaror, förnödenheter och 

  olika slag av tjänster samt övriga externa kostnader.

- För företag som följer en funktionsindelad resultaträkning avser "rörelsekostnader" posterna

  "Kostnad sålda varor", "Försäljningskostnader" och "Administrationskostnader".

- Kostnad för personal, av- och nedskrivningar samt övriga rörelsekostnader 

  ska inte räknas med oavsett uppställning på resultaträkning.

Beloppen ska skrivas i tusental kronor (tkr). Exempel: "1 miljon" skrivs "1000".

Värde

Summa Rörelsekostnader för 2014:

(ska fördelas nedan)
tkr

Baskontokoppling

Vilken räkenskapsperiod avser uppgifterna? Kalenderår 2014

Annan period, nämligen:
Var god ange vilken räkenskapsperiod uppgifterna 

avser. Om företaget har brutet räkenskapsår ska 

uppgifterna avse den räkenskapsperiod som 

avslutas senast april månad det år undersökningen 

genomförs.

-
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Råvaror/Tjänster som används vid reparationer 

och service

tkr
Reparations- och underhållskostnader av 

motorfordon

del av 40-47v428

tkr
Reparations- och underhållskostnader av 

elektronisk- och optisk utrustning

del av 40-47v728

tkr
Reparations- och underhållskostnader av 

elapparatur

del av 40-47v634

insamling.tff@scb.se

Telefon E-post

019-17 60 70701 89 ÖREBRO

Postadress



tkr
Reparations- och underhållskostnader av 

båtar och fartyg

del av 40-47v449

tkr
Reparations- och underhållskostnader av 

luftfartyg

del av 40-47v464

tkr
Reparations- och underhållskostnader av 

rälsfordon

del av 40-47v407

tkr
Reparations- och underhållskostnader av 

maskiner

del av 40-47v610

tkr
Reparations- och underhållskostnader av 

kontors och databehandlingsutrustning

del av 40-47v516

tkr
Reparations- och underhållskostnader av 

hushålls- och personliga artiklar

del av 40-47v646

tkr
Installationskostnader av industrimaskiner 

och apparatur

del av 40-47v635

tkr
Inköp av elektrisk och elektronisk utrustning 

till fordon

del av 40-47v636

tkr
Inköp av delar och tillbehör till fordon, ej 

elektrisk eller elektronisk

del av 40-47v637

tkr
Inköp av varor för uthyrning och leasing av 

personbilar och lätta motorfordon

del av 40-47v638

tkr
Inköp av varor för uthyrning och leasing av  

lastbilar och bussar

del av 40-47v639

tkr
Inköp av varor för uthyrning och leasing av  

hushållartiklar m.m.

del av 40-47v640

tkr
Inköp av varor för uthyrning och leasing av 

bygg- och anläggningsmaskiner

del av 40-47v641

tkr
Inköp av varor för uthyrning och leasing av  

andra maskiner och transportmedel

del av 40-47v642

tkr
Inköp av varor för uthyrning och leasing av 

gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner

del av 40-47v643

tkr
Inköp av varor för uthyrning och leasing av 

övrig utrustning och övriga maskiner

del av 40-47v644

tkr
Drivmedelskostnader del av 40-47v406

tkr
Kostnader för vägtransporttjänster del av 40-47v405

tkr
Kostnader för besiktning del av 40-47v439

tkr
Kostnader för städning och rengöring av 

transportmedel

del av 40-47v415

tkr
Köpta IT-tjänster för produktionen (ej tekniska 

konsulttjänster)

del av 40-47v604

tkr
Köpta IT-tekniska konsulttjänster samt 

datadrift

del av 40-47v645

Handelsvaror

tkr
Kostnader för handelsvaror del av 40-47v200

Övriga externa kostnader                     

Lokalkostnader

tkr
Kostnader för lokalhyra 5010, 5011v277

tkr
Kostnader för el för belysning av lokaler och 

fastigheter

5020, 5120v256

tkr
Vatten och avlopp för fastigheter och lokaler 5040, 5140v278

tkr
Städning och renhållning av fastigheter och 

lokaler

5060, 5160v279

tkr
Reparations och underhållskostnader av 

lokaler, fastigheter och installationer

5070, 5170v280
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Fastighetskostnader

tkr
Tomträttsavgäld/arrendeavgifter 5110v281

tkr
Fastighetsskatt/Fastighetsavgift 5191v282

tkr
Kostnader för fastighetsförsäkringar 5192v283

Hyra av anläggningstillgångar

tkr
Hyra och leasing av maskiner och andra 

tekniska anläggningar

5210v288

tkr
Hyra och leasing av inventarier och verktyg 5220v289

tkr
Hyra och leasing av datorer 5250v290

tkr
Övriga hyres och leasingkostnader för 

anläggningstillgångar

5290v291

Energikostnader

tkr
Kostnader för el för uppvärmning och drift 5310, del av 5030, del av 

5130
v257

tkr
Kostnader för eldningsolja för uppvärmning 

och drift

5330, del av 5030, del av 

5130
v258

tkr
Kostnader för fjärrvärme för uppvärmning och 

drift

5370 del av 5030, del av 

5130
v259

tkr
Övriga kostnader för uppvärmning och drift 

(v.g. specificera i kommentarsrutan sist i 

blanketten)

5320, 5340, 5350, 5360, 

5380, 5390, del av 5130
v260

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

tkr
Andra förbrukningsinventarier med en 

livslängd på mer än ett år

del av 5410, del av 5490, del 

av 5050
v310

tkr
Andra förbrukningsinventarier med en 

livslängd på mindre än ett år

del av 5410, del av 5490, del 

av 5050
v311

tkr
Kostnader för inköp av dataprogram 5420v319

tkr
Transportinventarier övrigt (v.g. specificera i 

kommentarsrutan sist i blanketten)

5430v332

tkr
Förbrukningsemballage 5440v333

tkr
Förbrukningsmaterial (v.g. specificera i 

kommentarsrutan sist i blanketten)

5460v308

tkr
Arbetskläder och skyddsmaterial 5480v309

Reparation och underhåll

tkr
Reparation och underhåll av maskiner, 

installationer och andra tekniska anläggningar

5510, 5530v296

tkr
Reparation och underhåll av inventarier, 

verktyg och datorer m.m.

5520v297

tkr
Reparation och underhåll av 

förbrukningsinventarier

5550, 5590v298

tkr
Tvätteritjänster 5580v337

Kostnader för transportmedel

tkr
Reparations och underhållskostnader av 

personbilar, lastbilar och motorcyklar

5613, 5623, 5663v294

tkr
Leasing av personbilar 5615v287
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tkr
Leasing av lastbilar, truckar och andra fordon 5625, 5635, 5645, 5655, 

5665, 5675
v292

tkr
Drivmedelskostnader för transportmedel, 

maskiner och andra fordon

5611, 5621, 5631, 5641, 

5651, 5661, 5671
v293

tkr
Försäkringskostnader för transportmedel, 

maskiner och andra fordon

5612, 5622, 5632, 5642, 

5652, 5662, 5672
v299

tkr
Reparations och underhållskostnader övriga 

fordon

5633, 5643, 5653, 5673v295

tkr
Hyra garage, p-platser 5012, del av 56v301

tkr
Övriga kostnader för transportmedel (v.g. 

specificera i kommentarsrutan sist i 

blanketten)

v334

Frakter och transporter

tkr
Kostnader för lejda transport- och 

speditionstjänster

del av 57v302

tkr
Försäkringskostnader vid varudistribution del av 5710v303

tkr
Övriga kostnader för frakter och transporter del av 57v305

Resekostnader

tkr
Biljettkostnader 5810v335

tkr
Hyrbilskostnader 5820v300

tkr
Kost och logi 5830v306

tkr
Övriga resekostnader 5890v307

Reklam och PR

tkr
Kostnader för annonsering 5910v250

tkr
Kostnader för reklamtrycksaker och 

direktreklam

5930v251

tkr
Kostnader för utställningar och mässor 5940v252

tkr
Kostnader för institutionell reklam och 

sponsring

del av 5980v253

tkr
Kostnader för PR och kommunikation del av 5980v254

tkr
Övriga kostnader för reklam och PR (v.g. 

specificera i kommentarsrutan sist i 

blanketten)

5920, 5950, 5960, 5970, 5990v255

Andra övriga externa kostnader

tkr
Försäljningskostnader 6000, 6010, 6020, 6030, 6090v320

tkr
Försäljningsprovisioner 6050v322

tkr
Inkasso och kreditupplysningstjänster 6060v321

tkr
Representation 6070v329

tkr
Kontorsmaterial 6110v312

tkr
Trycksaker 6150v313

tkr
Fast telefoni 6211v316
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tkr
Mobiltelefon 6212v317

tkr
Datakommunikation 6230v318

tkr
Postbefordran 6250v304

tkr
Företagsförsäkringar och övriga 

riskkostnader

6310, 6320, 6340, 6390v323

tkr
Förluster på kortfristiga fordringar 6330, 6350, 6380v336

tkr
Garantikostnader 6360v324

tkr
Kostnader för bevakning och larm 6370v325

tkr
Förvaltningskostnader management fees 

m.m.

6400 exkl. 6420v262

tkr
Ekonomisk konsultverksamhet 6420, del av 6550v264

tkr
Kostnader avseende arkitekttjänster 6510, 6520, del av 6550v265

tkr
Redovisningstjänster inkl. konsultverksamhet 6530, del av 6550v261

tkr
IT-tjänster inkl. konsultverksamhet 6540, del av 6550v263

tkr
Juridisk konsultverksamhet 6580, del av 6550v268

tkr
Teknisk konsultverksamhet del av 6550v266

tkr
Kostnader avseende teknisk provning och 

analys

del av 6550v267

tkr
Serviceavgifter till branschorganisationer 6560v273

tkr
Bankkostnader 6570, 6040, 6080v275

tkr
Advokat och rättegångskostnader 6580v269

tkr
FoU-tjänster del av 6590v270

tkr
Övriga köpta tjänster och konsultverksamhet 

(v.g. specificera i kommentarsrutan sist i 

blanketten)

del av 6590v271

tkr
Kostnader för inhyrd personal 6800v272

tkr
Licensavgifter och royalties 6910, 6900v276

tkr
Tillsyns och kontrollavgifter till myndigheter 

miljöavgifter, REPA-avgifter m.m.

6920, 6930, 6940, 6950v326

tkr
Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 6970v315

tkr
Medlemsavgifter och föreningsavgifter 6980v274

tkr
Lämnade gåvor och bidrag 6993v330

tkr
Kostnader för värdepappershandel del av 40-47v327

tkr
Kursdifferenser av rörelsekaraktär 7960v285

tkr
Förlust vid avyttring av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar

7970v284

tkr
Reception köpt extern tjänst del av 40-47v328
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tkr
Blommor och dekorationer del av 40-47v314

Andra, ej ovan angivna variabler:   skriv i klartext

tkr

tkr

tkr

tkr

tkr

tkr

tkr

tkr

tkr

tkr

Om ni känner till, 

skriv även baskontokoppling:

Kontaktperson

Namn Telefon (även riktnummer)

E-post

Hur lång tid tog det att ta fram uppgifterna och 

besvara blanketten?

Frivillig uppgift

minuter

Övriga upplysningar

Kommentarer ni vill lämna till SCB
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