Tegund
Tegundir í fjárhagskerfi Orra eru skv. tegundalykli ríkisins og eru allar tegundir tölustafir.
Tegundalykillinn er samræmdur fyrir allar stofnanir ríkisins. Tegundalyklinum er ætlað að greina
eðli gjalda og tekna, sundurliða eigna- og skuldaliði eftir ákvæðum um reikningsskilavenjur í lögum
og jafnframt samkvæmt sérþörfum ríkisaðila. Tegunda-sundurliðun hefur ákveðið gildi við mat á
þróun tekna og gjalda milli ára t.d. við samanburð á áætlunum fyrir einstök verkefni/deildir,
stofnanir svo og ríkissjóð í heild.
Bókhaldssvið Fjársýslu ríkisins, hefur eitt heimild til að stofna nýjar tegundir eða gera breytingar á
tegundalyklinum.
Uppbygging tegundalykilsins er þannig:
Aðalflokkur, fyrsti tölustafur tegundar, texta- og samdráttarlyklar
1 Eignir
2 Skuldir
3 Eigið fé
4 Tekjur
5 Gjöld
6 Framlag ríkissjóðs
9 Ráðstöfun eigin fjár
Yfirflokkar tveir fyrstu tölustafir tegundar, texta- og samdráttarlyklar
11 Sjóðir og bankareikningar
12 Skammtímakröfur
13 Viðskiptareikningur við ríkissjóð
14 Vöru- og efnisbirgðir
16 Langtímakröfur
17 Hlutafé og stofnfjárframlög
22
26
27

Skammtímaskuldir
Langtímaskuldir
Ýmsar langtímaskuldbindingar

31
32
39

Endurmatsreikningar eigna
Endurmatsreikningar skulda
Höfuðstóll

40
41
43
44

Millireikningar skatttekna (Aðeins fyrir ríkissjóð)
Skatttekjur (Aðeins fyrir ríkissjóð)
Fjárframlög (Aðeins fyrir ríkissjóð)
Aðrar rekstrartekjur ríkissjóðs

45
46

Seld þjónusta
Vörusala
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47
48
49

Framlög og ýmsar tekjur
Sala eigna (Aðeins fyrir ríkissjóð)
Hagnaður af peningalegum eignum (Aðeins fyrir ríkissjóð)

51
52
53
54
55
56
57
58
59

Launagjöld og starfsmannakostnaður
Vörukaup, almenn
Vörukaup, sérgreind
Keypt þjónusta I
Keypt þjónusta II
Vörur til birgða og endursölu
Fjármagnskostnaður, bætur, tryggingar og opinber gjöld
Eignakaup
Tilfærslur

67

Framlag ríkissjóðs (Aðeins bókað af FJS)

99

Ráðstöfun eigin fjár (Mótbókun rekstrarreiknings, aðeins bókað af FJS)

Flokkar, þrír fyrstu tölustafir tegunda, texta- og samdráttarlyklar
Undir hverjum yfirflokki eru fjölmargir þriggja tölustafa flokkar með nánari sundurliðun á
yfirflokkum. Ekki er hægt að framkvæma bókanir á þriggja tölustafa tegundir.
Bókunartegundir, texta- og bókunarlyklar
Almennt er bókað á 4ja tölustafa tegundir á tegundum sem falla undir efnahag, tegundir sem byrja
á 1, 2 og 3. Undantekningar eru þó t.d. vegna viðskiptareikninga fyrir skatta, styrkveitinga,
viðskiptareikning við ríkissjóð og nokkra sérgreinda viðskipta-reikninga.
Tekjur stofnana eru almennt bókaðar á 5 tölustafa tegundir þó eru undantekningar hjá þeim
stofnunum sem eru með markaðar tekjur og/eða tekjur sem falla undir aðrar rekstrartekjur
ríkissjóðs.
Gjöld stofnana eru færð á 5 tölustafa tegundir fyrir utan launagjöld en þau eru bókuð á 4 tölustafa
tegundir. Tegundir gjalda utan launategunda enda yfirleitt á 0 í fimmta sæti tegundar með
nokkrum undantekningum. Tegundir í flokki 542 og yfirflokkum 57 og 59 enda á tölustaf 2 í fimmta
sæti tegundar.
Nokkrar tegundir eru með aðra endingu en 0 og 2 í fimmta sæti.
Tegundir fyrir ferðauppgjörskerfið
54219 Óuppgerð fargjöld erlendis
54239 Óuppgerðir dagpeningar erlendis
54299 Óuppgerður annar ferðakostnaður
Tegundir fyrir tölvukostnað, egr. af fjármálaráðuneyti
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54538 Tölvuvinnsla
55168 Hýsing
55548 Uppsetning á net- og hugbúnaði

Tegundir fyrir sérfræðiþjónustu sem heimila endurgreiðslu á virðisaukaskatti sbr
reglugerð nr. 248/1990.
54400 Viðskipta- og hagfræðingar, lögg. endurskoðendur og rekstrarráðgjafar
54410 Lögfræðingar
54420 Verkfræðingar, tæknifræðingar og arkitektar
54440 Sálfræðingar, félagsfræðingar
54450 Náttúru-, eðlis- og efnafræðingar
54460 Þýðendur, túlkar
54480 Dýralæknar
54490 Önnur sérfræðiþjónusta (háskólamenntaðir ekki taldir annars staðar)
54500 Rekstrarsamningar, sérfræðiþjónusta vegna tölvuvinnslu
54510 Bókhald
54520 Hugbúnaðargerð
54540 Rannsóknarstofur
54580 Björgunarstörf, öryggisgæsla og neyðarsímsvörun
54710 Auglýsingaþjónusta
55320 Snjómokstur
55610 Ræsting
55620 Sorphreinsun
Reikningar sem eru án virðisaukaskatts og falla undir tegundir sem heimila
endurgreiðslu á VSK eru bókaðir á viðeigandi tegundir en með 1 í fimmta sæti tegundar í
stað 0 og reiknast þá ekki VSK af reikningsfjárhæðinni.

Tegundalykil ríkisins er hægt að nálgast á heimasíðu Fjársýslunnar fjs.is
1. Tegundalykill með skýringum
2. Tegundalykill tekna og gjalda, Excelform í stafrófsröð
3. Tegundir sérfræðiþjónustu sem veita endurgreiðslu á VSK
4. Tegundir inn- og útskatts fyrir VSK-viðfangsefni
5. Heimfærsla launalykla yfir á tegundir
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