Nyheter i GAS-standard 2021-05-20
Baskontoförändringar
Ny kontogrupp tillagd:
44 - Momspliktiga inköp i Sverige

Nya baskonton tillagda:
4410 - Momspliktiga inköp i Sverige
4415 - Inköpta varor i Sverige med omvänd skattskyldighet, 25%
4499 - Korrektivkonto omvänd skattskyldighet
3421 - Uthyrning av mark och arrenden
3422- Uthyrning av mark och arrenden, momspliktig 25%

Rapporter
Begravningsverksamhetens särredovisning
Uppdaterat summeringsmodell Begravningsverksamhetens särredovisning så att radernas texter stämmer med
rapport Begravningsv särredovisning, bokslut

Driftsredovisning, statistik
Rapporten "Driftsredovisning, statistik" i rapportkategorin "Standard" har korrigerats enligt följande.

Fyra rader har korrigerats avseende baskonto-intervall. Efter ändringen innehåller alla poster avseende
fastigheter exakt samma urval.
• Avsnitt "Övrigt" rad "Driftskostnader"
Baskonto delvis ändrat från 5010 - 5069 till 5-5069 för att matcha övriga rader med "Driftskostnader".
• Avsnitt "Övrigt" rad "Övrigt inklusive internt"
Baskonto delvis ändrat från 77 - 8998 till 70 - 8999 för att matcha övriga rader med "Övrigt inklusive
internt".
• Avsnitt "Näringsfastigheter" rad "Avskrivningar mm"
Benämning ändrad till "Övrigt inklusive internt" och baskonto delvis ändrat från 7720 - 7729, 7820 7829, 91 - 9899, 70 - 7699 till 5210 - 6999, 70 - 8999, 91 - 9899 för att matcha övriga rader med
"Övrigt inklusive internt".
• Avsnitt "Begravningsverksamhet, fastigheter och mark" rad "Avskrivningar mm"
Benämning ändrad till "Övrigt inklusive internt" och baskonto delvis ändrat från 7720 - 7729, 7820 7829, 91 - 9899, 70 - 7699 till 5210 - 6999, 70 - 8999, 91 - 9899 för att matcha övriga rader med
"Övrigt inklusive internt".
En rad har korrigerats avseende verksamhets-intervall.
▪

I avsnitt "Näringsfastigheter" alla tre rader har ändrats avseende verksamhetsintervall från 410-4599
till 430-4399.

Nettoomsättning
Rapporten "Nettoomsättning" i Rapportkategori Standard, bokslut har fått ändrade kontointervall då nya
baskonton lagts till.
•

På raden "Hyresintäkter" har intervallet ändrats till: Baskonto: 34 - 3412, 3414 -3421, 3423- 3499 (var
tidigare Baskonto: 34 - 3412, 3414 - 3499)

•

På raden "Intäkter från näringsverksamhet" har baskonto 3422 lagts till. Hela intervallet är nu:
Baskonto: 3413 - 3413, 3422-3422, 3613 - 3613, 3615 - 3615, 3617 - 3617, 3622 - 3622, 3632 - 3632,
3662 – 3662

Ny rapport: Verksamhetsuppföljning (exkl. verks.omr)
Ny rapport tillagd i rapportkategorin Standard. "Verksamhetsuppföljning (exkl. verks.omr.)"
Detta är en ny version av verksamhetsuppföljningen utan summeringsnivån för Verksamhetsområde. Kan göras
tillgänglig som analysmall i Ekonomisk analys samt väljas som startanalys om man vill se verksamheterna direkt.
Ny ID-kod 215.

Anpassningar i flera rapporter, p g a ny verksamhetsnivå 380 Inomkyrklig
försäljning
Rapporter anpassade så att den nya verksamhetsnivån 380 Inomkyrklig försäljning ingår. Följande rapporter
har fått nya rader för detta med verksamhetsintervall 380-3899 samtidigt som verksamhetsintervallet på
verksamhetsnivå 360 har minskats till 360-3799:
•
•
•

"Driftredovisning" i Rapportkategori Standard
"Driftredovisning (Tkr)" i Rapportkategori Standard
"Driftredovisning statistik" i Rapportkategorin Standard

