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REGEL – BELOPPSGRÄNS FÖR 
REDOVISNING AV 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
SAMT INVENTERINGS-
TIDPUNKT 
1. Sammanfattning 
Beloppsgränsen för materiella anläggningstillgångar och för aktivering av ny-, till- och ombyggnad 
av annans fastighet blir 25 000 kr från och med 1 januari 2018. Inventering ska ske en gång per år 
enligt Ekonomienhetens anvisningar. 

2. Bakgrund  
Tidigare beloppsgräns för anläggningstillgångar, 20 000 kr, antogs genom rektorsbeslut 2008-12-
02 (Dnr UmU 200-4311-08). Den följer Ekonomistyrningsverkets allmänna råd till 5 kap 1 § 
Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Där står att gränsen för mindre 
värde bör sättas med utgångspunkt i ett anskaffningsvärde exklusive mervärdesskatt som 
understiger ett halvt prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Det innebär 
underförstått att anskaffade tillgångar som överstiger detta gränsvärde ska betraktas som 
anläggningstillgångar, eftersom de inte anses ha mindre värde. 
 
Prisbasbeloppet har för år 2018 fastställts till 45 500 kr. Ett halvt prisbasbelopp blir därmed 
22 750 kr. Avrundat till närmaste 5 000-intervall blir det 25 000 kr. 
 
Höjningen innebär främst en administrativ förenkling för universitetet och påverkar inte 
resultaträkningen med några väsentliga belopp. Flera andra universitet har redan höjt eller 
kommer att höja sin beloppsgräns till 25 000 kr. Det höjda beloppet kommer att gälla för 
materiella anläggningstillgångar med en livslängd på tre år eller längre samt för ny-, till- och 
ombyggnad av annans fastighet där nyttjandeperioden uppgår till lägst tre år. 
 
Beloppsgränsen för immateriella anläggningstillgångar påverkas inte av detta beslut utan lämnas 
oförändrade på 100 000 kr. Inte heller gränsen för aktivering av reparations- och 
underhållskostnader påverkas utan lämnas oförändrad på 100 000 kr. 
 
Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 22 § i Förordning (2000:606) om myndigheters 
bokföring, ska maskiner, inventarier och övriga tillgångar inventeras. Inventering ska ske mot det 
register över anläggningstillgångar som alla myndigheter har en skyldighet att upprätta. I 
rektorsbeslut 2002-08-27 (Dnr 200-2295-02) anges att inventering vid Umeå universitet ska avse 
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anläggningstillgångar som finns bokförda per den 31 augusti. Föreliggande beslut innebär istället 
att inventeringen ska ske en gång per år i enlighet med Ekonomienhetens anvisningar. 
Dessa regler ersätter rektorsbeslut 2002-08-27  (Dnr: UmU 200-2295-02), 
 

3. Beloppsgräns och investeringstidpunkt att 
gälla fr.o.m. 1 januari 2018 

 
Vid Umeå universitet är beloppsgränsen för materiella anläggningstillgångar och för aktivering av 
ny-, till- och ombyggnad av annans fastighet 25 000 kr. Detta innebär att dessa tillgångar, med en 
ekonomisk livslängd på tre år eller mer och med anskaffningsvärde på 25 000 kr eller mer 
(exklusive mervärdesskatt), ska redovisas som anläggningstillgångar 
 
Inventering vid Umeå universitet ska ske en gång per år enligt Ekonomienhetens anvisningar. 
 


