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FÖRDELNING AV KOSTNADER I FÖRSAMLINGAR OCH KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETER
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Fördelning av kostnader på begravningsväsendet
Fördelningen av kostnader och kostnadskalkyleringen som gäller begravningsväsendet
behandlas separat i denna anvisning eftersom självkostnadspriserna är mycket viktiga bl.a.
för beslut om prissättning inom begravningsväsendet. Religionsfrihetslagen,
begravningslagen och den andel kyrkan får av samfundsskatten bl.a. för att täcka
begravningsväsendets kostnader förutsätter att begravningsväsendet har
kostnadskalkylering. Investeringar som hänför sig till begravningsväsendet aktiveras i
grupper enligt balansschemat, och avskrivningar och interna räntekostnader som beräknas
på dessa bokförs på uppgiftsområden under huvudtiteln begravningsväsendet. Som
kostnader för gravvårdsfonderna skall som kostnadsrättelse överföras den andel av bl.a.
församlingens kostnader för förvaltningen och fastighetsväsendet, vilken enligt
upphovsprincipen tillhör den.

5.1.

Begravningsväsendets uppgiftsområden
Huvudtiteln begravningsväsendet är uppdelad i följande uppgiftsområden: förvaltning av
begravningsplats, fastigheter på begravningsplats och det egentliga begravningsväsendet.
Om församlingen tecknar gravvårdsavtal men inte har någon gravvårdsfond, har
församlingen under huvudtiteln begravningsväsendet ett uppgiftsområde med namnet
gravvårdsavtal.

5.1.1.

Förvaltning av begravningsplatser
På uppgiftsområdet förvaltning av begravningsplats bokförs kostnader för
förtroendemannaförvaltningen i anslutning till begravningsväsendet och kostnader för en
eventuell expedition. Om församlingen inte har någon separat expedition, överförs på
uppgiftsområdet den andel av förvaltningskostnaderna som föranleds av skötseln av
begravningsväsendets förvaltningsuppgifter. Ett annat alternativ är att direkt på
uppgiftsområdet förvaltning av begravningsplats bokföra dess andel av t.ex. ekonomi- och
personalförvaltningens kostnader. På uppgiftsområdet bokförs även uträknade avskrivningar
och interna räntekostnader på investeringar för begravningsplatsförvaltningen.
Om församlingen har en gravvårdsfond som sköts som separat bokföring, bokförs dess andel
av församlingens förvaltningskostnader och begravningsväsendets förvaltningskostnader
som en utgiftsrättelse

5.1.2.

Fastigheter på begravningsplats
På uppgiftsområdet fastigheter på begravningsplats bokförs intäkter av och kostnader för
begravningskapell, krematorier, service- och underhållsbyggnader samt andra byggnader
som tjänar begravningsväsendet samt för dess maskiner och inventarier. På uppgiftsområdet
fastigheter på begravningsplats bokförs även avskrivningar och interna räntekostnader på
anläggande och iståndsättning av begravningsplatser samt intäkter av och kostnader för den
allmänna skötseln. Kostnader för allmän skötsel av en begravningsplats är bl.a. allmän

städning av området, kostnader för vård av hjältegravar samt minnesmärken och gravar för
dem som stupat för sin övertygelse samt kulturhistoriskt värdefulla gravar. Kostnader för
allmän skötsel är även bl.a. löner inklusive socialavgifter, kostnader för plantor,
gödslingsmedel, växtskyddsmedel, bevattningsvatten, el, drift av maskiner, avfallshantering,
bränsle, smörjmedel samt underhåll och reparation. På uppgiftsområdet fastigheter på
begravningsplats bokförs som interna hyreskostnader även användningen av kyrkan för
jordfästningar. På det här uppgiftsområdet bokförs även avgifter för inlösning av gravar,
eventuella intäkter från försäljning av gravstenar samt andra intäkter som hänför sig till
begravningsplatsområdet.
Uppgiftsområdet fastigheter på begravningsplats kan enligt behov uppdelas i
undergrupperna fastighetsskötsel och allmän skötsel av begravningsplats. Eftersom en
betydande del av begravningsväsendets kostnader kan härröra från anskaffningen av mark
för begravningsplatsen och bytet av jord, på vilka avskrivningar inte görs, är det viktigt att
beräkna internräntan. Om anskaffningsutgiften för bestående aktiva har täckts med en
investeringsreserv eller investeringsfond, används koden 601 eller en motsvarande kod som
uppgiftsområde när minskningarna av avskrivningsdifferensen bokförs.
Samtliga begravningsplatser jämte deras intäkter och kostnader skall hållas isär i
bokföringen. Det är också skäl att med hjälp av koder skilja åt gravområden som avviker från
varandra och som finns på samma begravningsplats. Sådana är t.ex. ett konfessionslöst
gravområde. Församlingen kan då ha ingått ett samarbetsavtal med en annan församling om
användningen av området.
5.1.3.

Det egentliga begravningsväsendet
På uppgiftsområdet det egentliga begravningsväsendet bokförs intäkter och kostnader som
hänför sig till förrättande av jordfästning och begravning med undantag av lönerna till
prästen och kantorn. Kostnader för uppgiftsområdet det egentliga begravningsväsendet är
kostnader för förvaring och transport av avlidna samt köpta tjänster för kremering. Andra
kostnader för det här uppgiftsområdet är kostnader för grävning, fyllning och iståndsättning
av gravar. Eventuella intäkter för ovan nämnda arbeten bokförs på detta uppgiftsområde.
Som kostnader för jordfästning och begravning inkluderas bl.a. kyrkvaktmästarens lön jämte
bikostnader på basis av uppskattad arbetstid.
Prästens och kantorns löner inklusive lönebikostnader för kristna jordfästningsförrättningar
och minnesstunder bokförs på uppgiftsområdet jordfästningar under huvudtiteln
församlingsverksamhet.
Kostnader för och eventuella intäkter av minnesstunder bokförs under huvudtitel 5 på
fastigheten och köksverksamheten i fråga. Minnestundernas andel av de interna
hyreskostnaderna för ovan nämnda fastighet bokförs på uppgiftsområdet jordfästning under
huvudtiteln församlingsverksamhet.

