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Höjd beloppsgräns för redovisning av 
anläggningstillgångar 

Beslut 

Ekonomichefen beslutar 

 

att fastställa beloppsgränsen för att maskiner och inventarier ska redovisas som 

anläggningstillgångar till 30 tkr. Det innebär att maskiner och inventarier med en 

ekonomisk livslängd på tre år eller mer och med ett anskaffningsvärde på 30 tkr 

eller mer (exklusive moms) ska redovisas som anläggningstillgångar. 

att den nya beloppsgränsen ska gälla från och med 1 januari 2023. 

Redogörelse för ärendet 

SLUs nuvarande beloppsgräns för aktivering av anläggningstillgång är inköp på 20 

000 kr eller mer, och har tillämpats från 1 januari 2008. För egenutvecklade 

immateriella tillgångar samt förbättringsutgifter på annans fastighet gäller 

beloppsgränsen 100 000 kr eller mer.  

Enligt ESV allmänna råd till 5 kap 1§ förordningen om årsredovisning och 

budgetunderlag får myndigheter redovisa maskiner, inventarier mm av mindre 

värde som kostnad. Gränsen för mindre värde bör enligt ESVs allmänna råd sättas 

med utgångspunkt i ett anskaffningsvärde exklusive mervärdesskatt som 

understiger ett halvt prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). 

Prisbasbeloppet för 2023 har fastställts till 52 500 kr, vilket innebär att ett halvt 

prisbasbelopp är 26 250 kr. 

Med hänsyn till att den nuvarande beloppsgränsen inte har justerats under många år 

och numera understiger den av ESV rekommenderade beloppsgränsen om ett halvt 

basbelopp har ekonomiavdelningen under 2022 sett över förutsättningarna för att 

höja beloppsgränsen för aktivering av maskiner och inventarier. Beloppsgränsen på 

100 000 kr för aktivering av egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar 

samt förbättringsutgifter på annans fastighet kvarstår oförändrad. 
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Motiv till beslutet 

En höjning av beloppsgränsen skulle framför allt medföra minskad administration 

vad gäller hantering av anläggningstillgångar . Med hänsyn till att ett halvt 

prisbasbelopp för år 2023 har fastställts till 26 250 kr föreslås den nya 

beloppsgränsen för aktivering av materiella och köpta immateriella 

anläggningstillgångar med en livslängd på tre år eller mer höjas till 30 000 kr. 

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

Höjningen av beloppsgränsen innebär främst en administrativ förenkling för 

universitetet. 

Under en övergångstid kommer SLU:s resultat att påverkas genom att ca 3 mnkr 

mer än tidigare kommer att direktavskrivas varje år, samtidigt som avskrivningar 

på tidigare anskaffade anläggningstillgångar med anskaffningsvärde mellan 20 tkr 

och 30 tkr fasas ut. Bedömningen är att resultatpåverkan inte är väsentlig med 

hänsyn till att SLUs totala kostnader uppgår till närmare 3,9 miljarder (2021). 

Beslut i detta ärende har fattats av ekonomichef Sven Carlsson efter föredragning 

av redovisningschef Åsa Cervin Hedfors. 

Sven Carlsson 
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