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Rakennerahastomomentilta hanketoteuttajille maksettavien ennakkomaksujen
kirjaamisesta
EU-ohjelmakaudella 2014–2020 on hyväksytty ennakkomaksujen maksaminen hanketoteuttajille laissa alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014, voimaan 20.1.2014). § 20 …Tukea voidaan maksaa ennakkoon, jos
se on hankkeen toteuttamisen kannalta perusteltua.
Ennakkoa voivat maksaa välittävät toimielimet, joita ovat lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) 11 §:n mukaan työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maakuntien liitot, elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukset ja Innovaatiorahoituskeskus Tekes, jotka kaikki toimivat valtionapuviranomaisina. Aikaisemmilla EU-ohjelmakausilla vain maakuntien liitot ovat
voineet myöntää rakennerahastoista hankkeille ennakkoa.
EU-rakennerahastoista maksetut menot ja vastaava kansallinen rahoitusosuus on bruttobudjetoitu momentille 32.50.64. Tuloutus EU:lta kirjataan momentille 12.32.50 ja takaisinperinnät hankkeilta kirjataan momentille 12.39.10. Ennakko maksetaan hankkeelle ennen ensimmäisen maksatushakemuksen toimittamista. Ennakkomaksu voidaan
kuitata hankkeen maksatushakemuksista joko kokonaan yhdestä tai useammasta sen
määrästä riippuen.
Pyydetään ohjausta seuraavien tiliöintien muodostamisessa valtion talousarviotaloudessa toimivan välittävän toimielimen kirjanpidossa:
1. Ennakon maksu kirjataan rakennerahastomomentin veloitukseksi. Mille LKPtilille ennakon maksu kirjataan?
Vastaus (annettu 18.2.2014): Rakennerahastomomentit on budjetoitu maksuperusteella, liikekirjanpidossa ennakkomaksu kirjataan samalla perusteella siirtotalouden menoksi ao. 8-alkuiselle LKP-tilille (TaA 42 d §) saajan sektorin mukaan. (Valtion virastot eivät pääsääntöisesti maksa ennakkoja toinen toisilleen.
Virastojen väliset rahoitustapahtumat eivät ole siirtomenoja vaan määrärahan
käyttöoikeuksia.)
2. Miten toimitaan, kun ennakko pysyy tilinpäätöksen yli, koska maksatushakemus
ei ehdi kuitata sitä? Entä silloin, kun maksatushakemus kirjataan seuraavalle
vuodelle ennakkoa vähentäen, mutta ei kokonaan sitä vielä kattaen?
Vastaus (annettu 18.2.2014):Tapahtuma on kirjattu edelliselle vuodelle menoksi, koska momentti on maksuperusteinen. Menoon kohdistettavien maksatusten
seuranta on järjestettävä erikseen, esimerkiksi hankejärjestelmässä.
3. Miten tiliöidään takaisinperintä, esim. hankkeen keskeyttämisen vuoksi joko samana tai seuraavina vuosina tai maksun virheen johdosta?
Vastaus (annettu 18.2.2014): Kirjataan ryhmään 831 Siirtotalouden kulujen palautukset sektorin mukaiselle tilille maksuperusteella, koska momentti 12.39.10
on maksuperusteinen.
Vastaukset on annettu vastauspäivänä voimassa olevien normien pohjalta ja niitä sovellettaessa on otettava huomioon mahdollinen normien muuttuminen.
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4. Miten toimitaan, jos ennakko jää tappioksi, jota ei pystytä perimään takaisin?
Vastaus (annettu 18.2.2014): Koska vain onnistuneet takaisinperinnät kirjataan
Siirtotalouden kulujen palautuksiin, tästä ei synny tiliöintiä. Maksettu ennakko jää
kertymäksi siirtotalouden kuluihin.
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