
Konto Namn Debet Kredit

7010 Löner 1 100 000

2710 Preliminär skatt 2 33 000

1930 Checkräkningskonto 3 67 000

7510 Arbetsgivaravgifter 4 32 000

2731 Skuld arbetsgivaravgifter 5 32 000

2710 Preliminär skatt 6 33 000

2731 Skuld arbetsgivaravgifter 7 32 000

1630 Avräkning skatter & avgifter 8 65 000

”go green & keep on screen – tänk smart – bli jordklok”
För att spara på vår miljö har vi valt att visa filen on screen.

Exempel, nivå A
Flexus AB är ett konsultbolag som säljer flexibla  träningslösningar till stress-
ade kvinnor i karriären. Patricia som är ägare  tar ut 100 000 kr i månadslön. 
Kommunalskatten i Sollefteå är 33 % och sociala avgifter är 32 %. Bokför fö-
retagets löneutbetalning den 25 oktober och dess utbetalning till skattekontot 
månaden efter.

 Bruttolön 100 000 kr
−  Preliminär skatt, 33 % 33 000 kr  100 000 kr x 0,33.
= Nettolön 67 000 kr Utbetalas till löntagaren.

Arbetsgivaravgifter 
= bruttolönen x 32%. 
= 100 000 x 0,32. 
= 32 000 kr. 

Noter
1 Bruttolönen är en lönekostnad som påverkar företagets resultaträkning.

2 Den preliminära skatten behåller företaget till den 12:e  i månaden efter då 
 den utbetalas till Skatteverket. Det är därför den bokförs som en skuld.

3 De pengar som är kvar när skatten är dragen betalas ut till Anders bank-
 konto. Utbetalningen sker från ett av företagets  ”likvida konto”, t ex check- 
 räkningskonto, Plusgiro eller kassa.
4 Arbetsgivaravgiften är en kostnad som påverkar företagets resultaträkning.

5 Arbetsgivaravgiften utbetalas till Skatteverket den 12:e i månaden efter
 löneutbetalningen. Det är därför den bokförs som en skuld.
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Konto Namn Debet Kredit

1930 Checkräkningskonto 9 65 000

1630 Avräkning skatter & avgifter 10 65 000

Konto Namn Debet Kredit

7090 Förändring semesterlöneskuld 11 12 000

2920 Upplupna semesterlöner 12 12 000

7519 Sociala avgifter semesterlön 13 3 840

2941 Upplupna sociala avgifter på sem lön 14 3 840

Noter .. forts
6 Skulden för preliminär skatt nollställs [debiteras] och förs över till  skatte-
 kontot.

7 Skulden för arbetsgivaravgifter nollställs [debiteras] och förs över till
 skattekontot.

8 Den preliminära skatten och arbetsgivaravgiften behåller företaget till den 
 12:e i månaden efter löneutbetalningen. Den utbetalas då till Skatteverket. 
 Därför bokförs den som en skuld på skattekontot.

Enligt Skatteverket ska samtliga företag hålla en uppdaterad huvudbok av 
skattekontot, konto 1630/2012. Företaget måste nollställa skuldkontona och 
föra över de upplupna skulderna från konto 2710 & 2731 till skattekontot. Det 
innebär att hela skulden förs över till skattekontot.

Utbetalning till Skatteverket från företagets skattekonto

Noter
9 Utbetalningen görs från ett ”pengakonto”.

10  När företaget betalar sin skuld till Skatteverket försvinner deras skuld.

Semesterlön
I företagets bokslut räknar man fram årets upplupna semesterlön som är 12% 
av bruttolönen.

Upplupen semesterlön
= bruttolönen x 12 %. 
= 100 000 x 0,12.
= 12 000 kr.

Upplupen arbetsgivaravgift på semesterlön  
= upplupen semesterlön x 32 %.
= 12 000 x 0,32.
= 3 840 kr.
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Noter
11  Eftersom semesterlönen baseras på årets bruttolön och påverkar företagets 
 totala lönekostnad ska den även påverka årets resultat. 

12  Semesterlönen har påverkat årets resultat men inte betalts ut. Det gör den 
 under sommaren nästa år. Eftersom företaget behåller pengarna tills sem-
 esterlönen utbetalas året efter intjänandeåret bokförs den som en skuld.

13  Som en följd av att semesterlönen baseras på  årets bruttolön kommer äv- 
 en arbetsgivaravgiften på semesterlönen påverka företagets totala löne- 
 kostnad. Även denna påverkar årets resultat.

14   De upplupna arbetsgivaravgifterna  på semsterlöner betalas ut den 12:e 
 månaden efter semesterlönen utbetalats. [nästa år]. Därför bokförs den 
 som en skuld.

Bokföringsnämnen
Enligt bokföringsnämndens [BFN] rekommendationer ska företaget bokföra 
upplupen semesterlön och upplupen arbetsgivaravgift på semesterlönen, i 
samband med löneutbetalningen.

Enligt min erfarenhet bokför de större företagen semesterlönen i samband 
med löneutbetalningen den 25:e. De mindre  företaget brukar göra denna 
bokföring på hela årets samlade bruttolön i samband med bokslutet.
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