
Konto Namn Debet Kredit

7010 Löner 1 20 000

2710 Preliminär skatt 2 6 000

1930 Checkräkningskonto 3 14 000

7510 Arbetsgivaravgifter 4 8 000

2731 Skuld arbetsgivaravgifter 5 8 000

”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 C
Läxhjälpen AB har anställt Felicia och Cattis till att utbilda ett antal ungdomar 
i årskurs 8, i Matematik och Engelska. Kommunalskatten i Helsingborg är 30 
% och sociala avgifter är 40 %. Bokför företagets löneutbetalning den 25 
april.

+ Bruttolön 20 000 kr
−  Preliminär skatt, 30 % 6 000 kr  20 000 kr x 0,30.
= Nettolön 14 000 kr Utbetalas till löntagaren.

Det räcker tyvärr inte att endast bokföra lönen utan företaget är skyldiga att 
betala sociala avgifter till staten. Det innebär att du måste räkna ut storleken 
på företagets arbetsgivaravgifter. 

Arbetsgivaravgifter 
= bruttolönen x 40 %. 
= 20 000 kr x 0,40. 
= 8 000 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.

Sociala avgifter
Beloppen för sociala avgifter fastställs  varje år. I våra exempel har vi för 
enkelhetens skull använt oss av 40 %. 
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