
Konto Namn Debet Kredit

7010 Löner 1 5 000

2710 Preliminär skatt 2 1 500

1930 Checkräkningskonto 3 3 500

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

Lön
Din lön utbetalas för att få en prestation utförd under en viss period till nytta 
för ett företag, organisation eller annan. Lönen utbetalas normalt i pengar 
men den kan även ges i olika former av varor eller tjänster, s k förmåner.

Din lön är normalt en månadslön men kan även vara tidsbaserat, t ex timlön 
eller dagpenning. Din lön baseras oftast på arbetad tid men kan även baseras 
på resultat i form av beting, ackordlön eller provision. 

Sociala avgifter
När du betalar ut lön till en anställd ska du även betala in arbetsgivaravgifter 
till Skatteverket. Sociala avgifter består av lagstadgade  arbetsgivaravgifter 
som hjälper att bekosta samhällets sociala skyddsnät.

Bruttolön 
Din lön före avdrag för preliminär skatt.

Nettolön 
Din lön efter avdrag för preliminär skatt.

Lönekostnad
Företagets totala kostad för lön = bruttolön + sociala avgifter.

Exempel, nivå E
Adam har delat ut varuprover till företagets kunder. Lådbilen AB betalar ut lön 
för ett antal timmars arbete. Kommunalskatten i Helsingborg är 30% och 
sociala avgifter är 40%. Bokför företagets löneutbetalning den 25 augusti.

+ Bruttolön 5 000 kr
−  Preliminär skatt, 30 % 1 500 kr  5 000 kr x 0,30.
= Nettolön 3 500 kr Utbetalas till löntagaren.

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.

Lön, sid 1  [1]
är betalning för att du utför ett arbete - nivå E www.biz4you.se
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