
Konto Namn Debet Kredit

2440 Leverantörsskulder 200 000

4010 Varuinköp 160 000

2641 Ingående moms 40 000

6 000 4 800

1 200

6 000 kr x 0,80 = 4 800 kr

6 000 kr x 0,20 = 1 200 kr

En erhållen kassarabatt betraktas som  en kostnadsminskning. När företaget 
väljer att betala tidigare för att få rabatt kommer deras kostnader att påverk-
as negativt; de minskar.

En erhållen kassarabatt uppstår när ett företag får rabatt från sina leveran-
törer. Erhållen kassarabatt uppstår vid utbetalningstillfället. Den erhållna ra-
batten påverkar inte den ursprungliga  fakturans varuvärde och moms. Rabatt-
en dras ifrån det ursprungliga belopp som ska utbetalas.

Rabatt
Alla människor gillar en ”good deal”, rea, erbjudande eller rabatter av olika 
slag. När en leverantör erbjuder rabatt kan det liknas vid en kreditfaktura. 
Det belopp i kronor som du slipper betala [rabatten] påverkar inköpsvärdet 
och moms och regleras vid utbetalningstillfället.

Två delar
En rabatt är en likvid händelse och erhålls  i kronor. En erhållen rabatt består 
av varuvärde och moms och påverkar företagets inköp positivt; de minskar.

När en leverantör t ex ger dig 6 000 kr i rabatt innebär detta att företagets 
kostnader minskar med 4 800 kr. Det minskade inköpet genererar även en 
minskad ingående moms på 1 200 kr.

Bokföring
Företaget erhåller kassarabatt och betalar ut mindre pengar till sin leverantör.

Företaget erhåller den ursprungliga fakturan från leverantören.
På fakturan finns villkoret ”30 dagar eller 10 dagar minus 3 %”.

Företaget väljer att betala sin leverantör före 10 dagar och erhålla rabatt.
Det bokför erhållen rabatt i samband med företagets utbetalning.

Det minskade inköpet och ingående momsen bokförs på kreditsidan. 

Erhållna kassarabatter, sid 1  [2]
när företaget ger rabatt till sina kunder www.biz4you.se
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Konto Namn Debet Kredit

2440 Leverantörsskulder 20 000

1930 Checkräkningskonto 19 600

4731 Erhållna kassarabatter 320

2641 Ingående moms 80

Konto Namn Debet Kredit

2440 Leverantörsskulder 200 000

1930 Checkräkningskonto 194 000

4731 Erhållna kassarabatter 4 800

2641 Ingående moms 1 200

Konto Namn Debet Kredit

2440 Leverantörsskulder 20 000

4010 Varuinköp 16 000

2641 Ingående moms 4 000

Minskad utbetalning 194 000 kr 200 000 x 0,97
Erhållen kassarabatt 6 000 kr 200 000 x 0,03

Minskat varuinköp 4 800 kr 6 000 x 0,80
Minskad ingående moms 1 200 kr 6 000 x 0,20

Exempel
01 feb, verifikation 87 - utgift
Den 01 feb erhåller Boxholm Oil AB en faktura från Meka  Mera AB, 20 000 kr 
inkl. moms 4 000. På fakturan anges villkoret ”30 dagar eller 10 dagar minus 
2 %.”

11 feb, verifikation 101 - utbetalning
Boxholm Oil AB, väljer att nyttja rabatten. De betalar före 10 dgr och erhåller 
då 2 % kassarabatt. När företaget bokför deras utbetalning tar de hänsyn till 
deras minskade kostnader [erhållen kassarabatt].

Minskad utbetalning 19 600 kr 20 000 x 0,98
Erhållen kassarabatt 400 kr 20 000 x 0,02

Minskat varuinköp 320 kr 400 x 0,80
Minskad ingående moms 80 kr 400 x 0,20

Erhållna kassarabatter, sid 2  [2]
när företaget ger rabatt till sina kunder www.biz4you.se

Chris Hansson ©
créateur des entrepreneurs www.biz4you.se

Er
hå

lle
n 

ra
ba

tt
Er

hå
lle

n 
ra

ba
tt

*Uv����.�jn��������[R�phm���;�|�
*Uv����.�jn��������[R�phm���;�|�

