
Konto Namn Debet Kredit

1510 Kundfordringar 100 000

3010 Försäljning 80 000

2611 Utgående moms 20 000

5 000 4 000

1 000

5 000 kr x 0,80 = 4 000 kr

5 000 kr x 0,20 = 1 000 kr

En lämnad kassarabatt betraktas som en intäktsminskning. När företaget 
väljer att lämna rabatt till sina kunder kommer deras inkomster att påverkas.  

En lämnad kassarabatt uppstår när ett företag ger rabatt till sina kunder och 
den uppstår vid inbetalningstillfället. Den lämnade rabatten påverkar därför 
inte den ursprungliga fakturans varuvärde och moms. Rabatten dras ifrån det 
ursprungliga belopp som kunden ska betala.

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 kunden slipper betala  påverkar försäljning och moms 
och regleras vid inbetalningstillfället.

Två delar
En rabatt är en likvid händelse och lämnas i kronor. En lämnad rabatt består 
av varuvärde och moms och påverkar företagets försäljning negativt.

När företaget t ex ger kunden 5 000 kr i rabatt innebär det att företagets in-
komster minskar med 4 000 kr. Den minskade  försäljningen genererar även 
en minskad utgående moms på 1 000 kr.

Bokföring när företaget lämnar kassarabatt
och får mindre pengar inbetalt från sin kund.

Ditt företag skriver ut och skickar den ursprungliga fakturan till kunden.

På fakturan skriv villkoret ”30 dagar eller 10 dagar minus 5 %”. 

Du vet inte om kunden väljer att betala tidigare för att få rabatt förrän peng-
arna inbetalts till företagets bankkonto. När kunden väljer att betala före 10 
dagar för att erhålla rabatt bokför du rabatten i samband med kundens inbe-
talning.

Den minskade försäljningen och utgående momsen bokförs på debetsidan. 
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Konto Namn Debet Kredit

1510 Kundfordringar 100 000

1930 Checkräkningskonto 95 000

3731 Lämnade kassarabatter 4 000

2611 Utgående moms 1 000

Konto Namn Debet Kredit

1510 Kundfordringar 80 000

3010 Försäljning 64 000

2611 Utgående moms 16 000

Konto Namn Debet Kredit

1510 Kundfordringar 80 000

1930 Checkräkningskonto 76 800

3731 Lämnade kassarabatter 2 560

2611 Utgående moms 640
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Minskad inbetalning 95 000 kr 100 000 x 0,95
Lämnad kassarabatt 5 000 kr 100 000 x 0,05

Minskad försäljning 4 000 kr 5 000 x 0,80
Minskad utgående moms 1 000 kr 5 000 x 0,20

Exempel
15 okt, ver 122 - inkomst
Den 15 okt skickar Gås & Dun AB en faktura till Nål & Tråd AB, 80 000 kr inkl. 
moms 16 000. På fakturan anges villkoret ”30 dagar eller 10 dagar minus 4 
%.”

24 okt, ver 163 - inbetalning
Eftersom Nål & tråd AB väljer att betala före  10 dagar lämnar Gås & Dun AB 4 
% rabatt. När företaget bokför sin inbetalning tar de hänsyn till deras minska-
de försäljning [lämnade kassarabatt].

Minskad inbetalning 76 800 kr 80 000 x 0,96
Lämnad kassarabatt 3 200 kr 80 000 x 0,04

Minskad försäljning 2 560 kr 3 200 x 0,80
Minskad utgående moms 640 kr 3 200 x 0,20

Lämnade kassarabatter, sid 2  [2]
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