
Anläggningstillgång 
En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas 
eller innehas under en längre tid. Med längre tid menas >1 år.

Ekonomisk livslängd 
När du köper din inventarie kan du aldrig veta  hur länge den finns kvar i före-
taget. Den kan gå sönder, bli stulen, du slänger den eller du säljer den vidare.

I företagets bokföring används inte den verkliga livslängden utan en eko-
nomisk livslängd. Ekonomisk livslängd är ett redovisningstekniskt begrepp 
som oftast dyker upp inför ett företags bokslut. Det är den tid som en inves-
tering är, eller bedöms vara, företagsekonomiskt lönsam. Den ekonomiska 
livslängden kan t ex vara 5 år för en personbil, 10 år för en lastbil och 30 år 
för en fastighet.

Teknisk livslängd
Den ekonomisk livslängden skiljer sig från inventariens tekniska livslängd. 
Den tekniska livslängden är den tid som  en tillgång är funktionsduglig och le-
vererar nytta till företaget.

Eftersom en anläggningstillgång oftast lever längre än den ekonomiska livs-
längden är den tekniska livslängden alltid längre  eller lika lång som den eko-
nomiska livslängden.

Värdeminskning
När du köper en bil privat kommer den sjunka i värde  p g a att den använts. 
Den årliga värdeminskningen fungerar på samma sätt i ett företag. 

En anläggningstillgång minskar i värde över tiden. För att kunna kostnadsföra 
en investering måste den periodiseras över det antal år som den förväntas 
vara till ekonomisk  nytta för företaget. Tillgångar som  skrivs av [periodiseras] 
är t ex maskiner, verktyg, inventarier, bilar, markanläggningar och byggnader. 

Avskrivning
I företagets bokföring heter årets värdeminskning avskrivning enligt plan eller 
planenlig avskrivning. Avskrivning erhålls genom att anskaffningsutgiften de-
las med den ekonomiska livslängden, d v s avskrivning = utgift ÷ ekonomisk 
livslängd.

Avskrivning är ett redovisningsbegrepp som innebär att anskaffningsutgiften 
för en tillgång periodiseras, d v s fördelas på så många  år som motsvarar den 
beräknade ekonomiska livslängden. 

Exempel
Ett företag köper in en lastbil för 1 000 000 kr exklusive moms. Den ekonom-
iska livslängden bedöms till 5 år. Då blir avskrivningstakten 20 % per år i 5 år. 
Om den ekonomiska  livslängden istället bedöms till 10 år blir avskrivnings-
takten 10 % per år i 10 år.

Avskrivning

Avskrivning under fem år Avskrivning under tio år
= utgift exklusive moms ÷ 5 år. = utgift exklusive moms ÷ 10 år.
= 1 000 000 kr ÷ 5 år = 1 000 000 ÷ 10 år.
= 200 000 kr per år i 5 år. = 100 000 kr per år i 10 år.
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