
Kontotyper Börjar på Debet Kredit

Tillgångar 1

EK & skulder 2

Inkomster 3 & 8

Utgifter 4, 5, 6, 7 & 8
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Om du pluggar in nedanstående mall kommer du kunna bokföra korrekt under 
”resten av ditt liv”, det är lite som att köra bil. Samma växel i samma läge vid 
samma situation. Det innebär att du alltid använder samma kod [konto] vid 
samma sorts affärshändelse.

Kontotyper
I kontoplanen har olika affärshändelser fått olika nummer [koder] så  du kan 
hålla isär dem. De  olika affärshändelserna är uppdelade under fyra olika kon-
totyper. Dessa fyra är,

‣ Tillgångar.
‣ Eget kapital & skulder.
‣ Inkomster.
‣ Utgifter.

Första siffran
Vilka kontotyper det är, ser du på första siffran i kontonumret. T ex,

1920, början på 1 Tillgång.
2018, börjar på 2 Eget kapital & skulder.
3010, börjar på 3 Inkomst.
5010, börjar på 5 Utgift.
7510, börjar på 7 Utgift.

Konton
För att separerar alla olika affärshändelser och samla alla liknande  affärs-
händelser har BAS-planen, kontoplanens namn, gett varje affärshändelse sin 
egen specifika kod [kontonummer].

Du ska inte blanda ihop begreppet kontonummer med bankkonto. När vi pra-
tar konto menar vi egentligen en fyrställig kod, t ex 5010 Lokalhyra. Den finns 
enbart för att datorn ska kunna hantera din affärshändelse. Du sätter inte in 
pengar på ett konto eller tar ut pengar från det.
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Konto Namn Debet Kredit

1910 Kassa 200

4010 Varuinköp 200

Konto Namn Debet Kredit

1910 Kassa 8 000

3010 Försäljning 8 000

Konto Namn Debet Kredit

2440 Leverantörsskulder 5 000

4010 Varuinköp 5 000

Kontanta affärshändelser
Jenny på System & Design UF tar ut 200 kr från företagets kassa och går och 
köper fem  stycken pärmar för 200 kr inkl. moms. Eftersom ett UF-företag inte 
är momsregistrerat bokförs ingen moms.

Jenny bokför företagets inköp och var pengarna som hon betalt med kom 
från. 

‣ Konto ”1910 - Kassa” registrerar utbetalningen från företagets kassa. 
‣ Konto ”6110 - Kontorsmaterial” - registrerar inköp av 5 pärmar.

---

System & Design UF säljer två  grafisk  blad på en mässa. Kunderna betalar 
kontant 4 000 kr per grafiskt blad. Eftersom  ett UF-företag inte är momsreg-
istrerat kan företaget inte lägga på moms på sin försäljning.

Jenny bokför företagets försäljning och vart pengarna som kunderna inbetalt 
har placerats.

‣ Konto ”1910 - Kassa” - registrerar inbetalningen till företagets kassa.
‣ Konto ”3010 - Försäljning” - registrerar försäljning av två grafiska blad.

Affärshändelser på kredit
Kål UF som säljer egentillverkad surkål köper in 200 kg kål från den lokala 
bonden. Fakturan som anländer är på 4 000 kr exkl. moms 1 000 kr. Eftersom 
ett UF-företag inte  är momsregistrerat kan företaget inte  särredovisa momsen 
utan den registrerad som en varukostnad.

Pelle bokför företagets varuinköp och leverantörsskuld.

‣ Konto ”2440 - Leverantörsskulder” - registrerar företagets skuld.
‣ Konto ”4010 - Varuinköp” - registrerar inköp av 200 kg kål.
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