
En inbetalning uppstår när pengar [likvida  medel] byter ägare och redovis-
ningstekniskt när företaget får betalt in pengar till deras,

‣ Kassa.

‣ Bankkonto.

Begreppet är kopplat till själva pengatransaktionen. Inbetalningen uppstår när 
företaget får betalt av sina kunder för de varor och/eller tjänster som de sålt. 
En inbetalning är ett inflöde  av pengar som är kopplat till betalningstidpunkt-
en. En inbetalning är normalt = inkomst + moms.

Likviditet
Företagets kontanta  medel kallas likvida tillgångar och finns direkt tillgängliga 
som kontanter i företagets kassa eller som pengar på företagets olika  konton. 
När företaget får betalt in pengar ökar deras likvida medel precis på samma 
sätt som din privata börs ökar när du säljer din begagnade iPhone.

Kopplat till inkomsten
Företagets inbetalning är kopplat till en inkomst som normalt uppstår när de 
sålt varor eller tjänster.

Ibland kan företaget ge samtycke  till att kunden kan delbetala deras inkomst 
över flera månader. Om du säljer 200 T-shirts á 100 kr kan kunden få lov att t 
ex betala 5 000 kr varje månad, i 4 månader.

En inbetalning sker,

‣ Direkt vid kontant försäljning.

‣ Efter överenskommen kredittid, normalt 30 dgr, vid kreditförsäljning.

‣ Uppdelad över flera månader vid delbetalning.

Kontant försäljning
När företaget säljer en vara eller tjänst kontant sammanfaller inbetalning och 
inkomst i tiden. Det innebär att de  uppstår vid samma tidpunkt. Observera att 
summan av inbetalningen inte är samma som inkomstens värde.

Registrering
Du registrerar företagets inbetalning på det datum när företaget får inbetalt  
pengar, till kassa eller bank, för en faktura eller ett kvitto från en försäljning.

Bokföring
De konton i BAS-planen [kontoplanen] som normalt är kopplat till företagets 
inbetalning är,

1910 – Kassa.
1920 – Plusgiro.
1930 – Checkräkningskonto.
1940 – Övriga bankkonto.

Beloppen på ovan angivna konton ökar när pengar inbetalas till företaget.
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Konto Namn Debet Kredit

1930 Checkräkningskonto 1 250

3015 Försäljning, webb 1 250

Exempel
Det Glada Köket UF har fått en sponsor att betala  en liten annons i Lokaldelen 
i Landskrona. Den gav utslag och under söndagen såldes totalt tio vikbara 
skärbrädor för totalt 1 250 kr. 

Eftersom företaget har sålt kontant via sin webbshop uppstår deras inbetal-
ning och inkomst vid samma tidpunkt. Ellen som är ekonomiskt ansvarig 
bokför deras kontanta inbetalning till företagets bankkonto.

Datum: den 12 februari 20x2.
Inbetalning: 10 st skärbrädor á 125 kr = 1 250 kr.

Så här bokför du affärshändelsen.

Företagets inbetalning registreras på  konto 1930 - Checkräkningskonto och 
deras inkomst registreras på konto 3015 - Försäljning, webb. Eftersom ett UF-
företag inte är momsregistrerat bokförs ingen moms. 
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