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En inkomst uppstår redovisningstekniskt den dag företaget skriver,
‣ En faktura.
‣ Ett kvitto.
Begreppet kopplas till dokumentets [fakturans eller kvittots] varuvärde. Utgiften uppstår löpande under året när företaget säljer olika varor och/eller
tjänster.
Unik
En inkomst är unik och är alltid kopplat till en specifikt försäljning. Den uppstår endast vid ett tillfälle; försäljningstillfället.
100 %
Det är först när företaget skriver en faktura eller ett kvitto som du med 100
% säkerhet vet vad som står på fakturan eller kvittot och kan bokföra affärshändelsen.
Inga pengar
Inkomsten är kopplat till det fysiska dokumentet [verifikationen] och beskriver [verifierar] enbart ett värde, t ex att företaget sålt 200 pärmar för 22,50
kr/st, totalt 4 500 kr exklusive moms.
Inkomsten inte har inte med fysiska pengar att göra utan är endast ett värde
som ska registreras i företagets bokföring. I ovan exempel på kontot ”försäljning”.
Olika sätt
Ditt företag kan sälja varor/tjänster kontant eller på kredit. När du säljer
kontant får du betalt direkt och när du säljer på kredit får du normalt betalt
efter 30 dagar.
En inkomst uppstår när du,
‣ Skriver ett kvitto i samband med en kontant försäljning.
‣ Skriver en faktura i samband med en kreditförsäljning.
Registrering
Du registrerar företagets inkomster när företaget skriver ut sin faktura, ett
kvitto eller dylikt som bekräftar [verifierar] att försäljningen ägt rum, d v s att
du sålt det du påstår att du sålt vid ett specifikt datum.
Bokföring
I BAS-planen finns många inkomstkonton. De är uppdelade i två kontoklasser 3 & 8. Exempel på inkomstkonton kan t ex vara,
3010
3730
3910
8310

–
–
–
–

Försäljning.
Lämnad rabatt.
Hyresintäkter.
Intäktsräntor.

Chris Hansson

3520
3740
3997
8331

–
–
–
–

Frakt.
Öres- & kronutjämning.
Sjuklöneersättning.
Valutakursvinst.
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Exempel
Kujtim som är ekonomisk ansvarig i företaget FORward UF ska bokföra företagets första inkomst.
Eftersom det varit lite missförstånd med företagets danska leverantör har de
inte hunnit sälja något under hösten. FORward UF:s första försäljningstillfälle
blir därför under julmässan. Under mässdagen har företaget sålt 83 träningsstrumpor á 112 kr.
Datum: den 28 november 20x1.
Inkomst: 83 strumpor á 112 = 9 296 kr inklusive moms.
Inkomsten uppstår den 28 nov, det datum som Kujtim skriver och lämnar
över företagets kvitton till kunderna. På julmässan betalar kunderna kontant
och pengarna läggs i FORward UF:s kassa.
Så här bokförs affärshändelsen.
Konto

Namn

Debet

1910

Kassa

9 296

3011

Försäljning, mässor

Kredit

9 296

Företagets inkomst registreras på konto 3011 - Försäljning, mässor och deras
inbetalning registreras på konto 1910 - Kassa. Eftersom ett UF-företag inte är
momsregistrerat bokförs ingen moms.
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