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5.  Kontoplan och SRU-kopplingar

Kontoplan BAS 2018
En fyrkant ( ) i tabellen anger att kontot ingår i det urval av konton som för de flesta före-
tag är tillräckligt för en grundläggande bokföring.

1 Tillgångar

10 Immateriella anläggningstillgångar

  Huvudkonton   Underkonton 

(Ej K2) 1010 Utvecklingsutgifter (Ej K2) 1011 Balanserade utgifter för utveckling
   (Ej K2) 1012 Balanserade utgifter för programvaror
   (Ej K2) 1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade 

utgifter
   (Ej K2) 1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade 

utgifter
 1020 Koncessioner m.m.  1028 Ackumulerade nedskrivningar på konces-

sioner m.m.
    1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner 

m.m.
 1030 Patent  1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent

    1039 Ackumulerade avskrivningar på patent
 1040 Licenser  1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser
    1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser
 1050 Varumärken  1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken
    1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken

 1060 Hyresrätter, tomträtter 
och liknande 

 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, 
tomträtter och liknande

    1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, 
tomträtter och liknande

 1070 Goodwill  1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill
    1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill
 
 

1080 
 

Pågående projekt och 
förskott för immateriella 
anläggningstillgångar 

 1081 

1088 

Pågående projekt för immateriella 
anläggnings tillgångar
Förskott för immateriella anläggningstillgångar

 

11 Byggnader och mark

  Huvudkonton   Underkonton 

 1110 Byggnader  1111 Byggnader på egen mark
    1111 Byggnader på annans mark
    1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader
    1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader
 1120 Förbättringsutgifter på 

annans fastighet 
 1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättrings-

utgifter på annans fastighet
 1130 Mark   
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12 Maskiner och inventarier 

12 Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier enligt denna kontogrupp utgör tillsam-
mans med kontogrupp 11 Byggnader och mark posten Materiella 
anläggningstillgångar i balansräkningen.

I kontogruppen redovisas följande tillgångar:

Maskiner och andra tekniska anläggningar avsedda för produk-
tionen.
Inventarier, verktyg och installationer avsedda för hjälpavdelning-
ar, administration och försäljning.
Övriga materiella anläggningstillgångar t.ex. djur som klassifice-
rats som anläggningstillgång.
Utgifter som avser pågående nyanläggningar samt förskott i sam-
band med förvärv av materiella anläggningstillgångar.

Av förenklingsskäl får materiella anläggningstillgångar av mindre 
värde och sådana som kan antas ha en ekonomisk livslängd som är 
kortare än tre år kostnadsföras samma år de anskaffas. Detta över-
ensstämmer med IL:s bestämmelse om omedelbart avdrag.

Maskiner och inventarier som inte balanseras redovisas lämpligen 
som kostnad i kontogrupp 54 Förbrukningsinventarier och förbruk-
ningsmaterial.

Följande tabell visar de konton som ingår i kontogrupp 12.

Konto- 

nummer 
Kontonamn Typ av tillgång Exempel

 1210 Maskiner och andra 
tekniska anläggningar 

Maskiner som används i 
drift och tillverkning

 1220 Inventarier och verktyg Inventarier och verktyg 
som används på 
hjälp avdelningar och 
inom administrationen reparation och 

underhåll

  1230 Installationer Installationer som har ett 
värde för företaget men 
som inte är avgörande 
för byggnadens allmänna 
funktion

utrustning

 1240 Bilar och andra 
transportmedel 

Motordrivna fordon

 1250 Datorer Hårdvara till datorer samt 
sådan mjukvara vars 
anskaffningsvärde inte 
kan fastställas

   1260 
(Ej K2)

Leasade tillgångar Finansiella leasingavtal 
där tillgången inte 
redovisas på respektive 
tillgångsslag

Allmänt 
om konto-
gruppens 
innehåll
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 12 Maskiner och inventarier

Konto- 

nummer 
Kontonamn Typ av tillgång Exempel

  1280 Pågående nyanlägg-
ningar och förskott för 
maskiner och inventarier 

Investeringar i nyanlägg-
ningar och förskott för 
maskiner och inventarier

 1290 Övriga materiella anlägg-
ningstillgångar 

Djur som är anläggnings-
tillgång, m.m. 

Efter anskaffningstidpunkten ska materiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärdet (12x0–12x7) med avdrag för acku-
mulerade avskrivningar (12x9) och ackumulerade nedskrivningar 
(12x8). Uppskrivningar debiteras respektive konto (12x0–12x7) och 
krediteras konto 2085 Uppskrivningsfond. Uppskrivning får inte gö-
ras när K2-regler tillämpas.

Av- och nedskrivningar, återföring av nedskrivningar, samt försälj-
ning/utrangering av uppskrivna materiella anläggningstillgångar de-
biteras konto 2085 och krediteras konto 2091.

Avskrivningar enligt plan debiteras konto 7830 Avskrivningar på ma-
skiner och inventarier.

Resultat vid avyttring krediteras konto 3973 Vinst vid avyttring av 
maskiner och inventarier eller debiteras konto 7973 Förlust vid av-
yttring av maskiner och inventarier.

I en kostnadsslagsindelad resultaträkning ska den del av årets utgif-
ter som är hänförliga till egentillverkade anläggningstillgångar brut-
toredovisas. I praktiken bokförs normalt utgifterna löpande i respek-
tive kostnadsslagskonto. Vid bokslutet debiteras kontogrupp 12 och 
kontogrupp 38 Aktiverat arbete för egen räkning krediteras. I och 
med denna kreditering neutraliseras de kostnader som redovisats 
men som faktiskt lagts ned på egentillverkade anläggningstillgångar 
(bruttoredovisning). Se mer under beskrivning av kontogrupp 38.

Jämkning 
Jämkning ska ske om en tillgång som förvärvats i momspliktig verk-
samhet, efter att avdrag för moms har medgetts, börjar användas i 
en inte momspliktig verksamhet eller tvärtom. Jämkning ska också 
ske om en tillgång är förvärvad i en blandad verksamhet och omfatt-
ningen av användningen i de olika verksamheterna ändras eller om 
tillgången avyttras (blandad verksamhet, se instruktionerna till kon-
togrupp 26). Jämkningsreglerna gäller endast när ingående moms 
per investering i maskin eller inventarium uppgår till minst 50 000 
kr per år. Investeringar gjorda under ett år får inte läggas samman. 
Jämkning ska göras om en förändring av maskiner och inventarier 
sker inom fem år från inköpet (korrigeringstiden). Se Momsbroschy-
ren (SKV 552) från Skatte verket. Jämför med jämkning av ingående 
moms vid ändrad användning av fastighet exempel 11-4, sidan 537.

Bokföring i 
BAS

Redovis-
ning i 
resultat-
räkningen

Moms
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12 Maskiner och inventarier 1210

6

Leasing

Leasingavtal klassificeras antingen som operationella eller finansiella. 
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal vari de ekonomiska risker och 
fördelar som är förknippade med ägandet av ett objekt i allt väsentligt 
överförs från leasegivaren till leasetagaren. Äganderätten kan men 
behöver inte slutligen övergå till leasetagaren. Ett finansiellt leasing-
avtal motsvarar i princip ett avbetalningsköp, vilket gör att det teore-
tiskt borde redovisas som tillgång. 

Företag som redovisar enligt K2 ska redovisa alla leasingavtal som 
operationella. Företag som redovisar enligt K3 får av förenklingsskäl 
redovisa alla leasingavtal i juridisk person som operationella. En re-
dovisning enligt reglerna för operationella leasingavtal innebär att 
leasingavgifterna kostnadsförs linjärt över leasingperioden, se bl.a. 
kontogrupp 52 Hyra av anläggningstillgångar. 

I de fall ett företag som redovisar enligt K3 väljer att redovisa ett 
finansiellt leasingavtal som tillgång används konto 1260. 

SCB:s undersökningar FEK och Investeringsenkäten efter frågar upp-
gifter om investeringar och i vissa fall avyttringar av Maskiner och in-
ventarier. Investeringsenkäten särskiljer dessutom värdet av nyteck-
nade leasingkontrakt. SCB:s investeringsbegrepp omfattar tillgångar 
med en ekonomisk livslängd överstigande ett år. Vid rapportering till 
Investeringsenkäten behöver det även tas hänsyn till vad som redo-
visas på kontona 52xx, 5411, 5430, 5491, 55xx och 56xx.

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Kontot visar redovisat värde för maskiner, större specialverktyg och 
andra tekniska anläggningar som används för tillverkning eller utfö-
rande av tjänster. Även t.ex. en grävmaskin i ett entreprenadföretag 
ska bokföras på kontot.

Med maskiner avses generellt användbar grundutrustning med driv-
anordning som normalt är fast uppställd i en arbetslokal. 

Kontot debiteras också utgifter för sådana delar och tillbehör till en 
byggnad, vilka är avsedda att direkt tjäna driften av den närings-
verksamhet som bedrivs i byggnaden, s.k. byggnadsinventarier. I en 
industribyggnad räknas som byggnadsinventarier exempelvis: ingå-
ende maskinfundament, räls- och traversbanor, hissar för godstran-
sporter liksom tankar, behållare och ställningar för lagring, ledningar 
för vatten, avlopp, elektricitet, som är avsedda att direkt betjäna den 
industriella driften, speciella värmeanläggningar och ventilationsan-
läggningar samt särskilda skorstenar för avledande av gaser o.d.

I anskaffningsvärdet för en förvärvad och en egentillverkad maskin 
ska räknas in, utöver inköpspriset för material, utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet. Exempel på sådana utgifter kan vara tull, 
frakt, installation och konsulttjänster. Avdrag ska göras för varura-
batter, bonus och andra liknande prisavdrag. 

Rapporte-
ring till SCB

 1210

Kontots 
innehåll
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Fördjupning 

Kopplingar mellan BAS-konton och balans- och 
resultaträkning enligt K2

En grund för BAS-kontoplanens uppbyggnad är den logiska kopplingen till de lagreg-
lerade uppställningsformerna för resultat- och balansräkningarna. Denna koppling har 
stora pedagogiska fördelar då man enkelt kan få en förståelse för hur kontostrukturen 
är kopplad till företagets årsbokslut/årsredovisning. Den underlättar dessutom möjlig-
heterna att följa en affärshändelse från registreringen till dess slutliga plats i balans- 
och resultaträkningarna. I den följande tabellen framgår hur BAS-kontona är kopplade 
till uppställningsformerna för balans- och resultaträkning enligt K2 för ett aktiebolag 
och en ekonomisk förening.

Kontonamn Konto-nr Rad i ÅR – K2-regler

  BALANSRÄKNING

  TILLGÅNGAR

Fordringar för tecknat men ej inbetalt 
aktiekapital 

1690 Tecknat men ej inbetalt kapital

  Anläggningstillgångar

  Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner 1020 Koncessioner, patent, licenser, 
varumärken samt liknande rättigheterPatent 1030 

Licenser 1040 
Varumärken 1050 
Hyresrätter, tomträtter och liknande 1060 Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill 1070 Goodwill
Pågående projekt och förskott för 
immateriella anläggningstillgångar 

1080 Förskott avseende immateriella anlägg-
ningstillgångar

  Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 1110 Byggnader och mark
Förbättringsutgifter på annans 
fastighet 

1120

Mark 1130 
Tomter och obebyggda 
markområden 

1140 

Markanläggningar 1150 
Maskiner och andra tekniska  
anläggningar 

1210
 

Maskiner och andra tekniska anlägg-
ningar

Inventarier och verktyg 1220 Inventarier, verktyg och installationer
Installationer 1230
Bilar och andra transport medel 1240
Datorer 1250
Övriga materiella  
anläggningstillgångar 

1290

Förbättringsutgifter på annans 
fastighet 

1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet
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Bokföringsexempel 

DEBET KREDIT

Konto Belopp Konto Belopp

7321 660 2710 420

7332 840 2730 269

7510 269 2440 3 000

5830 2 400 1930 1 080

2641 600  

Exempel 72-5 – Bokföring av förmåner

Ett företag har en anställd som har förmån av fri bil. Företaget bok-
för samtliga löpande utgifter i form av leasingavgifter, reparationer 
m.m. på konto 7385 Kostnader för fri bil. För mars månad uppgår 
utgifterna till 4 800 kr.

Förmånsvärdet per månad som den anställde ska beskattas för 
uppgår till 4 500 kr. Förmånsvärdet bokförs på ett konto i den fria 
kontogruppen 71 (här 7110 förmånsvärdet fri bil). Som motkonto 
används konto 7385.

DEBET KREDIT

Konto Belopp Konto Belopp

7385 4 800 2440 4 800

7110 4 500 7385 4 500

Genom att bokföra på detta sätt uppnås två fördelar. För det för-
sta kan underlaget för arbetsgivaravgifter hämtas direkt från konto 
7110. För det andra får arbetsgivaren information om storleken på 
de faktiska utgifterna för förmånen i förhållande till förmånsvärdet. 
I detta fall uppgår kostnaden för mars månad för bilen till 300 kr mer 
än vad den anställde beskattas för.

Exempel 72-6 – Bokföring av förmån som intäkt och per-
sonalkostnad

En anställd har erhållit ett lån av arbetsgivaren på förmånliga vill-
kor. Den anställde ska beskattas för förmånen i inkomstslaget tjänst 
med 5 000 kr. Företagets inkomstskatt påverkas inte eftersom den 
intäkt som ska tas upp med anledning av reglerna om uttagsbe-
skattning möts av en personalkostnad på samma belopp.

DEBET KREDIT

Konto Debet Konto Kredit

7386 5 000 8418 5 000

Redovisning av förmåner till anställda ska redovisas efter dess eko-
nomiska innebörd. Innebörden kan som i exempel 72-5 vara att be-
talning sker i form av varor eller tjänster i stället för med kontanter. 
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Sökordsregister
Halvfeta  kursiverade siffror hänvisar till sidnummer  i boken. 
Övriga siffror hänvisar till kontonummer.

A

Abonnemangsavgifter 

datakommunikation, 6230
el, 5020, 5120, 5310 
programvaror, 5420
tele, 6210
vatten och avlopp, 5040, 5140, 5380
värme, 5030, 5130, 5370

Accis, 1240
Ackord 

kundfordringar, 6350 
löner se Lön

övriga kortfristiga fordringar, 6380, 
7910

Ackordsvinster 

rörelserelaterade skulder, 3990 
skulder till kreditinstitut, 8490

Ackordsöverskott, 2910
Ackumulerade avskrivningar se 

 Avskrivningar

Ackumulerade nedskrivningar se 
 Nedskrivningar

Ackumulerade överavskrivningar se 
Överavskrivningar

Advokatkostnader, 6580
AFA, 2740, 2950, 7530, 7570
Agenter, 6050
A-kasseavgift, uppbörd, 2830
Aktiefonder, 1350, 1880
Aktieindexobligationer, 1350, 1880
Aktiekapital

ej inbetalt, 1690, 2080
inbetalt, 2080

Aktier se Andelar

Aktieägartillskott 

erhållna, 2090
lämnade, 1310

Aktiverade räntekostnader, 8480
Aktiverat arbete för egen räkning,  

38xx
material, 3840 
omkostnader, 3850 
personal, 3870

Aktivitet, 459

Aktivitetsredovisning, 459

Aktivitetsstöd 

nystartsjobb 75xx
rabatter, 4730

Aktuell skatt se Skatter

Alecta, 2740, 2950
Alternativregeln se Tjänsteuppdrag

Andelar, 13xx, 18xx 

bostadsrättsföreningar, 1350 
noterade företag, 1350, 1810 
dotterföretag, 1310
ekonomiska föreningar, 1310, 1330, 

1350
intresseföretag, m.fl., 1330 
koncernföretag, 1310, 1860
övriga företag, 1350,1880

Anläggning, 460

Anläggningstillgångar, 62

Annonsering, 5910
Anpassning av kontoplanen, 441

Anslag, 2060
Anslutningsavgift, 63

Anställningsstöd, 3990
Ansvarighetsförsäkring, 6310
Arbetsgivaravgifter, 2730, 2740, 2940, 

2950, 75xx 

arbetsmarknadsförsäkringar, 7570 
arvoden, 7510
avkastningsskatt, 7550
avtalade, 7570 
förmånsvärden, 7510 
lagstadgade, 7510
avgifter, 7520 
semesterskuld, 7510

Arbetskläder

fria, 7380
föreskrivna, 5480, 7350

Arbetsmarknadsförsäkringar, 7570
Arbetsmaskiner, 1210, 5640
Arbetstransporter, 5730
Arkitektarvode, 1110
Arkivering, 467

Arrende

intäkt, 3910 
kostnad, 5010

Artikelkostnader, 6020
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