
I ett litet företag köps och säljs det vid flera tillfällen, ibland varje dag. I  de 
större företagen handlar det om 100-tals kanske tusentals transaktioner varje 
dag.

Ordning & reda
Som du säkert förstår behövs ett system för att hålla koll på alla  dessa vitt 
skilda transaktioner. 

Varje företag har en kontoplan som innehåller en uppsättning konton som 
registrerar varje  specifik  affärshändelse. Alla transaktioner som t ex har med 
mobiltelefon att göra bokförs på kontot - Mobiltelefon.

Konto = koder
I början blir många förvillade av begreppet konto. Som privatperson har du 
konto med pengar på en bank. I bokföringen handlar det inte om att ”sätta 
in” eller ”ta ut” på ett konto utan att registrera vad som skett.

BAS-planen
BAS-kontogruppen i Stockholm AB, är en organisation som  sedan 1976 har 
publicerat kontoplanen. Kontoplanen uppdateras kontinuerligt och är anpass-
ad till BFL, ÅRL och rekommendationer. 

Baskontoplanen - BAS-planen - är standardiserad kontoplan för bokföring hos 
företag oberoende av bransch och storlek.

Idag använder ”alla” svenska  företag någon variant av BAS-kontoplanen. 
BAS-kontoplanen finns i en rad olika varianter, som kan väljas beroende på 
företagets bransch.

Bokföringsprogram
Baskontoplanen, BAS, är idag allmänt vedertagen. Det finns ca 30 olika 
bokföringsprogram i Sverige. Alla jag träffat på använder sig av BAS-planen.

Ingen lag
I Sverige finns inte  något krav på hur en specifik kontoplan ska se ut eller 
vilka konton som den ska innehålla. Du kan ta fram en egen kontoplan som 
du anpassar efter din egen verksamhet. Skatteverket har dock ett krav att 
kunna följa din bokföring. Om de inte kan det får du stora problem.

Kontotyper
BAS-planen är uppbyggt på 4 kontotyper, Börjar på

‣ Tillgångar 1 

‣ Skulder & Eget kapital 2

‣ Inkomster 3 & 8

‣ Utgifter 4, 5, 6, 7 & 8
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Kontoklasser
BAS-planen är uppbyggt på 8 aktiva kontoklasser,

1  Tillgångar
2  Eget kapital och skulder
3  Inkomster/intäkter
4  Utgifter/kostnader för materiel/varor
5-6  Övriga externa rörelseutgifter/kostnader
7  Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m m 
8  Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

Det finns dessutom kontoklass 0 och 9 som kan användas för intern informa-
tion.

Uppbyggnad
Baskontoplanen, BAS,  är hierarkisk uppbyggnad baserad på decimalklassifi-
cering. Dess konton är kopplade till ÅRL’s uppställningskrav för RR och BR.

1  Kontoklass  Tillgångar
12  Kontogrupp  Maskiner & inventarier
1200  Gruppkonto  Maskiner & inventarier
1240  Huvudkonto  Bilar och andra transportmedel
1249  Underkonto  Ackumulerade avskrivningar bilar

2  Kontoklass  Skulder
23  Kontogrupp  Långfristiga skulder
2300  Gruppkonto  Obligations- och förlagslån
2330  Huvudkonto  Checkräkningskredit
2331  Underkonto  Checkräkningskredit 1

3  Kontoklass  Rörelsens inkomster/intäkter
30  Kontogrupp  Huvudintäkter
3000  Gruppkonto  Försäljning inom Sverige
3010  Huvudkonto  Försäljning
3011  Underkonto  Försäljning 1

5  Kontoklass  Övriga externa utgifter
50  Kontogrupp  Lokalkostnader
5000  Gruppkonto  Lokalkostnader
5010  Huvudkonto  Lokalhyra
5012  Underkonto  Hyra för garage

6 Kontoklass  Övriga rörelseutgifter /kostnader
68  Kontogrupp  Telekommunikation och postbefordran
6800  Gruppkonto Telekommunikation och postbefordran
6810  Huvudkonto  Telekommunikation
6812  Underkonto  Mobiltelefon 
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