
En utgift uppstår redovisningstekniskt den dag företaget erhåller,

‣ En faktura.

‣ Ett kvitto.

Begreppet kopplas till dokumentets [fakturans eller kvittots] varuvärde. Utgif-
ten uppstår löpande under året när företaget köper olika  varor och/eller 
tjänster.

Unik
En utgift är unik och är alltid kopplat till ett specifikt köp. Den uppstår endast 
vid ett tillfälle; anskaffningstillfället.

100 %
Det är först när företaget erhåller en faktura eller ett kvitto som du med 100 
% säkerhet vet vad som står på fakturan eller kvittot och kan bokföra affärs-
händelsen.

Inga pengar
Utgiften är kopplat till det fysiska dokumentet [verifikationen] och beskriver 
[verifierar] enbart ett värde, t ex att företaget köpt 200 pärmar för 22,50 kr/
st, totalt 4 500 kr exklusive moms.

Utgiften har inte med fysiska pengar att göra. Det är ett värde som ska regis-
treras i företagets bokföring. I ovan exempel på kontot ”kontorsmaterial”.

Olika sätt
Ditt företag kan köpa varor/tjänster kontant eller på kredit. När du köper kon-
tant betalar du direkt och när du köper på kredit betalar du normalt efter 30 
dagar.

En utgift uppstår när du,

‣ Erhåller ett kvitto i samband med kontant inköp.

‣ Erhåller en faktura i samband med ett inköp på kredit.

Registrering
Du registrerar företagets utgifter när företaget erhåller en faktura, ett kvitto 
eller dylikt som bekräftar [verifierar] att anskaffningen ägt rum, d v s att du 
köpt det du påstår att du köpt vid ett specifikt datum.

Bokföring
I BAS-planen finns väldigt många utgiftskonton. De är uppdelade i fem konto-
klasser 4, 5, 6, 7 & 8. Exempel på utgiftskonton kan t ex vara,

4010 – Varuinköp. 4960 – Förändring varulager.
5010 – Lokalhyra. 5420 – Programvaror.
6110 – Kontorsmaterial. 6212 – Mobiltelefon.
6570 – Bankostnader. 7010 – Lön. 
7330 – Bilersättning. 8410 – Utgiftsräntor.
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Konto Namn Debet Kredit

1919 Kassa 118

5810 Biljetter [resekostnader] 118

Exempel - utgift
Nicole som är ekonomisk  ansvarig i företaget SMellY UF ska bokföra  företag-
ets första utgift.

Företagets fyra medarbetare åker ned till regionens Kick-off i Malmö. Efter-
som två har regionkort på Skånetrafiken behöver företaget bara köpa två 
tågbiljetter.

Datum: den 14 september 20x1.
Utgift: 2 st tågbiljetter Helsingborg - Malmö á 59 = 118 kr inklusive moms.

Utgiften uppstår den 14 sep, det datum  som Nicolle  köper företagets biljetter 
och får kvittot i handen. Nicolle tar 118,00 kr från företagets kassa när hon 
betalar biljetterna.

Så här bokförs affärshändelsen.

Företagets utgift registreras på konto  5810 - Biljetter [resekostnader] och 
deras utbetalning registeras på konto 1910 - Kassa. Eftersom ett UF-företag 
inte är momsregistrerat bokförs ingen moms. 
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