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BAS-kontoplanen är en generell plan för 
systematisering och kontering av affärshändelser.

Den kan användas av företag och organisationer 
oberoende av storlek, typ av verksamhet och juridisk 
form.

• Innehåller 1 203 konton (BAS 2020)

• Används av ca 1 000 000 bokföringsskyldiga

• Var tidigare Svensk Standard (SS 614611)

• Utgör grund för ett femtontal branschkontoplaner



BAS-kontoplanen förvaltas av BAS-Intressenternas 
förening

• BAS-intressenternas Förening är en ideell förening som har till 
ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och 
produkter i anslutning till denna.

• Föreningens medlemmar företräder branschorganisationer, 
intresseföreningar och statliga myndigheter.



Några av principerna för BAS

• Strukturen i kontoplanen ska följa uppställningsformerna i 
årsredovisningslagen (ÅRL)

• Kontoplanen ska underlätta för årsredovisning och årsbokslut

• Kontoplanen ska underlätta inkomstdeklaration, 
momsdeklaration (och arbetsgivardeklaration)

• Kontoplanen ska underlätta statistikinlämning till SCB (för de 
vanligaste statistikenkäterna)



Dilemman i BAS-arbetet

• Hur detaljerad ska kontoplanen vara?

• Ska kontoplanen bara innehålla allmängiltiga konton, eller även 
branschspecifika?

• Hur mönstrar vi ut föråldrade konton på bästa sätt?

• Hur vet vi vilka av kontona som verkligen används?

• Kan vi ändra i strukturen när det blir för trångt?



BAS är både benstomme och gummiband



Benstommen

5 Övriga externa kostnader kontoklass

59 Reklam och PR kontogrupp

591 Annonsering huvudkonton

592 Utomhus- och trafikreklam 

593 Reklamtrycksaker och direktreklam

. . . 

597 Film-, radio-, TV- och internetreklam 

598 PR, institutionell reklam och sponsring 

599 Övriga kostnader för reklam och PR 



Om jag vill göra det enkelt för mig

5 Övriga externa kostnader kontoklass

59 Reklam och PR kontogrupp

5900 Reklam och PR gruppkonto



Var placerar jag ”arenareklam”?
5 Övriga externa kostnader kontoklass

59 Reklam och PR kontogrupp

591 Annonsering huvudkonton

592 Utomhus- och trafikreklam 

593 Reklamtrycksaker och direktreklam

. . . 

597 Film-, radio-, TV- och internetreklam 

598 PR, institutionell reklam och sponsring 

599 Övriga kostnader för reklam och PR 

?



Gummibandsdelen – icke normativ

Underkonton

5991 Reklam i hockeyarenor

5992 Reklam i baskethallar

. . . 

5995 Reklam på tennisbanor 

5996 Övrig arenareklam

5999 Övriga kostnader för reklam och PR 

Whatever floats your boat!



Gränsen mellan benstomme och gummiband är flytande

• Historiskt har tresiffernivån varit ”benstommen”

• I många fall räcker tvåsiffersnivån för en korrekt 
externrapportering. Då kan även tresiffersnivån disponeras fritt

• Numera krävs i många fall följsamhet på fyrsiffernivån för en 
korrekt externrapportering (t.ex. eget kapital, avdragsgillt/icke 
avdragsgillt)

• För att klara notapparaten i K2 skulle det i vissa fall behövas 
indelning på femsiffernivå (t.ex. anläggningstillgångar)



Flytande gräns mellan fast - flexibelt

Utbytta huvudkonton. Ok?

591 Reklam i hockeyarenor

592 Reklam i baskethallar

. . . 

595 Reklam på tennisbanor 

596 Övrig arenareklam

599 Övriga kostnader för reklam och PR 

Whatever floats your boat!



Remiss om kontotabellen i maskinläsbart format

Varför?

• Önskemål från programföretagen 

• Önskemål från BAS om större följsamhet

Till vem?

• Drygt 100 företag och organistaioner

Vem svarade?

• 22 företag/organisationer 
(varav 3 avstod från att ha synpunkter)



Fråga 1: 
Kan ett tillhandahållande av BAS-kontoplanen i 
maskinläsbar form förbättra era tjänster eller 
produkter, eller på annat sätt underlätta för de som 
är bokföringsskyldiga?

Sammanfattning:

• Ja, samtliga är positiva.



Fråga 2: 
Kan ett tillhandahållande av BAS-kontoplanen i 
maskinläsbar form bidra till att BAS-kontoplanen följs 
i större utsträckning? 

Sammanfattning:

•Ja, flertalet tror det.



Fråga 3:
I vilket eller vilka maskinläsbara filformat önskar ni 
att BAS-kontoplanen tillhandahålls? Motivera era 
preferenser.

Sammanfattning:

•Samtliga programvarutillverkare förutom en förordar JSON eller 
XML. En föredrar Excel-format.

•Endast tre respondenter förordar XBRL



Varför inte XBRL?

1. XBRL är ett format för finansiell information, knuten till en eller 
flera organisationer, och knuten till en eller flera datum eller 
perioder.

Kontoplanen är inte  finansiell information.

2. Själva idén bakom XBRL är en väldigt väldefinierad och entydig 
taxonomi.

Detta rimmar illa med den flexibilitet och anpassningsbarhet som 
är idén bakom en ramkontoplan. Gummibandsdelen av ett företags 
kontoplan låter sig inte fångas i en enda XBRL-taxonomi.



Fråga 4: 
Vill ni att BAS-kontoplanen tillhandahålls som 
nerladdningsbara filer, eller som svar på anrop via ett 
öppet API? Motivera era preferenser.

Sammanfattning:

•Svaren varierar.

•Många påtalar sambandet med vald versionshantering.



Fråga 5:
Vilken information om respektive konto, utöver 
kontonummer och namn, önskar ni att BAS 
tillhandahåller i de maskinläsbara formaten?

Sammanfattning:

•Många vill ha ”allt”.



Vilken information efterfrågas?
1. Uppgift om att kontot är K2-främmande
2. Uppgift om att kontot är vanligt förekommande 

(fyrkantmarkering).
3. Kontonamn på engelska
4. Normal kontering
5. Normalt saldo
6. SRU-kod (-er)
7. Placering i resultat- eller balansräkning (t.ex. i form av XBRL-

elementnamn)
8. Placering i resultat- eller balansräkning vid onormalt saldo
9. Uppgift om de företagsformer för vilka kontot är aktuellt



Vilken information efterfrågas?

10.Placering i momsdeklarationen

11.Uppgifter om ifall det som bokförts på kontot är skattepliktigt/ 
avdragsgillt vid inkomsttaxeringen

12.Normala motkonton

13.Beskrivande text till kontot

14.Fullständiga konteringsinstruktioner (enligt BAS-boken)

15.Definitioner



Vilken information efterfrågas?

Förändringsinformation

1. Nytt konto

2. Borttaget konto

3. Namnändrat konto

4. Ändrad/ny konstruktion

Metainformation

1. Version av kontoplan

2. Branschanpassad kontoplan



Fråga 6:
Vilken information om företagsformer och 
företagstyper önskar ni att BAS tillhandahåller i de 
maskinläsbara formaten? 

Sammanfattning:

•Många har önskemål om mer information



Vilken information efterfrågas?

Urvalsstöd

1. Företagsformer

2. Företagstyper (t.ex. handelsföretag, tjänsteproducerande företag, 
tillverkande företag)

3. Branscher (t.ex. lantbruk, kyrka, idrottsförening)

4. Övriga attribut 
t.ex.

• har anställda

• är koncernmoder

• äger fastighet

• hyr lokal



Fråga 7:
Utifrån BAS-kontoplanen har vissa 
medlemsorganisationer i BAS utvecklat egna s.k. 
branschkontoplaner. Finns det ett intresse av att även 
dessa, i BAS regi, tillhandahålls i maskinläsbar form?

Sammanfattning:

• Ja, många har intresse av branschkontoplaner



Fråga 8:
Kan en webbapplikation som kan skapa en 
anpassad/filtrerad kontotabell förbättra era tjänster 
eller produkter, eller på annat sätt underlätta för de 
som är bokföringsskyldiga?

Sammanfattning:

• Svaren varierar



Vad vi gjort efter remissen

BAS har tagit fram en applikation för att generera statiska filer i 
XML och JSON

• Proof of concept

• Endast de mest grundläggande attributen

– Kontonummer
– Namn
– Ej K2-flagga
– ”Vanligt förekommande konto” (furkantmarkering)
– Relevanta företagsformer



För den som gillar JSON

{

"Id": "2091",

"Name": "Balanserad vinst eller förlust",

"Basic": true,

"K2": true,

"ValidForOrganizationType": [ "LTD", "EA" ]

},



För den som gillar XML

<Account>

<Id>2091</Id>

<Name>Balanserad vinst eller förlust</Name>

<Basic>true</Basic>

<K2>true</K2>

<ValidForOrganizationType>LTD</ValidForOrganizationType>

<ValidForOrganizationType>EA</ValidForOrganizationType>

</Account>



Dags för dialog!

BAS har bjudit in de ledande programvaruföretagen för en dialog

• Cost/benefit för respektive attribut

• Endast de mest grundläggande attributen

– Kontonummer
– Namn
– Ej K2-flagga
– ”Vanligt förekommande konto” (fyrkantmarkering)
– Relevanta företagsformer

• Hur ska kontoplansförändringar få genomslag?



Ett exempel:

Konto 4990 Förändring av lager och pågående arbeten

• Kan inte kopplas till ÅRL

• Använd exempelvis

– 4910 Förändring av lager av råvaror 
– 4920 Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter
– 4940 Förändring av produkter i arbete
– 4950 Förändring av lager av färdiga varor
– 4960 Förändring av lager av handelsvaror



Hur ska kontoplansförändringar få genomslag?

• Används BAS-planen bara vid nyuppläggning av företag?

• Kan ett namnändrat konto få genomslag från ett givet datum, eller bara vid 
räkenskapsårsskifte?

• Skiljer programmet på BAS-konton och ”egna konton”

• Kan man ta bort (historiskt) använda konton?

• Om ett konto får ändrat namn, påverkar detta transaktioner retroaktivt?

• Om ett konto får ändrat nummer, påverkar detta transaktioner retroaktivt?

• Om ett konto får ändrat nummer, hur hanteras jämförelser med tidigare 
räkenskapsår?



Hur ska 
kontoplansförändringar 

få genomslag?



lars.hansson@edison.se

info@bas.se


