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Förord

Som det informerats om tidigare i Bulletinen har årsredovisningslagen 
ändrats i flera avseenden. Detta har redan medfört att ett antal nya kon-
ton hänförliga till balansräkningen tillkommit, bland annat konto för 
andelar i företag som det finns ägarintresse i.

Som en följd av ändringarna i årsredovisningslagen kommer Bok-
föringsnämndens normgivning också att ändras. I detta nummer ges en 
kort redogörelse för vilka ändringar som sannolikt kommer att ske. Detta 
leder också till att BAS kan behöva anpassa både enskilda konton och 
konteringsinstruktionerna. Detta beskrivs också.

De flesta företag har någon form av lönekostnad. Det kan förefalla 
enkelt att bokföra denna typ av transaktioner. Trots detta väcker områ-
det många frågor. I detta nummer beskrivs på ett tydligt sätt hur perio-
disering av lönekostnader och lönerelaterade avgifter ska bokföras.  

Avslutningsvis görs inom samma område ett inlägg om hur tantiem, 
dvs. bonus, kan bokföras med stöd av BAS-kontoplanen.

Peter Nilsson 
Ordförande i BAS-intressenternas Förening och huvudredaktör för Bul-
letinen

Peter Berg
Linje  
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Tantiem
Av Peter Berg

Peter Berg har tidigare skrivit i Bulletinen om BAS-kontoplanens användning vid 
innehav av fastigheter. I detta avsnitt skriver han om tantiem. På samma sätt som 
i den föregående artikeln lämnar han förslag till förbättringar av kontoplanen och 
dess instruktioner. I artikeln kommer han fram till att alla konton som behövs för 
en bra redovisning av tantiem finns i BAS 2016, men att kontoinstruktionerna kan 
göras tydligare.

Tantiem regleras inte i lag, men begreppet definieras i K3. Tantiem är 
vinstandelar och bonus, närmare bestämt avtalad rörlig ersättning ut-
ifrån t.ex. resultat eller omsättning (8.13 och kommentaren K3 och 
remissversionen K3). Följande går lika bra att applicera på K2, även om 
begreppet inte nämns där, medan K1 inte är aktuellt eftersom det saknas 
lönebegrepp för näringsidkare.

Utifrån beskrivningen i K3 är det naturligt att vi behöver passera 
balansdagen innan en rörlig ersättning baserad på bokslutet kan beräk-
nas. Steg 1 blir därför att göra en beräkning i slutet av bokslutsarbetet och 
reservera för beloppet.

Därefter behöver årsredovisningen och reserveringen fastställas, i 
aktiebolagsfallet på årsstämman. Steg 2 är därför beslutet på årsstämman. 
Är beslutet att godkänna reserveringen så övergår den till att bli en skuld.

Slutligen ska beslutat belopp betalas ut, så steg 3 är att bolaget reglerar 
skulden.

Bolaget redovisar en kostnad år 1, när reserveringen görs. Mottagaren 
däremot beskattas för beloppet när det blir tillgängligt för lyftning, dvs. 
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år 2 när årsstämmobeslutet fattas. Denna förskjutning får konsekvenser 
för redovisningen.

Hur väl framgår detta flöde av kontoinstruktionerna? Inte helt tyd-
ligt.

Förslag till BAS-kontogruppen:

• Beskriv flödet och de tre stegen i exempeldelen av Bokföringsboken 
• Hänvisa till den beskrivningen från vart och ett av de berörda kon-

tona

Nedan beskriver jag redovisningen av steg 1-3 för tantiem till företags-
ledare. Motsvarande konton finns i BAS 2016 för tantiem till andra 
nyckelpersoner i kontogrupp 7210 Löner till tjänstemän.

Steg 1 Reservering
I slutet av bokslutsarbetet blir underlaget för tantiemet känt, t.ex. 
omsättningen eller resultatet på en bestämd nivå i resultaträkningen.

BAS 2016 har ett lämpligt kostnadskonto, 7229 Upplupna löner och 
tantiem till företagsledare, för mitt exempel. Som motkonto anges 2910 
Upplupna löner i kontoinstruktionen, vilket jag håller med om är lämp-
ligt.

Redovisar vi upplupna löner så ska vi också redovisa upplupna sociala 
avgifter. Även här finns lämpliga konton, 7519 Sociala avgifter för semes-
ter- och löneskuld med motkontot 2940 Upplupna lagstadgade sociala och 
andra avgifter. De framgår av kontoinstruktionen till 7229 Upplupna 
löner och tantiem till företagsledare.

Som huvudregel undviker jag underkonton. Här har dock underkon-
tona fördelen att vi kan hålla isär betalade lönekostnader och avgifter, 
som ska redovisas i skattedeklarationen, från upplupna lönekostnader 
och avgifter som ju inte ska ingå i skattedeklarationen.

Steg 1, reservering för beräknat tantiem:

• Debet 7229 Upplupna löner och tantiem till företagsledare
– Kredit 2910 Upplupna löner

• Debet 7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld
– Kredit 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter

Hur ser det då ut enligt BAS 2016? Sökordsregistret hänvisar för tantiem 
till 2290, 2890 och 7220.

Instruktionen till konto 2290 Övriga avsättningar nämner tantiem. 
Men en avsättning avser förpliktelse som är säker/sannolik, men oviss till 
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belopp/tidpunkt (3 kap. 9 § ÅRL). Tantiem är normalt sett en förplik-
telse som är både säker och känd till både belopp och tidpunkt. Jag för-
står därmed inte att tantiem nämns i instruktionen för 2990 Övriga 
avsättningar, det hör inte hemma här.

Jag återkommer till skuldkontot 2890 Övriga kortfristiga skulder i 
avsnittet Steg 2 Beslut.

Konto 7220 Löner till företagsledare är däremot rätt för reserveringen 
i steg 1, det är här jag har hämtat underkontot 7229 Upplupna löner och 
tantiem till företagsledare. Av instruktionen till konto 7229 Upplupna 
löner och tantiem till företagsledare framgår motkonto 2910 Upplupna 
löner.

Förslag till BAS-kontogruppen:

• Förtydliga kontoinstruktionerna för vart och ett av de fyra kontona i 
konteringsexemplet ovan med att beträffande tantiem används de för 
steg 1, dvs. reservering i årsredovisningen 

• Hänvisa till flödesbeskrivningen som jag i inledningen föreslog ska 
införas i exempeldelen

• Ta bort exemplet tantiem i instruktionen till konto 2290 Övriga 
avsättningar

• Ta bort 2290 från sökordsregistret för begreppet tantiem

Steg 2 Beslut
Vid årsstämman är det dags att fastställa årsredovisningen och därmed 
reserveringen för tantiemet. För bokföringen medför årsstämmans beslut 
att det är dags att redovisa dels resultatdispositionen, dels att tantiemet 
övergår från reservering till skuld.

Förändringen av tantiemets status, från reservering till skuld, medför 
i praktiken två bokningar. Reserveringen bokas bort och skulden bokas 
in.

Steg 2 a, bortbokning av reserveringen, görs spegelvänt jämfört med 
steg 1.

• Kredit 7229 Upplupna löner och tantiem till företagsledare
– Debet 2910 Upplupna löner

• Kredit 7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld
– Debet 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter

Samtidigt ska skulden bokas in. Även här har BAS 2016 ett lämpligt 
kostnadskonto, 7222 Tantiem till företagsledare.
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Lämpligt motkonto är 2820 Kortfristiga skulder till anställda, vars 
kontoinstruktion nämner att kontot kan användas för tantiem och att 
det korrelerar med konto 7222 Tantiem till företagsledare. Motsvarande 
hänvisning tillbaka från konto 7222 Tantiem till företagsledare till konto 
2820 Kortfristiga skulder till anställda saknas dock.

Även de upplupna sociala avgifterna övergår till att bli skuld. Natur-
liga konton för detta är 7510 Lagstadgade sociala avgifter med motkontot 
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt. De framgår dock 
inte av kontoinstruktionen till 7222 Tantiem till företagsledare.

Underkontona fyller i steg 2 funktionen att visa övergången från upp-
lupna poster, som inte ska ingå i skattedeklarationen, till kostnad och 
skuld som ska ingå.

Steg 2 b, inbokning av skulden:

• Debet 7222 Tantiem till företagsledare
– Kredit 2820 Kortfristiga skulder till anställda

• Debet 7510 Lagstadgade sociala avgifter
– Kredit 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt

Jag nämnde i avsnittet Steg 1 Reservering att sökordsregistret för BAS 
hänvisar till 2290, 2890 och 7220 beträffande tantiem. 2290 och 7220 
har jag redan behandlat det avsnittet, återstår 2890.

Instruktionen för skuldkontot 2890 Övriga kortfristiga skulder näm-
ner överhuvud taget inte tantiem. Det skulle dock kunna vara tänkbart 
att använda konto 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del, för 
beslutat tantiem till aktieägare i stället för konto 2820 Kortfristiga skulder 
till anställda.

Förslag till BAS-kontogruppen:

• Förtydliga kontoinstruktionerna för vart och ett av de fyra kontona i 
konteringsexempel 2 b med att de används för tantiem steg 2, dvs. 
övergång från reservering till skuld, och hur de samspelar

• Lägg till tantiem även i instruktionen för 2893 Skulder till närstående 
personer, kortfristig del

• Hänvisa till flödesbeskrivningen som jag i inledningen föreslog ska 
införas i exempeldelen

• Ta bort 2890 från sökordsregistret för begreppet tantiem, lägg till 
2820 och 2893
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Steg 3 Betalning
Det tredje och sista steget är att bolaget betalar ut tantiemet. Här finns 
inga speciella redovisningsfrågor.

Om skulden redovisas på konto 2820 Kortfristiga skulder till anställda:

• Debet 2820 Kortfristiga skulder till anställda
– Kredit 19 Kassa och bank

Om skulden redovisas på konto 2893 Skulder till närstående personer, 
kortfristig del:

• Gör utbetalning eller låt vid behov beloppet ligga kvar på kontot som 
inlåning från ägare

Peter Berg är auktoriserad redovisningskonsult från RedovisningsHuset i Södertälje AB. Wol-
ters Kluwer har gett ut hans böcker ”Fastigheter” i augusti 2016 och ”Resultat- och inkomst-
planering” i oktober 2015. Han skriver om aktuella ekonomiska frågor i bloggen consultjour-
ney.wordpress.com.
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Några kommentarer till Peter 
Bergs artikel Tantiem
Av Peter Nilsson och Annika Larsson

Peter Berg redogör i detta nummer av Bulletinen för hur tantiem kan 
bokföras. BAS är mycket tacksam för synpunkter och input på hur olika 
transaktioner ska bokföras. Detta leder till att kontoplanen och instruk-
tionerna till respektive konto kan utvecklas. 

Tantiem är ett begrepp som numera i princip endast används i redo-
visningslagstiftningen, jfr 5 kap. 40 § årsredovisningslagen i dess lydelse 
från den 1 januari 2015. Bestämmelsen reglerar i vilka fall större företag 
i not ska lämna upplysning särskilt om tantiem och liknande ersättning 
till styrelseledamöter, den verkställande direktören och motsvarande 
befattningshavare. 

Tantiem är en form av bonus eller vinstdelning och ska redovisas på 
samma sätt som andra personalkostnader. Det saknar därför betydelse 
om det är fråga om ett fåmansföretag eller annat företag. 

Bonus och liknande ersättningar ska redovisas i den period som bonu-
sen avser, punkt 7.11 i K2. Samma regel gäller enligt K3 där det av 
punkt 28.4 framgår att kortfristiga ersättningar ska redovisas som kost-
nad det år de avser. Med kortfristig ersättning avses en ersättning som 
förfaller till betalning inom tolv månader efter balansdagen. Detta inne-
bär att för det slag av bonus som Peter Berg diskuterar föreligger i nor-
malfallet ingen skillnad mellan de olika regelverken. 

Peter Berg utgår i sin artikel ifrån att alla bonusprogram är kortfris-
tiga, vilket troligen är det mest vanligt förekommande, men i de fall 
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intjänandeperioden sträcker sig över mer än ett år ska skulden och där-
med kostnaden redovisas löpande i takt med att bonusen tjänas in. För 
denna typ av bonusprogram uppfylls kriterierna för att redovisa en 
avsättning. 

En avgörande fråga som ofta glöms bort är att ett villkor för att bonus 
och liknande ersättningar ska kunna hänföras till ett tidigare år är att 
ersättningen har stöd i ett anställningsavtal eller annat avtal mellan par-
terna. Tantiem och annan bonus fastställs således inte på bolagsstäm-
man, möjligtvis fastsälls ramen för framtida bonusprogram på bolags-
stämman. Även om detta är ett formellt synsätt är det en realitet. Tan-
tiem och bonus är således ingen särskild resultatregleringsmöjlighet för 
exempelvis fåmansföretag.

Detta innebär i normalfallet att ersättningen är känd på balansdagen 
och att en skuld har uppstått. Det är en annan fråga att beräkningen av 
praktiska skäl sker först efter årets utgång. 

Genom att skulden i enlighet med avtalet uppstått redan per balans-
dagen är det svårt att se att bokföringen behöver ske i flera steg. 

Det kan i sammanhanget framhållas att inkomstskatterättsligt finns 
inga särskilda regler om när lönekostnader får dras av. Därför ska sådana 
kostnader dras av även skatterättsligt i enlighet med god redovisningssed. 
Någon justering aktualiseras således inte i inkomstdeklarationen.

Avslutningsvis vill vi tacka Peter Berg för att han har gjort oss upp-
märksamma på vissa luckor i instruktionerna till BAS-kontoplanen och 
dessa ska så klart fyllas i.

Peter Nilsson, ordförande och Annika Larsson, vice ordförande i BAS-intressenternas Förening
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