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Allmänt råd om ändring i Bokföringsnämndens 
allmänna råd för enskilda näringsidkare som 
upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1); 

beslutat den 16 november 2007. 

Bokföringsnämnden beslutar i fråga om Bokföringsnämndens allmänna råd 
för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 
2006:1) att punkterna 1.2, 2.1, 2.2 och 7.7 samt bilaga 1 och 2 ska ha 
följande lydelse. 

1.2.	 En fysisk person som bedriver flera verksamheter får tillämpa 
detta allmänna råd endast om det tillämpas på samtliga 
verksamheter. 

2.1.	 Företaget är den del av en fysisk persons aktiviteter som avser 
enskild näringsverksamhet.  

2.2.	 Företagaren är en fysisk person som bedriver enskild 
näringsverksamhet. 

7.7.	 Kostnaderna för försäljning av varor eller tjänster är summan 
av följande:  
a) sådana utbetalningar, exklusive avdragsgill ingående 

mervärdesskatt, som företaget gjort med anledning av 

utgifter för inköp, 


b)	 skillnaden mellan företagets skulder, exklusive avdragsgill 

ingående mervärdesskatt, vid räkenskapsårets utgång och 

ingång till leverantörer med anledning av att det erhållit 

faktura eller utifrån affärsmässiga skäl borde ha erhållit 

faktura för utgifter för inköp, 


c)	 skillnaden mellan företagets fordringar på leverantörer för 

förskott, exklusive avdragsgill ingående mervärdesskatt, 

enligt punkt 6.59 vid räkenskapsårets ingång och utgång, 

samt
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d) skillnaden mellan varulagrets värde enligt punkterna 6.45
6.55 vid räkenskapsårets ingång och utgång. 

Detta allmänna råd ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter 
den 31 december 2006. 

HANS EDENHAMMAR 

 Gunvor Pautsch 
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Bilaga 1 – Andra regler 

Gäller för: Regler om… … finns i 
Alla Verifikationer 5 kap. 6–10 §§ BFL och 

BFNAR 2000:6 Verifikationer 
Arkivering 7 kap. BFL och 

BFNAR 2000:5 
Räkenskapsinformation och 
dess arkivering 

Systemdokumentation och 
behandlingshistorik 

5 kap. 11 § BFL och 
BFN R 10 System
dokumentation och 
behandlingshistorik 

De som berörs av 
reglerna 

Bokföring för flera 
verksamheter 

4 kap. 4 § BFL och 
BFNAR 2001:2 Löpande 
bokföring 

Gemensam bokföring för 
flera bokföringsskyldiga 

4 kap. 5 § BFL och 
BFNAR 2001:2 Löpande 
bokföring 

Redovisningsvaluta 4 kap. 6 § BFL 
Sidoordnad bokföring 5 kap. 4 § BFL och 

BFNAR 2001:2 Löpande 
bokföring 

Gemensam verifikation 5 kap. 6 § tredje stycket BFL 
och 
BFN R 2 Gemensam 
verifikation 

Systemdokumentation och 
behandlingshistorik för 
kassaregister 

BFNAR 2004:1 
Systemdokumentation och 
behandlingshistorik för 
kassaregister 

Redovisning av försäljning 
från myntautomat 

BFNAR 2002:14 
Redovisning av försäljning 
från myntautomat 

Bokföringsskyldighetens 
upphörande i enskild 
näringsverksamhet 

BFNAR 2004:2 
Bokföringsskyldighetens 
upphörande i enskild närings
verksamhet 

De som bokför enligt 
faktureringsmetoden 

Löpande bokföring BFNAR 2001:2 Löpande 
bokföring 

3 



BFNAR 2007:5


Bilaga 2 – Förenklat årsbokslut 
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