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BFNAR 2013:3 

Bokföringsnämndens allmänna råd 

om ändring i nämndens allmänna råd (BFNAR 2006:1) för 

enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut; 

beslutat den 5 december 2013. 

Bokföringsnämnden beslutar i fråga om Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:1) 

för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut  

dels att punkterna 4.2.A, 4.3, 4.3.A, 4.4, 4.5, 4.6 och 4.7 samt bilaga 1 ska upphöra att gälla, 

dels att rubrikerna närmast före punkterna 4.3, 4.4, 4.5 och 4.7 ska utgå, 

dels att punkterna 1.4, 2.4, 3.15, 4.1, 6.45, 6.62 och 6.63 samt bilaga 2 ska ha följande lydelse. 

1.4 Företag som tillämpar detta allmänna råd ska också följa Bokföringsnämndens 

allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring och Bokföringsnämndens allmänna råd 

(BFNAR 2004:2) om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild 

näringsverksamhet. 

2.4 Anskaffningsvärde beräknas exklusive ingående mervärdesskatt som företaget får dra 

av eller som återbetalas enligt mervärdesskattelagen (1994:200). 

3.15 Skatter som hör till näringsverksamheten, t.ex. mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och 

preliminärskatt för anställda ska bokföras i företaget. Företagarens 

inkomstskatteskulder är däremot privata skulder som inte ska bokföras i företaget. 

4.1 Ett företag som bokför enligt kontantmetoden ska utöver bestämmelserna i 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring tillämpa detta 

kapitel. Företag som tillämpar faktureringsmetoden ska inte tillämpa detta kapitel. 

6.45     En vara ska tas upp som varulager hos köparen när varan har levererats. Varan anses 

levererad när den har kommit till köparen. 

 Varor som förvärvats genom gåva och som med stöd av 5 kap. 1 § bokföringslagen 

(1999:1078) inte har bokförts löpande ska tas upp om de finns kvar på balansdagen. 
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6.62 Företagets skattefordringar är företagets fordringar på balansdagen avseende 

mervärdesskatt samt för mycket inbetald arbetsgivaravgift och preliminärskatt för 

anställda. 

6.63 Ett företag ska ta upp övriga fordringar till det belopp som anges i faktura, avtal eller 

liknande handling exklusive ingående mervärdesskatt som ska dras av eller 

återbetalas. Fordran får dock inte tas upp till högre belopp än värdet av den prestation 

som på balansdagen kan förväntas tillfalla företaget. 
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Bilaga 2 – Förenklat årsbokslut 
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 __________________  

Detta allmänna råd ska tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 

december 2013 men får tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare. 

 

 

OLLE STENMAN 

 

 Gunvor Pautsch 
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