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19. Inför rak kontantmetod vid momsredovisning, tillämplig för alla 
 transaktioner

Regelverk
13 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

Mottagare
Finansdepartementet

Påverkan på företag idag
Bokslutsmetoden som tillämpas av 500 000 skattskyldiga innehåller en mycket stor svårighet som 
medför ökad administration och ökad risk för dubbelredovisning. Svårigheten beror på att reglerna 
inte tillåter att man får använda kontantmetoden för transaktioner vid räkenskapsårets utgång.

För de som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen ska momsredovisning ske antingen enligt 
faktureringsmetoden eller enligt bokslutsmetoden. Bokslutsmetoden är en kontantmetod som inne-
bär att den skattskyldige ska redovisa utgående och ingående moms i samband med betalning. Vid 
beskattningsårets utgång ska dock den ut- och ingående momsen för samtliga fordringar och skulder 
redovisas för den redovisningsperiod under vilken beskattningsåret går ut. Bestämmelserna medger 
således inte en fullständig redovisning utifrån betalningstidpunkten, s.k. rak kontantmetod.
Enligt uppgift från Skatteverket finns drygt en miljon momsregistrerade skattskyldiga. Av dessa är ca 
500 000 registrerade för bokslutsmetoden. Av de som är registrerade för bokslutsmetoden utgör 
majoriteten enskilda näringsidkare och bara en mindre del aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag 
och föreningar.

Av bestämmelserna i 13 kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML, framgår att en skattskyldig får 
använda bokslutsmetoden om omsättningen uppgår till högst tre miljoner kr per år. Bokslutsmetoden 
innehåller en mycket stor svårighet som medför både ökad administration och en ökad risk för dubbel-
redovisning. Svårigheten beror på att reglerna inte tillåter att man får använda kontantmetoden för 
transaktioner vid räkenskapsårets utgång. Det kan ifrågasättas om denna utformning av boksluts-
metoden är förenlig med EU:s mervärdesskattedirektiv.

Åtgärdsförslag
Inför en rak kontantmetod vid momsredovisningen.

Företag med en omsättning under tre miljoner kr får tillämpa en kontantmetod i momsredovisningen. 
Kontantmetoden får dock inte användas för transaktioner vid räkenskapsårets utgång. Av förenklings-
skäl bör en s.k. rak kontantmetod införas i momsredovisningen även vid upprättande av årsbokslut 
eller årsredovisning.

En rak kontantmetod bör införas som kan tillämpas för alla transaktioner och även i samband med 
räkenskapsårets utgång. En sådan ändring skulle medföra en stor förenkling för alla de 500 000 skatt-
skyldiga som tillämpar bokslutsmetoden. En sådan förenkling av momsredovisningen kan ske genom 
en samordning med redovisningslagstiftningen. Eventuell risk för momsfusk kan hanteras genom en 
spärregel.

Regeringen har också uttalat (prop. 2013/14:1 sid 39, 202 och 483) att den kommer att analysera 
möjliga åtgärder för att underlätta redovisningen för dessa företag. En sådan åtgärd är t.ex. en rak 
kontantmetod. Någon sådan utvärdering har dock ännu inte publicerats.

Mervärdersskatt
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Mer information återfinns i hemställan om lagändring. http://www.svensktnaringsliv.se/material/
skrivelser/forenkla-momsredovisningen-for-500- 000-skattskyldiga_561795.html

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen 
Förslaget berör 500 000 skattskyldiga som tillämpar bokslutsmetoden och innebär en minskad 
administration och att risken för dubbelredovisning tas bort. 
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