Sammanställning över nya, ändrade och borttagna bestämmelser i förslaget till nytt allmänt
råd om bokföring (2013-01-22)
Kapitel Lagändringar som inte
hanterats i nuvarande
normgivning
1

2

5 kap. 1 § andra stycket
Punkt 2.14

Normgivning från BFN
saknas idag

Anpassning till praxis
och/eller teknik

Kommentartext som
föreslås bli allmänt råd

Övrigt

Punkt 1.8 Definition av
redovisningsperiod1

Punkt 2.5-2.7 Omräkning
till redovisningsvalutan

Punkt 2.10 Bokföring i
sammandrag av t.ex.
kontokortsfaktura

Punkt 2.2 Bokföring ska
göras på ett varaktigt sätt
Punkt 2.3 Registreringsordningen i presentationen
i systematisk ordning

Punkt 1.10 Vissa mottagna betalningsanvisningar i
pappersform ska jämställas
med kontanta
inbetalningar2
Punkt 2.23 Aktiebolag
och ekonomiska
föreningar får inte ha flera
bokföringar4

Punkt 2.11 Bokföring i
sammandrag av kassajournal, reskontra m.m.
Punkt 2.15 och 2.16
Rutiner för och dokumentation av avstämningar
Punkt 2.17 Rättelse av
bokföringspost3
Punkt 2.22 och 2.23
Särskilda skäl för flera
bokföringar
1

Kapitel Lagändringar som inte
hanterats i nuvarande
normgivning
5 kap. 2 § andra stycket
3
Punkterna 3.7–3.9

Normgivning från BFN
saknas idag

Anpassning till praxis
och/eller teknik

Kommentartext som
föreslås bli allmänt råd

Punkt 3.10 Senareläggning av bokföring av
kontanta in- och utbetalningar i vissa föreningar
och stiftelser

Punkt 3.2 Definition av
påföljande arbetsdag

Övrigt

Punkt 3.3 Om det är några
dagar till påföljande
arbetsdag…
Punkt 3.6 och 3.13
Verifikationer ska hållas
ordnade i avvaktan på
bokföring

4

Punkt 4.5
 Uppgift om tillämpad
avskrivningsmetod
endast om annan metod
är linjär används
 Uppgift om beräknat
restvärde istället för
”uppgifter som gör det
möjligt att utläsa det
avskrivningsbara
beloppet”
 Uppgifter om
korrigeringar och
omklassificeringar
gäller alla företag, inte
bara ”årsredovisningsföretag”
Punkt 4.8 Uppgifter för
varje komponent eller
avskrivningsenhet5
2

Kapitel Lagändringar som inte
hanterats i nuvarande
normgivning
5

6

5 kap. 6 § tredje stycket
Punkt 6.6

Normgivning från BFN
saknas idag

Anpassning till praxis
och/eller teknik

Kommentartext som
föreslås bli allmänt råd

Övrigt

Punkt 5.4 och 5.5 Vad
uppgifterna om vad
affärshändelsen avser
resp. motpart ska omfatta

Punkt 5.11 Hänvisningsverifikation även för
egenupprättad verifikation

Punkt 5.3 Uppgifterna ska
vara varaktiga

Nuvarande bestämmelser
om skanning och fakturor i
komprimerad form på lista
borttagna7

Punkt 5.6 Vilken uppgift
som får utelämnas och när6
Gemensam verifikation
vid likartade affärshändelser
Punkt 6.1 och 6.2
 Samlingsfaktura får
användas som gemensam verifikation om den
omfattar högst en
månad istället för två
veckor – perioden ska
framgå
 Samlingsfaktura får
användas som gemensam verifikation även
av kunden
 Gemensam verifikation
får användas även för
likartade affärshändelser som är
lämpliga att sammanföra av praktiska skäl

Punkt 6.9 Lättnad vad
gäller uppgifter i kassarapport vid försäljning från
myntautomat

Gemensam verifikation
vid kontantförsäljning
Punkt 6.4 Försäljning mot
kontokort eller andra
elektroniska
3

Kapitel Lagändringar som inte
hanterats i nuvarande
normgivning

Normgivning från BFN
saknas idag

Anpassning till praxis
och/eller teknik

Kommentartext som
föreslås bli allmänt råd

Övrigt

Punkt 7.3 När elektronisk
räkenskapsinformation får
sparas i konverterat format

Punkt 7.1 Följesedlar vid
självfakturering är alltid
räkenskapsinformation

Punkt 7.5 Egenupprättad
räkenskapsinformation
anses sammanställd när
den fått den form den är
avsedd att presenteras i i
företaget
Punkt 8.2 Säkerhetskopiering

Punkt 7.8 Om ett
dokument ej är varaktigt
ska räkenskapsinformationen överföras i stället
för att kopieras9

betalningsmedel får ingå
eller redovisas i separat
gemensam verifikation

7

8

7 kap. 6 §
Punkt 7.6

7 kap. 2 §
7 kap. 3 a §
7 kap. 6 §

Punkt 6.7 Den gemensamma verifikationen ska
bestå av tömningskvitto
och kontrollremsa/
journalminne8
Punkt 7.4 Räkenskapsinformation hämtad från
webbplats ska sparas i den
form den är avsedd att
presenteras i i företaget

Punkt 8.5, 8.8 och 8.9
 Pappersverifikation får
tillfälligt förvaras
utomlands även för
hantering och
bearbetning
 Den får i vissa fall
återföras till Sverige
senast efter tre månader.
 Den får inte förvaras
utomlands i avvaktan på
bokföring

Kommentar Ansvar för
arkiveringen om enskild
näringsidkare avlider

Punkt 8.6 Uppgifter på
kopia vid tillfällig
förvaring utomlands för att
t.ex. återkräva skatt10
Punkt 8.10 Arkivering vid
bokföring för flera
verksamheter

4

Kapitel Lagändringar som inte
hanterats i nuvarande
normgivning
9

Normgivning från BFN
saknas idag

Anpassning till praxis
och/eller teknik

Kommentartext som
föreslås bli allmänt råd

Punkt 9.14 och 9.17
Systemdokumentation och
behandlingshistorik vid
gemensam bokföring

Punkt 9.2 andra stycket
När viss systemdokumentation inte behövs –
företag med enkla
bokföringssystem

Punkt 9.13 Systemdokumentation för
kassaregister

Övrigt

1

Se bakgrund i remissbrevet.
För att möjliggöra att även betalningsanvisningarna får ingå i en gemensam verifikation.
3
Är även ett förtydligande av nuvarande kommentartext.
4
Enligt nuvarande kommentar finns det en viss möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar att ha separat bokföring för fristående verksamheter. Enligt förslaget är detta
inte möjligt.
5
Till följd av bestämmelserna i BFNAR 2012:1 (K3) samt BFNAR 2008:1 och BFNAR 2009:1 (K2).
6
Även anpassning till dagens teknik och förtydligande.
7
Skanning är tillåtet enligt BFL efter ändringen av 7 kap. 6 § om överföring av räkenskapsinformation. Del av bestämmelsen flyttad till avsnittet om överföring i kapitel 7.
8
Enlig BFN R 2 behöver kontrollremsan inte ingår i den gemensamma verifikationen i vissa företag, men kontrollremsan/journalminnet innehåller idag oftast
behandlingshistoriken och är därför ändå räkenskapsinformation som ska sparas.
9
Anpassning till de ändrade reglerna om överföring i 7 kap. 6 § BFL.
10
I nuvarande normgivning framgår av kommentaren att det kan vara lämpligt att kopian förses uppgifterna.
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