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Bokföringsnämndens allmänna råd om
bokföringsskyldighetens upphörande i enskild
näringsverksamhet
beslutat den 1 april 2004.
Bokföringsnämnden lämnar följande allmänna råd om
bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet.

1. Detta allmänna råd skall tillämpas av en fysisk person som är
bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078). Rådet
behandlar frågor som uppstår när en näringsverksamhet som
bedrivs av en fysisk person avvecklas.
2. Skyldigheten att bokföra affärshändelser enligt bokföringslagen
upphör när den fysiska personen inte längre bedriver
näringsverksamhet.
3. Senast vid utgången av månaden efter att en fysisk person upphört
att bedriva näringsverksamhet skall uttag av de kvarvarande
tillgångarna och skulderna i verksamheten bokföras mot eget
kapital. Ingår kontanta medel i det som tas ut skall uttaget i denna
del bokföras senast dagen efter det att uttaget skett. På den
bokföringsorder som verifierar uttaget skall samtliga tillgångar och
skulder som tas ut antecknas. Uttagen skall redovisas på samma
sätt och till samma belopp som en försäljning till utomstående.
4. En enskild näringsidkare som är skyldig att avsluta räkenskaperna
skall göra ett årsbokslut eller en årsredovisning för det sista
räkenskapsåret. Den sista dagen på detta räkenskapsår är den sista
dag då näringsverksamhet bedrivs eller, om den inte kan
bestämmas, den 31 december det år verksamheten avvecklas.
5. Resultaträkningen skall visa näringsverksamhetens resultat under
året inklusive resultateffekterna av det sista uttaget av tillgångar
och skulder. Balansräkningen skall visa att näringsverksamheten
inte längre har några tillgångar och skulder.

1

BFNAR 2004:2
6. Skyldigheten att bevara räkenskapsinformation samt
maskinutrustning och system enligt 7 kap. 2 § bokföringslagen
upphör vid utgången av det tionde året räknat från utgången av det
kalenderår under vilket det sista räkenskapsåret avslutades.
7. Detta allmänna råd träder i kraft den 1 juli 2004 och skall tillämpas
för räkenskapsår som inleds efter den 30 juni 2004.
_______________

HANS EDENHAMMAR
Anders Bengtsson
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