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Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning
av leasingavtal;
Konsoliderad version – senast ändrad genom BFNAR 2006:7.
Näringsdrivande, icke-noterade mindre och större företag/koncerner *
(BFNAR 2006.7)
1. Mindre och större företag får redovisa sina leasingavtal enligt dessa
allmänna råd. (BFNAR 2006:7)
2. Företag som omfattas av punkt 1 i dessa allmänna råd skall tillämpa
Redovisningsrådets rekommendation Leasingavtal (RR 6:99) med
undantag för punkterna 5-25, 28-41, 49, 52-53, 57-58 och 60-63,
vilka ersätts med p. 3–7 nedan.
3. Punkt 5 i RR 6:99 angående variabel avgift tillämpas utom vad avser upplysningsskyldigheten enligt punktens sista mening.
4. I stället för RR 6:99 p. 6-25 och 29-41 skall följande gälla.
Leasetagare och leasegivare skall inte göra någon åtskillnad mellan finansiella och operationella leasingavtal i
bokföringen. Alla leasingavtal skall redovisas som om de
vore operationella.
5. I stället för RR 6:99 p. 28 skall följande gälla.
Leasetagaren skall lämna tilläggsupplysningar i årsredovisningen om periodens leasingkostnader exklusive hyra
för lokaler.

6. I stället för RR 6:99 p. 49 skall följande gälla.

*

I 1 kap. 3 § ÅRL framgår vad som är mindre och större företag samt mindre och
större koncerner. (BFNAR 2006:7)
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BFNAR 2000:4
Leasegivaren skall lämna följande tilläggsupplysningar för
leasingavtal.
För varje tillgångsslag skall lämnas upplysningar om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar samt periodens avskrivning, periodens nedskrivning och periodens återföring av nedskrivning.

7. Punkt 58 i RR 6:99 angående upplysningar vid sale and lease backtransaktioner tillämpas utom vad avser upplysningsskyldigheten
enligt punktens sista mening.
8. Företag som tillämpar BFNAR 2000:4 punkterna 2-7 skall ange
detta i tilläggsupplysningarna.
9. Dessa allmänna råd skall tillämpas på räkenskapsår som påbörjas
den 1 januari 2001 eller senare och får tillämpas på räkenskapsår
som påbörjats tidigare.
_____________________________

BFNAR 2006:7
Detta allmänna råd tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januri
2007 eller senare.
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