
När företaget köper in varor och tjänster från länder utanför EU heter det 
import. När det handlar från företag inom EU heter det införsel.

Fakturan
Om ditt företag säljer till ett företag i ett land utanför EU ska varuvärdet på 
fakturan anges exklusive moms. Båda företagets VAT-nummer ska vara  an-
givet på fakturan.

VAT = Value Added Tax, ett internationellt momsregistreringsnummer.

Om inte kundens VAT-nummer finns ska moms påföras fakturan.

Tulldeklaration
När du importerar ska transportföretaget som tar hem dina varor från utlan-
det fylla  i en tulldeklaration som skickas till Tullverket. Tullverket kommer där-
efter utfärda en faktura som innehåller tullvärde och införselmoms.

‣ Moms 
Uträknat på värdet i SEK på ursprungsfaktura från din leverantör.

‣ Moms
Beräknas på det sammanlagda värdet av inköpspris, fraktkostnad och 
tullavgift.

‣ Kostnader
Kostnader som t ex  spedition, utfärdande av transportdokument och ut-
gifter för tullbehandling ska ingå i de köpta varornas eller tjänstens bok-
förda värde [varuinköp].

‣ Tull
Du ska betala en tullavgift på inköpets totala  värde inklusive frakt. Du 
betalar en procentsats baserat på vad det är du importerar. Listor finns 
hos Tullverket.

Valutakurs
När du handlar med olika valutor kommer det att uppstå valutakurseffekter 
beroende på hur kursen förändras. 

‣ Kursvinst, när valutakursen är lägre när företaget ska betala.

‣ Kursförlust, när valutakursen är högre när företaget ska betala.

Kreditfaktura
När företaget erhåller en kreditfaktura ska du använda dig av samma valuta-
kurs som den ursprungliga fakturan. Redovisningstekniskt räknas en kredit-
faktura som en förändring i den ursprungliga affärshändelsen.

Kontonummer
Vid import används normalt nedan konton,

2440 - Leverantörsskulder.
4012 - Varuinköp, import.

3960 - Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.
7960 - Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.
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Konto Namn Debet Kredit

2440 Leverantörsskulder $ 44 800 x 6,25 kr/$ 280 000

4012 Varuinköp, import 280 000

Konto Namn Debet Kredit

2440 Leverantörsskulder 112 000

4012 Varuinköp, import 33 600

2641 Ingående moms 78 400

Exempel - utgift 3 maj, verifikation 172
Ziggy Stardust AB importerar varor från San Francisco, Kalifornien, USA. 
Inköpet exklusive frakt, $ 4 800, kostar $ 44 800. Valutakurs 6,25 kr/$.

För dessa varor tar Tullverket ut en tull på 12 %. Eftersom företaget lämnat 
ut sitt VAT-nummer till sin amerikanska leverantör finns ingen moms på  fak-
turan. Vi bortser från fraktbolagets importdeklarationsavgift. 

Exempel - utgift  10 maj, verifikation 196
En faktura anländer från Tullverket. Den baseras på den tulldeklaration som 
företagets fraktbolag, DHL, har fyllt i och vidarebefordrat till Tullverket.

1. Räkna fram underlag för tull.

Varuvärde 250 000 1
Frakt  30 000 2  $ 4 800 x 6,25 kr/$
Summa = 280 000 3  

2. Räkna fram tullvärdet.

Tullvärde 4 33 600  3 280 000 kr x 0,12

3. Räkna fram underlag för införselmoms.

Varuvärde 250 000 1

Frakt  30 000 2
Tullvärde 33 600 4

Summa = 313 600 5

4. Räkna fram införselmoms.

Införselmoms 78 400 6  5 313 600 kr x 0,25

5. Räkna fram total skuld.

Införselmoms 6 78 400
Varuinköp, import [tullvärde] 4 33 600
Leverantörsskuld = 112 000

6. Bokför fakturan som kommer från Tullverket med ovan angivna variabler.
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Konto Namn Debet Kredit

1930 Checkräkningskonto 277 760

2440 Leverantörsskulder 280 000

3960 Valutakursvinster 2 240

Konto Namn Debet Kredit

1930 Checkräkningskonto 112 000

2440 Leverantörsskulder 112 000

Exempel - utbetalning  2 jun, verifikation 268
Ziggy Stardust AB reglerar [betalar] fakturan från sin amerikanska leverantör 
via företagets Internetbank. Valutakurs 6,20 kr/$. Se ver 172.

Ursprunglig skuld 280 000
Utbetalning 277 760  44 800 x 6,20
Valutakursvinst + 2 240

1.
Boka in utbetalningen från banken [K]. 

2.
Ta bort hela leverantörsskulden [D].

3.
Reglera skillnaden mellan skuld och utbetalning. 
I detta fall blir det en valutakursvinst [K].

Exempel - utbetalning  10 jun, verifikation 302
Ziggy Stardust AB betalar skulden till Tullverket via sin Internetbank. 
Se ver 196.
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