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

Fakturan
Om ditt företag säljer till eller köper in från ett företag i annat EU-land ska 
varuvärdet på fakturan anges exklusive moms. Båda företagets VAT-nummer 
ska vara angivet på fakturan.

VAT = Value Added Tax, ett internationellt momsregistreringsnummer.

Företaget som  beställer lämnar sitt VAT-nummer till sin leverantör. Om inte 
kundens VAT-nummer finns ska landets moms påföras fakturan.

Om du missat att delge ditt VAT-nummer har du tre alternativ,

‣ Be om en ny faktura där du uppger ditt momsnummer.

‣ Se den engelska momsen som varukostnad. 

‣ Försöka att få tillbaks pengarna av landets Skatteverk.

Destinationsprincipen 
Grundregeln för EU-moms är den så kallade  destinationsprincipen. Momsen 
ska tillfalla ”Skatteverket” i det land där en vara/tjänst konsumeras.

Statistik
Ett företag ska inte betala införselmoms. Utgående moms ska dock beräknas 
och redovisas i momsdeklarationen, men samtidigt får företaget dra  av mot- 
svarande  belopp som ingående moms. Redovisningen till Skatteverket är helt 
enkelt till för statistiska beräkningar.

Valutakurs
När du handlar med andra valutor kommer det att uppstå valutakurseffekter 
när du ska betala din leverantör. Valutakursen förändras normalt över tiden.

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

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

Kreditfaktura
Om du erhåller en kreditfaktura ska du använda dig av samma valutakurs 
som den ursprungliga  fakturan. Redovisningstekniskt räknas en kreditfaktura 
som den ursprungliga affärshändelsen.

Kontonummer
Vid införsel används normalt nedan konton,

2440 - Leverantörsskulder.
4515 - Inköp av varor från annat EU-land, 25%.

2615 - Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, 25 %.
2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet.

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 x

4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25% x

2615 Beräknad utgående moms z

2645 Beräknad ingående moms z

Konto Namn Debet Kredit

2440 Leverantörsskulder 320 400

4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25% 320 400

2615 Beräknad utgående moms 80 100

2645 Beräknad ingående moms 80 100

Exempel - utgift
Bertie Alfonz AB köper in läder från anrika Giribaldi i Turin, Italien. 
Den 17 apr erhålls en f:a på € 36 000. Valutakurs 8,90 kr/€.

1.
Räkna ut den totala skulden.
Leverantörsskuld = € 36 000 x 8,90 kr/€ = 1 320 400 kr.

2.
Räkna ut den beräknade momsen.
Beräknad moms = 1 320 400 kr x 0,25 = 80 100 kr.

3.
Bokför skuld, inköp och moms.

Exempel - utbetalning
Bertie  Alfonz AB betalar [reglerar] sin skuld till sin italienska leverantör, 
Giribaldi. Valutakursen den 16 maj är 9,00 kr/€.

1.
Räkna ut hur mycket som ska utbetalas.
Utbetalning = € 36 000 x 9,00 kr/€ = 2 324 000 kr.

2.
Jämför utbetalningen med skulden och räkna fram valutavinst/-förlust.

Skuld  1 320 400 kr.
Utbetalning 2 324 000 kr.
Förlust − 3 600 kr.

3.
Bokför utbetalning och valutaförlust.
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Konto Namn Debet Kredit

1930 Checkräkningskonto 324 000

2440 Leverantörsskulder 320 400

7690 Valutakursförlust 3 600

1.
Du bokar in din utbetalning. Den påverkas alltid av valutakursen. 

2.
Du bokar alltid bort hela leverantörsskulden.

3.
Skillnaden mellan ursprunglig skuld och utbetalning ger en valutakurseffekt. I 
detta exempel blev det en valutakursförlust. Om valutan varit mindre än 8,90 
kr/€ hade det blivit tvärtom, en valutakursvinst.
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