
 
Nya konton med anledning av ny skattedeklaration och nya 
momsregler inom byggsektorn. 
 
Ny skattedeklaration 
 
För 2007 har skattedeklarationen för moms fått ett nytt utseende med ett flertal nya uppgifter 
som ska lämnas. För att en del av dessa ska kunna redovisas, krävs nya konton. BAS-
kontoplanen har därför kompletterats på en del punkter. Detta redovisas detaljerat i ett pdf-
dokument som finns på www.bas.se. Där behandlas dock bara konton i den EG-anpassade 
kontoplanen. Många använder dock fortfarande den ”vanliga” BAS-planen. Här redovisar vi 
därför förändringarna i båda. De konton som berörs, får inte samtidigt användas till annat än de 
är avsedda för. 
 
   Anmärkning: Användningen av kontona i BAS kontoplaner är bara rekommendationer. Det 
står var och en fritt att använda vilka kontonummer som helst, med du rekommenderas att 
åtminstone använda konton inom respektive grupp. 
 
Nya momsregler 
 
Från 1 juli 2007 gäller en del nya momsregler för byggsektorn. I vissa fall blir det så kallad 
”omvänd skattskyldighet”. Det innebär att köparen ska redovisa momsen istället för säljaren. 
Detta kräver också en del nya konton som bara får användas för avsett ändamål. Reglerna finns i 
en broschyr som kan hämtas från www.skatteverket.se. 
 
I Trocadéro Bokföring och Bokföring Pro 
 
Bara version 10 har stöd för den nya skattedeklarationen. Användare av äldre versioner kan ändå 
lägga upp de nya kontona, men måste hämta uppgifterna från huvudboken och föra in dem i 
deklarationen. Version 10 har också stöd för de nya momsreglerna. 
 
Konton som berörs 
 
Berörda konton är momskontona, försäljningskontona och vissa inköpskonton. I tablån på 
följande sida kan du se vilka konton som är nya inom respektive grupp och vilka som redan 
används för ändamålet. 
I bokföringsprogrammet ska kontona markeras för sitt ändamål. Detta gör du som vanligt i 
kontoplanen (version 10). I kolumnen *) visas vilken kod som används. När du gör markeringen 
har du alternativ i klartext att välja bland, så koden är bara för kontroll. Koden visas i en särskild 
kolumn i kontoplanen. 
Kontona i den bruna sektionen (Utgående moms på vissa inköp) har i äldre versioner texten 
”Import från EU”. Detta ska numera inte redovisas separat utan ihop med annan inköpsmoms. I 
anvisningarna finns det olika konton för alla varianter, en hel del nya, men eftersom alla ska 
redovisas i samma ruta, behöver man bara använda ett för varje momsprocent. Och varför då 
inte ta dem som redan finns. Ändra kontotexten bara. 
I BAS-planen finns också olika konton för ingående moms. Samma gäller där – allt ska redovisas 
i samma ruta. Bara ett konto behövs. 
När det gäller vinstmarginalbeskattning är det inga ändringar och dessa konton tas därför inte 
med här. 
 



Beskrivning *) Ruta Normal EG Anm
Utgående moms på försäljning eller uttag (25%) 1 10 2410 2610 Finns
     D:o 12% 2 11 2420 2620 Finns
     D:o 6 % 3 12 2430 2630 Finns
Utgående moms på vissa inköp (25%)  5 30 2415 2615 Finns
     D:o 12 % 6 31 2425 2625 Finns
     D:o 6 % 7 32 2435 2635 Finns
Ingående moms 4 48 2640 1470 Finns
Momspliktig försäljning som inte ingår i annan ruta 10 05 3050 3050 Finns
Momspliktiga uttag 17 06 2011 2915 Finns
Hyresinkomst vid frivillig skattskyldighet 18 08 3910 3810 Finns
Inköp av varor från annat EG-land 50 20 4515 4015 Finns
Inköp av tjänster från annat EG-land 51 21 4535 4616 Finns
Inköp av tjänster för land utanför EG 52 22 4531 4050 Finns
Inköp av varor i Sverige (köparen skattepliktig) 53 23 4410 4011 Nytt
Inköp av tjänster i Sverige (köparen skattepliktig) 54 24 4420 4611 Nytt
Försäljning av varor till annat EG-land 13 35 3008 3025 Finns
Försäljning av varor utanför EG 12 36 3005 3015 Finns
Försäljning av tjänster inom EG 14 39 3308 3041 Nytt
Försäljning av tjänster utom EG 15 40 3305 3042 Nytt
Försäljning där köparen är skattskyldig i Sverige 16 41 3231 3055 Nytt
Övrig momsfri försäljning 11 42 3001 3054 Finns
 
Eftersom kontoanvändningen är fri, kanske inte de konton som anges används på detta sätt. Välj 
då ett annat närliggande konto. 
 
Markeringen i kontoplanen är för att kontot ska komma med i momsredovisningen. Använder du 
ett av dessa konton utan det har en markering, kommer det INTE med.  
 
Trocadéro Systems den 15 mars 2007 
 
 


