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Den 1 januari 1999 införde EU den nya valutan euron (Sverige står dock utanför, liksom 
Danmark, Grekland och Storbritannien). Den 1 mars 2000 infördes genom SFS 2000:31 i den 
nya bokföringslagen (1999:1078), som gäller fr.o.m. den 1 januari 2000, möjlighet att ha euro 
som alternativ till svenska kronor (kr) som redovisningsvaluta i bokföringen, vilket har 
föranlett följdändringar i mervärdesskattelagen (jfr SFS 2000:54) och i skattebetalningslagen 
(jfr SFS 2000:55) fr.o.m. den 1 mars 2000 samt införande av en särskild lag (2000:46) om 
omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. 
Aktiebolag, ekonomiska föreningar, spar- eller medlemsbanker, understödsföreningar, 
försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag får välja euro i stället för svenska kr 
som redovisningsvaluta. Detsamma gäller utländska filialer i Sverige. T.ex. enskild firma 
(fysisk person), handelsbolag och stiftelse får dock bara använda kr som redovisningsvaluta. 
 
Beslut om byte till euro kan ske från och med den 1 mars 2000, men gäller tidigast närmast 
följande räkenskapsår, dvs. vid byte i år (2000) tidigast från och med det räkenskapsår 
(beskattningsår) som inleds den 1 januari 2001. Meningen är inte att bytet av 
redovisningsvaluta skall kunna ske under ett löpande räkenskapsår. Ett första byte blir till 
euro, eftersom idag endast svenska kr är tillåtna som redovisningsvaluta. Vid sådant byte skall 
för det första räkenskapsår som omfattas en ingående balans upprättas i euro. Efter ett byte av 
redovisningsvaluta får nytt byte göras endast om skattemyndigheten tillåter det. Om det finns 
anledning anta otillbörligt syfte med byte, får tillstånd vägras. I ett andra steg skall företagen 
ges möjlighet att välja andra valutor än svenska kr och euro som redovisningsvaluta, t.ex. US-
dollars, men det lär kunna ske tidigast fr.o.m. det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2002. 
Till dess får dock svenska företag med filial i utlandet ha redovisningen för filialen i den 
valuta som godtas som redovisningsvaluta där. 
 
Deklarationerna avges alltjämt i svenska kr. För momsen gäller följande. 
 
- Den som bokför i euro, måste omräkna till svenska kr, när skattedeklarationen upprättas. För 
moms (och reklamskatt) skall sådan omräkning ske enligt aktuell redovisningsperiods 
genomsnittskurs. Den beräknas utifrån kurser fastställda av Europeiska centralbanken. 

 
- Är tillämpad faktureringsvaluta för ett inköp eller en försäljning annan än företagets 
redovisningsvaluta, måste först en omräkning göras för bokföringen. Är redovisningsvalutan 
euro har en omräkning från svenska kr eller annan tillämpad faktureringsvaluta skett till euro, 
och sedan måste en omräkning ske till svenska kr för skattedeklarationen. 

 
- Om en säljare fakturerar i en annan valuta än sin redovisningsvaluta, skall denne ange 
momsens belopp i båda valutorna i fakturan. Däri skall också anges den kurs som använts vid 
omräkningen. Om redovisningsvalutan är euro och faktureringsvalutan är svenska kr - eller 
viceversa - måste momsen anges i båda valutorna. Om faktureringsvalutan är en annan än 
svenska kr eller euro, måste momsen anges i fakturan i den valutan samt även i den av 
valutorna euro eller svenska kr som används som redovisningsvaluta. 
 
 
Förkortningar: SFS=svensk författningssamling 


