
 

 

Kobeks nyhetsbrev ”Nya tider för att deklarera moms”   

2013-11-11 

Hej!  
Har du helårsmoms? Eller hjälper du företag som har helårsmoms? Har du känt dig stressad över 

de nya deklarationstidpunkterna? 
Nu kan du koppla av igen. Faran är över. Delvis i alla fall. 

Bakgrund 
Du som har enskild firma eller aktiebolag har tidigare redovisat helårsmomsen i den vanliga 
inkomstdeklarationen. Detta har ändrats från och med i år. 
Nu ska du deklarera helårsmomsen i en speciell skattedeklaration. Och den skulle enligt det 
tidigare lagförslaget vara inne betydligt tidigare än den vanliga inkomstdeklarationen. 

Enskilda firmor exempelvis skulle lämna momsdeklarationen redan den 26 februari. 
Något som gjort många i redovisningsbranschen väldigt stressade. 

Nya deklarationstidpunkter för många 
Lyckligtvis ska lagen ändras så att många kommer att få en betydligt längre tidsfrist. 
Dock inte alla. 

Inte om du bedriver EU-handel 

Du som bedriver någon form av handel med EU omfattas inte av de nya deklarationstidpunkterna. 
Du ska deklarera momsen den 26:e i andra månaden efter bokslutsdagen. 
Exempel 
Du gör bokslut den 31 december. Momsen ska deklareras senast den 26 februari. 
Detta är EU-handel enligt Skatteverket 
Du har bedrivit EU-handel om du omsatt, förvärvat eller överfört varor som transporterats mellan 
EU-länder. 

Eller... 
omsatt eller förvärvat tjänster som köparen är skattskyldig för i Sverige eller ett annat EU-land. 
 

För dig som inte bedriver EU-handel gäller följande: 

Enskilda firmor 
Du ska lämna momsdeklaration senast den 12 maj.  
Om din redovisningskonsult har ett så kallat byråanstånd så är sista dagen den 26 juni. 

Handelsbolag och kommanditbolag 
Du ska lämna momsdeklarationen senast den 26:e i andra månaden efter bokslutsdagen. 
Exempel  
Du gör bokslut den 31 december. Momsen ska deklareras senast den 26 februari. 
Ingen större förändring. Handelsbolag och kommanditbolag har sedan tidigare deklarerat 
helårsmoms i en speciell skattedeklaration. 

Aktiebolag 
Du gör bokslut den sista januari, februari, mars eller april. 
Momsdeklarationen ska vara inne den 12 november. Eller den 12 december om du deklarerar 
elektroniskt. 

Du gör bokslut den sista maj eller juni. 
Momsdeklarationen ska vara inne den 27 december. Eller den 17 januari om du deklarerar 
elektroniskt. 

Du gör bokslut den sista juli eller augusti. 
Momsdeklarationen ska vara inne den 12 mars. Eller den 12 april om du deklarerar elektroniskt. 

Du gör bokslut den sista september, oktober, november eller december. 
Momsdeklarationen ska vara inne den 12 juli. Eller den 17 augusti om du deklarerar elektroniskt. 

Börjar gälla 
Lagen ska träda i kraft den 1 januari 2014. Och gälla momsredovisningsperioder som börjar 1 
januari 2013 eller senare. 


