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Faktureringsreglerna

! Flera olika skrivelser, bl.a. fyra bestående av 
frågor och svar (130 151294-04/113,       130 
205830-04/113, 130 255556-04/113 och 130 
477317-04/1153)

! Reglerna tillämpas vid omsättningar av företag 
(och filialer) i Sverige på försäljningar från 
etableringsställen här i landet 



Självfaktura

! Tillämpas vid omsättningar - inom och utom 
landet

! Tre specifika krav vid omsättningar inom landet
! I övrigt samma krav på innehåll som faktura
! Skrivelse dnr 130 394746-04/113



Elektronisk fakturering

! Mottagaren måste godkänna
! Innehålla samtliga uppgifter som 

”pappersfakturor”
! Möjlighet att använda ”koder”
! EDI-meddelanden – lagring hos köparen
! Skatteverket föreskriftsrätt



Fakturans innehåll

! Namn och adress (bifirma ej tillräckligt)
! Omfattning och art
! Löpnummer
! Beskattningsunderlaget per skattesats
! Mervärdesskattens belopp
! Datum för varuleverans, tjänstens utförande och 

betalningsdatum vid förskott



Ofullständig faktura

! Faktura som ej uppfyller kraven =>     ej 
avdragsrätt för köparen 

! Huvudregel - korrigering av säljaren
! Undantag – Skrivelse 130 256490-04/11

- Felaktigt namn på faktura
- Anställdas utlägg för arbetsgivarens räkning



Förenklade fakturor

! Mindre belopp – 2 000 kronor
! För andra möjligheter - föreskrift från 

Skatteverket
! Fyra olika uppgifter måste framgå av den 

förenklade fakturan 



Kreditnota

! Flera olika krav på innehåll, bl.a. 
- Skattebelopp enligt ursprungsfaktura
(skrivelse 130 563343-04/113)

- Särskild hänvisning till ursprungsfaktura
(skrivelse 130 563353-04/111)



Kassarabatter som är beroende av 
priset

! Huvudregel – kreditnota krävs

! Möjlighet enligt Skatteverket att inte behöva ställa 
ut kreditnota              (skrivelse 130 407673-
04/1152)



Kassarabatter som är beroende av 
priset

! Tre rekvisit som ska framgå av fakturan för att ej 
behöva ställa ut kreditnota
- Tidsramen för kassarabatten ska anges
- Uppgift om ändringen av besk.underlaget och 
momsen om kassarabatten utnyttjas
- Kopia av handling som visar att betalning skett 
inom föreskriven tid kompletterar fakturan 



Tack för oss!

www.skatteverket.se 


