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Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

Utkom från trycket
den 10 december 2010

utfärdad den 2 december 2010.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 8 § mervärdesskattelagen
(1994:200)2 ska ha följande lydelse.

13 kap.
8 §3 Den utgående skatten får redovisas för den redovisningsperiod under
vilken betalning tas emot kontant eller på annat sätt kommer den skattskyldige tillgodo, om värdet av den skattskyldiges sammanlagda årliga omsättning här i landet normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.
Den utgående skatten för samtliga fordringar som är obetalda vid beskattningsårets utgång ska dock alltid redovisas för den redovisningsperiod under
vilken beskattningsåret går ut.
Första stycket gäller inte företag som omfattas av lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Inte heller gäller första
stycket finansiella holdingföretag som ska upprätta koncernredovisning enligt någon av de nämnda lagarna.
Första–tredje styckena gäller också för den som är skattskyldig enligt
1 kap. 2 § första stycket 2–4 d.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
3. Skattskyldiga som före ikraftträdandet redovisar mervärdesskatt enligt
de allmänna bestämmelserna i 13 kap. 6 § får vid ikraftträdandet gå över till
att tillämpa de nya bestämmelserna i 13 kap. 8 § utan att dispens inhämtats
enligt 13 kap. 8 a §. De skattskyldiga ska dock enligt 13 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) underrätta Skatteverket om att ett sådant byte av princip för redovisning av skatt har skett.
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