
· Skatteutskottets betänkande 

1978/79:17 

med anledning av propositionen 1978179:42 om inkomstberäkning 
enligt bokföringsmässiga grunder i inkomstslaget annan fastighet, 
m.m. 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i propositionen 1978179:42 att 
riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

I. lag om iindring i kommunalskattelagen ( 1928:370), 
2. lag om iindring i taxeringslagen (1956:623). 

Genom den nya bokföringslagen ( 1976: 125) har många fastighetsiigare 
blivit bokföringsskyldiga, vilket bl. a. innebiir att de skall redovisa sin 
fastighetsinkomst enligt bokföringsmiissiga grunder. Vid inkomstbeskatt
ningen giiller diiremot fortfarande att inkomst av annan fastighet skall 

beriiknas enligt den s. k. kontantprincipen. För att ge fastighetsiigarna 
möjlighet att i större utstriickning lägga bokföringen till grund för taxeringen 
föreslås i propositionen att ägare av fastigheter som beskattas enligt s. k. 
konventionell metod samt schablonbeskattade bostaclsriittsföreningar, 
bostadsaktiebolag och allmännyttiga bostadsföretag skall fä rätt att i fortsätt
ningen tillämpa bokföringsmässig inkomstberiikning vid taxeringen. Vidare 
föreslås en utvidgning av begreppet förviirvskälla i inkomstslaget annan 
fastighet och uttryckliga bestämmelser som anger när annat räkenskapsår än 
kalenderår får utgöra beskattningsår. 

De nya bestämmelserna föreslås bli tilliimpliga första gången vid 1979 års 
taxering. 

Författningsförslagen har följande lydelse: 

1 Förslag till 

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen (1928:370) 

dels att 3 ~- 26 * I mom., 41 *· anvisningarna till 3 ~- punkt 2 av 
anvisningarna till 18 *·punkt 7 av anvisningarna till 25 ~samt punkterna I 
och 2 av anvisningarna till 41 ~ skall ha nedan angiven lydelse, 

dels att till anvisningarna till 24 * skall fogas en ny punkt, 10, och till 
anvisningarna till 25 ~ två nya punkter, 8 och 9, av nedan angivna 

lydelse. 
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Nuvarande lydelse 

Med ta x e r i n g så r föreslås 
denna lag det kalenderår, under. 
vilket taxering i första instans verk
stiilles. och med beskattnings -
år det taxeringsåret, eller, där räken
skapsår icke sammanfaller med ka
lenderår, det räkenskapsår, som gått 

till ända närmast före den I mars 
under taxeringsåret. 
(Se vidare anvisningarna) 

2 

Föreslagen ~vdelse 

Med tax er i n g sår förstås i ~en
na lag det kalenderår, under vilket 
taxering i första instans verkstiilles, 
och med bes k a t t n i n g så r det 
kalenderår, som niirmast föregått 
taxeringsåret. eller, diir riikenskapsår 
icke sammanfaller med kalenderår 
(brutet räkenskapsår), det räken
skapsår. som gått till iinda niirmast 
före den I mars under taxerings

året. 
(Se vidare anvisningarna) 

26 * 
I mo m. Vad som återstår av I mo m. Vad som återstår av 

intiikt av annan fastighet, sedan 
avdrag enligt 25 ~ gjorts, utgör 
netto in t ii k t av annan fastighet. 

intiikt av annan fastighet, sedan 

avdrag enligt 25 * gjorts och. om 

intäkter och avdrag har beräknats 

enligt bokföringsmässiga grunder, 

hänsyn tagits till in- och utgående 

balans. utgör nettointäkt av 
annan fastighet. 

41 *" 
Inkomst av jordbruksfastighet el- Inkomst av jordbruksfastighet el-

ler rörelse skall beräknas enligt ler rörelse skall beriiknas enligt 
bokföringsmässiga grunder, i den bokföringsmiissiga grunder, i den 
mån dessa icke stå i strid med mån dessa icke stå i strid med 
siirskilda bestiimmelser i denna lag. siirskilda bestiimmelscr i denna lag. 

1 Senaste lydelse 1957:59. 
2 Senaste lydelse I 972: 741. 
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Föreslagen ~rdelse 

Al'l'n inkomst av annan fastighet 

beräknas enligt bokJöringsmässiga 

grunder i defa// som angi1•as i punkt I 

av anvisningarna. 

I andra fall än nu sagts skall intäkt anses hava åtnjutits det beskattningsår, 

under vilket intäkten blivit får den skattskyldige tillgänglig får lyftning, och 

skall utgift eller omkostnad anses belöpa på det beskattningsår, varunder 

utgiften betalats eller omkostnaden ägt rum. Sådan speciell skatt, avgift eller 

ränta, som ingår i slutlig eller tillkommande skatt enligt uppbördslagen, 

ävensom ränta å kvarstående skatt enligt samma lag anses dock belöpa på det 

beskattningsår då den slutliga eller tillkommande skatten påförts. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Amisningar 
till 3 § 

I denna paragraf angives vad som 

avses med de i lagen anv:inda 

beteckningarna "taxeringsår" och 

"beskattningsår". 

Det kan stundom inträ.lf'a. att såsom 

beska11ningsdr skal/ räknas en kortare 

el/er längre tid än 12 månader. Om 

nämligen en person bö(jar el/er slutar 

näringsverksamhet 1111der ett år, som 

eljest är all anse såsom beska11-

ningsår, kommer hansjörsra el/er sista 

räkenskap att on1/'a11a a//enast den tid 

av samma år. rarunder han drivit 

näringen, och denna tidsperiod skall i 

sddam ja// anses sdsom beskallnings

dr. En omläggning av räkenskapsåret 

kan ock.föranleda, all el/ visst beskall

ningsår blir längre el/er kortare än I 2 

månader. Sker omläggningen på det 

sätt, all el/ räkenskapsår.förlänges all 

on1/ätta mer än I 2 månader. kan det 

inträj/ä. all den skattskyldige el/ år 

icke a//s skal/ taxeras, liksom det rid 

omläggning genom .förkortning av ett 

räkenskapsår kan hända. all den 

skattskyld(f!,e ett år skal/ taxeras .för 

I* Riksdaxen 1978179. 6 sam/. Nr 17 

I denna paragraf angives vad som 

avses med de i lagen använda 

beteckningarna "taxeringsår" och 

"beskattningsår". Brutet räken

skapsår räknas som beskallningsår.för 

viss .fön•ärvskä//a under jörutsättning 

att inkomsten m',/Ön·än•skä//an beräk

nas en/(f!,1 bo/.;/öringsmässiga grunder i 

enlighet med bestämmelserna i 41 §. 

Som ytterligare./Örl//sättning gäl/er 

a) i.fi"dga om skatts/..)'ld(f!., som enligt 

I§ bo/.;/örings/agen (1976: 125) är 

bok/öringss/..)'ldig, att .föreskri/iema i 

I 2 ~~ nömnda lag iakttagits; 

b) ifråga om skatts/..)'ldig, som skal/ 

.föra räkenskaper enligtjordbruksbok

.förings/agen (195 I: 793). all fiircskrir 

tema i I I ,,1· nämnda lag iakttagits; 

samt 

c) i.fråga om skattskyldig, som ime 

nämnts under a) eller b). att räken

skapsåret 0111/'attar tiden den 

mqi-den J() april, den I juli-den 30 
juni, den I september-den 31 augusti 

el/er tid som enligt 12 §.törsta stycket 

bo/.;/öringslagen (1976:{25) medgivits 
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Nurnra11de ~vdelse Föres/age11 ~wlelse 

två beskatflli11gsår. av vilka der .för a1111an av de11 skalfskyldige bedri-

se11are är kortare ä11 12 må11ader. ve11 verksamher. 

Har skalfsA.yldig, som arses i.försra 

srycker c), påhö1:ja1 eller upphör! med 

verksamheren eller lagr om räkc11-

skapsåre1. skall räke11skapsåre1111giira 

beska11ningsår l/fa11 hinder av alf der 

om/a11ar annan tid ä11 tolv må11ader. 

Räke11skapsår som ursrräcks all om

.falla längre rid ä11 ader1011 må11ader 

skall dock illle i någotjal/ räk11as som 

beskat1ni11gsår. Inre heller skall räken

skapsår som lagts om till a1111a11 tid än 

kalenderår räk11as som beska11ni11gsår 

i a1111a1 .fall ä11 då om/äggninge11 har 

ske11 .för afl få samma räkenskapsår 

.för ./Ön•ärvskäl/an i .fi'åga som .för 

a11nan av den skat1skyldige bedrive11 

verksamher .för vilken brurcr räke11-

skapsår godrages som beskat1ni11gs

år. 

När ska11skyldig bö(iar eller slurar 
viss verksamher och när omläggni11g av 

räkenskapsår sker, kan beska1111ings

årc1 komma afl om/alla konare eller 

lä11gre tid än rolv månader. Av de11na 

paragrafföljer alf det i sådana.fal/ kan 

inrrä.ffa afl den ska11skyldige err år illle 

alls skall raxeras eller arr han el! år 

skall raxeras j(ir rvå beskarrni11gsår. 

Urgör brurer räke11skapsår en/igr 

besräinmelsema i .första och andra 

s(1•ckena beskartni11gsår .för annan 

fasrigher och inrärras .fasrigheren un

der /öpa11de räke11skapsår .fbr ända

mål som avses i 24 § 2 mom., skall der 

räke11skapsåre1 anses al'slwar dagen 

.före den dag då /asrighercn blil'ir 

järdigsrälld.fiir näm11da ändamål. Der 

därpå .fii(ja11de heskarrningsårer om

.fållar riden rill 111gå11ge11 av del då 

i11nevarande kale11derdrer. 
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Beskattningsåret, sådant det i denna paragraf bestiimts, avser naturligtvis 
normala förhållanden. Uppkommer fråga om eftertaxering, kan beskatt
ningsåret komma att ligga längre tillbaka i tiden. Beskattningsår blir i dylikt 
fall det är, som enligt huvudregeln skulle varit beskattningsår, om taxering 
skett i rätt tid. 

till 18 § 

2.3 Om .flera .fastigheter av a1111an 

.fastighets natur i ägare11s hand varit 

att anse som .forvaltningsenhet, gäller 

därom rnd ovan u11der pu11kt I är sagt 

a11gående jordbmk.~fastighet. l11kom

ste11 a\' .fastigheterna skall, om en 

jiirvaltningsenhet .Jijreligger, redovisas 

såsom .flute11 ur en .förrärvskälla. 

Såsom exempel på <(vlik förvaltnings
enhet kan angil·as villor å en brunns
eller badortsanläggning, sommarstiil

len den fastighet m. m. <(d. Likaledes 
torde fastighetsbolags fastighctsin
nehav i regel utgöra e njbrvärvskälla. 

Av vikt är emellertid. all i 1111 näm11da 
fall kraret åfastighetemas karaktär av 

.tiirvalt11i11gse11het upprätthålles. 

2. A"ve11 iji'åga om a1111a11 .fastighet 

torde .förvän•skälla i allmä11het sam
mmifalla med 1axeri11gsenhet. Flera 

taxeringse11heter bildar dock i ägare11s 

ha11d e11 jorvärvskälla, om de bmkas 

tillsammans som e11Jiirvalt11i11gse11het. 
Vid bedömande m· .fi'åga11 om .flera 

taxeri11{!.se11heter skall a11ses som e11 

fiirrnlll!ingsenhet iaktrages i rillämp
liga delar vad som sägs ova11 u11der 

punkt I. Fastighetsbolags fastighets
innehav torde i regel utgöra en 

.forvalrningsenhet. Are11 t. ex. e11 e11-

skild perso11s innehav ar hyresfastig
heter utgör en .fOn•altningsenhet, om 

fastigheterna, på sätt anges under 
punkt I, står under geme11sam 

led11i11g, .fOrmltning och drifi. Som 
exempel på förvaltningsenhet kan 
också 11än111as villor på brunns- eller 
badortsan!Uggning och Ji"itidshus 
o. d. på en fastighet. 

Vad som sägs i ,fjärde stycket m• 
punkt I gäller även i.fi'åga om a1111a11 
.fast(~het. 

Därest skattskyldig helt eller delvis använder egen fastighet i av honom 
bedriven rörelse, ingår hyresvärdet av fastigheten, i den mån den sålunda 
disponerats, i intäkten av rörelsen och skall följaktligen icke upptagas såsom 
intäkt av annan fastighet, liksom omkostnader och utgifter får sålunda 
använd fastighet eller del därav icke fä avdragas från intäkt av annan 
fastighet. 

3Senaste lydelse 1951: 790. 
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till 24 ~ 
JO. Har skattskyldig .för året Ji.ire 

bcskatt11i11gsåre1 beräk11at i11koms1 av 

a1111an .fåstighel enligt de grunder so111 

anges i 41 .~· andra stycket men 

beräknar den skattskyldige i11ko111sten 

.fi.ir beskat111ingsårer enligr bok/örings-

111ässiga gmnder . ./i.i(jer av punkt 1 
.törsra srycker m· anl'isningarna till 41 § 

att den skauskyldige l'id beräkning m• 
nettoimäkrenför beskattningsåret illfe 

skall uppraga l'ärde av ingående skul

der. 50111 ingående skuld skall dock 

upptagas 

a) inko111st som har uppburits i slutet 

av det.föregående året 111en. med sröd 

m• bestämmelserna i punkt 2 .första 
s~vcker al' am•isningama till 41 ,,1·. iflle 

tagits till beskattning .för det årN. 

och 
b) utgi/i so111 är obetald vid beskatt

ningsårers ingång men. med stöd m• 

bestä111melsema andra stycket 

nämnda anl'isningspunkt, dragits m· 

rid beräkning av netfointäkten .för det 
.föregåC'nde året. 

Beräknar skattskyldig intäkt m• 
annan .fästighet enl(gt 2 eller 3 mom. 

men har den skartskyldige.för året.fijre 

beskattningsdret beräknat intäkten 

enligt I mom. med tillämpning a1· 

bo/.{föringsmässiga grunder. skall so111 

intäkt jör beskatmingsåret - utöl'er 

rnd i 2 mom. anges - upptagas ett 

belopp motsvarande skillnaden mellan 

anskajfi1ingSl'ärdet m',/äst(~hetens la

ger l'id ingången a1· beskattningsåret 

och det bokförda 1•ärdet m· lagret enligt 

senasre balansräkning. 
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till 25 § 

7. 4 Har skattskyldig under ett 7. Har skattskyldig under ett visst 
visst beskattningsår haft kostnader beskattningsår haft kostnader ej 
ej understigande 6 000 kronor för 
reparation och underhåll av fastig
het, varav intäkterna beräknas enligt 
24 § I mom., får han utan hinder av 
41 §och punkt 2 av anvisningarna till 
samma paragraf efter eget val göra 
avdrag fcir kostnaderna vid taxering 
för beskattningsåret i fråga eller för 
något av de två närmast följande 
beskattningsåren. Avdraget får även 
fördelas mellan dessa tre år på sätt 
den skattskyldige önskar. 

4Senastc lydelse 1969:363. 

understigande 6 000 kronor för repa
ration och underhåll av fastighet, 
varav intiikterna beräknas enligt 24 § 

I mom., får han utan hinder av 41 § 

och anvisningarna till samma para
graf efter eget val göra avdrag för 
kostnaderna vid taxering fcir beskatt
ningsåret i fråga eller för något av de 
två närmast följande beskattnings
åren. Avdraget får även fördelas 
mellan dessa tre år på sätt den skatt
skyldige önskar. 

8. Har skauskyldig för året .fiire 

beskattningsårer beräknat inkomst av 

annan jås1ig/re1 enlig! de gmnder som 

anges i 41 .~· andra slycke1 men 

beräknar den skalls/...yldige inkomsten 

.fiir beska11ningsåre1 enlig! bokförings

mässiga grunder, .fö(jer av punk! I 

jiirs/a s~vcke1 av am•isningarna lill 41 § 

all den skal/skyldige vid beräkning av 

nellointäktenför beska11ningsåret inte 
skall upptaga värde av ingående lager 

och.fordringar. Som ingående.fordran 

skall dock upplagas 

a) inkomsl som blir ti/lgänsdig jör 

(llining i bii(jan av beskallningsårel 

men. med slöd ar bestämmelserna i 

punk! :!.försla s1ycke1 av anvisningarna 
fil/ 41 §, 1agi1s till beskallning jör del 

.föregående året, oclr 

b) u1gifi som har be1a/a1s i slu1e1 av 

det.föregående årel men. med sröd av 

bestämmelserna andra stycket 

nämnda anvisningspunkt, illfe dragits 

av rid beräkning m· nellointäkten .fl.ir 
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Föreslagen ~rdelse 

det året. 

Beräknar skattskyldig intäkt ar 

annan fastighet enl~l{t 24 § 2 mom. 

men har den skattskyldige.för året.före 

beskattningsåret beräknat intäkten 

enligt 24 § I eller 3 mom. med 

tillämpning ar bokföringsmässiga 

grunder, skall avdragji.ir beska11nings

året medges .för gäldränta, som har 

betalats det .föregående året men 

upptagit~ som t11gåe11deJ(Jrdran/ör det 

året, medan å andra sidan avdrag inte 

skall medges.tör gäldränta som betalas 

under beskattningsåret men har redo

visats som utgående skuld .f(fr det 

.föregående året. 

9. Bestämmelserna i punkt JO m• 

anvisningarna till 29 .,1· om dri/iförlust 

och kapita(fbrlust i rörelse gäller i 

tillämpliga delar beträ.tfande annan 

.fastighe1 varav inkomsten beräknas 

enligt bokJiiri11gsmässiga gru11der. 

till 41 ~ 

1.5 Inkomst av jordbruksfastighet 

eller rörelse skall beräknas enligt 

bokföringsmässiga grunder. Hänsyn 

skall dä~/ör tagas till in- och utgående 

lager av varor, däri inbegripet djur, 

råmaterial, hel- och halvfabrikat 

m. m., samt till fordringar och skul

der. Som värde av ingående lager, 

fordringar och skulder skall därvid 

upptagas värdet av närmast föregå

ende beskattningsårs utgående lager, 

fordringar och skulder. Bestämmel

serna i 41 ~om lager få i varvsrörelse 

tiföimpas även i fråga om skepp eller 

skeppsbygge, på vilket den skatt

skyldige utfört eller avser att utföra 

5Senaste lydelse 1977: 1172. 

I. Inkomst av jordbruksfastighet el

ler rörelse skall beräknas enligt 

bokföringsmässiga grunder. För 

skattskyldig, som haft ordnad bok

föring, skall beräkningen av inkomst 

ske på grundval av hans bokföring 

med iakttagande av bestämmelserna i 

den11a a11vis11i11gspu11kt. Vid i11komst

beräkning e11/igt bo~(öringsmässiga 

gru11der tages hänsyn till in- och 

utgående lager av varor. däri inbe

gripet djur, råmaterial, hel- och halv

fabrikat m. m., samt till fordringar 

och skulder. Som värde av ingående 

lager, fordringar och skulder skall 

därvid upptagas värdet av närmast 
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arbete i icke oväsentlig omfattning. 

utan hinder av att den skattskyldige 

avyttrat skeppet eller bygget. Vad nu 

föreskrivits gäller dock endast intill 

dess skeppet eller skeppsbygget leve

rerats till förvärvaren. Vad som 

avses med skepp framgår av sjölagen 

(1891 :35 s. I). 

För skattskyldig. som haft ordnad 

bokföring. skall beräkningen av in

komst ske på grundval av hans 

bokföring med iakttagande av/ii(ian

de. 

9 

Föreslagen ~vdelse 

föregående beskattningsårs utgåen

de lager, fordringar och skulder. 

Bestämmelserna i 41 §om lager få i 

varvsrörelse tillämpas även i fråga 

om skepp eller skeppsbygge, på 

vilket den skattskyldige utfört eller 

avser att utföra arbete i icke oväsent

lig omfattning, utan hinder av att 

den skattskyldige avyttrat skeppet 

eller bygget. Vad nu föreskrivits 

gäller dock endast intill dess skeppet 

eller skeppsbygget levererats till för

värvaren. Vad som avses med skepp 

framgår av sjölagen (1891:35 s. I). 

Inkomst ar annan .fastighet som 

avses i 24 § I eller 3 mom . .tär beräk

nas enligt bokjiiringsmässiga grunder 

på säff anges i.fbregående stycke. Har 

skaus/..yldig .for visst beskaftningsår 

beräknat inkomst av an11an .fastighet 

enligt bo/.;/bringsmässiga grunder, 

skall de11 skaus/..yldige ä1•en jiir näst

följande beskauningsår beräkna i11-

komsten enligt sådana grunder om 

bestämmelserna i 24 § I eller 3 mom. 

är tillämpliga det året. I fråga om 

.fåstigher som avses i 24 § 3 mom. 

gäller dock rad som sagts i.fbregående 

stycke endast i den mån annat inte 

.fb(ier av 24 § 3 mom. och 25 § 3 

mom. 

Därest vinstresultatet påverkats därav, att bland intäkter upptagits sådana 

intäkter, vilka icke skola beskattas såsom inkomst, eller uteslutits intäkt, som 

skolat medräknas. eller bland utgifterna avförts sådana poster. för vilka vid 

inkomstberlikningen avdrag icke får ske, skall företagas erforderlig justering 

av det bokföringsmässiga vinstresultatet till överensstämmelse med en 
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inkomstberäkning enligt de i denna lag stadgade grunder. 

Den i rlikenskaperna gjorda värdesättningen å tillgångar avsedda för 

omsättning eller förbrukning (lager) skall vid inkomstberäkningen godtagas, 

därest denna värdesättning icke står i strid med vad nedan sägs. 

Lagret vid beskattningsårets utgång får icke upptagas till lägre belopp än 

fyrtio procent av lagrets anskaffningsvärde eller, om återanskaffningsvärdet 

på balansdagen är lägre, sistnämnda värde, i förekommande fall efter avdrag 

för inkurans. Dock får lager av djur på jordbruksfastighet eller i renskötsel

rörelse icke upptagas till lägre belopp än fyrtio procent av de värden som 

riksskatteverket fastställer för olika slag av djur i skilda åldersgrupper på 

grundval av genomsnittspriserna på dessa djurslag under en period av tolv 

månader närmast före den 1 oktober beskattningsåret. Om sådant värde icke 

fastställts, t. ex. i fråga om särskilt dyrbara avelsdjur, får djuret upptagas lägst 

till fyrtio procent av allmänna saluvlirdet. 

Därest värdet å lagret. beräknat till anskaffnings- eller återanskaffnings

värdet och i förekommande fall efter avdrag för inkurans, uppgår till lligre 

belopp än som motsvarar medeltalet av värdena å lagren vid utgången av de 

två närmast föregående beskattningsåren Uämförelseåren), må lagret vid 

beskattningsårets utgång i stället upptagas till lägst ett belopp motsvarande 

förstnämnda värde å detta lager efter avdrag med sextio procent av sagda 

medeltalsvärde. Därvid skola såsom värden å lagren vid jämförelseårens 

utgång hava upptagits anskafTningsvärdena eller, därest återanskaffningsvär

dena å balansdagarna i fråga varit lligre, sistnämnda värden, i förekommande 

fall efter avdrag för inkurans. I fråga om djur på jordbruksfastighet eller i 

renskö!selrörelse gäller dock att värdet av djuren skall hava upptagits till fulla 

det värde som riksskatteverket faststiillt enligt föregående stycke eller till 

fulla allmänna saluvärdet. Föreligger sådant fall att sextio procent av 

nyssniimnda medeltalsvärde överstiger värdet av lagret vid beskattningsårets 

utgång, må avdrag åtnjutas jämväl för det överskjutande beloppet, därest en 

häremot svarande avsättning i räkenskaperna gjorts till lagerregleringskonto. 

Då avdrag för sådan avsättning medgivits, skall avsättningen återföras till 

beskattning niistföljande beskattningsår, därvid frågan om avdrag för förnyad 

avsättning till dylikt konto får prövas enligt bestämmelserna ovan. Ingå i 

lagret råvaror eller stapelvaror, må lagret av sådana varor eller del därav 

upptagas till lägst sjuttio procent av värdet å tillgångarna i fråga beräknat efter. 

Wgsta marknadspris under beskattningsåret eller under något av de närmast 

föregående nio beskattningsåren. Därest sist angivna grund för värdering av 

varulagret eller del därav tillämpats, skall vad ovan sägs om värdering med 

hänsyn tagen till medeltalet av värdena å lagren vid utgången av de två 

närmast föregående beskattningsåren icke giilla. 

Utan avseende å vad förut stadgats angående den Higsta värdesättning å 

lagret, som vid inkomstberäkningen kan godtagas, må det lägre värde å lagret 
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godtagas som skattskyldig med hiinsyn till föreliggande risk för prisfall visar 
vara påkallat. 

Vad i femte och sjiitte styckena hiir ovan siigs angående det liigsta värde å 
skattskyldigs varulager, som må vid inkomstberäkningen godtagas, har icke 
avseende å penningförvaltande företags och försiikringsfOretags placeringar 
av förvaltade medel i aktier, obligationer, lånefordringar m. m. eller å 
skattskyldigs lager av fastigheter och liknande tillgångar betriiffande vilka en 
sådan värdesiittning finnes icke vara godtagbar. Viirdet å lager av nu avsedda 
tillgångar skall upptagas till vad som med hänsyn till risk för förlust, prisfall 

m. m. framstår såsom skäligt. 
Förvärvas aktie i svenskt aktiebolag av skattskyldig, som driver bank- eller 

annan penningrörelse eller förslikringsrörelse, eller av annan skattskyldig, för 
vilken aktien utgör varulagertillgång, och är det icke uppenbart att den 
skattskyldige därigenom erhåller tillgång av verkligt och siirskilt viirde för 
honom med hiinsyn till hans rörelse, må sådan nedgång i aktiens värde som 

beror på utdelning till den skattskyldige av medel, vilka vid rörvärvet funnos 
hos det utdelande bolaget och icke motsvara tillskjutet belopp, ej röran leda att 
aktien vid inkomstberäkningen för den skattskyldige upptages till \iigre 
belopp än som motsvarar hans anskaffningskostnad för aktien. Har denna, 

innan sådan utdelning skett. upptagits till liigre belopp iin den skattskyldiges 
anskaffningskostnad, må aktien vid utgången av det beskattningsår, 
varunder utdelningen iiger rum, icke upptagas till liigre belopp än aktiens 
värde i beskattningshänseende vid ingången av samma år med tillägg av ett 
belopp, som motsvarar skillnaden mellan den skattskyldiges anskaffnings
kostnad för aktien och n[imnda viirde, dock högst av det utdelade beloppet. 
Sker utdelning utan att det värde för aktien. som ligger till grund för 
beräkningen av den skattskyldiges inkomst, påverkas och medför detta att 
den skattskyldige efter överlåtelse av aktien eller upplösning av bolaget 
redovisar förlust, skall dlirifrån avräknas det belopp som motsvarar utdel
ningen. Utdelning som avses i detta stycke anses i första hand gälla andra 
medel än sådana som motsvara tillskjutet belopp. Vad som sägs om aktie i 
detta stycke äger motsvarande tillämpning på andel i ekonomisk förening. 
Med tillskjutet belopp avses dUrvid inbetald insats. 

Avdrag för inkurans må icke meclgivas med större belopp Un vad elen 
skattskyldige enligt vid sjiilvdeklarationen fogad utredning visar svara mot 
den konstaterade viirdenedgången å lagret å balansdagen. Oaktat vad nu sagts 
må dock avdrag för inkurans rncdgivas med fem procent avdet liigsta utav 
lagrets anskaffnings- och återanskaffningsvärden, cliirest detta ej framstår 

såsom uppenbart opåkallat, eller med det högre procenttal därav som 

riksskatteverket kan hava för lagren inom vissa branscher eller hos vissa 
grupper av skattskyldiga angivit. 

Vid bestiimmandet av lagrets anskaffningsvärde skall så anses som om de 
lagertillgångar, vilka kvarligga i lagret vid beskattningsårets utgång, äro de 
senaste av elen skattskyldige anskaffade eller av honom tillverkade. För 
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tillgångar, som den skattskyldige framställt eller bearbetat, skola såsom 
anskaffningsviirde anses direkta tillverkningskostnader (materialkostnader 
och arbetslöner) ökade med ett tilliigg som motsvarar vad som av de indirekta 
tillverkningskostnaderna skäligen belöper å nu ifrågavarande tillgångar, 
därvid hänsyn dock icke behöver tagas till ränta å eget kapital. 

Nedskrivning av viirclet å rättigheter till leverans av lagertillgångar enligt ej 
fullgjorda köpekontrakt må godkännas endast i elen mån det visas, att 
inköpspriset för tillgångar av samma slag å balansdagen understiger det 
kontraherade priset, eller det göres sannolikt, att dylikt prisföll kommer att 
inträffa innan tillgångarna levereras eller av den skattskyldige i oförändrat 

eller förädlat skick försäljas. Betr;iffancle värdet å rättigheter till leverans av 
maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier enligt ej 
fullgjorda köpekontrakt må nedskrivning av viirdet därå godkännas endast i 
elen mån den skattskyldige visar, att inköpspriset för tillgångar av samma slag 
å halansdagen understiger det kontraherade priset, eller det göres sannolikt, 
att dylikt prisfall kommer att inträffa innan tillgångarna levereras. 

Vad här iir stadgat giiller särskilt då fråga är om bestämmandet av det år, 
varunder en inkomst skall anses hava åtnjutits eller en utgift skall anses hava 
ägt rum. I sistniimncla avseende giiller alltså, att inkomst skall anses hava 
åtnjutits under det år, då densamma enligt allmänt vedertagen köpmannased 
eller enligt vad som beträffande jordbruk är allmänt brukligt bör i räkenska
perna uppföras såsom inkomstpost, även om den ännu icke av den 
skattskyldige uppburits i kontant<i penningar eller eljest kommit honom 
tillhanda t. ex. i form av levererade varor, fullgjorda prestationer eller på 
annat härmed jämförligt siitt. Vad sålunda gäller i fråga om inkomstposterna 
har motsvarande tillämpning i fråga om utgiftsposterna. Avdrag för tantiem 
eller liknande ersiittning från fåmansföretag till företagsledare eller honom 
närstående person får dock åtnjutas först under det år då ersättningen har 
utbetalats eller blivit tillgänglig för lyftning. I fråga om tiden för inkomst- och 
utgiftsposters upptagande enligt bokföringsmiissiga grunder tillämpas i 
allmänhet det förfaringssiittet, att fordringar uppföras såsom inkomst under 
det år, då de uppkomma, och att ränteintäkter hänföras till inkomsten för det 
år, på vilket de belöpa, i biigge fallen oberoende av huruvida de verkligen 
influtit under nämnda år eller icke. Å andra sidan lärer det vara vedertaget, att 
förskottsvis influtna räntor. som till större eller mindre del belöpa å ett 

kommande år, till denna del bokföringsmässigt hänföras till det sistnlimn<la 
årets inkomst. A vclrag för ränta på lån ur statens lånefond för lån med 
uppskjuten ränta åtnjutes för det år då rlintan har betalats. 

Har avverkningsriitt till skog upplåtits mot betalning, som skall erläggas 
under loppet av flera år, må såsom intäkt för varje år upptagas den del av 
köpeskillingen, som under samma är influtit. Avdrag för minskning i 
ingående virkesförråd m. 111., vartill upplåtaren kan vara beriittigacl, fördelas 
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därvid på de särskilda åren i förhållande till den under varje år influtna 
likviden. 

l.fi"åga om avdrag.för kostnader.för 
repararion och underhåll m• .fåsrigher 
varav imäkrema beräknas enligt 24 § 

I mom. gäller även punkt 7 av anvis
ningarna till 25 §. 

Om beskattningsmyndighet, med frångående av den skattskyldiges på 
hans räkenskaper grundade inkomstberäkning, såsom inkomst för ett år 
beskattat vinst. som enligt de vid bokföringen tillämpade grunderna först ett 
senare år framkommer såsom bokföringsmässig vinst. skall vid inkomstbe
räkningen för det följande år, då vinsten i bokföringen kommer till synes, det 
sistnämnda årets i bokföringen redovisade vinstresultat med hänsyn härtill 

justeras på sådant sätt. att den redan beskattade vinsten icke för det året ånyo 
tages till beskattning. 

Motsvarande gäller för det fall, att beskattningsmyndighet ansett förlust, 
av beskaffenhet att avdrag därför får ske, icke böra beaktas vid inkomstbe
räkningen för det år. under vilket den kommit till synes i räkenskaperna, eller 
beskattningsmyndighet eljest något år frångått den skattskyldiges bokföring i 
avseende, som kan hava inflytande på följande års inkomstberäkning. 

2.6 I fråga om annan förvärvskiilla 2. I fråga om annan förvärvskälla 
än jordbruksfastighet eller rörelse än jordbruksfastighet. annan faslig-
gäller såsom allmän regel, att in
komst skall anses hava åtnjutits 
under det år, då densamma från den 
skattskyldiges synpunkt lir att anse 
såsom verkligen förvärvad och till 
sitt belopp känd. Detta är framför allt 
förhållandet, då inkomsten av den 
skattskyldige uppburits eller blivit 
för honom tillgänglig för lyftning 
eller, såsom i fråga om bostads
förmån och andra förmåner in 
natura. då den på annat siitt kommit 
den skattskyldige till godo. detta 
oberoende av huruvida inkomsten 
intjänats under året eller tidigare. 
Vissa intäkter, t. ex. av tjänst. ränta å 

i bank eller annan penninginrättning 

6 Senaste lydelse 1972:741. 

her varav inkomsten beräknas enligr 
bokföringsmässiga grunder eller rörel
se gäller såsom allmän regel, att 
inkomst skall anses hava åtnjutits 
under det år, då densamma från den 
skattskyldiges synpunkt Lir att anse 
såsom verkligen förvlirvad och till 
sitt belopp känd. Detta är framför allt 
förhållandet, då inkomsten av den 
skattskyldige uppburits eller blivit 
för honom tillgänglig för lyftning 
eller. såsom i fråga om bostads
förmån och andra förmåner in 
natura, då den på annat sätt kommit 
den skattskyldige till godo, detta 

oberoende av huruvida inkomsten 
intjänats under året eller tidigare. 
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innestående medel o. s. v., kunna 
dock hänföras till niistföregåencle års 
inkomst. ehuru de icke uppburits 
eller varit tillgängliga ror lyftning 
förriin efter niimnda års utg<~ng. 

Förutsättningen hiirfår iir emel I ert id. 
att de intjiinats under beskattnings
året och uppburits eller blivit för 
lyftning tillgiingliga omedelbart efter 
det årets utgång eller i varje fall så 

tidigt under nästföljande år, att de 
praktiskt taget kunna h~införas till 
inkomsten under beskattningsåret. 
Likaledes böra vissa intiikter. t. ex. 
hyror av en hyresfastighet. vilka 
inllutit redan före beskattningsårets 
ingång. hiinlbras till nämnda års 
inkomst, därest de avse beskatt
ningsåret eller del cliirav samt influtit 
omedelbart före årets ingång. 

14 

Fiircslagen ~vdef1·c 

Vissa intiikter. t. ex. av tjänst. riiflla å 
i bank eller annan penninginrättning 
innestående medel o. s. v .. kunna 
dock hiinföras till nästföregäende ärs 
inkomst. ehuru de icke uppburits 
eller varit tillgiingliga för lyftning 
förrän efter nämnda års utgång. 
Förutsättningen hiirför är emellertid. 
att de intjiinats under beskattnings
året och uppburits eller blivit för 
lyftning tillgfö1gliga omedelbart efter 

det årets utgång eller i varje fall så 
tidigt under nästföljande år, att de 
praktiskt taget kunna hänföras till 
inkomsten under beskattningsåret. 
Likaledes böra vissa intäkter. t. ex. 
hyror av en hyresfastighet, vilka 
innutit redan före beskattningsårets 
ingäng, hänföras till nämnda års 
inkomst. därest de avse beskatt
ningsåret eller del diirav samt influtit 
omedelbart före årets ingång. 

Å andra sidan skola utgifterna och omkostnaderna för inkomstförvärvet 
avdragas från intiiktcn under det år. då de verkligen blivit av den skattskyl
dige bestridd~1. även om de avse inkomst. som tidigare förviirvats eller först 
under ett senare år beriiknas innyta. Även hiir giiller. att en utgift, som 
verkstiillts under året före eller efter beskattningsåret. kan vara att praktiskt 
taget hiinföra till utgift under beskattningsåret. Så kan exempelvis. om ränta å 
en i en hyresli.1stighet intecknad skuld erlagts omedelbart efter beskattnings
årets utgång. räntan vara att anse såsom utgift under beskattningsåret. 
niimligen för det fall, att riintan hiinfor sig till beskattningsåret. Om avdrag för 
kostnader för reparation och underhåll av sådan fastighet. varav intiikterna 
beräknas enligt 24 ~ 1 morn .. giiller liven punkt 7 av anvisningarna till 25 ~-I 

fråga om avdrag får utgifter, som hiinföra sig till realisationsvinst, gälla 
siirskilda bestiirnrnelser Ufr anvisningarna till 36 ~punkt I). 

1 enlighet hiirmed skola fordringar för utfört arbete riiknas såsom intäkt för 
det år. varunder de innyta. och utgifter. vilka icke omedelbart guldits. 
avriiknas från intäkterna fi:ir det år. varunder de betalas. Ränta å penningar. 
som innestå i bank å s{1dan riikning, i\ vilken riintan gottskrives insiittaren per 
elen 31 december. anses såsom niimnda dag innuten int~ikt, medan diiremot 
ränta å penningar. som innestå å annan riikning, riiknas såsom inkomst för 
det år. då r~intan förfaller till betalning. Liven om riintan till någon del belöpt å 
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ett tidigare eller senare år. Om någon upplåtit avverkningsrätt till skog mot 
betalning, som skall erliiggas under loppet av flera år, skall såsom intiikt för 
varje år upptagas den del av köpeskillingen, som under samma år influtit. 

Avdrag för minskning i ingående virkesförråd 111. m., vartill upplåtaren kan 
vara berättigad. fördelas därvid på de särskikla åren i förhållande till den 
under varje år influtna likviden. Detsamma giiller i tilliimpliga delar i fråga om 
annan terminsvis inflytande intiikt i egentlig mening. Ara ter frtiga om intäkt, 

vilken icke regelmiissigt iir att anse såsom skattepliktig - exempelvis 
köpeskilling vid icke yrkesmiissig avyttring av fast eller lös egendom - men 
vilken i förekommande fall under härför stadgade förutsättningar skall 
beskattas såsom realisationsvinst, iir det utan betydelse, om köpeskillingen 
eller ersiittningen skall erliiggas på en gång eller i siirskilda terminer. Så skall 

realisationsvinst respektive realisationsfårlust beriiknas med hänsyn till 
köpeskillingens totala belopp, oavsett om detta skall betalas på en gång eller 

terminsvis. 

Denna lag triicler i kraft tre veckor efter elen dag, då lagen enligt uppgiti nå 
elen har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

l. De nya bestämmelserna tilliimpas första gången vid 1979 års taxering, 
om inte annat följer av 2 nedan. 

2. Har vid 1978 års taxering brutet riikenskapsår godtagits som beskatt
ningsår för viss förvärvskiilla men skall enligt de nya bestiimmelserna i 
anvisningarna till 3 *kalenderåret utgöra beskattningsår för förviirvskiillan i 
fråga, skall övergång till kalenderår ske genom att brutet riikenskapsår 
förliings eller förkortas så att chirpå följande räkenskapsår sammanfaller med 
kalenderår. Sådan övergång får ske senast genom förliingning av brutet 
riikenskapsår som löper ut under år I 979 eller genom förkortning av brutet 
riikenskapsår som börjar löpa under år 1979. Förliingning av brutet riiken
skapsår får drn:k inte medföra att ri\kenskapsarct kommer au omfatta Hingrc 
tid iin I 8 månader. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i taxeringsJagen (1956:623) 

HUrigenom föreskrivs att 26 § och 30 * 1 mom. taxeringslagen 

(I 956:62J)lskall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande ~rdc/se 

Därest inkomst av rörelse eller 
jordbruk.~tästighcr redovisas enligt 

bokföringsmässiga grunder med rä

kenskapsavslutning medelst vinst

och förlustkonto, skall sjiilvdeklara

tion utöver vad eljest iir föreskrivet 

innehålla: 

Föreslagen ~rdelse 

Om inkomst av jordbruk.~fästigher. 

annan .fästighcr för vilken intäkterna 
beräknas enligr 24 ),. I mvm. ko11111111-

11a/skartelage11 (1928:3 70) eller rö/"C'lse 

redovisas enligt bokföringsmässiga 

grunder med räkenskapsavslutning 

medelst vinst- och förlustkonto, 

skall självdeklaration utöver vad 

eljest är föreskrivet innehålla: 

1) uppgift om storleken av omsättningen, 

2) uppgifter huru vtirdesättningen å lager samt fordringar skett, 

3) uppgift huru det bokföringsmlissiga vinstresultatetjusterats till överens

stämmelse med de för den skattemässiga inkomstberäkningen stadgade 

grunderna, 

4) uppgifter rörande i räkenskaperna gjorda avdrag för viirdeminskning, 

5) uppgifter rörande gjorda avdrag för avsiittningar till pensions- eller andra 

personalstiftelser eller till fonder eller stiftelser av annat slag, 

6) uppgift om vad den skattskyl

dige i varor, penningar eller annat 

uttagit ur näringsverksamheten eller 

annorledes använt för bestridande av 

levnadskostnader eller eljest för 

utgifter, som icke äro hänförliga till 

omkostnader i verksamheten. så ock 

om andra förmåner som den skatt

skyldige åtnjutit av rörelsen eller 

jordbruk~täsrigheren. 

6) uppgift om vad den skattskyl

dige i varor, penningar eller annat 

uttagit ur niiringsverksamhcten eller 

annorledes anviint för best ridande av 

levnadskostnader eller eljest för 

utgifter, som icke äro hänförliga till 

omkostnader i verksamheten, så ock 

om andra förmåner som den skatt

skyldige åtnjutit av jäsrigheren eller 
rörelsen. 

7) uppgift om belopp, som vid inkomstberäkningen avdragits såsom 

resekostnader, i den mån sådant belopp icke utgivits till anställda och 

upptagits å kontrolluppgifter rörande dessas förmåner, dock att, diirest 

liimnandet iir förenat med synnerliga svårigheter, uppgiften efter medgi

vande av skattechefen i det län, där den skattskyldige skall taxeras till statlig 

1 Lagen omtryckt 1971:399. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:773. 
2Scnastc lydelse 1976:73. 
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inkomstskatt, må liimnas först efter anmaning, 
8) uppgift om kostnader för reklam. som riktar sig till bestiimda personer 

och som har karaktär av gåva av mer än obetydligt värde, 
9) uppgift om verksUillda nedskrivningar av v~irdet å rättigheter till 

leverans av omsiittningstillgångar samt maskiner och andra inventarier. 
samt 

10) uppgifter rörande i rlikenskaperna gjorda avsättningar för framtida 
garantiutgifter. 

Redovisas inkomst av rörelse eller 

jordbruk.~(astighet enligt bokförings
mässiga grunder men utan räken

skapsavslutning medelst vinst- och 
förlustkonto, skall beträffande inne
hållet i självdeklaration i tillämpliga 
delar gälla vad ovan sägs. 

Redovisas inkomst av jordbruks

.fastighet. annan .filstighet .tör l'ilken 

intäkterna beräk11as enligt 24 .~ 

I 1110111. komm1111alskaffelage11 eller 

rörelse enligt bokföringsmässiga 
grunder men utan räkenskapsavslut
ning medelst vinst- och förlust-
konto, skall betrMfande innehållet i 
självdeklaration i tillämpliga delar 
gälla även vad ovan siigs. 

Vid redovisning av inkomst av rörelse och jordbruksfastighet skall gift 
skattskyldig uppge art och omfattning av sitt och makens arbete i förvärvs
källan samt i övrigt lämna de uppgifter som erfordras för tillämpning av 
anvisningarna till 52 § kommunalskattelagen ( 1928:370). 

Vad i denna paragraf stadgas skall av livförsäkringsanstalt. såvitt angår 
försäkringsrörelse, iakttagas allenast i vad gäller uppgifter om huru värde

sättningen å lager samt fordringar skett; härutöver skall iakttagas vad i 27 * 
sägs om skyldighet att liimna där avsedda uppgifter. 

1 mo m. 3 Har deklarations
skyldig under beskattningsåret fört 
räkenskaper i rörelse, jordbruk eller 
skogsbruk som bedrivits av honom, 
skall vid hans självdeklaration fogas 
bestyrkt avskrift av balansriikning 

för beskattningsåret och balansräk
ning för det niirmast föregående 
räkenskapsåret samt av vinst- och 

förlustrlikning för beskattningsåret, 
om sådan räkning ingått i bokför
ingen. Har i bokföringen intagits 

.1Scnastc lydelse 1977:244. 

I mo m. Har deklarationsskyl
dig under beskattningsåret fört rä
kenskaper i jordbruk eller skogsbruk 
som bedrivits av honom, a1111a11 

.tast~~het .för vilken inräkrerna beräk

nas e11lig1 24 f I 1110111. ko111m1111al

skattelage11 (1918:370) eller rörelse. 

skall vid hans självdeklaration fogas 

bestyrkt avskrift av balansräkning 
för beskattningsåret och balansr~ik
ning för det närmast föregående 
räkenskapsåret samt av vinst- och 
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siirskilt balanskonto eller vinst- och 
förlustkonto och avviker sådant 
konto frän riikning som nyss sagts, 
skall vid deklarationen jiimviil fogas 
bestyrkt avskrift av kontot. Har 
fåmansföretag i sin bokföring anviint 

annat samlingskonto för intäkter och 
kostnader, skall bestyrkt avskrift av 
sådant konto bifogas. Redovisar 

fåmansföretag likvida medel i sam
mansatt post i balansriikningen, skall 
i sjiilvdcklarationen belopp utvisan
de kassabehållningen uppges siir
skilt. 

18 

Föreslagen lydd~e 

förlusträkning för beskattningsåret, 
om sådan riikning ingått i bokför
ingen. Har i bokföringen intagits 
siirskilt balanskonto eller vinst- och 
förlustkonto och avviker sådant 
konto från riikning som nyss sagts, 
skall vid deklarationen jänwiil fogas 

bestyrkt avskrift av kontot. Har 
fåmansföretag i sin bokföring anviint 

annat samlingskonto för intiikteroch 
kostnader, skall bestyrkt avskrift av 

sådant konto bifogas. Redovisar 
fåmansföretag likvida medel i sam
mansatt post i balansriikningen, skall 
i sjiilvckklarationen belopp utvisan
de kassabehållningen uppges siir
skilt. 

Vid sjiilvdcklaration, som ovan sägs, skola vidare fogas uppstiillningar 
enligt faststiillt formuliir med uppgifter erforderliga för tilliimpning av 
giillande bestiimmelser rörande avdrag för viirdeminskning så ock utdrag av 

riikenskaperna till styrkande av dessa uppgifter. 
För aktiebolag, ekonomisk förening och ömsesidigt försäkringsbolag skall 

avlämnas bestyrkt avskrift eller tryckt exemplar av förvaltnings- och 
revisionsberiittelser, som avgivits för beskattningsåret. För fåmansföretag 
skall jämväl liimnas förteckning som avses i 12 kap. 9 ~ aktiebolagslagen 
( 1975: 1385) samt förteckning över utbetalad rörlig rUnta till personer som 
avses i femte stycket av anvisningarna till 41 c ~ kommunalskattelagen 
( 1928:370>. 

rör inliindsk skadeförsäkringsanstalt skall avlämnas bestyrkt avskrift av 
protokoll eller annan handling, som utvisar, huru vinst- och förlusträkningen 
samt balansriikningen för beskattningsåret slutgiltigt fastställts samt huru 

vinsten för samma år disponerats. 

Denna lag triider i kraft tre veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på 

den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och tillämpas 
första gången vid 1979 års taxering. 
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Ltskottet 

Inkomst av annan fastighet skall enligt 41 § kommunalskattelagen i dess 
nuvarande lydelse beriiknas enligt den s. k. kontantprincipen. Detta gäller 
såväl schablonbeskattade fastigheter som fastigheter. vilka beskattas enligt 
s. k. konventionell metod. Det innebär att intäkter i regel skall tas till 
beskattning det år då de uppburits eller blivit tillgängliga för lyftning och 
utgifter dras av det år då de betalats. 

Genom den nya bokföringslagen har många fastighetsägare blivit bokfö
ringsskyldiga enligt civilrättens regler och därmed också skyldiga att beräkna 
inkomsten enligt bokföringsmässiga grunder. Samtidigt skall de vid inkomst
beskattningen tillämpa kontantprincipen. 

Förslaget i propositionen innebär att ägare av fastigheter som beskattas 
enligt konventionell metod samt schablonbeskattade bostadsrättsföreningar, 
bostadsaktiebolag och allmännyttiga bostaclsföretag får rätt att tillämpa 
bokföringsmässig inkomstberäkning även vid inkomstbeskattningen. De 
kommer alltså att kunna lägga bokföringen till grund för taxeringen och 
behöver inte justera det bokförda resultatet med hänsyn till kontantprinci
pen. Utskottet finner förslaget vara förenat med uppenbara fördelar och 
tillstyrker därför propositionen i denna del. Inte heller har utskottet funnit 
anledning till erinran mot elen i propositionen föreslagna utvidgningen av 
förvärvskällebegreppet i inkomstslaget annan fastighet eller mot förslaget om 
att brutet räkenskapsår skall få tillämpas i fråga om bl. a. sådana fastigheter 
som beskattas enligt 24 § 1 mom. eller 24 ~ 3 mom. kommunalskattelagen 
och för vilka inkomstberäkningen sker enligt bokföringsmässiga grunder. 

Utskottet hemställer 
att riksdagen med bifall till propositionen 1978179:42 antar de i 

propositionen framlagda förslagen till 
I. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), 
2. lag om ändring i taxeringslagen ( 1956:623). 

Stockholm elen 5 december 1978 

På skatteutskottets vägnar 
ERIK WÄRNBERG 

Närvarande: Erik Wärnberg (sJ, andre vice talmannen Tage Magnusson (m), 
Alvar Andersson (c), Valter Kristenson (s), Stig Josef son (c), Tage Johansson 
(s), Nils Hörberg (fp). Rune Carlstein* (s), Tage Sundkvist (c). Olle Westberg i 
Hofors (s), Johan Olsson (c), Holger Bergqvist <fp), Bo Lundgren (m), Bo 
Forslund* (s) och Eric Marcusson (s). 

*Ej niirvarande vid betiinkandets justering. 
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