
Lagutskottets betänkande 
1986/87:30 
om ändring i bokföringslagen (1976:125) 
(prop. 1986/87: 101) 

Sammanfattning 

I betänkandet behandlar utskottet proposition 1986/87: I 01 vari föreslås att 

12 §första stycket bokföringslagen ändras så att möjligheterna vidgas i vissa 

speciella fall att efter dispens få använda en annan redovisningsperiod än 

de i bokföringslagen föreskrivna. Utskottet tillstyrker bifall till propositio

nen. 

Propositionen 

I proposition 1986/87: I 01 föreslår regeringen (justitiedepartementet) - ef

ter hörande av lagrådet - att riksdagen antar ett i propositionen framlagt 

förslag till lag om ändring i bokföringslagen ( 1976: 125). 

Lagförslaget har intagits i bilaga till betänkandet. 

Utskottet 

Enligt 12 § bokföringslagen skall ett räkenskapsår omfatta tolv månader. 

Annat räkenskapsår än kalenderår (brutet räkenskapsår) skall omfatta ti

den den I maj-den 30 april, den I juli--den 30 juni eller den I september

den 31 augusti. Om det föreligger synnerliga skäl kan enligt paragrafen 

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer medge att annan 

period iin tolv hela m<lnader skall utgöra räkenskapsår (dispens). 

I sitt av riksdagen godkända betänkande ( LU 1986/87 :6) med anledning 

av en under riksmötet 1985/86 viickt motion uttalade lagutskottet, efter att 

ha hört jordbruksutskottet, att starka skäl talade för att spannmålshandeln 

gavs möjlighet att använda ett annat räkenskapsår än de i bokföringslagcn 

föreskrivna. Lagutskottet ansåg det emellertid inte finnas anledning att in

föra någon ytterligare redovisningsperiod för att tillgodose en viss branschs 

intressen: de problem som kunde uppkomma fick i stiillet lösas inom ramen 

för dispensförfarandet. Ehuru restriktivitet måste iakttas vid dispensgiv

ningen, borde det enligt utskottet vara möjligt att ändra dispensregeln så att 

en möjlighet öppnades för spannmålshandeln att få använda en annan 

redovisningsperiod än dem som föreskrivs i bokföringslagen. Utskottet an

S<'g att det fick ankomma på regeringen att närmare överväga hur en sådan 

iindring lämpligen borde genomföras. Med hänsyn till vikten av att en om-
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liiggning av riikenskapsåret för spannmälshandeln kunde genomföras före LU 1986/87 :30 
hösten 1987 borde enligt utskottet en proposition i iimnet framliiggas i sä-

dan tid att den kunde träda i kraft under första halvåret 1987. 

I den proposition som nu föreligger till behandling föreslås att dispensre

geln i 12 * bokföringslagen iindras s~1 att möjligheterna vidgas i vissa speci

ella fall att efter dispens rn använda en annan redovisningsperiod än de i 

bokföringslagen föreskrivna. Dispens skall enligt förslaget kunna meddelas 

om det med hiinsyn till det allmiinnas ekonomiska intresse eller andra om

stiindigheter finns synnerliga skäl för det. 

Enligt utskottets mening tillgodoser förslaget i propositionen de syn

punkter som kom till uttryck i utskottets ovanniimnda betiinkande. Den 

föreslagna lagiindringcn medger sälunda att dispens i framtiden kan ges 

med hiinsyn till förhällandcna inom spannm~'\lshandeln eller i andra lik

nande fall samtidigt som den i övrigt möjliggör en fortsatt restriktiv tilliimp

ning av dispensregeln. Utskottet tillstyrker diirför bifall till propositionen. 

Utskottet hemstiiller 

att riksdagen antar det i proposition 1986/87:101 framlagda för

slaget till fodring i hokfiiringslagen (1976:125). 

Stockholm den 7 maj 1987 

P~'1 lagutskottets viignar 

Per-0/o(Strindherg 

Niirvarande: Per-Olof Strindberg (m). Owe Andrcasson (s). Stig Gustafs
son (s), Ulla Orring (fp), Martin Olsson (c), Inga-Britt Johansson (s), Allan 
Ekström (m), Bengt Kronblad (s), Bengt Harding Olson (fp), Nic Grönvall 
(ml, Gunnar Thollander (s), Marianne Karlsson (c), Berit Löfstedt (s). Ewa 
Hedkvisl Pctersen (s) och Ulla-Britt Åbark (s). 
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Propositionens lagförslag 

I Förslag till 

Lag om ändring i bokföringlagen ( 1976: 125) 

Hiirigenom föreskrivs att 12 * bokföringslagen I 1976: 125) skall ha föl
jande lnlclse. 

N111·1ir111u/e lvddsc 

Riikenskaps{tret skall omfatta 
tolv mtmader. Annat riikenskapsiir 
iin kalenderf1r lhrutet riikenskapsar) 
skall omfatta tiden den I maj - den 
30 april. den I juli - den 30 juni 
eller den I september - den 31 au
gusti. Fiire/igger synnerliga skäl. 
kan regeringen eller myndighet som 
n::geringen bestiimmer medge alt 
annan period av tolv hela mfmader 
skall utgöra riikenskaps<.'1r. 

Fiireslagl'n lydelse 

Räkenskapsåret skall omfatta 
tolv mänader. Annat räkenskapsår 
än kalenderår lhrutet räkenskapsår) 
skall omfatta tiden den I maj - den 
30 april. den I juli - den 30 juni 
eller den I september - den 31 au
gusti. Om det med hii11sy11 till det 
al/111ii11nas ekonomiska intresse el
ler andra om.1·tii11digheterjinns syn
nerliga skäl. kan regeringen eller 
myndighet som regeringen bestäm
mer medge alt annan period av tolv 
hela månader skall utgöra räken
skapsår. 

Niir hokfiiringsskyldighet intriider eller räkenskapsåret lägges om. får 
riikenskapsi1ret avse kortare tid iin tolv månader eller utsträckas alt omfat
ta högst aderton mimader. Avkortning av rilkenskapsitret får också göras 
om hokföringsskyldigheten upphör. 

Tilliimpas hrutet riikenskapsår. fiir omläggning av rilkenskapsäret ske till 
kalendedr. I annat fall for omHiggning av räkenskapsåret ej ske med 
mindre tillstånd därtill ges av länsskattemyndigheten. 

Den som är hokföringsskyldig i fräga om flera rörelser skall använda 
samma riikenskapsilr för dessa. Föreligger synnerliga skäl. kan regeringen 
eller myndighet som regeringen hestämmer medge att olika räkenskapsår 
f{tr anviindas. För alt fä samma rilkenskapsfö· för flera rörelser får omlägg
ning av riikenskaps{1r ske utan särskilt tillstånd. 

r-:iitrde stycket iiger motsvarande tillämpning på rilkenskapsår inom kon-
ccrn. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1987. 

' Senaste lydelse 1986: 1298. 
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