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CARL GUSTAF 
G. E. STRÄNG 

Propositionl'ns hurndsakliga innd1åll 

I propositionen föreslås regler om hur en övergång från mindre aktiebolag 
till annan företagsform skall behandlas från skattesynpunkt. 

De föreslagna reglerna innebär att,om ett aktiebolag med ett aktiekapital 
understigande 50 000 kr. går i ·likvidation under tiden den I januari 1975---den 
31 december 1978 eller tvångsupplöses enligt de civilrättsliga övergångs
reglerna, särskilda skatteliittnader inträder både vid utskiftningsbeskattning
en och inkomstbeskattningen. Ett belopp på 75 000 kr. utöver tillskjutet 
kapital i bolaget föreslås sålunda vara fritt från utskirtningsskatt för i princip 
alla bolag, som likvideras eller tvångsupplöses. Vidare innebär propositionens 
förslag att aktiebolag, som driver rörelse, jordbruk eller skogsbruk, skall 
efter upplösningen kunna fortsätta verksamheten i annan företagsform utan 
inkomstskattekonsekvenser, om tillgångar och skulder överförs till bokförda 
viirden och samma iigarsituation föreligger i aktiebolaget och det nya fö
retaget. 

Lagstiftningen avses träda i kraft den I januari 1975. 

I RiA:sdagl'n /C)74. I sam!. Nr 188 

Prop. 1974:188 
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1 Fiirslag till 

Lag om den skattemässiga behandlingen med anledning al' övergång 

från aktiebolag till annan företagsform, m. m. 

Härigenom förordnas som följer. 

§ Har aktiebolag, vars aktiekapital icke uppgått till 50 000 kronor, trätt 

i likvidation under tiden den I januari 1975-<len 31 december 1978 eller 

upplösts enligt punkt 4 av övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) 

om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag, skall denna lag gälla vid tax

ering till kommunal och statlig inkomstskatt samt till utskiftningsskatt. 

2 § Aktiebolag, som avses i 1 *·skall icke erlägga kommunal eller statlig 

inkomstskatt på grund av att verksamheten övertagits av enskild näringsidka

re, handelsbolag eller delägare i enkelt bolag (övertagaren) under förutsättning 

att 

I. aktiebolaget vid övertagandet drivit rörelse, jordbruk eller skogsbruk, 

2. övertagaren fortsatt verksamheten i den eller de förvärvskällor som 

övertagits vid utgången av det beskattningsår under vilket övertagandet 

skett, 

3. som viirde av samtliga vid övertagandet ingående tillgångar och skulder 

av övertagaren tages upp motsvarande värde av utgående tillgångar och 

skulder i den balansräkning som aktiebolaget upprättat med anledning av 
övertagandet, 

4. aktiebolaget upprättat bokslut med anledning av övertagandet. 

Som föruts~ittning för skattebefrielse enligt första stycket giiller vidare 

att samma person eller personer som den 1 januari 1975 äger eller på därmed 

jiimf()rligt siitt innehar - och såvitt giiller fåmansbolag direkt eller genom 

förmedling av annan - aktierna i aktiebolaget vid utgången av det beskatt

ningsår under vilket övertagandet sker äger elen från bolaget övertagna verk

samheten eller Hger eller innehar andelarna i det handelsbolag som övertagit 

verksamheten. I fråga om fåmansbolag krävs ytterligare att delägare äger 

eller på angivet sätt innehar ungefärligen lika stor andel vid nämnda båda 

tillfällen. Skiljaktighet i ägareförhållandena som betingas av arv, testamente 

eller bodelning utgör icke hinder för skattebefrielse. 

3 § Har aktiebolaget gjort avsiittning till investeringsfond enligt förordning

en (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjiimning eller enligt 

förordningen (1947: 174) om investeringsfonder eller till arbetsmiljöfond en

ligt lagen( 1974:325) om avsättning till arbetsmiljöfond eller till siirskild inves

teringsfond enligt lagen (1974:000) om avsättning till särskild investerings

foncl, skall fonden återföras till beskattning hos aktiebolaget för det beskatt

ningsår under vilket beslutet om likvidation fattats. Fond hos aktiebolag, som 
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upplöses genom att avföras ur aktiebolagsregistret, skall återföras till beskatt
ning det år for vilket taxering i första instans sker år 1979.1 fråga om medel.som 
avsatts enligt förordningen ( 1955:256) om investeringsfonder för konjunktur
utjiimning, gäller 19 ~ andra stycket denna förordning och i fråga om medel, 
som avsatts enligt förordningen (1947: 174) om investeringsfonder, giiller 10 ~ 
andra stycket sistnämnda förordning. Ränta eller tillägg skall icke utgå vid 
återföring enligt detta stycke. 

Llinsstyrelsen skall, på framställning av aktiebolaget eller övertagaren, 
förordna om återbetalning av vad som återstår på konto i riksbanken av 
medel. som aktiebolaget inbetalat. 

4 § I !ar aktiebolaget gjort avsättning enligt förordningen ( 1959: 168) om siir
skilda investeringsfonder för förlorade inventarier och lagertillgångar.· för
ordningen ( 1954:40) om särskild investeringsfond för avyttrat fartyg m. m., 
förordningen (1967:96) om avdrag vid inkomsttaxeringen· för avsättning till 
särskild nyanskaffningsfond m. m. eller förordningen (1967:752) om avdrag 
vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond for återanskaffning av fas

tighet, får sådan fond övertagas. Finns garantiförbindelse skall den iindras 
till att avse övertagaren. Fondens medel anses avsatta hos övertagaren under 
det år då avsiittningen skett hos aktiebolaget. Ränta skall icke utgå vid 
övertagande enligt denna paragraf. 

S § Vid taxering till utskiftningsskatt enligt förordningen (i 927:321) om 
skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar av aktiebolag, som avses i 
1 ~. skall från utskiftat belopp utöver tillskjutet belopp avräknas 75 000 kro
nor. 

För aktiebolag som driver rörelse, jordbruk eller skogsbruk giiller bestiim
melserna i första stycket endast om villkoren för befrielse från inkomstskatt 
i 2 ~ är uppfyllda. 

6 § Vid beriikning av inkomst av forviirvskiilla, vari från aktiebolag över
tagen verksamhet avseende rörelse, jordbruk eller skogsbruk ingår, gäller 
följande. 

Utgående lager får av övertagaren upptagas till samma värde som skulle 
ha godtagits för aktiebolaget. om verksamheten icke övertagits. 

Övertagaren får åtnjuta de viirdeminskningsavdrag eller avdrag for sub
stansminskning som skulle ha tillkommit aktiebolaget, om verksamheten 

icke övertagits. Om aktiebolaget beräknat avdrag för viirdeminskning enligt 
uppriittad avskrivningsplan, skall även efter övertagandet avdrag heriiknas 
enligt planen. såvida ej övertagaren åtnjuter eller berättigas att åtnjuta rii
kenskapsenlig avskriyning eller restvärdeavskrivning. 

I den mån aktiebolaget fått fördela utgifter under flera beskattningsår 
och avdrag vid övertagandet av verksamheten kvarstår outnyttjat, får över
tagaren tillgodoräkna sig resterande avdrag. 

Har aktiebolaget enligt lagen ( 1967:531) om tryggande av pensionsutfas-
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telse m. m. under rubriken Avsatt till pensioner i sin balansräkning redovisat 
pensionsskuld, skall övertagaren upptaga disponibla pensionsmedel som in
täkt under det beskattningsår, då övertagandet av verksamheten sker. ln
tiikten får iiven fördelas mellan detta beskattningsår och de fyra niirmast 
följande beskattningsåren på det sätt som övertagaren önskar. 

Har från aktiebolaget övertagits betalningsansvar för framtida utgifter, 
för vilka avsättning gjorts i aktiebolagets räkenskaper, skall avsättningen 
återföras till beskattning hos övertagaren. Därvid prövas frågan om förnyad 
avsättning enligt de bestiimmelser som skulle ha giillt för aktiebolaget, om 
detta i stället fortsatt verksamheten. 

Utöver i fall som avses i tredje-sjiitte styckena skall övertagaren träda 
i aktiebolagets ställe på så sätt att denne skall redovisa skattepliktig intiikt 
och avdragsgill kostnad som eljest varit hänförlig till aktiebolaget och får 
även åberopa förhållande som avser verksamheten i aktiebolaget och som 
kan ha haft betydelse för bolagets inkomsttaxering. På aktiebolaget belö
pande skatter och avgifter skall medföra riitt till avdrag för övertagaren 
i den omfattning som skulle ha gällt för aktiebolaget. Därvid skall skatten 
eller avgiften hänföras till förviirvskiilla, som övertagits från aktiebolaget. 
På motsvarande sätt skall restituerad, avkortad eller avskriven skatt eller 
avgift som avser bolaget utgöra skattepliktig intäkt för övertagaren. 

7 § Skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill realisationsförlust skall 
ej anses uppkomma genom sådan likvidation eller tvångsupplösning som 
sägs i I ~. Avyttrar övertagaren egendom, som övertagits på siitt nyss sagts, 
skall frågan om skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill realisations
förlust bedömas som om övertagaren förvärvat egendomen genom det fång 
varigenom aktiebolaget förvärvat egendomen. 

8 § Övertagaren äger samma riitt till förlustavdrag enligt förordningen 
( 1960:63) om rätt till förlustutjiimning vid taxering för inkomst eller för 
avdrag för underskott enligt 46 ~ I mom. tredje stycket kommunalskat
telagen ( 1928:370), som skulle ha tillkommit aktiebolaget, om verksamheten 
icke övertagits. Avdraget får diirvid icke överstiga inkomsten av den for
viirvskälla vari den från aktiebolaget övertagna verksamheten ingår. 

9 § Övertagaren är jämte aktiebolaget betalningsskyldig för sådana aktie
bolagets skatter och avgifter som anges i I ~ lagen ( 1971: I 072) om förmåns
beriittigade skattefordringar m. m. 

lO § Till deklaration, i vilken övertagen verksamhet första gången redo: 
visas, skall fogas bestyrkt avskrift av aktiebolagets sista balansriikning. I !ar 
aktiebolagets hokforing avslutats mot balanskonto som avviker från ba
lansriikningen skall även bifogas bestyrkt avskrift av kontot. Aven i övrigt 
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skall i deklarationen liimnas uppgifter som har eller kan få betydelse for 

tilllimpningen av denna lag. 

I allmiin sjiilvdeklaration for aktiebolag, vari verksamheten sista gången 

redovisas, skall uppgifter lämnas om vilka personer som var aktieiigare i 

bolaget den I januari 1974, den I januari 1975 samt vid utgången av det 

sista riikenskapsåret. 

11 ~ Har i samband med övertagande av aktiebolagets verksamhet vid

tagits åtgärd som kan antas· ha skett i syfte att vinna obehörig förmån i 

beskattningsavseende äga besliimmclserna i denna lag icke tilliimpning. 

Denna lag träder i kraft den I _;anuari 1975. 
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2 Förshtg till 
Lag om ändring i taxeringslagrn (1956:623) 

Härigenom förordnas att 4 ~ taxeringslagen (1956:623)' skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 §' 

l liin skola finnas I ok a I a tax er i n g s d is t r i k t och s är sk i Ida 

taxeringsdistrikt. 

Lokalt taxeringsdistrikt skall utgöras av kommun eller del av kommun. 

När särskilda skäl därtill äro, må dock två eller flera kommuner sammanföras 

till ett lokalt taxeringsdistrikt. 

För vai:ie lokalt taxeringsdistrikt skall finnas en I ok a I 

tax er i n g s nämnd, som har att verkstlllla taxering inom distriktet, i 

den mån detta icke ankommer på annan taxeringsnämnd enligt vad nedan 

i denna paragraf sägs. 

I fögderi skall finnas minst ett särskilt taxeringsdistrikt, inom vilket 

s ii r sk i I d tax er i n g s nä m n d verkställer taxering av fysiska per

soner, dödsbon och familjestiftelser, vilkas inkomstförhållanden med hUnsyn 

till förvärvskällans an eller eljest äro av mera invecklad beskaffenhet, om 

sådan skattskyldig ej skall hänföras till taxeringsdistrikt som avses i femte 

stycket. 
I län skall finnas ett eller flera sär

skilda taxeringsdistrikt, där särskild 

taxeringsnämnd verkställer taxering 

av andra skattskyldiga än fysiska 

personer, dödsbon och familjestiftel

ser. Till sådant taxeringsdistrikt 

skall, där så kan ske, hänföras även 

fysisk person, dödsbo eller familje

stiftelse som ensam eller tillsam

mans med ett fåtal andra skattskyl

diga äger aktierna i aktiebolag eller 

I län skall finnas ett eller flera sär

skilda taxeringsdistrikt, där särskild 

taxeringsnämnd verkställer taxering 

av andra skattskyldiga än fysiska 

personer, dödsbon och familjestiftel

ser. Till sådant taxeringsdistrikt 

skall, där så kan ske, hänföras även 

fysisk person, dödsbo eller familje

stiftelse som ensam eller tillsam

mans med ett fatal andra skattskyl

diga iiger aktierna i aktiebolag eller 

andelarna i ekonomisk förening. andelarna i ekonomisk förening.mm/ 

delägare i handelsbolag. 
Länsstyrelsen i Stockholms län förordnar årligen i Stockholm en för riket 

gemensam taxeringsnämnd eller, om det behöves flera sådana taxerings

nämnder att verkstiilla dels taxering till statlig inkomstskatt och statlig för-

1 Rubrikens lydelse enligt prop. 1974: 132. Lagen omtryckt 1971:399. 
1 Lydelse enligt prop. 1974:132 och prop. 1974:159. Jfr 1972:764. 
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mögenhetsskall av skattskyldiga, som sakna hemortskommun i riket, även
som av sådana i 17 * lagen om statlig inkomstskatt och 17 ~ lagen om 
statlig förmögenhetsskatt omförmälda skattskyldiga, som jämlikt 20 och 
39 ** folkbokföringsförordningcn skola mantalsskrivas i Storkyrkoförsam
lingcn i Stockholm, dels ock taxering till kommunal inkomstskatt, som 
skall ske för gemensamt kommunalt ändamål. 

Taxering, som verkställes av en för riket gemensam nämnd, anses äga 
rum å särskild ort och i särskilt taxeringsdistrikt. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1975 och tillämpas första gången vid 
1975 års taxering. 
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Utdrag av protokollet över finansärenden hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet den 25 oktober 1974. 

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena AN

DERSSON, statsråden STRÄNG, HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, 

GEIJER, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, CARLSSON, ZACHRIS

SON, LEIJON, HJELM-WALLEN. 

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen

sam beredning med statrådets övriga ledamöter fråga om skatreregler i sam
band med avveckling av aktiebolag och anför. 

Inledning 

Genom 1973 års ändringar i lagen (1944:705) om aktiebolag har gränsen 

för lägsta tillåtna aktiekapital höjts från 5 000 kr. till 50 000 kr. (SFS 1973:303 

och 1081 ). Den nya minimigriinsen gäller även tidigare bildade aktiebolag 

med ett aktiekapital som understiger 50 000 kr. Dessa bolag har getts möj

lighet att under tiden fram till utgången av år 1978 anpassa sig till de nya 

reglerna. liar aktiekapitalet icke höjts före denna tidpunkt kommer aktie

bolaget att upplösas genom ett förenklat likvidationsförfarande. De civil

riittsliga övergångsreglerna gör det möjligt för rörelsedrivande aktiebolag, 

som inte genomför erforderlig kapitalhöjning, att efter upplösning fortsiilta 

verksamhcten i annan fåretagsform. Avvecklingen av aktiebolag samt över

gången till annan företagsform aktualiserar vissa skatterättsliga frågor. Med 

anledning hiirav har företagsskalteberedningen avgelt en promemoria (Os 

Fi 1974:4) Skattefrågor i samband med avveckling av aktiebolag. 

Efter remiss har yltranden över promemorieförslaget avgetts av kam

marrätten i Göteborg, riksskatteverket (RSV), kommerskollegium - som 

bifogat yttranden av vissa handclskammare -, patent- och registrerings

verkct, liinsstyrelserna i Stockholms. Jönköpings, Malmöhus, Göteborgs och 

Bohus, Älvsborgs samt Gävleborgs län, allmiinna ombudet för mellankom

munala mål, Sveriges advokatsamfund, Sveriges grossistförbund, Sveriges 

köpmannaförbund, Sveriges industriförbund, Sveriges hantverks- och in

dustriorganisation, Sveriges jordbrukskasseförbund, Lantbrukarnas riksför

bund, Föreningen auktoriserade revisorer, Svenska revisorsamfundct, Tjäns

temännens centralorganisation. Svenska arbetsgivareföreningen, Svenska 

bankföreningen, Svenska sparbanksförcningen. Familjeföretagens förening, 

Föreningen Sveriges taxeringsrcvisorer. Svensk industriförening, Svenska 

företaga res riksförbund och T axeri ngsnä m ndsord förandenas riksförbund. 

Sveriges köpmannaförbund, Svenska arbetsgivareföreningen och Svenska 

bankföreningen har åberopat yttrandet av Sveriges industriförbund. lant-
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brukarnas riksförbund och Sveriges jordbrukskasseförbund (numera Sveriges 
föreningsbankers förbund) har åberopat yttrande av lantbrukarnas skatte
delegation. 

2 Nurnrande ordning 

2.1 Ch il rättsliga n•gll•r 

2.1.1 Enskild näringsidkarcs/irma 

Enligt handelsregisterlagen ( 1974: 157> måste bokföringsskyldig enskild nä
ringsidkare för att undgå straffansvar, till handelsregistret anmäla det namn, 
varunder han ämnar bedriva sin rörelse. En sådan registrering av firman 
medför dock inte att de i rörelsen nedlagda tillgångarna utgör någon från 
hans privata tillgångar skild förmögenhet. Det har således inte uppkommit 
någon självständig juridisk person. I näringsidkarens konkurs ingår både 
hans privata tillgångar och hans rörelsetillgångar utan åtskillnad, och de 
kommersiella borgenärerna åtnjuter inte något företräde framför de privata. 
Detta borgeniirsintresse skulle i och för sig bäst tillgodoses, om det föreskrevs 
att näringsidkarens bokföringsskyldighet skulle omfatta hans samtliga trans
aktioner, tillgångar och skulder. En sådan omfattande bokföringsskyldighet 

har dock ansetts alltför betungande. I bokföringslagen (1929: 117), BL. har 
man diirför stannat för den kompromissen att den löpande bokföringen 

endast behöver omfatta de transaktioner som har samband med rörelsen 
medan årsbokslutet, dvs. inventarium och balansräkning, diiremot skall upp
ta den bokföringsskyldiges samtliga tillgångar i fastigheter, varulager, övriga 
lösören, fordringar, viirdepapper, kontanta penningar och annat iivensom 
hans samtliga skulder vare sig tillgångarna och skulderna ingå i rörelsen 

eller ej. 

2.1.2 Enkla bolag och ha11d!'lsholag 

De båda assrn:iationsformerna enkelt bolag och handelsbolag regleras av 
lagen ( 1895:64 s. 1) om handelsbolag och enkla bolag. Reglerna om enkla 
bolag iir tilliimpliga niir två eller flera personer förenar sig om att driva 
"visst företag eller fortsatt verksamhet". Om verksamheten dessutom är 
bokföringspliktig och gemensam firma föreligger skall bestiimmelserna om 
handelsbolag gälla. Den grundliiggande förutsättningen för att handelsbo
lagslagen skall vara tilWmplig iir att ett bolag föreligger. Någon niirmare 
definition av de bolag som avses lämnas emellertid inte i Jagen. Vanligtvis 
synes man dock ha uppstiillt krav på att ett avtal skall föreligga mellan 
deWgarna, att det skall finnas ett gemensamt bolagsiimfamål samt att dcl
iigarna skall vara förpliktade att verka för detta iindamål. Inte heller har 
n<\got särskilt krav på rörelsens art uppställts i lagen. Det behöver således 
inte röra sig om ekonomisk verksamhet även om detta iir vanligast. 
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I de fall ekonomisk verksamhet inte föreligger betecknas förhållandet 
oftast som samiiganderiitt. Griinsdragningsproblem kan dock uppkomma. 
Olika regler för bolag resp. samiiganderätt föreligger t. ex. i fråga om dis
positioner över deliigarnas andelar liksom niir det giiller upplösning av ge
menskapen. I de flesta fall blir det avgörande hur denna uppkommit. Sålunda 
torde samäganderätt regelmässigt uppstå om ett antal personer gemensamt 
erhåller egendom genom arv, gåva eller testamente. För den hiindelse de 
inte träffar något avtal om hur egendomen skall nyttjas blir reglerna i lagen 
(1904:48) om samiiganderätt tillämpliga. Den första förutsättningen för att 
bolag skall föreligga, dvs. ett avtal mellan delägarna, saknas. Ligger det 

en överenskommelse bakom egendomsförvärvet blir gränsdragningen genast 
svårare. Fråga uppkommer då om gemensamt bolagsändamål föreligger. 
Rent allmänt torde kunna sägas att valet mellan bolagsregler och samäg
anderättsregler får bli beroende av om parterna i större omfattning avsett 
att nyttja den gemensamma egendomen till att skaffa sig gemensam för
tjiinst. Det blir alltså fråga om att avgöra vad som väger tyngst i avtals
förhållandet, utbytet av prestationer mellan parterna eller deras gemensam
ma intresse i rörelsen. Har det utretts att reglerna i handelsbolagslagen skall 
vara tilHimpliga gäller det vidare att klassificera bolaget som enkelt bolag 
eller handelsbolag. Enkelt bolag föreligger så länge inte verksamheten dels 
bedrivs under gemensam firma och dels medför bokföringsplikt. Från dessa 
allmänna förutsiittningar stadgas dock det undantaget att reglerna om han
delsbolag skall tillämpas på sådana enkla bolag som delägarna frivilligt an
mält till handelsregistret. 

Enligt BL är bl. a. handelsbolag och sådana enkla bolag som blivit införda 
i handelsregistret bokföringsskyldiga oavsett arten och omfattningen av deras 
verksamhet. För andra enkla bolag samt för enskild näringsidkare bestäms 
bokföringsskyldighetens omfattning genom uppräkning av de verksamheter, 
vilka - yrkesmässigt utövade - ansetts böra medföra bokföringsskyldighet. 
Genom en undantagsbestlimmelse fritas emellertid mindre företag från den
na skyldighet. Därvid används i regel antalet ans@lda såsom mått på fö
retagets storlek. 

Det enkla bolaget är en mindre kvalificerad form av bolag. Detta skiljer 
sig från handelsbolaget genom att dess verksamhet inte avser bokförings
pliktig rörelse under gemensam firma. En mängd olika typer av verksamhet 
faller in under reglerna om enkla bolag. Det kan g~illa samarbetsavtal som 
ingås mellan olika fåretag fiir bestämda projekt eller andra slag av över
enskommelser, exempelvis avtal mellan företag i samma brarisch om mark

nadsuppclclning. Den principiella skillnaden mellan handelsbolag och enkla 
bolag iir att det enkla bolaget till skillnad från handelsbolaget inte erkänns 
som sj~ilvsUindigt riittssubjekt och därför i stort sett bara får betydelse för 
deliigarnas interna mellanhavanden. Det enkla bolaget kommer till stånd 
då avtal slutits eller fr. o. 111. den tidpunkt som avtalet anger. Som delägare 
kan ingt1 såviil fysiska som juridiska personer. Vad gäller delägarnas interna 
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ekonomiska mellanhavanden stadgas att vinst eller förlust skall fördelas 
lika. Regeln iir dock dispositiv liksom övriga bestämmelser om delägarnas 
inbördes förhållanden. Om avtal ingås på delägarnas vägnar eller under ge
mensam beteckning for dem blir enligt huvudregeln endast de som deltar 
i avtalet beriittigade och förpliktade gentemot avtalsparten. I praktiken torde 
dock i regel den delägare som handlar för bolagets räkning ha någon form 
av fullmakt att företräda de övriga varigenom solidariskt ansvar uppkommer. 
Vid föriindring i delägarkretsen gäller som huvudregel att bolaget skall upp
lösas. Om en deliigare vill utträda får han säga upp bolagsavtalet eller erbjuda 
de övriga att acceptera en annan deliigare i hans stiille. Uppsiigning medför 
att bolaget måste träda i likvidation. Detta kan dock förhindras genom att 
övriga deliigare löser ut den som vill utträda och sedan fortsätter verk
samheten. 

För att ett handelsbolag skall föreligga fordras inte bara att de allmänna 
förutsättningarna för bolag är för handen utan dessutom att rörelsen är 
bokföringspliktig och bedrivs under gemensam firma. Handelsbolag kan 
komma till stånd genom överenskommelse mellan två eller flera personer 
om att bedriva viss verksamhet. Det kan också ske t. ex. genom att en 
som enkelt bolag bedriven rörelse expanderar och föranleder bokföringsplikt. 
Den grundliiggande skillnaden mot enkelt bolag är att handelsbolaget er
kiinns som ett särskilt rättssubjekt. Bolaget kan ha egna tillgångar och skul
der. förvärva riittigheter och ikläda sig skyldigheter och uppträda som part 
inför domstolar och andra myndigheter. Till skillnad från exempelvis ak
tiebolag och ekonomiska föreningar erfordras ej registrering för att han
delsbolaget skall bli ett sjiilvstiindigt rättssubjekt. 

Den omstiindigheten att handelsbolaget får framtriida utåt som en själv
stiindig enhet vid sidan om de enskilda deliigarna har ansetts nödvändiggöra 
viss offentlig kontroll över de subjekt som ingår såsom deliigare i bolaget. 
Sålunda hart. ex. vissa krav uppställts för att utlänning eller utländskt företag 
skall kunna vara deHigare i handelsbolag. Något hinder för juridiska personer 
att gå in som deliigare föreligger däremot inte. Delägares enskilda borgenärer 
får inte gottgöra sig ur bolagets tillgångar. Delägarna har således personligt 
och solidariskt ansvar för bolagets skulder. Till följd härav har någon tving
ande reglering ej skett av hur handelsbolagets egna kapital skall redovisas. 
Lagen förutsiitter dock att startkapita!Ct tillförs bolaget genom delligarnas 
insatser. Eftersom deliigarna personligen ansvarar får bolagets skulder har 
någon offentlig insyn i och kontroll av bolagets förmögenhetsförvaltning 
inte ansetts erforderlig I handelsbolagslagen har diirför inte upptagits några 

siirskilda reclovisningsreglcr utöver dem som g~iller i bokföringslagen. Någon 
skyldighet att, såsom för aktiebolag. inge redovisningshandlingar till myn
dighet för att cliir hållas tillgiingliga för offentlig granskning föreskrivs inte. 
Inte heller föreligger något krav på att utse revisorer. Det belopp varmed 
tillgångarna överstiger skulderna i bolaget motsvarar det egna kapitalet eller 
deliigarnas tillgodohavanden och redovisas på balansräkningens passivsida 
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under varje de!Hgares kapitalkonto. Ursprungligen har startkapitalet införts 

på kontot. Detta har sedan ändrats genom att där bokförts på delägaren 

belöpande vinst resp. förlust samt ha;is insättningar och uttag. Reglerna 

om clcliigarnas inbördes ekonomiska mellanhavanden överensstiimmcr i 

stort sett med vad som gäller för enkelt bolag. Enligt handelsbolagslagens 

dispositiva bestämmelser skall delägare tillgodoföras eventuellt arvode samt 

ränta efter 5 % på sitt i bolaget vid räkenskapsårets början innestående ka-· 

pi tal. Dlircfter uppkommande vinst eller förlust för räkenskapsåret skall för

delas lika. Härigenom kan de!Hgare redovisa förlust även om resultatet i 

dess helhet utvisar vinst. 

Reglerna om ändringar i delägarkretsen överenssrnmmer med vad som 

gäller för enkla bolag. Detta innebiir bl. a. att en ny deHigare inte får triida 

in utan att samtycke föreligger från samtliga övriga delägare. I ett avseende 

är förhållandena något annorlunda iin i enkelt bolag. Eftersom ett han

delsbolag är en självständig juridisk person med egen förmögenhet upp

. kommer frågan om bolaget kvarstår som ett enmansbolag om bara en del-

ägare li nns kvar eller om bolags förmögenheten då övergår på denne deHigare. 

Hiirvid torde anses att ett handelsbolag inte kan bestå som en självständig 

enhet under llingre tid än som normalt går åt för att finna ytterligare en 

delägare. Ett handelsbolag kan upphöra genom likvidation, som kan inträda 

i Oera situationer, t. ex. vid uppsägning av bolagsavtalet eller vid delägares 

död eller konkurs. Likvidation avslutas med ett skifte vid vilket varje del

iigare äger riitt att få ut vad som belöper på hans insats. När skifte skett 

anses bolaget upplöst. 

I lagen om handelsbolag och enkla bolag finns särskilda bestiimmelser 

om handelsbolag med begränsad ansvarighet för en eller Oera delägare. Bolag 

med sådan deHigarstruktur kallas kom man d i t bo I ag och de delägare 

som har begränsat ansvar kommanditdelägare. Det är emellertid inte fråga 

om en siirskild bolagstyp vid sidan om handelsbolag och enkla bolag utan 

endast en särskild form av handelsbolag. Åtminstone en av deHigarna i 

kommanditbolaget må-;te ansvara för bolagets förbindelser med hela sin 

förmögenhet. Denne delägare kallas komplementär. Rättspraxis har godtagit 

att kommanditbolag bildas med aktiebolag som enda komplementär. 

2.1.3 .4 kriehvfag 

Regclsystemet i nuvarande aktiebolagslag. lagen (1944:705) om aktiebolag. 

AL, iir i huvudsak följande. Niir ett aktiebolag bildas måste delägarna i 

bolaget tillskjuta medel. Detta sker genom att de tecknar aktier i bolaget 

mot betalning i pengar eller annan egendom som erläggs till bolaget. Annan 

egendom iin pengar brukar kallas apportegendom. Aktiekapitalet måste upp

gå till minst 50 000 kr. Aktiekapitalet, reservfonden och skuldreglerings

fonden utgör bolagets bundna egna kapital. Tillgångar som ingår i det 

bundna kapitalet får i princip inte betalas ut till aktieiigarna annat än i 
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samband med likvidation. Det fria egna kapitalet består av fria fonder, ba
lanserad vinst och nellovinst för räkenskapsåret. Det fria egna kapitalet 
får i princip delas ut till aktieligarna. 

Ell aktiebolag kan upplösas genom likvidation. konkurs eller fusion. Lik
vidation kan ske frivilligt. I vissa fall föreskriver dock AL att aktiebolag 
skall tvångslikvideras. Delta gäller t. ex. då balansräkning inte för något 
av de tre senaste riikenskapsårcn inkommit till patent- och registrerings
verket eller då aktiekapitalet till två tredjedelar eller den mindre del. som 
kan vara bestiimcl i bolagsordningen, gått förlorat. Vad gäller bolagets olika 
organ under likvidationen kan bolagsstämman fungera som förut, dock med 
den skillnaden, all ordinarie bolagsstämma inte längre kan komma i fråga. 
Styrelse och verkstlillande direktör cliiremot skall genast triicla ur funktion, 
då bolaget försiitts i likvidation. och skall då ersiittas av en eller !lera lik
vidatorer. Revisorerna slutligen skall också llimna sitt uppdrag, dock inte 
förrän de granskat den avgående styrelsens förvaltning. I stället skall lik
vidationsrevisorer vliljas med uppgift att granska likvidatorernas förvaltning 
och bolagets riikenskaper under likvidationen. Bolagets egendom skall frir
vancllas till penningar, i elen mån det erfordras för likvidationen, och skul
derna betalas. Bolagets rörelse får inte fortsällas annat iin i den utsträckning 
det är nöclvlindigt för en iindamålsenlig avveckling. Sedan den tid, inom 
vilken okiincla forclringsligare kallats att anmäla sig, gått till ända och alla 
kända skulder betalats, skall bolagets tillgångar skiftas mellan aktieligarna. 
Vid detta skifte skall aktieägare erhålla vad som belöper på hans aktier 
i förhållande till hela aktiekapitalet, om inte bolagsordningen stadgar an
norlunda. 

På initiativ av registreringsmyndigheten kan ett bolag avregistreras på 
ett enklare siitt än genom ordinär likvidation. Förutsättning härför är att 
det under de sista tio åren inte kommit in vare sig någon anmlilan till 
registret eller någon redovisningshandling eller revisionsbcriittclse och att 
det finns anledning anta att bolagets verksamhet upphört. Om registre
ringsmyndigheten genom efterforskningar hos bolaget får tillförlitlig upp
lysning 0111 att bolagets verksamhet upphört, kan myndigheten förklara att 
bolaget skall anses upplöst samt avföra det ur registret. Skulle de första 
efterforskningarna inte leda till något bestämt resultat i fråga om bolagets 
verksamhet, utfiirdar myndigheten en kungörelse med uppmaning till bo
laget all låta höra av sig inom sex månader. Erhålls inte inom denna frist 
upplysning om att bolaget består, skall det anses upplöst och avföras ur 
registret. Visar det sig efter det att bolaget upplösts genom registrerings

myndighetens agerande att det finns behov av vanliga likviclationsåtgiircler. 
skall rlitten förordna likvidatorer på ansökan av den vars rlitt berörs därav. 

Ett förenklat likviclationsförfarancle gäller också för de aktiebolag, som 
kommer att tvångsupplösas till följd av de regler som infördes genom 1973 
års lindringar i AL. Aktiebolag som vid utgången av år 1978 inte har 
ett aktiekapital på minst 50 000 kr. skall avföras ur aktiebolagsregistret. 
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Genom denna registreringsmyndighetens åtgärd skall bolaget anses upplöst. 

Det tidigare nämnda kommunikationsförfarandet behövs inte i detta sam

manhang, eftersom registrets uppgift om storleken på bolagets aktiekapital 

är den enda grunden för registreringsmyndighetens handlande. Efter det 

att bolaget avförts ur registret blir aktieägare, styrelseledamöter och verk

ställande direktör solidariskt ansvariga för sådana förpliktelser som upp

kommit dessförinnan. 

En fusion av aktiebolag innebiir att ett bolag upphör i samband med 

att samtliga dess tillgångar och skulder övertas av ett annat bolag. Det 

finns olika former av fusion. Den enklaste är den då heliigt dotterbolag 

uppgår i moderbolaget. Fusionsavtalct innebiir då att dotterbolagets tillgångar 

och skulder övertas av moderbolaget och att dotterbolaget utan likvidation 

upplöses. Något vederlag för överlåtelsen kommer således inte i fråga. Även 

i andra fall av fusion skall ett avtal triiffas mellan bolagen med godkännande 

av bolagsstiimma i det upphörande bolaget. I sistnämnda bolag kriivs kva

lificerad majoritet för beslutet om fusion och riitt för dem som överröstats 

:ttt bli utlösta. Förutom dessa skyddsregler för minoritetsaktic(igare finns 

iiven best(immelser som syftar till att skydda det upphörande bolagets bor

genärer. Reglerna innebär bl. a. att r(ittens tillstånd måste sökas till fusionen. 

Rättens beslut om tillstånd skall registreras. Gäller det fusion mellan mo

derbolag och helägt dotterbolag kriivs inget annat iin registreringen. I andra 

fall medför registreringen visserligen, att det upphörande bolagets tillgångar 

och skulder övergår till det kvarvarande bolaget. Det återstår emellertid 

att fördela vederlaget mellan aktieägarna i det upphörande bolaget. Därvid 

tilliimpas de för likvidationen gällande reglerna. Sedan slutrcdovisning hiirför 

framlagts på bolagsstämma, är bolaget upplöst. 

Då ett aktiebolag försiitts i konkurs, övertar konkursförvaltaren ansvaret 

för bolagets förvaltning. Finns inget överskott efter konkursens avslutande 

anses bolaget upplöst. Skulle däremot det ovanliga intrliffa, att konkursen 

liinrnar överskott. skall bolaget triida i likvidation för utskiftning av detta 

överskott. 

2.2 Skatterättsliga regler 

Niir det gäller själva inkomstbegreppet finns det små skillnader mellan 

olika företagsformer. Möjligheterna till vinstreglerande dispositioner genom 

nedskrivning av varulager, fordringar m. m. samt avskrivning på anlägg

ningstillgångar är lika för alla företagsformer. Konsolidering genom avsätt

ning till konjunkturinvesteringsfond samt vinstöverföringar genoms. k. öpp

na koncernbidrag kan dock ej ske i enskild firma eller handelsbolag. 

2.2.1 Enskild näringsidkare 

Företagets ägare beskattas för nettointäkten av verksamheten i förvärvs

källan rörelse. Vid taxeringen får avdrag inte ske för lön till make eller 
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barn under 16 år, som utfört arbete i rörelsen. Detta medför att det totalt 
intjiinade rörelseresultatet inte kan delas upp på nera familjemedlemmar. 
Samma förhållande gäller vid inkomst av jordbruk. Förviirvsavdrag kan 
visserligen erhållas med 1 000 kr. då make arbetat i jordbruket. Det är heller 
inte möjligt för enskild rörelseidkare att skjuta upp beskattningen av viss 
del av rörelseinkomsten genom reserveringar för egen del och övriga fa
miljemedlemmar t. ex. för pensionering i egen regi eller för kostnads- och 
skuldföring av andel i årsvinst (tantiem). 

Försiiljning av rörelsen betraktas som den sista affårshändelsen i denna, 
vilket medför att upplösta reserver, goodwillersättning m. m. i sin helhet 
utgör skattepliktig intlikt, oavselt hur lång tid rörelsen bedrivits. Viss lindring 
i progressiviteten vid den statliga beskattningen kan erhållas genom rätten 
till siirskild skatteberiikning för s. k. ackumulerad inkomst. Om köpeskil
lingen erläggs periodiskt under ett antal år, i allmänhet liigst 10 år, föreligger 
enligt praxis möjlighet att uppta delbeloppen till beskattning det år de blivit 
tillgängliga för lyftning enligt samma grunder som gäller för livränta. 

2.2.2 Enkelt bolag 

Det enkla bolaget taxeras ej för sin inkomst utan denna beskattas hos 
cleHigarna i förhållande till vars och ens andel i inkomsten. Eftersom till
gångarna i ett sådant bolags rörelse inte ägs av bolaget är det i princip 
delägarna som är berättigade till viircleminskningsavdrag, nedskrivning 
m. m. på sina resp. andelar i dessa tillgångar. Om delägare uppburit in
komst i form av lön från enkelt bolag skall inkomsten inte hänföras till 
inkomst av tjiinst utan till den förvärvskiilla vari inkomsten intjänats i bo
laget. 

Överlåtelse av andel i enkelt bolag innebär att delägaren överlåter sin 
del i de tillgångar och skulder av olika slag som ingår i bolaget. Har del:igaren 
överlåtit andel i bolag med rörelsetillgångar. t. ex. varulager och inventarier, 
beskattas han för erhållet vederlag såsom för inkomst av rörelse. Vid av
yttring av fastighet som utgjort anläggningstillgång i rörelsen beskattas delä
garen för viss andel i vinsten enligt realisationsvinstreglerna. 

2.2.3 Ilandets- och kommanditbolag 

Enligt 53 * 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370), KL, taxeras inte 
handelsbolag utan elen inkomst som uppkommer i handelsbolaget beskattas 

i stiillet hos deliigarna med belopp, som för var och en motsvarar hans 
andel av bolagets inkomst. Varje deliigare beskattas alltså för elen del av 
bolagets vinst som belöper på honom. Det har därvidlag ingen betydelse 
hur bolagets vinst använts. Beskattningen sker också oberoende av vad 
delägarna lyft av bolagets vinst, förvärvad under beskattningsåret eller ti
digare. 
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Av punkt 9 av anvisningarna till 32 * KL framgär att bolagets inkomst 
~kall ha samma karaktiir hos deliigarna som den skulle ha haft hos bolaget 
om detta varit skattes'ubjekt. Om deliigarna i handelsbolag erhållit inkomst 
frän bolaget i form av avlöning skall således denna inkomst inte hiinföras 
till inkomst av tjiinst utan till den förviirvskiilla som bolaget haft. Detsamma 
giiller riinta och förvaltningsarvode samt andra ersiittningar med varierande 
heniimningar, t. ex. tantiem. Om ersiittningar av det slaget bokförts i han
delsbolagets riikenskaper på sådant siitt att den redovisade nettoinkomsten 
nedbringats, skall tilhigg göras med motsvarande belopp vid bolagets inkomst. 
av skilda f'örviirvskiillor, innan inkomsten fördelas p{1 deliigarna. Redovisar 
handelsbolaget rörelsevinst, blir vinsten skattepliktig inkomst av rörelse hos 
clehigaren. Redovisas förlust i bolaget medför detta riitt till avdrag hos clel
iigaren såsom för underskott av rörelse. Beskattningen av forsiiljning av 
sådana anliiggningstillgångar, som följer realisationsvinstreglerna, sker direkt 
hos deliigaren. 

1 landelsbolaget kan avyttras på två olika siilt. Antingen kan andelarna 
i bolaget överlåtas eller också överlåter bolaget sjiilvt sin rörelse med tillgångar 
och skulder. Skattemiissigt blir effekterna helt olika. I det första fallet till
fämpas för siiljare samma realisationsvinstregler som giiller vid avyttring 
av aktier. Eftersom handelsbolagets riikenskaper inte påverkas av att an
delarna i detta överlåtits, kan köparen inte få avdrag rör viircleminskning 
på inventarier, goodwill etc. till elen del köpeskillingen innefattar likvid 
för dessa tillgångar överstigande deras· bokförda värden. Köparen övertar 
också i samband med förviirvet av andelarna den skatteskuld som åvilar 
bl. a. dold reserv i handelsbolagets riikenskaper. Om rörelsen i stiillet siiljs 
av bolaget framkommer eventuell vinst i bolagets räkenskaper och beskattas 
hos deliigarna enligt vanliga regler. Köparen fi\r i beskattningshiinseende 
tillgodoriikna sig det pris som betalas för rörelsens varulager, inventarier, 
goodwill etc. De skilda beskattningskonsekvenser som uppkommer för b1\cle 
köpare och säljare beroende på vilken överlåtelseform som används påverkar 
givetvis köpeskillingens storlek. 

Som tidigare redovisats iir handelsbolaget civilriittsligt ett r~ittssuhjekt men 
skattemiissigt inte ett skattesubjekt. Därav följer att lön till delägares make 
och barn, som sjUlva inte iir deHigare i bolaget, iir avdragsgill kostnad rör 

bolaget. Detta giiller naturligtvis endast under förutsättning att de arbetat 
i bolaget och att lönen iir skiilig i förhållande till deras arbetsinsats. 

2.2.4 Akticholag 

Aktiebolag utgör särskilt skattesubjekt i motsats till tidigare behandlade 
företagsformer. Beskattningen sker proportionellt och statlig inkomstskatt 
utgår med 40 •y; av elen beskattningsbara inkomsten. Vid den statliga 
taxeringen medges avdrag for kommunalskatt som påförts bolaget under 
året niist före taxeringsåret. 
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Som allm;in princip gäller att aktiebolags inkomst beskattas två gånger, 
nämligen en gång hos bolaget och en gång hos aktieiigarna i den mån in
komsten utdelas till dem. Utdelningen är inte avdragsgill för bolaget. Från 
denna princip finns dock undantag i såväl inskriinkande som utvidgande 
riktning. Sålunda medges under vissa omstiindigheter bolaget avdrag för 
utdelat belopp enligt förordningen ( 1967:94) om avdrag vid inkomsttaxering

en för viss aktieutdelning. Under vissa andra forhållanden beskattas bolagets 
inkomst mer iin två gånger, s. k. kedjebeskattning. Detta gäller exempelvis 
utdelningsinkomst på aktier innehavda i kapitalplaceringssyfte eller om dessa 
iir lagenillgång i vissa slag av verksamhet. bl. a. byggnadsrörelse. 

Som huvudprincip för beskattning av utdelningsinkomster gäller att ak
tiebolag iir frikallat från skattskyldighet for utdelning på aktier och andelar 
i sådant bolag eller förening, om aktierna inte innehas i kapitalplaceringssyfte. 
Dessa regler gäller också för fåmansbolag i allmiinhet. Om emellertid ett 
fåmansbolag inte kan visa att skiilig del av den egna vinsten delats ut be

grfosas skattefriheten till utdelning på bolagets innehav av organisations
Hktier. 

Principen om dubbelhcskattning av bolagsvinst har sökt uppriitthållas 
genom olika lagstiftningsåtgärder. Bl. a. har man med särskilda bestäm
melser om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar sökt forhindra 
att vinstmedel som kvarhållits i bolaget undgår andra ledet i dubbelbe
skattningen. Vid transaktioner mellan fåmansbolag och dess ägare kan den 
tillämpade prissättningen ibland ge upphov till vissa skattekonsekvenser. 
Om prissiittningen anses oriktig, såsom då en tillgång siiljs till bolaget för 
ett pris som överstiger verkliga värdet eller tillgångar köps ut från bolaget 
till underpris, anses aktieägaren i regel ha åtnjutit en förmån jämställd med 
lön eller utdelning för vilken han skall beskattas. Av rättspraxis framgår 
att det kan röra sig om köp eller förs;iljning av fastigheter, viirdepapper, 
bilar, varor eller tillhandahållna prestationer. 

2.2.5 Urskifi11i11gsskall 

Den skatt som är avsedd att utgå på vinster som utdelas till aktieägarna 
skulle kunna undgås om bolaget i stiillet för att utdela vinsterna över
för dessa i ·samband med nedsiittning av aktiekapitalet eller vid bolagets 
likvidation. För att förhindra att vinstmedel på sådant sätt undgår dub
belbeskattning har siirskilda regler tillskapats. Dessa är utformade så, att 
vad som vid bolagets upplösning utskiftas utöver inbetald insats iir belagt 
med en siirskild utskiftningsskatt (förordningen () 927:321) om skatt vid 

utskiftning av aktiebolags tillgångar). Bolaget är skattesubjekt och skatt utgår 
med 40 % av beskattningsbart belopp, vilket utgör skillnaden mellan vad 
som utskiftats till delägarna och vad dessa tillskjutit antingen vid teckning 
av aktier eller som aktieägartillskott. Om till aktieägare utskirtats annat 
än penningar skall som värde på de utskiftade tillgångarna upptas allmänna 

2 l?ik.1dag1·11 /97-/. I sam/. Nr 188 
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saluviirdet vid tiden för utskiftningen. 
Vid beskattning av utdelning tas i princip inte hiinsyn till vilka tillgångar 

hos bolaget som anviints för utdelningen. Beskaltning kan chirför komma 
att ske iiven av medel som hiirrör från sådan vinst hos bolaget som inte 
inkomstbeskattats där. Detta gäller även utskiftningsskatten eftersom den 
skall träda i stället för skatt på utdelning. Utskiftningsskatt utgår således 
även på medel som är hänförliga till t. ex. ej skattepliktig realisationsvinst 
eller som uppkommit genom viirdestegring. 

För att göra dubbelbeskatlningen effektiv har utskiftningsskatt ansetts 
böra erläggas inte enbart vid bolags likvidation utan även i samband med 
nedsättning av aktiekapitalet. Vidare sker beskattning vid förvärv av egen 
aktie - antingen direkt eller via dotterbolag - eftersom detta har samma 

verkan som en nedsättning av aktiekapitalet. Om utskiftning sker genom 
en nedsättning av aktiekapitalet på något av angivna sätt måste en värdering 
göras av bolagets tillgångar vid tiden för utskiftningen. Till grund för denna 
värdering skall läggas elen av bolaget senast före beslutet om utskiftning 
upprättade balansräkningen. Avvikelse från den i balansräkningen gjorda 

värdesättningen får ske i elen mån detta påkallas av särskilda omständigheter. 
Sålunda har balansriikning frångåtts i praxis t. ex. när värdet av ett bolags 
fordringar hos aktieägare upptagits till belopp som avsevärt understigit no
minella drdet. 

I samband med fusion av aktiebolag medges under vissa omständigheter 
befrielse från eller uppskov med erliiggande av utskiftningsskatt. Om mo
derbolaget iigt mer än nio tiondelar av aktierna i dotterbolaget alltsedan 

den I januari 1940 eller - då koncernförhållandet uppstått senare - alltsedan 
dotterbolaget började bedriva verksamhet medges full befrielse. Niir 
dessa förutsättningar inte är for handen kan RSV medge att dotter
bolagets utskiftningsskatteskuld övertas av moderbolaget. Detta kan under 
vissa omstiindigheter n.iedföra att skulden helt försvinner eller att den skjuts 
på framtiden. Denna lindring vid beskattningen kan diirför erhållas endast 
om vissa villkor iir uppfyllda, nämligen att fusionen medför en mera än
damålsenlig organisation. att utskiftningsskalten är så stor att erliiggandet 
av den kan utgöra ett hinder för fusionen samt att fusionen inte ingår som 
ett led i transaktioner som syftar till att erhålla obehörig förmån i bcskatt
ningsavseende. Bestämmelserna om skattefrihet och uppskov med att er
lägga utskiftningsskatten iir inte tilliimpliga om något av de bolag som fu
sioneras driver penningrörelse eller yrkesmässig handel med fastigheter. 

Taxering till utskiftningsskatt skall äga rum året efter det år aktiebolaget 
upplösts, aktiekapitalet nedsatts eller köp av egen aktie skett. El! aktiebolag 
anses enligt 166 ~ AL upplöst, då likvidatorerna slutfört sitt uppdrag och 
på bolagsstiimma framlagt slutredovisning för sin förvaltning. Om likvida
tionen fördröjts oskäligt till utskiftningsskatt kan taxeringen ske innan bo
laget upplösts. Till grund för taxeringen skall avlämnas deklaration. Detta 
gäller iiven i fusionsfallen. 
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I sammanhanget bör även nämnas den i punkt av anvisningarna till 
28 § KL intagna bestiimmelsen som syftar till att förhindra kringgående 
av första ledet i dubbelbeskattningen. Enligt denna skall aktiebolag. som 
utskiftar tillgång av sådant slag att intäkten vid en försiiljning skulle ha 
upptagits till beskattning i inkomstslaget rörelse. anses ha åtnjutit skat
tepliktig intäkt som om tillgången försålts. Som köpeskilling skall därvid 
gälla tillgångens verkliga v~irde vid utskiftningen. 

2.2.6 .4l'drag.för p('llSiOllSkVS(/lGdC'/" 

I princip kan avdrag för pensionskostnader ske på flera sätt, bl. a. genom 
avdrag för faktiskt utgående pension eller genom att teckna pensionsför
siikring för anställda. varvid fcirsäkringspremien blir avdragsgill. Vidare kan 
arbetsgivares pensionsutföstelse tryggas antingen genom redovisning av pen
sionsskuld över siirskilt konto i bokföringen eller avsiittning av medel till 
pensionsstiftelse enligt lagen ( 196 7:531) om !ryggande av pensionsutfästelse 
m. m. (tryggandelagen). KL innehåller regler om avdrag för avsättningar 
enligt kontosystemet och till pensionsstiftclse vilka anpassats till bestäm
melserna i tryggandelagen. De båda metoderna att antecipera pensionsut
betalningar står i princip öppna för varje arbetsgivare oavsett under vilken 
företagsform verksamheten bedrivs. Bestämmelserna har fått den största 
praktiska betydelsen för aktiebolaget och i viss mån även ekonomiska för
eningar och ger för övrigt dessa företagsformer större möjligheter att utnyttja 
båda de i lagen anvisade formerna för pensionering. 

Avsättning till pensionsskuldkonto får ske med belopp som svarar mot 
upplupen del (kapitalvärdet) av utfästa pensioner enligt allmän pensionsplan. 
Med allmiin pensionsplan avses sådana allmänna grunder för pensionering 
som innehåller regler om att arbetsgivarens utli.istelse tryggas genom kre
ditförsiikring. avsättning till pensionsstiftelse eller annat likviirdigt sätt och 
som godk~ints av huvudorganisation på arbetstagarsidan. Aktiebolag och 
ekonomisk förening får som pensionsskuld redovisa även sådana utfästelser 
som ej omfattas av allmän pensionsplan. Dlirvid får dock inte medräknas 
pensionsutfästelser till arbetstagare, som har ett bestämmande inflytande 
över bolaget eller föreningen. Till grund för bedömande huruvida en person 
har ett bestämmande inflytande skall läggas det sammanlagda innehavet 
av aktier (andelar) som ägs av honom själv, make, far- och morföräldrar. 
avkomling och avkomlings make. Däremot skall inte syskons innehav be
aktas i detta sammanhang. Avdrag medges för i räkenskaperna gjorda av
sättningar till dess att den redovisade pensionsskulden uppgår till belopp 
som motsvarar arbetsgivarens aktuella pcnsionsreserv beräknad enligt för
säkringstekniska grunder. Beloppet skall i förekommande fall minskas med 
fOrmögenhet i sådan pensionsstiftelse som avser att trygga samma utfäs
telser. Är denna skuldpost högre än arbetsgivarens pensionsreserv vid be

skattningsårets utgång utgör skillnaden (disponibla pensionsmcdel) skatte-
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pliktig intiikt. Om arbetsgivaren inte har tillgodofört sig de disponibla pen

sionsmedlen begriinsas dock intäkten till summan av avsättning till pen
sionsstiftelse under året, kostnaden för inköp under året av pensionsför
säkring mot engångspremie samt en tiondel av disponibla pensionsmeclel 
vid beskattningsårets ingång. 

Vid överlåtelse av verksamhet kan ansvaret för utfästa pensioner överföras 
på den nye arbetsgivaren. Utfästelserna får hiirvid samma rättsverkningar 
som om anstiillningen hos den nye arbetsgivaren avsett anstiillningsticlpunk
ten hos företrädaren. Om verksamheten upphör utan att gjorda pensions
utl1istelser överförs på någon annan skall upplupen del av dessa tryggas 
genom köp av pensionsförsiikring. Det eventuella överskott som diirefter 
återstår utgör skattepliktig intiikt. Går arbetsgivaren i likvidation sker be
skattningen av disponibl<1 pensionsmedel för det år likviclationsbeslutet fat
tats. 

Kir det giiller skattskyldigheten för pensionsstiftelse är denna i regel be
griinsad till inkomst av fastighet vid taxering till kommunal inkomstskatt. 

Pensionsstiftelse avser att trygga arbetsgivarens pensionsåtaganden och 
får inte sjiilv utfästa pensioner. 

Stiftelsen fär endast utgöras av en realstiftelse vilket innebiir att elen inte 
får ta emot revers på arbetsgivaren för gjorda avs~ittningar. Arbetsgivaren 
får dock låna medel från pensionsstiflelsen under förutsiittning att betryg
gande säkerhet ställs för lånet. Pensionsstiftelse skall stå under tillsyn av 
länsstyrelsen. som också har att faststlilla stiftelsens stadgar. 

Pensionsstifielse får även trygga utfastelser till arbetstagare med bestiim
mancle inOytancle i företaget. Enligt kontosystemet kan utfästelse till sådan 
person ske endast om den omfattas av allmän pensionsplan. Den inskriink
ningen giiller dock vid avsiittning till stiftelse att utfästa pensionsförmåner 
inte får bestiimmas högre Un vad som kan anses sedvanligt för arbetstagare 
med motsvarande uppgi fler i företaget. 

Avdrag medges för medel som sätts av till pensionsstiftelse med belopp 
som svarar mot upplupen del av utfästa pensioner. Uppkommer överskott 
i stiftelsen föreligger inte - i motsats till vad som giiller vid kontosystemet 
- skyldighet att tappa il\' detta vid taxeringen. 

Arbetsgivaren iiger gottgöra sig för pensionskostnader från stiftelsens me
del. Sådan gottgörelse utgör i princip skattepliktig intäkt. men han iir å 
andra sidan beriittigacl till avdrag för pensionskostnadcrna i fråga. varför 

någon beskattningseffekt reellt sett ej uppkommer. Pensionsstiftelse kan 
efter beslut av tillsynsmyndigheten foras över på ny innehavare av verk
samheten. Om stiftelsen i samband med verksamhetens upphörande har 
överskott på kapital skall tillsynsmyndigheten bestiimrna för vilket iindamål 
detta får anviindas. 

Tryggandelagen innehåller även regler för personalstiftelser. Med perso
nalstiftelse avses i denna lag en av arbetsgivaren grundad stiftelse med 
iinclamål att friimja annan välfärd åt personalen Hn pension, lön eller liknande 
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IOrm[m. i\ ven sådan stiftelse skall ha karnktiir av realstiftelse och stå under 
tillsyn av liinsstyrelscn. För utläning av medel till arbetsgivaren giiller samma 
regler som för pensionsstiftelse. Vid taxeringen medges avdrag för avsiitt
ningar till personalstilielse som skett i enlighet med tryggandclagens be
Stiimmelser. 

I rräga om skattskykligheten för personalstiftelse giiller samma hegriinsade 
skatlskyldighet som rör pcnsionsstiftelse om personalstiftelsen uteslutande 
tillgodoser vissa kvalilicerade iindamäL bl. a. att ge understöd vid sjukdom. 

2.2. 7 Fiir/11s1111jä11111i11g 

Förordningen ( 1960:63) om rätt till förlustutjämning vid taxering för in
komst ger alla skaltskyldiga möjlighet att vid taxeringen för ett eller flera 
);enare år utnyltja underskott i en förviirvskiilla, som inte kunnat kvittas 
mot överskott i annan förviirvskälla vid ett visst års taxering. Även allmiinna 

avdrag som inte kunnat utnyttjas får på detta sätt förskjutas till senare 
år. Utnyttjandet av underskottet som förlustavdrag får ske när som helst 

vid taxering för de följande sex åren. Från dessa generella bestämmelser 
giilkr vissa undantag och begriinsningar. Sålunda får förlustavdrag göras 
endast om förlusten uppgår till minst I 000 kr. och i kommunalt hiinseende 
beriiltigar underskott i forviirvskälla till förlustavdrag endast från inkomst 
som skall beskattas i samma kommun. Risk för missbruk har föranlett 
införande av en siirskild bestiimmelse för fåmansföretag. För dessa företag 
stadgas att förlustavdrng inte fl'tr medges med mindre samtliga eller så gott 

som samtliga aktier eller andelar vid såviil ingången av förluståret som ut
gången av kvitlningsårel iigdes eller innehades av samma fysiska person 
eller personer san11 dessutom under elen förutsiiltningen, i de fall det iir 
fråga om två eller flera aktie- eller andelsägare, alt envar av dessa iigde 
eller innehade ungefärligen lika stor andel i aktie- eller andelskapitalet vid 
det ena som vid det andra tillfallet. Vidare giiller den begränsningen alt 
bestiimmclserna inte iir tilliimpliga i fråga om realisationsförlust vid icke 
yrkesmiissig avyttring av fast och lös egendom och ej heller på underskott 
av fastighet och rörelse i utlandet. Realisationsförlust rnr enligt punkt 4 
av anvisningarna till J6 ~KL kvittas endast mot realisationsvinst eller vinst 
i utliinclskt lotteri, som uppkommit under samma beskattningsår. Reali
sationsförlusl på fastigheter fär dock kvittas mot alla slag av realisations
vinster iiven senare år men inom samma tidsperiod som giillerförförlust
avdrag i allmiinhet, dvs. sex år. Underskott på fastighet eller rörelse i 

utlandet beriittigar till avdrag vid taxering endast genom kvittning mol annan 
intiikt av fastighet eller rörelse i utlandet. I likhet med hestiimmelserna 
i förlustutjiimningsförorclningen kan kvillningen ske under de sex niirmasl 
!Oljande taxeringsåren. På senare tid har iiven i ett par andra avseenden 
undantag från tilliimpning av förlustutjiimningsfororclningen införts varvid 
möjligheterna till öppen resultatutjiimning begriinsats till kvittning inom 
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förviirvskiillan eller närliggande förvärvskällor. Bestämmelser om sådan s. k. 

underskottsutjiimning finns i förordningen ( 1971 :50) om särskilt invesce

ringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt samt i 46 * I mom. KL 

betriiffande avskrivning på fartyg och luftfartyg eller avskrivning enligt 

förordningen ( 1966: 172) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avskrivning 

på köpekontrakt som avser fartyg m. m. 

I vissa avseenden föreligger iiven. jiimfört med huvudregeln, en utvidg

ning av förluswtNmningsförordningens tilliimplighet. Sålunda kan under 

vissa förutsättningar äkta makar utnyttja varandras underskott som för

lustavclrag och oskift dödsbo överta den avlidnes förluster. Vid fusion enligt 

174 § 1 mom. AL. dvs. då helägt dotterbolag uppgår i moderbolaget, äger 

sistnämnda bolag efter fusionen samma rätt till förlustavdrag, som skulle 

ha tillkonimit dotterbolaget om fusionen inte iigt rum. Vid fusion i andra 

fall. dvs. då fusionen iigt rum i enlighet med 175 § AL, föreligger däremot 

inte någon rätt får moderbolaget till fårlustutjämning får dotterbolagets för

lust. 

Av huvudregeln att fårlustavclrag inte får utnyttjas av annan än den, 

som haft förlusten, följer att elen som övertar en rörelse från annan person 

inte får räkna sig till godo dennes outnyttjade underskott i förviirvskällan. 

Inte heller får. om en särskild rörelse ombildas till aktiebolag, underskotts

avdrag överföras från den enskilde rörelseidkaren till aktiebolaget. Däremot 

kan den fysiske personen efter en sådan ombildning enligt de vanliga reglerna 

vid sin egen taxering avräkna underskott, som uppkommit i den av honom 

tidigare bedrivna rörelsen, mot den lön eller utdelning han erhåller från 

bolaget eller mot annan inkomst som han har. Om ett aktiebolag avvecklas. 

kan ett i detta outnyttjat förlustavdrag inte övertas av annan. 

3 Företagsskattebercdningens promemoria 

3.1 1973 år!'i iindringar i aktieholagslagen 

Genom beslut av 1973 års vårriksdag höjdes gränsen för Higsta tillåtna 

aktiekapital från 5 000 till 50 000 kr. (prop. 1973:93, LU 1973: 19, rskr 

1973:238, SFS 1973:303). Ändringen gällde bolag som bildats fr. o. m. den 

6 juni 1973. Senare samma år bestämdes att även äldre bolag, dvs. bolag 

som bildats före den 6 juni 1973, skulle under en övergångstid företa mot

svarande höjning. Övergångsreglerna innebär att alla äldre aktiebolag skall 

vid utgången av år 1978 ha ett Wgsta aktiekapital på 50000 kr. Bolag. vars 

registrerade aktiekapital ej uppgår till 50 000 kr. vid 1978 års utgång. skall. 

om det inte trätt i likvidation eller försatts i konkurs, avföras ur aktie

bolagsregistret och iir därmed upplöst. Hiirefter svarar aktieägarna samt sty

relseledamöter och verkställande direktör solidariskt för bolagets förplik

telser. Aktieiigarna inträder i bolagets stiille som part i de avtal bolaget 

slutit med tredje man. Vidare skall styrelsen fullgöra uppgifter, som före 
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upplösningen åvilat bolaget (prop. 1973: 168, LU 1973:41. rskr 1973:393, SFS 
1973: 1081 ). 

3.2 Allmänna synpunkter 

Beredningen konstaterar att ändringarna i aktiebolagslagstiftningen ak
tualiserar vissa skattefrågor. Dessa frågor har hiinskjutits till beredningen, 
varvid vissa riktlinjer 111eddelats. I prop. 1973: 168 uttalades att bolag, so111 
övergår till annan företagsform utan att därigenom på grund av olika dis
positioner vinna obehöriga skatteförmåner och som inte har tillräckliga vinst
medel för att kunna höja sitt aktiekapital till 50 000 kr., inte skall behöva 

drabbas av någon utskitlningsskatt på grund av övergången. 
Beredningen har i ett annat sammanhang geno111fört en statistisk un

dersökning grundad på uppgifter från aktiebolagens år 1971 avl;imnade själv
deklarationer. Mot bakgrund av detta material har beredningen sökt att 
få en uppfattning om vad för slags aktiebolag som kan komma att avvecklas 
och i vilken omfattning detta kan väntas ske. Vid utgången av år 1970. 
dvs. det år undersökningen avsåg, fanns ca 100 000 aktiebolag registrerade. 
Antalet bolag steg till 125 000 vid utgången av år 1972 och utgjorde vid 
utgången av år 1973 133 000. Den av beredningen genomförda undersök
ningen visade att 85 '!6 av alla aktiebolag-omkring 110 000-är fåmansbolag. 
87 ''6 av dessa har ett aktiekapital understigande 50 000 kr., eller drygt 95 000 
bolag. Av dessa 95 000 bolag var det 48 96 som hade det lägsta tillåtna 
aktiekapitalet 5 000 kr., eller ca 45 000 bolag. I ca 45 000 bolag fanns det 
beskattade reserver, som dock i de llesta fall endast torde uppgå till något 
I 000-tal kr. Beredningen fann att i ungefär hälften av bolagen med be
skattade reserver var dessa otillriickliga för att den erforderliga höjningen 
av aktiekapitalet skulle kunna genomföras enbart med sådana medel. I om
kring en tjiirdedel av bolagen var aktiekapital och beskattade reserver av en så
dan storleksordning, att det i allmiinhet torde vara möjligt att genomföra höj
ningen. 40 000 bolag hade en omsättning över 300 000 kr. medan ca 

15 000 bolag låg mellan 80 000 och 300 000 kr. Uppgifterna om omsiittning 
ger enligt beredningen en antydan om att drygt hiilften av de 95 000 bolagen 
med aktiekapital under 50 000 kr. kan komma att avvecklas. Om man i 
stiillet utgår från uppgifterna om beskattade reserver tyder dessa enligt be
redningen på att avvecklingen kan komma att omfatta en iinnu större del 
av bolagen, kanske inemot tre ljiirdedelar. Beredningen pekar på att från 
teoretisk synpunkt kan avvecklingsprocenten komma att bli ganska hög. 

Med h~insyn till att många fåmansbolag under senare år enligt beredningen 
tillkommit för att bereda skattelättnader åt sina ägare. kan det dock förmodas 
att en avveckling likviil inte kommer till stånd. Med hänsyn hiirtill iir det 
enligt beredningens mening vanskligt att uppskatta det verkliga antalet bolag 
som kommer att avvecklas. Beredningen arbetar f. n. med olika problem 
som rör beskattningen av fåmansiigda aktiebolag och handelsbolag samt 
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deras iigare. förslag i iinmet kommer att framHiggas med förtur. Denna 

översyn syftar enligt beredningen inte till en skiirpt beskattning av fåmans

bolagen utan endast att åstadkomma en riittvis beskattning av dessa 

bolag jiimfört med andrn företagsformer. Det stora antalet enmans- och 
fåmansbolag som f. n. finns vållar enligt beredningen skattemyndigheterna 

betydande svårigheter. Detta gäller såviil i administrativt hänseende som 

vid stiillningstaganden till en rad skilda materiella beskattningsfrågor. Taxe

ring och kontroll av dessa bolag och deras huvudaktieiigare är diirför be
sviirlig och resurskriivande. Beredningen anser från dessa synpunkter att 

det i och för sig är önskviirt att så många som möjligt av de mindre bolagen 

avvecklades för att i fortsättningen bedriva verksamheten i annan före

tagsform. Samtidigt är beredningen medveten om att en övergång till andra 

företagsformer medför m~nga nya problem vid beskattningen. lkredningen 

framhåller att den civilrättsliga lagstiftningen för de företagsformer det hiir 

gäller, främst lagen (1895:64 s. I) om handelsbolag och enkla bolag, inte 

fyller de krav som ur olik<l synpunkter bör stiillas på en modern lagstiftning. 

En övergång från aktiebolag till annan företagsform sUiller också det prak

tiska taxeringsförfarandet i blickpunkten. Det torde bli nödviindigt med 

vissa ändrade rutiner för taxeringsarbetet i första instans. Med hiinsyn hiirtill 

stiiller sig beredningen f. n. tveksam till en massövergång från aktiebolags

sektorn. I varje fall gäller detta övergång från aktiebolag till annan före

tagsform än enskild firma. En samlad bedömning av de åtgiirder som iir 

nödvändiga för att åstadkomma en materiellt likformig beskattning vid olika 

företagsformer måste därför enligt beredningens mening anstå till dess be

redningens förslag föreligger beträffande tamansbolagens beskattning. 

3.3 Beredningens överväganden och förslag 

Beredningen konstaterar att den höjda griinsen för Wgsta tillåtna aktie

kapital kan viintas få till följd att ett stort antal holag kommer all upplösas 
under de niirmaste åren. främst giiller detta enmans- och fåmansbolag. 
Detta medmr att den skattemiissiga behandlingen av sådana upplösningar 

måste regleras. I första hand anser beredningen att dessa regler hör inriktas 

på att underWtta en övergång till annan företagsform. Enligt beredningens 

mening uppnår man viiscntliga fördelar om iiven övriga grupper av holag 

med ett aktiekapital understigande 50 000 kr. ges vissa lättnader vid 

beskattningen i samband med att de avvecklas. Till dessa hör de vilande 

bolagen samt sådana holag diir intiikterna efter en upplösning rätteligen 

bör hiinföras till förvärvskiillan tjänst. 
För att uppnå dessa syften erfordras alltså vissa ingripanden i skatte

lagstirtningen. Reglerna om utskiftningsskatt i samband med aktiebolags 
upplösning aktualiseras hiirvid i första hand. Vidare iir det nödviindigt med 

bestiimmelser på skilda områden av inkomstheskattningen liksom i fråga 

om det taxeringstekniska förfarandet. 
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3.3.1 U1skl/;11i11gsbeskafl11i11gen 

I samband med aktiebolags upplösning sker taxering till utskiftningsskatt 
av vinstmedel som kvarstär i bolaget. Denna beskattning iir avsedd att er
lcktuera det andra ledet i aktiebolagens dubbelbeskattning. Om ett bolag 
överg{1r till annan företagsform på grund av de civilriittsliga reglerna om 
höjning av aktiekapitalet anser beredningen att. i likhet med vad som giiller 
i allmiinhet vid utskiftning av aktiebolags tillgångar, en siirskild viirdering 
mäste ske av bolagets tillgångar och skulder vid tidpunkten för övergången. 

Enligt giillande bestiimmelser lljiirde stycket av anvisningarna till för
ordningen ( 1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar) skall 
andra tillgängar iin kontanta medel vid beräkning av utskiftat belopp tas 
upp till saludrdet. Vid en strikt viirdering skulle varje tillgångsslag bli !(). 

remål för en prövning huruvida bokfört värde överensstiimmer med sa
luviirdet och eventuella differenser beaktas vid beriikning av utskiftat belopp. 

I rädande praxis iir det dock endast betriitfande vissa tillgångsslag som det 
normalt uppkommer fråga om en sådan justering. Det gäller då friimst va
rulager som nedskrivits. Betriiffande fastighet har hittills i allmiinhet pre

sumerats att taxeringsviirdet överensstämmer med allmiinna saluviirdet. Niir 
det giiller inventarier godtas vanligtvis bokförda viirden utom i de fall diir 
en mera betydande överavskrivning kan ha förekommit såsom då en in
vesteringst"ond tagits i anspråk eller i fråga om speciella objekt, t. ex. fartyg. 
'.\/ormalt innebiir upplösningen av ett aktiebolag att tillgångarna avyttrats 
under lib·idationstiden och att bolagets skulder slutreglerats, så att utskil't
ningen huvudsakligen omfattar kontanter. Vid upplösningar som hiir avses 

blir i stiillet den normala gängen att faststiilla saluvärdet for de skilda ba
lansposterna. Desto viktigare iir det diirl'ör enligt beredningens mening att 
arbeta med liittilliimpade schabloner såsom uttryck för detta värde. Det 
iir cUrför liimpligt. anser beredningen, att anknyta till den praxis, som f. n. 
n'tder betriilTande värderingen av balansposterna. En s[1dan praktisk berUk
ningsmetml kan komma alt medföra vissa ojiimnheter vid tillämpningen 
som sa ltingt möjligt bör elimineras. Enligt beredningen bör en lämplig utviig 
vara att siitta griinsen för utskiftningsskattefrihet vid en sådan nivå att de 
skillnader som kan uppkomma inte tillåts slå igenom vid utskiftningsskat
teber:ikningen. 

Denna griins bör iiven siittas med hUnsyn till önskviirdheten av att iiven 

vissa andra mindre bolag avvecklas, t. ex. vilande bolag. skrivbordsbolag 
och namnskydclsbolag. Beredningen föreslår diirfor ett utskiftningsskattefritt 
grundavdrag på 75 000 kr. utöver äterbiiring av tillskjutet kapital. Denna 

griins hör i princip giilla generellt tör samtliga bolag med ett aktiekapital 
understigande 50 000 kr. För att det extra avdraget skall få åtnjutas av 
företag, snm driver rörelse. jordbruk eller skogsbruk. anser beredningen 
att det hiir kriivas av dessa företag att iigarkretsen inte iindras samt att 
samtliga tillg~mgar lKh skulder i aktiebolaget efter överlåtelsen tas upp av 
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övertagaren till de viirden som i beskattningsavseende gällt för aktiebolaget. 
En siirskild beriikning av utskiftningsskattepliktigt belopp i form av ett de
klarationsförfarande måste emellertid alltid göras. 

Vid viirdesiittning av varulagret bör jämförelse göras med prissiittningen 
i samband med en normal upplösning av ett aktiebolag. Om verksamheten 
fortsätts i annan företagsform, bör varulagrets värde beriiknas till anskaff
ningskostnaden efter avdrag får inkurans. I övriga fall, dvs. då verksamheten 

upphör och en verklig utskiftning av lagertillgångarna företas, bör gängse 
pris vid försiiljning i konsumentledet giilla. Denna distinktion mellan bolag 
som Ugger ned verksamheten och bolag som fortsiitter denna i annan få
retagsform bör för övrigt gälla vid värdesiittning av balansposter över huvud 
taget. 

I fråga om inventarietillgångar bör vid övergång till annan företagsform 
det bokförda viirdet i allmiinhet godtas vid beriikningen iiven om räken
skapsenlig avskrivning tillämpats och därmed viss överavskrivning skett. 
Endast i fråga om speciella objekt, t. ex. fartyg och i de fall investeringsfond 
tagits i anspråk vid förviirvet, där verkliga viirdet mera avseviirt överstiger 
bokföringsvärdet bör skillnaden beaktas. Immateriella riittigheter såsom pa
tent, hyresriitt och goodwill bör också kunna tas upp till bokförda värdet. 

Aktier bör i den mån de är börsnoterade tas upp till Higsta betalkurs 
eller, om sådan ej noterats, köpkursen vid tidpunkten för bolagets sista 
bokslut. För övriga aktier kan viirdcring i allmiinhet ske med ledning av 
de av Iiinsstyrelsen för förmögenhetsberäkningen åsatta viirdena. 

Niir det gäller fastigheter torde i tidigare praxis ha godtagits all de upptagits 

till taxeringsviirdet. Detta värde har då ansetts överensstämma med sa
luviirdet. Fr. o. m. 1970 års allmänna fastighetstaxl!ring har taxeringsviir
dcnivån satts i viss relation till allmänna saluvärdet, nämligen 80 96 får 
hyres-. affärs- och industrifastigheter samt 75 % får övriga fastigheter. Den 
taxeringsviirdenivå som skall giilla vid 1975 års allmänna fastighetstaxering 
har bestUmts till 75 96 av saluvärdet vid ingången av år 1974. Detta bör 
fä till följd att fastigheters viirde vid utskiftningsskatteberäkning bestiims 
med utgångspunkt l'rån taxeringsviirdet som riiknas upp till saluvärdenivå. 
Om avveckling sker vid sådan tidpunkt att bolaget sista gången skall in
komsttaxeras år 1975 bör betriiffancle hyres-. affärs- och industrifastigheter 
uppräkning diirfår ske med en fjiirdedel och övriga fastigheter med en tred
jedel medan avveckling som skall redovisas för inkomsttaxering år 1976 
eller senare alltid bör föranleda en uppräkning av taxeringsviirdet med en 
tredjedel. 

I en del aktiebolag kan naturligtvis finnas vissa andra tillgångar. såsom 
utliindska viirdepapper, obligationer. andra rättigheter iin de tidigare nämnda 
osv. Dessa fall torde enligt beredningen inte vålla n~imnviirda svårigheter. 
Ledning bör kunna biimtas från de riktlinjer beredningen angett får de mera 
frekventa tillgångsslagen. Det bör påpekas att hela beriikningen bör tillåtas 
ske med relativt grova schabloner. 
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Vid beriikning av det utskiftningsskattepliktiga beloppet måste också hän
syn tas till det särskilda stadgandet i punkt 1 sista stycket av anvisningarna 
till 28 ~ KL, som tillkommit för alt vid utskiftning effektuera första ledet 
i dubbelbeskatlningen. Bestämmelsen gäller omsiittningstillgångar samt så
dana anl~iggningstillgångar, friimst inventarier, som vid avyttring behandlas 
som omsiiltningstillgångar. Bolaget skall anses ha åtnjutit skattepliktig intiikl 
med det belopp som inllutil om tillgången i fråga försålts i stället för ut
skiftats. Den latenta inkomstskatteskuld som belöper på reserven skall be
aktas vid beriikningen. Detta bör ske schablonmässigt på så sätt att den 
antas till 50 'V, av reserven. Fastighet, som inte utgör lagertillgång i bygg
nadsverksamhet eller rörelse som avser handel med fastigheter, omfattas 
inte av bestiimmelsen. I det hiir sammanhanget måste dock den latenta 
skatteskuld beaktas, som kan föreligga vid en tiinkt försiiljning av fastighet 

per övergfogsdagen. En sådan försiiljning hade blivit föremål för realisa
tionsvinstbeskallning. A andra sidan iir realisationsvinstreglerna så utfor
made - indexuppräkning och fasta tillägg - att det i llertalet fall inte torde 
finnas någon latent skatteskuld. Vid övergången bör dock sådan skuld få 
avriiknas om det skulle föreligga en skattepliktig realisationsvinst. Bered
ningen anser alt det i det enskilda fallet bör ges möjlighet att exakt beräkna 
elen latenta skatteskulden. 

Även poster på balansriikningens skuldsida kan behöva beaktas vid ut
skiftningsskatteberiikningen. Detta giiller niirmast reserveringar av olika slag 
såsom generell nedskrivning av fordringar och avsiittningar för att möta 
framtida utgifter. Tilliimpning av den inom friretagsekonomin allmänt fö
rekommande försiktighetsprincipen vid beriikning av de belopp med vilka 
reserveringar foretas medför ofta en viss konsolidering. Till den del dessa 
reserver överstiger påriikneliga skulder bör enligt beredningen reducering 
av skuldposterna ske eller motsvarande belopp tas upp som tillkommande 
post vid utskirtningsskatteberiikningen. Den därpå belöpande inkomstskat
teskulden skall beaktas. 

3 .. l 2 / 11/w111stheska1111i11ge11 

Överföring av tillgångar från aktiebolag till annan företagsform får i regel 
konsekvenser vid inkomstbeskattningen. Detta kan även intriiffa i fråga 
om skulder. Beredningen finner det nödvändigt att siirskilda bestämmelser 
införs som möjliggör överföring av verksamheten samt tillgångar och skulder 

i denna till ann<1n företagsform utan dessa beskattningskonsekvenser. Efter
som verksamheten skall fortsiittas i det nya företaget ~ir det naturligt att 
kontinuiteten bibehålls med tidigare beskattningsår och diirmecl det för
utvarande aktiebolaget. Ingående viirden på tillgångar och skulder i det nya 
företaget skall cfarfor motsvaras av aktiebolagets utgående viirclen. Befrielse 
från inkomstskatt bör enligt beredningen endast giilla i de fall då verksamhet 

förts över från aktiebolag för att fortsiittas i ny företagsform, i vilken verk-
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samheten skattemjssigt Lir hiinförlig till rörelse eller jordhruksfastighet. Dess
utom erfordras att aktiebolaget uppriittat bokslut omedelbart före överlå
telsen. i'iirvaltningsholag bör inte omfattas av hestiimmelsen. Övergångs
regleringen avser frLimst att göra det möjligt för iigarna till företaget, dvs. 
de l'iirutvarande aktieiigarna, att fortsätta verksamheten i annan företags
form. För att förhindra att de speciella skatteliittnadcrna utnyttjas på ett 
obehörigt siitt hör vidare gLilla att Ligarkn::tsen i aktiebolaget den I januari 
1975 Lir densamma som i det nya företaget vid utgången av det beskattningsär 
under vilket rörelsen överlåts. För fämansbolag bör efter förebild från för
lustutjiimningsförordningen g:illa att envars iigarandel skall vara ungefärligen 
densamma vid de båda tidpunkterna, dock inte om skillnaden beror på 
arv. wstamente eller bodelning. 

I de undantagsfall th\ ett aktiebolag tvångsupplöses. varvid aktierna iigs 
av ett annat aktiebolag, för upplösningen anses medll:ira att rörelsen övergår 
till moderbolaget till bokförda viirden. 

Varulager. som iir det tillgtmgsslag diir överl'öring av dold reserv är mest 
frekvent. upptas säledes i det nya företagets ingående balansriikning till 
samma belopp som den utgt1ende balansriikningen för aktiebolaget vari verk
samheten sista gtmgen redovisas. Vid den skattemiissiga viirderingen av 
varulagret i bokslutet för de båda första åren i det nya företaget får den 
<irskilda bestiimmelsen vid lagerminskning i punkt I sjiilte stycket av an
visningarna till 41 ~KL lsupplementiirregel I) tilliimpas. Medeltalsviirdet 
skall diirvid beriiknas som om varulagret Liven för de aktuella jiimförelseåren 
iigts av det nya mretaget. Om vid tilliimpning av niimnda anvisningspunkt 
lagret upptagits till negativt belopp som avsatts till lagerregkringskonto skall 
avsiittningen {1terföras till beskattning påfoljande beskattningsår i det nya 
företaget. 

Avdrag för viirdeminskning på maskiner och inventarier åtnjuts antingen 
enligt reglerna for planenlig eller riikenskapsenlig avskrivning och sävitt 
g:iller jnrdbruksfastighet iivt::n såsom restv:irdeavskrivning. Ilar planenlig 
avskrivning tilliimpats och denna mt::tod skall fortsiittas av det nya fl.irt!laget 
iir det tiinkhart att beriikna avskrivningen pa två olika s:itt. Den ena möj
ligheten iir att betrakta det belopp som kvarstfa oavskrivet hos aktiebolaget 
som det nya företagets anska!Tningsviirde. /\ vskrivningsprocenten skall då 
hestiimmas p{J grundval av elen återstående varaktighetstiden och kommer 
diirmed att jiimkas uppåt jiimfiirt med den procentsats som tilliimpats av 
aktit::holaget. Dt::n andra möjligheten iir att låta det nya rörctaget fullt ut 
överta aktiebolagets avskrivningsplan. dvs. skriva av på de ursprungliga 
anskafTningsviirdcna i enlighet med den i aktiebolaget uppgjorda planen. 

Dt:n materiella effekten blir densamma vare sig man anviinder den ena 
eller den andra metoden. Det mest praktiska tillviigagångss~ittet hör då vara 
avgörande. Beredningen föreslår sålunda att det nya företaget får ta över 
den plan som uppriittats i aktiebolaget och fortsätta skriva av efter denna. 
Detsamma skall giilla de avskrivningsplaner som uppr:ittats för speciella 
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förhållanden. nämligen till följd av att skattemässigt och bokföringsmässigt 
restvärde skall anpassas i samband med övergång till riikenskapsenlig av
skrivning eller då överavskrivning skett vid sistniimnda avskrivningsmetocl. 
Tilliimpar det nya före1age1 riikenskapsenlig avskrivning och kompletterings
regeln anviinds får aktiebolage1s anskaffningsvärde och anska!Tningsår åbe
ropas. 

Vad giiller avskrivning på fastighel bör aktiebolage1s avskrivningsplan 
också rå \as över och viirdeminskningen således beriiknas på det avskriv
ningsunderlag. som giillt före övergången. Samma princip bör tillämpas i 
fråga om primiiravdraget sam\ avskrivning på markanliiggning. I fråga om 
primiiravdraget giiller således de ordinarie reglerna vid överlåtelse. nämligen 
atl elen nye ägaren får tillgodoriikna sig de avdrag som å1erstår för överlåtaren 
(punkt 7 åttonde stycket av anvisningarna till 29 ~ KU. Säljs fastighet med 
ännu ej hell avskriven markanläggning får säljaren enligt punkt 16 sjiitte 

stycket av anvisningarna till 29 ~KL avdrag för oavskrivet restvärde och 
köparen således inte ta upp något ingående avskrivningsunderlag för an
liiggningen. Hiir föreslår beredningen att den ordinarie regeln vid överlåtelse 
ej skall 1ili[impas u1an att aktieholagels avskrivningsplan tas över. 

Betriiffonde 1illgfmgar som vid avyttring beskattas enligt realisa1ions
vins1reglerna föreslås att överföringen inte skall föranleda sådan beskattning. 

På samma siitt som niir del giiller övenagande av avskrivningsplan hör 
man kunna gå 1ill viiga i andra fall där utgifter får fördelas under flera 

heskattningsär och avdrag kvarstär outnyttjade efter bolagets upplösning. 
Som exempel kan niimnas större utgifter för reparntiDn och underhåll av 
fastighet (punkt 7 av anvisningarna till 25 ~ KL) och möjligheten till för
delning av sådana organisationskostnacler som avses i IOO ~ 8 mom. AL 
(jfr RN 1953 5:2). Andra exempel iir avdrag för substansminskning (punkt 
9 av anvisningarna till 22 ~KL resp. punkt 8 av anvisningarna till 29 ~ KU 
samt beriikning av skogs ingångsviirde och ingående virkcsförråd (punk! 
7 av anvisningarna till 22 ~ KLJ. 

Skuldposter såsom reverslån, leverantörsskulder. viixlar och liknande. tor
de ej medföra nägra problem vid övergången. I fråga om andra skuldposter 
kan tilliimpning av försiktighctsprineipen ha lett till viss konsolidering. Detta 
gäller sjiilvfallet obeskattade reserver. Samma kan förhållandet emellertid 
vara he1riiffande skuldreserver av olika slag samt i fråga om korrektiv- och 
viirderegleringskon1on avseende av- och nedskrivna tillgångar. Som niimnts 
ovan bör dock den siirskilda regeln om överföring till bokförda viirden iiven 
omfatta skulderna. Regeln måste dock förses med vissa undantag. Detta 

föranleds hl. a. av att avsiittning för företagarens egen pensionering och 
avsiittning till investeringsfond for konjunkturutjiimning ej kan ske i annan 
!Oretagsform iin aktiebolag och ekonomisk förening. Vidare finns regler om 

extra tilliigg i vissa fall dä reserveringar återförs till beskattning i samband 
med att ett aktiebolag upplöses. 

Även i andra fall iin som tidigare nämnts skall full kontinuilet uppriitt-
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hållas mellan aktiebolaget och det nya företaget på så sätt att detta skall 
redovisa skattepliktig intäkt och avdragsgill kostnad som egentligen be

löper på verksamheten före övergången men av olika skäl, bl. a. ti!Himpade 
principer för resultatperiodisering, får effekt först på senare beskattningsår. 

Detta giiller t. ex. nedskrivna eller helt bortskrivna fordringar, som inflyter 
efter övergången. 

Beredningen föreslår att tidigare avsättningar till pensionsskulclkonto får 
överföras till det nya företaget endast i elen mån de avser utfästelser till 
andra än företagsiigaren och denne närstående personer, dvs. elen personkrets 

som anges i 5 * trygganclelagen. En förutsättning iir vidare att utfästelserna 
är knutna till allmän pensionsplan. Det bör godtas att de i aktiebolaget 
gjorda avsiittningarna i första hand får tillgocloföras utfästelser avseende 
sådana personer som iiven efter övergången är att betrakta som arbetstagare. 
I elen mån det avsatta beloppet överstiger kapitalviirclet av sådana utfästelser 
skall skillnaden återföras till beskattning. Ordinarie återföringsregler i 
28 * KL skall således inte tillämpas. För att mildra eventuella likviditets
svårigheter föreslås återföringen få delas upp under en övergångstid av högst 
fem år. dvs. övergångsåret och de närmast följande fyra beskattningsåren. 
Fördelning mellan åren får ske på sätt den skattskyldige önskar. I färigenom 
erbjuds möjlighet för ägaren att teckna pensionsförsiikring. Finns pensions
stiftelse som tryggar utfästelse till den tidigare som anställd ansedde ägaren 
kan bolaget enligt gällande regler före övergången gottgöra sig för kostnader 
för pensionsförsäkring avseende honom. 

Riillen ail foreta avsiittningar till investeringsfond för konjunkturutjäm
ning tillkommer ej de företagsformer som blir aktuella sedan verksamheten 
överförts från aktiebolaget. På grund härav måste tidigare avsatta medel 
enligt bestämmelserna i såväl förordningen ( 1955:256) om investeringsfonder 
för konjunkturutjämning som förordningen (! 947:174) om investeringsfon

der återföras till beskattning. Återföringen skall ske vid taxering för bolagets 
sista riikenskapsår i enlighet med ordinarie regler. Något särskilt tilliigg bör 
dock inte utgå vid återföring i dessa fall. I fråga om övriga investeringsfonder 
där samma regler gäller för aktiebolag och övriga företagsformer - inves
teringsfond för förlorade inventarier och lagertillgångar, investeringsfoncl 
för avyttrat fartyg, nyanskaffningsfoncl för rörelse och återanskaffningsfoncl 
för fastighet - bör så anses som om avsättningarna redan från början företagits 

i det nya företaget. Fonderna skall således kunna överföras utan några sLir
skilda beskattningsåtgiirder. I de fall berörda förordningar upptar bestlim
melser om sLirskilda tilliigg vid verksamhets upphörande bör undantag göras 
hiirifrån. 

I fdga om frirlustutjiimning har beredningen funnit det niidviindigt att 
i vissa avseenden begr~insa rLitten till forlustavdrag på grund av underskott 
i del förut varande aktiebolaget. BcstLimmelserna i 8 ~ förlustutjämnings
flirordningen att Ligarkretsen i rnmansbolag skall vara ungefar densamma 
vid förlustårets ingång och utgången av det beskattningsår för vilket för-
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lustavclraget yrkas bör till~impas analogt. Ej utnyttjade underskott i bolaget 
får åtnjutas endast i den utstriickning detta varit möjligt om verksamheten 
fortsatts i aktiebolaget. Förutom kravet på identitet i ägarkretsen betyder 
detta att underskottet får avräknas endast mot nettointäkt av sådan för
värvskälla. som förts över från aktiebolaget. I fråga om beloppsgräns samt 
den tid inom vilken underskott skall utnyttjas föreslås förlustutjämnings
förordningens regler gälla. dvs. 1 000 kr. resp. sex år. Vidare bör det nya 
företaget beredas möjlighet att utnyttja avdrag för underskott som aktie
bolaget ej kunnat utnyttja till följd av de särskilda begränsningsreglerna 
som giiller i fråga om avskrivning på fartyg och luftfartyg samt kontrakt 
på sådana tillgångar. Möjligheten att överföra bolagets underskott till fysisk 
person kan inbjuda till missbruk. Beredningen förutsiitter att yrkanden av 
detta slag blir föremål för noggrann prövning av skattemyndigheterna.· 

En speciell fråga gäller avdrag för kommunalskatt vid den statliga taxe

ringen, som aktiebolag alltjämt är berättigade till. Slutlig skatt som påförts 
aktiebolaget sista året detta taxerats samt tillkommande skatt på grund av 
eftertaxering kan inte utnyttjas som avdrag. Beredningen föreslår att av
dragsriitten flyttas över på den som övertar verksamheten. Tekniskt bör 
skatten få dras av vid den statliga taxeringen för den eller de förvärvskällor 
diir den övertagna verksamheten ingår. Enligt beredningens mening bör 
kunna bortses från om avdraget kunnat effektivt utnyttjas eller ej vid ak
tiebolagets taxering antingen som allmänt avdrag eller ingående i sådant 
underskott som beriittigar till förlustavclrag. Restituerad. avkortad eller av
skriven skatt, som skulle ha varit skattepliktig intäkt för aktiebolaget, bör 
i konsekvens hiip11ed beskattas hos övertagaren. På motsvarande sätt bör 
socialförsiikringsavgifter, arbetsgivaravgifier och andra avgifter som anges 
i I ~ uppbiirdsförordningen !1953:272) samt speciella skatter och avgifter 
till det allmiinna avseende aktiebolaget efter övergången redovisas vid över
tagarens taxering. När det giiller mcrviirdcskatt och de skatter och avgifter 
pt1 vilka frirfarandeförorclningen ( 1959:92) iir tilliimplig har kontinuiteten 
i samband med övertagande av verksamhet beaktats i ordinarie regler. 

För den händelse återföring aktualiseras av investeringsavdrag enligt 
förordningen ( 1971 :50) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig 
inkomstskatt bör återföringen jiimte eventuellt tilliigg enligt 5 ~ i förord
ningen ske hos det nya företaget. 

Det linns iiven andra speciella liigen diir man vill behålla kontinuiteten 
mellan de båda företagsformerna. Det nya företaget bör i detta syfte ges 
möjlighet att åberopa förhållanden som giillt under tidigare beskattnings[tr 

i aktiebolaget. Det iir knappast möjligt att hiir llireta en rullstiindig upp
riikning av alla sådana situationer. Som exempel vill beredningen peka på 

användning av uppgifter från aktiebolaget vid yrkande av avdrag enligt 
förordningen(] 973:421) om särskilt forskningsavdrag vid taxering till statlig 
inkomstskatt, tillämpning av anpassningsreglerna (SFS 1973:323) vid över

gång till bokföringsmässiga grunder och uppskov i vissa fall med beskattning 
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av intiikt av skogsbruk enligt förordningen härom ( 1959: 129). 
Beredningen har vidare funnit att giillande realisationsvinstregler innebiir 

vissa l\nmplik:1tim1er. Fn fr{1ga iir hur innehavstiden skall beriiknas för över
förda tillgimgar som I(iljer reglerna om realisationsvinstbeskattning vid av
yttring, dvs. fastigheter och viirdepapper. Beredningen föreslär hiir att det 
nya företaget skall anses ha innehaft egendomen frän tidpunkten för ak
tiebolagets forviirv. Befrielse från realisationsvinstbeskattning biir enligt be
redningen giilla såviil för förvaltningsbolag som för rörelsedrivande bolag. 
Niir det giiller avyttring av andelen i det handelsbolag eller kommanditbolag, 
vari ;1ktiebolagets \·erksamhet överg<ltt. har beredningen diskuterat huruvida 
innehavsticl och anskaffningskostnad vid realisationsvinstberiikningen skall 
fa riiknas med utgtmgspunkt frän aktielorviirvet. lkredningen har emellertid 
funnit att detta kan leda till en materiellt oriktig realisationsvinstbeskattning. 
Vid de överg[mgar som blir aktuella iir det knappast troligt att några över
v:irden i form a\· goodwillersiittning e. cl. erlagts f"ör aktierna. I de fall diir 
såcbna \'iirden förekommit kan man utgå frim att aktiebolaget i fri'lga viiljer 
höjningsaltemativet. Enligt beredningens mening torde diirtör giill<tncle rea
lisationsvinstregler ge ett riittvisancle beskattningsresultat. I konsekvens hiir
med bör vid tilliimpning av reglerna om ackumulerad inkomst tiden fore 
övergfmgen ej meclriiknas. 

Enligt avgöranden i riittspraxis synes realisationsvinstbeskattning kunn:1 
komma i fråga i samband med utskiftning av tillgångar från aktiebolag 
(jfr t. ex. RÅ 1940 not 357) i den mån utskiftat belopp överstigit elen ur
sprungliga anskaffningskostnaden. Beredningen finner inte motiverat att 
Ö\·erföranclet av tillgångar i hiir aktuella situationer skall föranleda s;ldan 
beskattning. 

3.:u Öl'ff~a fi"ågor 

A\· administrativa och kontrolltekniska sUI iir det nödviindigt all skat
temyndigheterna erhäller viss information om förhållandena vid övergängs
tillfollet. Det iir liimpligt au uppgifter liimnas i de deklarationer som iir 
direkt hcriircla av övergtmgen. Beredningen föreslär att det till elen clekla
r;1tion. i vilken elen övertagna verksamheten första g{mgen redovisas. sk<ill 
fogas bestyrkt avskrift av aktiebolagets sista balansriikning. Om bokföringen 
avslutats mot balanskonto som avviker från balansriikningen skall iiven 
säch1nt konto bifogas. Vidare skall namnuppgirter m. m. rörancle aktieiigarna 
- och såvitt giiller fomansbolag iiven betriiffande aktieinnehav - liimnas 

i deklaration frir aktiebolaget. Hiirtill kommer all det kan vara nödviincligt 
med vissa föreskrifter som mera tar sikte på det praktiska förfarandet vid 
iivergtmgen. l'nligt beredningens mening iir det liimpligt att RSV fi'ir möj
lighet alt precisera omfattningen av de uppgifter som kriivs och att i iivrigt 
meddela de föreskrifter som erfordras. 

I prop. 1973: 168 (s. 20) har frågan om lagfartsstiimpel i samband med 
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övergången berörts. Det har diirvid uttalats att rörelsedrivande aktiebolag 
som forts[itter verksamheten i annan företagsform bör befrias från sådan 

skatt. Enligt beredningens mening bör denna befrielse giilla även fastighet 
som anviinds i jordbruk eller skogsbruk. Vidare anser beredningen att det 
hör övcrviigas att också berria J'rån stämpelskatt i de fall en rörelsefastighet, 
som iigts av ett fostighetsförvaltande aktiebolag. överfors till den förvärvs
kiilla. till vilken det rörelsedrivande bolagets verksamhet föns över. Be
redningen anser det dessutom skäligt att också aktieinnehav undantas från 
stiimpelskatt vid övergång till annan företagsform. 

Bcsliimmelserna angående inkomstbeskattningen i samband med över
gången har utformats på sådant sätt att kontinuiteten i verksamheten ej 
bryts genom bytet av företagsforrn. Kontinuitetsprincipen bör enligt be
redningens mening utstriickas att också omfatta skyldighet for övertagaren 
att svara för betalning och redovisning av allmiinna skatter och avgifter 
som belöper på elen tidigare verksamheten i aktiebolaget. En skyldighet 
av detta slag for övertagaren är vidare av väsentlig betydelse för att förhindra 
oegentligheter vid övergången. Möjligheten att lösa upp dolda reserver i 
aktiebolaget och redovisa cWrav följande högre skattemiissiga ingångsvärden 
i det nya foretaget skulle eljest kunna medföra skatteförluster för det all

miinna. En bestämmelse föreslås därför enligt vilken övertagaren jämte ak
tiebolagl'l blir betalningsskyldig för allmiinna skatter och avgifter som åvilar 
aktiebolaget. Vad beträffar merviircleskatten finns i gällande förordning 

( 1968:4.\0l regler som behandlar redovisningsskyldighet vid överlåtelse av 
verksamhet. Diiremot kan inte med giillande bestiimmelser betalningsskyl
digheten föras över på övertagaren i de fall skattskylclighet inträtt under 
tid d[1 verksamheten bedrivits av aktiebolaget. Den övergångsreglering som 
föreslagits betriiffande allmiinna skatter och avgifter bör cliirfrir omfatta även 
men·iirdeskatt S<Imt andra indirekta skatter och avgifter. Beredningen fö
resUr att omfottningen av övertagarens betalningsskyldighet bestlims genom 
hänvisning till I * lagen ( 1971: I 072) om förmånsberättigade skattefordringar 
ni. m. 

Med hiinsyn 1ill det ökade antalet handelsbolag som övergången från 
verksamhet i akticbolagsl'orm väntas medföra har beredningen funnit liimp
ligt att i delta sammanhang förorda en lindring i det taxeringstekniska för
farandet avseende deliigare i handelsbolag. För att åstadkomma effektiv 
kontroll och enhetliga taxeringar föreslår beredningen att deklarationer for 
skattskyldiga som iir deliigare i samma hanclelsholag skall kunna Wnsvis 
sammanföras i en taxeringsnämnd. Ändringen tar ej enbart sikte på över

gångsliillcn utan iir avsedd att tilhimpas generellt på deliigare i handelsbolag. 
Förslaget föranleder ändring av 4 * femte stycket taxeringsförordningen. 

Beredningen föreslår att reglerna om den skattemiissiga behandlingen av 
övergäng till annan företagsform triider i kraft den l januari 1975. Den 
för.::slagna ändringen i taxeringsförordningen bör kunna tilliimpas första 
gången vid 1975 års taxering. 

3 Ri/.<sdagrn /(li.f. I sam/. Nr 188 
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4 Remissyttrandena 

4.1 Affmänna synpunkter 

Förslaget har på det hela taget mottagits positivt bland n::missinstanserna. 
Grundtanken att avveckling av aktiebolag skall kunna ske utan all några 
beskattningseffekler utlöses har sålunda befunnits villgrundad. Likaså har 
förslaget om kontinuitet i betraktande av den före och efter övergången 
i olika former bedrivna verksamheten ansetls motiverad. N~ir del gäller 
befrielsen från utskiflningsskalt framhåller Sverigrs i11d11str!f(irb1111cl att denna 
bör uppfattas endast som skenbar. All en utskiflningsskatteberäkning måste 
ske beror helt av den påtvingade likvidationen. Nuvärdet av den utskift
ningsskalleskuld som de berörda boiagen skulle ha om de i stället fortsatle 
sin verksamhet i aktiebolagets form torde enligt fdrbundets mening i det 
stora flertalet fall vara så obetydligt att man i detta sammanhang inte ens 
bör lala om en skatteeftergift i verklig mening. 

Riksska11cvNkct befarar alt det stora antalet berörda bolag och övergångs
tidens liingd gör all man inte kan utesluta försök att missbruka lagstiftningen 
i skalleundandragande syfte. Å andra sidan är verket av den meningen 
all lagstiftningen bör utformas med viss generositet med h~insyn till all 
det rör sig om ell tvångsingripande. 

En utgångspunkt för det av beredningen framlagda förslaget har varit 
att s~irskilda ålgiirder ej bör vidtas för all underlälta höjning av aktiekapitalet 
till den nya miniminivån 50 000 kr. I likhet med vad beredningen påpekat 
framhåller länsstvrrfffn i Afalmiihus län all det med gällande bestämmelser 
i aktiebolugslagen föreligger risk att höjning av aktiekapitalet kommer att 
ske på oriktigt sätt bl. a. genom utnyltjande av möjligheten till apportlikvid. 
LX1 det iir önskviirl att den genomförda lagstiliningen om höjning av ak
tiekapitalet blir elkktiv understryker liinsstyrelsen nödvämligheten av yller
ligare ätgiirder i civillagstiftningen för all forhindra alt oriktiga höjningar 
av aktiekapitalet kommer till stånd. 

Patent- och registreringwerket erterlyser någon form av styrinstrument som 
från administrativ synpunkt skulle kunna underlätta avvecklingen. Verket 
menar all detta skulle kunna ske genom all skallereglcrna for övergången 
till annan foretagsform görs förmånligare i periodens början för alt mot 
slutet av densamma gradvis skiirpas. 

4.2 Utskiftnin!lsbrskattnin~rn 

Den av beredningen föreslagna beloppsgriinsen för utskiftningsskallefri
hel, 75 000 kr. utöver lillskjutel belopp, har lillstyrkls eller lämnats utan 
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erinran av flertalet remissinstanser. Från ett par håll. Västerbottens ha11dels

f.:ammare och Sve11sf.:a sparba11f.:sföre11i11ge11. förordas dock att befrielsen görs 

generell. I den mån utskiftningsskatt uppkommer för de likviderade eller 

tvångsupplösta aktiebolagen kommer denna, framhåller handelskammaren. 

att likviditetsmässigt drabba övertagaren, trots att vare sig denne eller ak

tiebolaget erhållit något mot utskiftningsskatten svarande tillskott av likvida 

medel. Med hänsyn till att denna beskattningseffekt framtvingats av ny 

lagstiftning bör enligt handelskammarens mening fullständig befrielse från 

utskiftningsskatt medges. eller i vart fall det skattefria beloppet höjas till 

150 000 kr. 

Kammarrä11e11 i Giiteb01:~ befarar att den föreslagna skattefavören i viss 

omfattning kan komma att utnyttjas på ett icke avsett sätt. För den som 

har ett aktiebolag utan ansamlade vinstmedel eller med förhållandevis obe

tydliga sådana medel kan det vara lockande att under de närmaste åren 

försöka samla upp vinstmedel i bolaget för att därefter skattefritt skifta 

ut dem. Hilrigenom uppnås att vinstmedlen triiffas endast av det första 

ledet i dubbclbcskattningen och att skatten blir betydligt liigre iin om vinsten 

tas ut som lön från bolaget. 

Beredningens förslag att fastigheters taxeringsviirden skall räknas upp till 

saluviirdenivå vid beräkning av utskiftningsskattepliktigt belopp har rönt 

viss kritik. Riksska11everke1 menar att metoden i och för sig kan vara moti

verad fr. o. m. l 976 års taxering med hiinsyn till den nya lydelsen av 9 ~ 

KL som skall tillämpas vid fastighetstaxeringen fr. o. m. år 1975. Något 

motsvarande stadgande kan dock inte åberopas vid uppräkning av I 974 

års taxeringsvärden vid taxering till utskiftningsskatt år l 975, oaktat en 

liknande säkerhetsmarginal tillämpades på grund av de anvisningar riks

skattenämnden utfärdade till ledning för l 970års allmänna fastighetstaxering. 

Vidare förstorar den föreslagna metoden förekommande ojämnheter 

i fastigheternas taxeringsvärden vilket i sin tur ökar risken för skattepro

cesser. Andra skäl som verket åberopar mr lltt godta tli.xcringsviirclet är ntt 

det i förslaget görs avsteg från marknadsvärdeprincipen när det gäller skulder 

och andra tillgångsslag än fastigheter samt att en uppriikning motverkar 

det av beredningen uppstiillda målet lit! så mångll bol:ig som möjligt skall 

gå över till annan företagsform eller avvecklas. Av förenklingsskiil bör enligt 

verkets mening något avdrag för latent skatteskuld ej komma i fråga. De 

sklil som av beredningen framförs för att räkna upp taxeringsvärdet bygger 

enligt Sl'erigcs industrifiirbund på en total felsyn. Det förutsätter att syftet 

med den ändrade teknik får fastighetsvärderingen som tillämpades vid 1970 

års fastighetstaxering och som enligt lagstiftning år 1973 skall tillämpas 

vid 1975 års fastighetstaxering inte skulle vara att uppnå en bättre över

ensstämmelse mellan taxeringsvärden och verkliga saluvärden utan i stället 

en sämre. Förbundet framhåller att syftet givetvis iir det motsatta. Oavsett 

vilken teknik som tillämpas måste emellertid nu som tidigllrc med hiinsyn 

till de brister som vidlåder värderingsmetoderna vissa säkerhetsmarginaler 
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finnas. Den 25-procentiga säkerhetsmarginal som skall användas vid 1975 
års allmiinna fastighetstaxering är sålunda ett uttryck för en med hänsyn 
till värderingsmetodernas brister nödvändig försiktighet, inte för en minskad 
ambition att åstadkomma en riktig värdering. Delegationen erinrar också 

om beslut av 1973 års riksdag att i alla de övriga sammanhang diir taxe
ringsvärdet används, bl. a. vid inkomst-, förmögenhets- och arvsbeskatt
ningen, taxeringsvärdet skall tillämpas såsom schablonmässigt värde på fas
tighet. La111hmkamas ska11cdc/egatio11 har en något annorlunda syn på den 
här frågan och anser att det föreligger en skillnad i sak mellan den relatering 
till allmänna saluvärdet som skedde vid 1970 års allmänna fastighetstaxering 
och den relatering till marknadsviirdet som på grund av uttryckliga lagbestiim
melser skall ske vid 1975 års allmänna fastighetstaxering. Taxerings
värdenivån i förhållande till saluvärdet vid 1970 års allmiinna fastighets
taxering varierar mellan olika fastighetskategorier och var inte grundad på 
någon besUimmelse i lagstiftningen. Det finns enligt delegationens upp
fattning inte anledning att avvika från tidigare praxis vid utskiftningsskat
teberäkningen så länge som 1970 års taxeringsvärden gH!ler. Sakläget blir 
däremot annorlunda då 1975 års taxeringsvärden skall läggas till grund för 
utskiftningsskatteberäkningen. Det uttryckliga stadgandet i kommunalskat

telagen att taxeringsvärdet från och med 1975 års allmänna fastighetstaxering 
skall utgöra 75 procent av marknadsvärdet gör det enligt delegationens me
ning motiverat att vid utskiftningsskatteberiikningar fr. o. m. 1976 års taxe
ring tillämpa en uppräkning av taxeringsvärdet till marknadsvärdet på sätt 
beredningen uttalat. Enligt ko111111erskollcgi11111 kan rent allmänt ifrågasiittas 
om anledning finns att i förevarande sammanhang använda ett uppräknat 
taxeringsviirde som beräkningsunderlag. Redan taxeringsvärdet i sig synes 
i vissa fall utgöra ett mindre lämpligt underlag för beriikning av utskift
ningsskatt. Kollegiet nämner som exempel specialbyggda industrifastigheter 
och fastigheter vars värde är helt beroende av att företaget i fråga driver 
viss verksamhet på en ort. 

4.3 Inkomstbeskattningen 

Möjligheten att överföra verksamhet från aktiebolag till annan företags
form utan all delta medför inkomstbeskattning förbehålls enligt beredning
ens förslag aktiebolag som driver rörelse. jordbruk eller skogsbruk. Från 
vissa remissinstansers sida - Sl'crfr,:cs i11d11stri/örh1111d. Sl'crigc.1· ha1111·erks- och 

i11d11striorga11isatio11, /a111hr11kamas ska11cdclegatio11. Fiirc11i11gc11 auktorisemde 

rcrisorer och Srcnska rcrisorsa111/i111dc1 - har framförts all denna princip om 
kontinuitet vid beskallningen biir utstriickas all giilla iiven förvaltnings
bolagen. Sveriges industriförbund anser att en olika behandling av 

rörelsedrivande och förvaltande bolag skulle försvåra tilWrnpningen med 
hiinsyn till al\ det ibland iir svårt att avgöra om viss verksamhet innebiir 
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ri.irclse eller förvaltning. Detta gäller bl. a. griinsuragningen mellan penning
rörelse och viirdepappersförvaltning. 

Skattclinuringen forutsiitterenligt förslaget att samtliga tillg[mgaroch skul
der överlfös och att dessa tas upp av övertagaren till de viirden som i be
skattningsavseende giiller för aktiebolaget vid överlåtelsetidpunkten. Enligt 
a/1111ii1111a u111b11dl't./ih" 111c/la11ko1111111111ala mål har man diirmed stiillt upp ett 
onödigt striingt krav. En avvikelse mellan bokfört och skattemiissigt viirde 
kan föreligga hos aktiebolag exempelvis vid planenlig, och undantagsvis 
iivcn vid riikenskapsenlig, avskrivning på inventarier genom att reservering 
skett med heskattade medel eller pä grund av att process pågär ri.irande 
avllragsriitt för viss reservering. Niir det giillcr kravet på att samtliga viirclen 
skall överlåtas anser allmiinna ombudet detta ineffektivt, eftersom tillgång 
nmedelhart efter överlföelsen kan vidareförsiiljas av övertagaren. 

l?iksskmtercrket ifrågasiittl.!r om inte en specialregel bör tillskapas för bolag 
med blandad verksamhet, i vart fall då tillgångar och skulder hfoförliga 
till överläten rörelse utgiir endast en mindre del av balansomslutningen. 
Siirskilt hör det fallet uppmiirksammas, att ett bolag med skattemyndig
heternas goda minne taxerats som rörelsedrivande, t. ex. handel med viir
dq1appcr. men iivenagaren !inner det fördelaktigare att efter övertagandet 
deklarera inkomsten i inkomstslaget kapital, vilket vid en rigorös tillämpning 
av kommunalskattelagens bestiimmclser visar sig vara det riktiga. Verket 
tar iivcn upp frågan om inte den fördelaktiga avfattning bestiimmelserna fått 
ger upphov till kringg<'\enden. Man befarar att iiven bolag som har möjlighet 
att höja <1ktiekapitalet avvecklas i tanke att efter överlåtelseårets utgäng 
tillskjuta verksamheten som apportegendom vid nybildning av ett annat 
aktiebolag. IJtersom riksdagen inte funnit anledning underliitta kapitalhöj
ning genom siirskilda fögiirder vid beskattningen bör enligt verkets mening 
det antydda mrfaringss~ittet hindras genom att som krav ffir skattebefrielse 
upps!Lills att verksamheten behälls av de tidigare aktieiigarna under en tid 
av minst fem är efter utg{111gen av överlätelseåret. I syfte att motverka att 
nbchiirig•1 skatteform[tner uppkommer i samband med överg<'111gen anser 
verket \"idare det vara nödviindigt att kvalilikationstiden för innehav av 
aktierna sätts till den 1 januari 1974 och att det dessutom krävs att den 
överlåtna verksamheten då bedrevs av det avvecklade bolaget. Lamhmkamas 

skattcclc!C'gation di\remot har i sitt remissyttrande s:irskilt understrukit att 
annan tidpunkt :in den 1 januari 1975 inte iir tiinkbar. Fn tidigare tidpunkt 
skulle innehiira att iigareskiften som skett utan vetskap om lagstiftningens 
utllm1111ing skulle diskv<ilificera frän skattebefrielse. 

Skattebefrielse föresfo g;illa endast 0111 iigareförhällandena :ir identiska 

den 1 januari 1975 och vid utgången av det beskattningsår under vilket 
ihwl{ttclsen n:rkstiills. Undantag har gjorts för iindringar på grund av arv, 

tl.!stamente eller bodelning. Några rcmissinstanser anger exempel pä andra 
föriindringar i :igaremrhällandena som enligt deras mening biir godtas. Fa-

111ilictiire1agc11s/lire11i11g pekar på det fal Jet att ett kompanjonförhållande under 
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mellantiden upplösts på grund av att den ena kompanjonen avlidit, varpå 
efterlevande maken avyttrat aktierna till den kvarvarande kompanjonen 
-ofta enligt kompanjonsavtal. Ett annat foll som bör beaktas iir enligt Svenska 

sparbanks/iire11i11ge11 den försiiljning som framtvingas av att bolaget råkar 
i betalningssvårigheter under mellantiden. Västerbollens hande/skammare 

slutligen niimner en av successionsskäl föranledd gåva av aktier till anhörig 
som exempel på fall som inte bör utgöra hinder för skattebefrielse. 

4 .. l I Pensio11savsät111i11gar 

Föreslagen valfrihet för övertagaren att under en femårsperiod fritt få 
viilja heskattningsär for pensionsmedel som disponeras till följd av över
låtelsen ~ir enligt riksska11erNke1s mening viil ägnad att minska ohigenheterna 
frän likviclitetssynpunkt vid övergången. Från andra håll har dock riktats 
kritik mot förslaget att avsiittningarna skall återföras till beskattning. Ha11-

clcf\kam1111m'11.fiir Örebro och Väsmwnlanc/5 länt. ex. anser det rimligt att de 
personer som före övergången till annan förtagsform enligt giillande rätt 
kunnat inbegripas i till pensionsskuldkonto avsatt belopp iiven efter över
gången fi'tr behålla denna förmån. Liknande synpunkter framförs av Väs1er

bo11ens handrl~kammare som menar att regler bör kunna utformas som till
lttter atl betintligt belopp på kontot "Avsatt till pensioner" kan kvarstå iiven 
i den nya företagsformen på de för aktiebolaget gällande villkoren, ~iven 
om ytterligare avsiittningar inte kan medges för övertagaren personligen. 
Beredningens förslag att avsättningarna tas fram till beskattning eller att 
denna effekt elimineras genom tecknande av pensionsförsäkring innebär 
både en extra belastning på det nya företagets rörelsekapital och likviditet. 
I den mån rörelsekapitalet inte kan kompenseras genom nya lån miste denna 
kategori övertagare vanligtvis minska reserver i varulager, vilket i sin tur 
leder till inkomstskatt och påverkar likviditeten. Om möjlighet att bibehålla 
de i aktiebolaget gjorda pensionsavsiittningarna inte linns hör i varje ra11 

av angivna skäl återföring till beskattning tillåtas under en tid av tio år 
i stiillet för av beredningen foreslagna fem är. Fa111i{k/iir<'lagensjiire11i11g be
tonar att man iiven i detta sammanhang bör söka uppriitthålla kontinui
tetsprincipen och att övergängen så långt det är möjligt inte föranleder skärp
ningar. Genomgående torde g~illa att de belopp som kontoförts för pcn

sions~indamäl har investerats i rörelsen i form av maskiner etc. föreningen 
anser diirrör att det saknas anledning att i förevarande fall frångå det enligt 
kommunalskattclagen giillande regelmönstret för äterforing till beskattning 
av s. k. disponibla pensionsmedel och förordar en hiinvisning i tilliimpliga 
delar till 28 * kommunalskattelagen. Tilliimpning av de ordinarie åter
föri ngsreglerna föreslås iiven av Svenska rcl'isorsam/imdet. 
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4. 3.2 lm·cstering.5/'onder Jih· kVt1ju11kfl/l'lltjii11111i11g 

/Iandclskammaren i Örebro och Västmanlands lön befarar att den av be
redningen förutsatta liberala tillståndsgivningen niir det giiller att ta inves
teringsfond för konjunkturutjiimning i anspråk inte kommer till stånd. Fon
den bör därför få föras över till övertagaren och hos denne återföras till 
beskattning under det beskattningsår. då överlåtelsen av verksamheten sker 
och de fyra närmast följande beskattningsåren. Hiirigenom nås överens
stiimmelse med förslaget om behandling av disponibla pensionsmedel. An
ledning saknas enligt handelskammaren att behandla cle båda avsiittningarna 

olika. Liimstyrelsen i AlvsbOIX.\ län föreslår all de medel som finns innestående 
hos riksbanken spärras och gottskrivs bolaget som avräkning på skatt. 

4.3.3 Fordringar m. m. 

Riksskaucvcrker tar upp frågan om behandlingen av aktiebolagets ford
ringar på aktieägaren i samband med övergången. Dessa fordringar övergår 
till övertagaren och blir i dennes bokföring en debetpost på privatkontot, 
dvs. det egna kapitalet minskar. En omföring av fordringen från privatkontot 
till kapitalkontots debetsida skall enligt allmänna bokföringsgrunder och 
god köpmannased ej göras över vinst- och förlustkontot och kan inte för
anleda taxering av övertagaren. Fordringarna har ofta uppkommit genom 
elen tidigare föreliggande möjligheten att låna från eget aktiebolag i stiillet 
för att göra löneuttag. I liirigenom har låntagaren för sin personliga del upp
skjutit skattebetalningar av vanligen dubbla lånebeloppets storlek. Då detta 
framstår som en i vissa fall betydande skatteförmån kan enligt verkets me
ning förslaget att jiimstiilla aktieiigarlån med övriga tillgångar accepteras 
endast för att nå syftet att så många bolag som möjligt avvecklas. En annan 
fråga som verket berör iir de konsekvenser förslaget får vid avveckling av 
koncernbolag. Man efterlyser ett uttalande hur uppkommande likvidations
vinster eller -förluster skall behandlas vid taxeringen av det övertagande 
bolaget för det beskattningsår varunder överlåtdsen verkstHllts. 

När det gäller sådana på balansriikningens skuldsida redovisade poster 
som semesterlöneavsättning för företagsiigaren och tantiemskulder bör enligt 
Srenska re\'i.1·m:m111fi111det

0

en fördelning på forn t1r kunna få ske av de belopp 
som framkommer vid övergången. Det erinras om att poster av det här 
slaget regelmässigt finns i bolagen och att en omedelbar framtagning till 
beskattning kan medföra onödiga likviditetspMrestningar. 

4.3 .4 R ealisario11wi11srheskatt11i11g 

Beredningen föreslår att frågan om skattepliktig realisationsvinst eller av
dragsgill realisationsförlust vid en framtida avyttring skall bedömas som 
om övertagaren n.irviirvat tillgången vid samma tidpunkt som aktiebolaget. 
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Från ett par håll har uttryckts tveksamhet om kontinuiteten förutom in
nehavstiden även gäller förvärvskostnaden. Enligt lambmkamas ska11edele

gatio11 bör övertagaren och bolaget hanteras som en skattskyldig och föl
jaktligen bolagets förviirvskostnad läggas till grund för realisationsvinstbe
räkningen. Detta bör enligt delegationen gälla oavsett om bolaget är rö
relsedrivande eller förvaltande. Riksska11e1•erket föreslår det tillägget att lag
fartsstämplar och liknande avgifter som utgått vid övergången fär avriiknas. 
Vidare kan det enligt verket ifrågasättas att efter särskilt tillstånd medge 
övertagaren rätt att i stiillet för aktiebolagets verkliga anskaffningsvärde få 

anviinda anskaffningsvärdet på aktierna i det avvecklade bolaget som an
ska!Tningsvärdet på den avyttrade egendomen i de fall denna varit aktie
bolagets enda tillgång vid övertagarens förvärv av aktierna i det avvecklade 

bolaget. 
Några remissinstanser har kritiserat att övergångsbestiimmclserna inte in

nefattar något förslag om hur realisationsvinsten vid en framtida avyttring 
av andel i det efter övergången uppkomna handelsbolaget skall ber~iknas. 

Sl'ensku rel'iw1rsc1111/i111de1 säger sig ha svårt att inse, att det, vilket bered
ningen anfört. skulle föreligga något materiellt oriktigt i att beriikna in
nchavstidcn för andelarna l"rån tidpunkten för aktieförviirvet. Hiirigenom 
uppnås kontinuitet även på detta område. Tidpunkten för aktieförv~irvet 

som grund för beräkning av innehavstidcn förordas även av lanthrukamas 

ska11edelcgatio11 och Fa111i(ie/r'ir<'lagens.tvre11i11g. Sl'er~~<'S i11d11stri/iirh1111d anser 
det angeläget att det klargörs hur anskaffningsvärdet för andelen beräknas. 

4.3.5 Fiir/11still'drag 

Från liskalt håll framförs viss kritik mot förslaget att övertagaren skall 
ha riitt till de förlustavdrag som skulle ha tillkommit aktiebolaget. /.ii11ss~1·re/
sc11 i ,lfa/111iih11s liin anser alt delta iir den mest l veksamma av de bestiim
rnelser som införts för att uppriitthålla kontinuiteten. Enligt Uinsstyrelsens 

mening möjliggör den faststiillda övergångstidcn fram l. o. m. år 1978 för 
ilertalet bolag med outnyttjade förlustavdrag att utnyttja dessa. Definitiva 
förluster kan tiinkas förekomma i de fall IOrlustårcn inl~tller i slutet av över
gängsperioden. Uinsstyrelsens instiillning iir dock att det kan vara l\'eksamt 
om det allm~inna, av hiinsyn till bolag vilka i det liingsta dröjer med över
gängen, skall infl)ra en hcstiimmclse vars konsekvenser iir svt1röverskådliga. 

Den fördröjande effekt på upplösningen av aktiebolag, som J(irbudet mot 
överföring av forlustavdrag kan medfora. kompenseras enligt liins.-;tyrelsens 
mening av att skattemyndigheterna inte belastas med svttrhemiistrade kon
trollproblem rörande överförda förlustavdrag. Allmii1111a ombudcf/iir 111ella11-

/\11111111111w/a mdl anser att bestiimmelsen möjliggör skattellyktstransaktinner. 
Med hiinsyn härtill och till all llertalet aktiebolag - genom möjligheten 
att inom tämligen vida marginaler sjUlva best~irnrna vilket resultat som skall 
redovisas - kan förhindra att underskott inte utnyttjas föreslås att paragrafen 
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utgilr. För att ll_irhindra obilliga konsekvenser skulle det enligt allm~inna 
ombudet möjligen kunna erbjudas en dispensmöjlighet. Fiirl'ni11gc11 Sl'eriges 

raxcringsreri.wrl'rstiiller sig ocksä tveksam till förslaget i denna del och menar 
att kontrollfr{1gan blir siirskilt arbetskriivande inte endast vid sjiilva över
gången utan Uven påföljande är. Risken for missbruk iir också påtaglig_ Lik
som allmiinna ombudet anser föreningen att nertalet bolag torde kunna 
ordna så att eventuella förlustavdrag utnyttjas redan före övergången och 

att bestiimmelsen diirt<.ir kan utg{1. Aven riksskaltererkct befarar att lagstift
ningen i detta sammanhang kan utnyttjas lör transaktioner i skatteun
dandragande syfte. Av- och nedskrivningar sista året rörelsen drivs i ak
tiebolagsform eller reparation av fastighet kan dels eliminera vinstmedel 
i aktiebolaget - och diirmed minska utskiftningsskattepiiktigt belopp - och 
dels ge upphov till mrlust som kan utnyttjas av övertagaren t1ret ertcr i 
samband med upplösning av reserverna. Övertagaren kan diirefter överläta 
verksan1heten till ett nytt aktiebolag och erhålla en avskattad rordran på 
detta. 1:örslaget synes allts[1 enligt verkets mening innefatta en temporiir 
legalisering av transaktioner som niirmast kan -jiimföras med vinsthandcls

aft1irern<t diir den enda kostnaden blir utskiftningsskatten i förekommande 
fall. Awn denna minskar genllln llirfaringssiittet. \-kel hiinsyn hiirtill bör 
den föreslagna riitten för övertagaren att utnyttja aktiebolaget tillkommande 
förlustavdrag och underskott.<;;1nlr:1g begriinsas till s{idana som förelegat en

ligt deklarationer avgivna till ledning för resp. bolags taxeringar t. o. m. 
1974 <lrS taxering. I konsekvens hiirmed bör ~indring av bokslut så att cliiri 
uppkommer underskott eller l(irlust ll:ir be~kattningsår som skall taxeras 
vid 1974 {irs taxering ej godtas i beskattningshiinseencle. om orsaken hiirtill 
iir ~indrnde av- eller nedskri\'ningar eller diirmed jiimförlig Mgiird. 

4.4 Skatter och avgifter 

Fiirsl~1get alt övertagaren blir betalningsskyldig l()r aktichnlagets skatter 
och a\·girter har mottagits positivt eller liirnnats utan erinran. Rif.:.s~/.:.a/fcrN/.:.et 
anför att detta avseviirt kommer att nedbringa antalet kringgilendeförsök 
och förenkla uppbörden. 

4.5 Allmän skatll>flyktshcstihnmclse 

Den i lagförslaget intagna hest~immelsen att lagen inte skall tilhimpas 
om n<'1gon i samband med iiverh'ttelse av aktiebolags verksamhet vidtagit 
:1tgiird som kan anlas lw skett i syfte ;!lt vinna obehörig fiirm.'m vid b..::
skattningen har lföt ett blandat mottagande hns remissinstanserna. Från 
fiskalt hilll \"itsordas nödviincligheten av en hest;immelse av detta slag sam
tidigt som man uttrycker önskem:11 om ett n;irmare ~1ngivande av n~ir be
st;immelsen skall till~impas. Rif.:.ss/.:.arrcrNket uttalar att det iir tillfredsstiil
lande att la!!förslaget ;iven innefottar en a!lm;in bestiimrnelse mot sk<llte-
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llykts{1tg~irdcr i samband med aktiebolagens avveckling. Bestlimmelsen ökar 
taxeringsmyndigheternas möjligheter att ingripa mot vissa icke åsyftade åt
giirder, och torde dessutom vara den enda viigen att stoppa dessa då någon 
fullstiindig uppriikning av tiinkbara åtgärder inte är möjlig på förhand. I 
syfte att förekomma vissa förfaranden och minska antalet onödiga processer 
iir det dock enligt verket önskviirt att det i propositionen eller lagtexten 
intas exempel på icke godtagbara åtgiirder. Föreningen Sveriges taxcringsre
l'i~orer menar att den i lagförslaget införda bestämmelsen för att hindra vin
nande av obehörig skatteförmån i och för sig kan vara diskutabel eftersom 
tilliimpningen av densamma kan vålla praktiska svårigheter. Föreningen 
vill dock understryka nödvändigheten av en bestämmelse av sådant innehåll. 
Eventuell tveksamhet med hiinsyn till de praktiska svårigheterna får diirför 
inte föranleda att bcstlimmelsen utgår. Enligt föreningens mening är be
sliimmelsen helt nödvändig for att skattemyndigheterna skall kunna ingripa 
i uppenbara fall av missbruk av övergångslagstiltningen. Länsstyrelsen i 

A1almuhus län anser att mot bakgrund av erfarenheter från tidigare skat
telagstiftning stadgandet är motiverat. Uinsstyrelsen anser det dock nöd
viindigt att vissa riktlinjer tas in i förarbetena då risk annars föreligger att 
stadgandet blir utan effekt. Kammarrätten i Görebo1g föreslår att stadgandet 
ges en något vidare utformning och görs tillämpligt inte bara på åtgärder 
"i samband med överlåtelse av aktiebolagets verksamhet" utan liven "inför 
bolagets upphörande". 

Från de organisationer som representerar niiringslivet har det uttryckts 
en cnstiimmig uppfattning att besliimmelsen bör utgå. Man har vidare kri

tiserat att bestiimmelsen inte niirmare berörts i beredningens promemoria 
och menar att avsaknaden av motiv skapar ett läge av rättsosäkerhet. Lant
brukarnas skattedelegation anför att en bestämmelse av denna typ utan väg
ledande uttalanden ger utrymme för godtycke från taxeringsmyndighe
ternas sida och skapar diirmed oslikerhet hos de skattskyldiga. Resultatet 
blir då långvariga skatteprocesser, vilket inte kan vara till fördel för någon. 
Delegationen menar att lagstiftningen som förutsiittning för dess tillLimpning 
försetts med s{1dana bestiimmelser att försök att vinna obehöriga skatte
förmåner kan hindras. Rimliga garantier för en materiellt riktig tilliimpning 
hör alltså redan föreligga. Att då dessutom tillskapa en allmän skatte!lykts
klausul iir obefogat. Delegationen anser diirför att elen bör utgå. Skulle be
st:immelsen likviil kvarstå må5te viigledande uttalanden göras och exempel 
lämnas så att ramarna för bestiimmelsens tilliimpning fixeras. Sl'erigcs i11-

d11stri/örb1111d anser att vad det i förevarande sammanhang kan gälla är om 
en åtgiird medvetet eller omedvetet medfört att bestlimmelsen om den be
griinsade friheten från utskiftningsskatt utnyttjas. Detta innebär dock enligt 
förbundets mening i den påtvingade situationen inte någon skatteeftergift 
i verklig mening. Om likväl en generalklausul anses böra gälla Lir det ett 
oeftergivligt krav att dess avsedda användning mycket noggrant klargörs 
i samband med lagstiftningen. Sl'er(~cs gmssi:~rtörh1111d. Föreningen auktori-
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semdc rcl'isorer. Sl'enska revisorsa111/i111det och Sveriges hantverks· och indu
strio1ga11isatio11 stiiller sig också avvisande till att införa en allmän skatte
tlyktsbestiirnmelse. Den sistniimnda organisationen anser att frågan om en 
sådan klausul bör lösas i ett större sammanhang. 

4.6 Kontrollfrågor 

För befrielse från inkomstskatt erfordras enligt förslaget att aktiebolaget 
uppriittat bokslut omedelbart före överlåtelsen. För att denna åtgiird skall 
vara meningsfull erfordras emellertid också enligt /änsstwelsen i Stockholms 
län att bolaget fullgjort sin deklarationsplikt. Liinsstyrelsen ifrågasiitter därför 
om inte för befrielse bör föreskrivas all bolaget avliimnat vederbörlig de
klaration i van fall för tiden fr. o. m. den I januari 1975. Samma skyldighet 
bör gälla för övertagaren beträffande det år då övertagen verksamhet 
första gången skall redovisas. Även Föreningen Sl'eriges taxeringsrevisorer 
framför liknande synpunkter. 

Riksskatteverket anser att det bör åligga övertagarna att utöver aktiebolagets 
sista balansriikning och balanskonto liimna uppgift om de för aktiebolaget 
giillande skattemiissiga restviirden som avviker från de bokförda viirdena. 
Vad giiller föreskriften som sådan är den enligt verket iignad att underlätta 
administrationen och det omfattande kontrollarbete som torde bli följden 
av att ett stort antal aktiebolag skall avvecklas, varav flertalet under år 
1978. Med hiinsyn till de stora skattevinster som kan göras genom obehöriga 
fögiirder iir det ytterst angcliiget att liinsstyrclsernas skatteavdelningar tillmrs 
sädana resurser under övergångsåren att kontrollen kan göras effektiv. Sär
skilt angeliiget iir det att liinsstyrelsen i Stm:kholms liin, diir ett mycket 
stort antal av de bolag vilka kan förviintas komma att upplösas har sitt 
siite. tillförs extra personal. Verket betonar dock vikten av all samtliga 
liinsstyrclscr erhåller stldana extra resurser all kontrollen uppfyller högt stiill
da krav. 

4. 7 Ikraftträdandet 

Enligt beredningens förslag skall lagen triida i krati den I januari 1975. 
SvNig1·s hantl'crks- och i11dustrimga11isatio11 framhåller att det för vissa företag 
kan finnas anledning att vidta tilgiirder som äsyrtas med den föreslagna 

lagen st1 snart ske kan. Organisationen föreslår cliirför att de siirskilda över
g:'ingsbest:immelserna tr:ider i kraft snarast eticr det de antagits av riksdagen. 

Även Sl'i'11ska revisorsa111/i111dc1 anser att det finns skäl att utvidga tillämp
ningsomr{1det till att giilla iiven sådana företag som frire elen I januari 1975 
inlct t 1 i k viclationsfrirfarandc. 
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5 Dcpartementschefen 

5.1 Allmänna synpunkter 

44 

Aktieboh1gslagen ( 1944:705) lindrades år I 973 så alt grlinsen för aktie
kapitalets liigsta belopp höjdes från 5 000 kr. till 50 000 kr. Denna ändring 
trädde i kraft den 6 juni 1973 och gäller bolag, som bildas fr. o. m. denna 
dag (prop. 1973:93, LU 1973:19, rskr 1973:238, SFS 1973:303). Vidare gäller 
att alla aktiebolag som bildats före den 6 juni 1973 och fortfarande existerade 
skulle ha höjt sitt aktiekapital till 50 000 kr. senast vid utgången 
av år 1978. Aktiebolag. som vid den tidpunkten inte har höjt sitt aktiekapital, 
skall upplösas genom ett förenklat likvidationsförfarande (prop. 1973: 168, 
LU 1973:41. rskr 1973:393, SFS 1973:1081), 

I prop. 1973:168 (s. 9) anfördes att avvecklingen av aktiebolag. som inte 
höjde sitt aktiekapital till 50 000 kr., aktualiserade vissa skatterättsliga frågor, 
bl. a. den huruvida utskiftningskatt skall utgå på grund av aktiebolagets 
upplösning. Det framhö!ls i propositionen att dessa frågor låg inom ramen 
för företagsskatteberedningens uppdrag och därför borde behandlas inom 
beredningen. Det förutskickades dock att bolag, som övergick till annan 
företagsform utan att därigenom på grund av olika dispositioner vinna obe
höriga skatteförmåner och som inte har tillrUckliga vinstmedel för att kunna 
höja sitt aktiekapital till 50 000 kr., inte skulle komma att drabbas av någon 
utskiftningsskatt på grund av övergången. 

Företagsskattcberedningen har analyserat de skattefrågor som kan upp
komma vid avveckling av aktiebolag eller öv~rg;\ng till annan företagsform 
med anledning av de lindringar i aktiebolagslagen som jag nyss berört od1 
himnat förslag till [llglirder i syfte alt underfätta sådan övergång. Resultatet 
av beredningens arbete har redovisats i en promemoria ([)s Fi 1974:4) Skat
tcrrågor i samband med avveckling av aktiebolag. I korthet innebiir förslaget 
siirskilda sbtteliittnader både vid utskiftningsbeskattningen och inkomstbe
skattningen, om aktiebolag med ett aktiekapital understigande 50 000 kr. 
gt1r i likvidation under tiden elen l januari 1975-den 31 december 1978 
eller t vångsupplöses enligt de civilrättsliga övergångsreglerna. Skattelättna
derna på inkomstbeskattningens område avses dock få åtnjutas endast under 

förutslittning att kretsen av ägare den I januari 1975 i aktiebolaget inte 
iindras fram till och med utgången av det beskattningsår som övergången 
till annan företagsform äger rum. Beredningens förslag syftar till att mindre 
aktiebolag skall kunna gå över till annan företagsform utan skattekonse

kvenser. 
Remissinstanserna har i stort en gynnsam inställning till beredningens 

förslag. Man ansluter sig allmänt till beredningens uppfattning att avveckling 
av aktiebolag på grund av de iindrade akticbolagsreglerna i princip skall 
kunna ske utan skattekonsekvenser. Några remissinstanser befarar dock att 
förslaget med hiinsyn till det stora antalet bolag och övergångstidcns längd 
kan foranlcda missbruk i skatteundandragande syfte. Mot dessa farhågor 
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har å andra sidan framhållits att man inte bör gå för hårt fram i skatte, 
hänseende, eftersom aktiebolagsreglerna är tvingande och innebiir långt
gående ingrepp i företagens verksamhet. 

För egen del vill jag till en början allmä111 framhålla följande. Under 
1960-talct och början av 1970-talet ökade nybildningen av aktiebolag på 
ett markant sätt. Medan det år 1960 fanns endast 44 000 aktiebolag, hade 
vid utgången av år 1970 antalet stigit till ca 100 000. Vid 1973 års utgång 
fanns det 133 000 aktiebolag. Av dessa 133 000 bolag är ca 110 000 s. k. 
enmans- eller fåmansbolag. Några motsvarande siffror för handelsbolag och 
enskilda rörelseidkare finns inte, men med ledning av uppgifter från mer
värdeskatteregistren kan det antas att det finns ca 180 000 verksamma en
skilda rörelseidkare och ca 20 000 verksamma handelsbolag. 

Den snabba ökningen av antalet bolag kan ha olika orsaker. Den be
gränsning av det personliga ansvaret som aktiebolagsformen erbjuder innebär 
en stor fördel för företagarna och är därmed utan tvivel ett av huvudmotiven 
för aktiebolagsbildning. Men det finns andra fördelar med aktiebolagsforrnen 
som säkerligen inte har spelat en mindre betydelsefull roll, t. ex. de skat
temässiga fördelar som är förknippade härmed. Dessa skattemässiga fördelar 
kan kortfattat anges på följande siitt. Vid beräkning av elen taxerade in
komsten föreligger små skillnader mellan rörelser som bedrivs i olika före
tagsformer. Möjligheterna till vinstreglerande dispositioner genom nedskriv
ning av varulager, fordringar m. m. samt avskrivning på anläggningstill
gångar är således lika för de olika företagsformerna. Konsolidering genom 
avsättning till konjunkturinvesteringsfond eller vinstöverföringar genom 
s. k. öppna koncernbidrag kan emellertid inte förekomma i enskild firma 
eller handelsbolag. Större skillnader i beskattningshänseende beroende på 
vilken företagsform som använts uppkommer vid försäljning av rörelsen. 
Vinst vid försiiljning av aktier i aktiebolag samt andelar i handelsbolag be
handlas enligt realisationsvinstskattereglerna, medan den vinst som fram
kommer vid försäljning av enskild firma i sin helhet är skattepliktig intiikt 
för säljaren. I detta sammanhang måste dock beaktas att skattereglerna själv
fallet får betydelse för köpeskillingens storlek. Den som köper tillgångarna 
i en enskild firma erhåller ju genom köpet ett avskrivnings- eller nedskriv
ningsunderlag för framtiden och är därför beredd att betala mer än en köpare 
av aktier eller andelar. vilka i regel inte får nedskrivas vid beskattningen. 

Vid övervägandet av lagstiftningsåtgiirder som rör företag och företags
former intar frågan om de små och medelstora företagen en central plats 
i diskussionen. De små och medelstora företagen svarar för en väsentlig 

del av produktion och sysselsättning inom landet. Den frågan uppstiiller 
sig emellertid - mot bakgrund av de siffror jag nyss angivit för antalet 
s. k. enmans- och fåmansbolag - huruvida det finns tillräckligt fog för att 
ha skilda regler för olika företagsformer. J enmans- och fåmansbolag är 
1igarens inflytande över bolagsförmögenheten och elen dagliga förvaltningen 
sådant att det i praktiken inte är någon skillnad mellan en rörelse bedriven 
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i aktiebolagsform och rörelse bedriven under enskild firma. Att detta reser 

problem från övervaknings- och kontrollsynpunkt säger sig självt. Därmed 

kommer tredjemansintresset, dvs. skyddet för borgenärer och anställda in 

i bilden. Även det allmännas intresse bör beaktas. Den lagstiftning som 

på senaste tid genomförts på aktiebolagsrättens område .syftar i hög grad 

till att åstadkomma ett reellt bolagskapital som är bundet i bolaget och 

inte åtkomligt för ägarna annat än under speciellt angivna former. Det är 

mot denna bakgrund man bör se det s. k. låneförbudet liksom de i detta 

sammanhang aktuella bestämmelserna om aktiekapital och tvångslikvida

tion. Även i skattehänseende har på senaste tid genomförts lagstiftning 

i syfte att utjämna skillnaden mellan olika företagsformer. Jag syftar därvid 

på de regler om lättnader vid kapitalbeskattningen som beslutades i våras 

(prop. 1974:98, SkU 1974:38, rskr 1974:259, SFS 1974:31Ioch312). Dessutom 

bör nämnas att företagsskatteberedningen har aviserat att den avser att med 

förtur behandla frågan om beskattningen av fåmansägda aktiebolag och han

delsbolag samt deras ägare. Detta arbete syftar enligt beredningen inte till 

att skärpa beskattningen av fåmansbolagen utan endast att åstadkomma 

en rättvis beskattning av dessa bolag jämfört med andra företagsformer. 

Jag vill i detta sammanhang även erinra om att riksdagen nyligen hemställt 

om skyndsam utredning angående införandet av en särskild bolagsform 

för mindre företag (LU 1974: 19, rskr 1974:238). Statsrådet Lid bom har den 

11 oktober i år erhållit Kungl. Maj:ts bemyndigande att tillkalla sakkunniga 

med uppgift att utreda bl. a. denna fråga. Strävandena efter att i görligaste 

mån uppnå neutralitet i skattehänseende mellan främst fåmansaktiebolag 

och andra företagsformer är ett steg i syfte att underlätta för de små och 

medelstora företagen att ta ställning till vilken företagsform som bör väljas. 

Detta ställningstagande bör i första hand grundas på andra motiv än rent 

skattemässiga. 
Kravet på höjt aktiekapital kommer siikerligen att medföra att många 

aktiebolag avvecklas. Enligt förctagsskatteberedningens beriikningar torde 

det i dag finnas inemot 100 000 aktiebolag som har ett aktiekapital som 

understiger 50 000 kr. Beredningen har ansett det vanskligt att bedöma hur 

många bolag som kan komma att avvecklas. Försöksvis gjorda beräkningar 

pekar mot ett antal av 40 000-50 000 bolag. 

Beredningens förslag syftar som tidigare har nämnts till att mindre ak

tiebolag skall kunna övergå till annan företagsform utan skattekonsekvenser. 

Detta syfte har beredningen sökt uppnå genom att ge vissa särskilda skat

telättnader på både utskiftningsbeskattningens och inkomstbeskattningens 

område. När det gäller utskiftningsskatten har beredningen föreslagit ett 

utskiftningsskattefritt grundbelopp på 75 000 kr. utöver tillskjutet kapital. 

Med hänsyn till önskvärdheten av att även andra bolag än rörelsedrivande, 

t. ex. vilande bolag, skrivbordsbolag och namnskyddsbolag, får möjlighet 

att avveckla har beredningen föreslagit att denna skattefrihet skall gälla 

generellt för alla aktiebolag med ett aktiekapital understigande 50 000 kr. 
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I stort sett samtliga remissinstanser har tillstyrkt förslaget i denna del. Från 
några håll föreslås dock att befrielsen från utskiftningsskatt görs obegränsad. 
Jag anser det emellertid inte kunna komma i fråga att ge obegriinsad befrielse 
från utskiftningsskatt i övergångsfallen. eftersom detta skulle leda till skat
teförmåner långt utöver vad som kan anses rimligt. Enligt min mening 
bör således den av beredningen föreslagna gränsen. 75 000 kr., godtas. I 
fråga om inkomstskatten föreslår beredningen att överföring av rörelse. jord
bruk eller skogsbruk skall kunna ske skattefritt från ett aktiebolag till en 
annan förctagsform. om överföringen i princip sker till bokförda värden. 
Dlirigenom uppnås att dolda reserver i varulager m. m. inte behöver tas 
fram till beskattning, utan verksamheten kan fortsätta som om företags
formen inte ändrats. Från vissa remissinstansers sida har framförts att denna 
princip om kontinuitet vid beskattningen bör utsträckas all giilla ~iven för
valtningsbolagen. För egen del ansluter jag mig till beredningens förslag. 
Det finns enligt min mening ingen anledning att utstr~icka inkomstskat
tebefrielsen att gälla även förvaltningsbolag. För förvaltningsbolagen torde 
dessutom någon inkomstskatt i nertalet fall inte bli aktuell vid en övergång. 
Jag vill också erinra om att enligt beredningens förslag någon realisations
vinstbeskattning inte uppkommer. om ett förvaltningsbolag likvideras. 

För att motverka missbruk av de föreslagna skattelättnaderna har be
redningen i huvudsak gått fram på två olika viigar. För det första har be
redningen föreslagit en skyldighet for övertagaren att jiimte aktiebolaget 
svara för betalning och redovisning av allmiinna skatter och avgifter. mer
viirdcskatt och andra indirekta skatter som belöper på den tidigare verk
samheten i aktiebolaget. Detta förslag har mottagits positivt av samtliga 
remissinstanser. Riksskatteverket anser att förslaget avseviirt kommer att 
nedbringa antalet försök att kringgå lagstiftningen samt förenkla uppbörden. 
Jag vill här endast framhålla att beredningens förslag i denna del på ett 
smidigt sätt anpassats till den tidigare beskrivna principen om kontinuitet 
mellan verksamheten i aktiebolaget och i den nya företagsförmen. Bered
ningens andra förslag är att införa en skatteOyktsregel av allmänt innehåll 
som emellertid skall omfatta endast denna speciallagstiftning. Regeln in
nebiir att de speciella skattelättnaderna inte skall få åtnjutas, om någon 
i samband med överlåtelse av aktiebolagets verksamhet vidtagit åtgiird. som 
kan antas ha skett i syfte att vinna obehörig (örmån vid beskattningen. 
Förslaget har fått ett blandat mottagande av remissinstanserna. från de 
instanser som representerar skatteförvaltningen framMlls att det ~ir nöcl
viindigt med en sådan regel samtidigt som man uttrycker önskemål om 
en exemplifiering på icke godtaghar;1 i'llg~irder. Niiringslivets organisationer 
har enstämmigt begärt att förslaget i denna del inte skall föranleda lag
stiftning. Dessa pekar bl. a. på att avsaknaden av precisering av regelns 
innebörd skapar ett läge av rättsosiikerhet. 

För egen del vill jag först understryka att det i all lagstiftning är av största 



Prop. 1974:188 48 

vikt att reglerna är klart utformade för att i möjligaste mån riittstvister 
och rättsförluster skall kunna undvikas. Erfarenheten visar emellertid att 
det i många fall lir ogörligt att åstadkomma ett regelsystem som i detalj. 
förutser och kan lösa alla situationer. I synnerhet gäller detta situationer 
som tillskapats i syfte att dra fördel av regelsystemet på ett siitt som inte 
varit avsett. Det återstår då inget annat än att med en allmänt uttryckt 
viljeförklaring söka åstadkomma att de fördelar som regclsystcmct avser 
att bereda i normalfallen inte skall få utnyttjas av dem som s. a. s. spekulerar 
i lagstiftningen. Jag är medveten om att det måste bli en balansgång mellan 
å ena sidan klarhet i utformningen och å andra sidan användbarhet och 
flexibilitet för att motverka otillbörligt utnyttjande av lagstiftningen i fråga. 
Skattelagstiftningen är i detta hänseende siirskilt utsatt, och detta desto 
mer som skatter utgör en tung utgiftspost för de flesta i vårt samhälle. 
En generellt hållen skatteflyktsklausul uppfattas av en del som rättsosä
kerhet, av andra som ett nödvändigt instrument i strävandet efter materiell 
rättvisa och jämlikhet vid taxeringen. Sjii\v har jag kommit till den upp
fattningen att en sådan generellt hållen skatteflyktsklausul inte kan undvaras 
i denna lagstiftning. F. ö. finns redan på flera håll inom skattelagstiftningen 
allmänt hållna skatteflyktsklausuler av liknande innehåll och syfte som den 
nu av beredningen föreslagna. Jag kan t. ex. erinra om 4 ~ fjärde stycket 
kupongskatteförordningen (1970:624) och 15 ~lagen (1974:325) om avsiitt
ning till arbetsmiljöfond. För att underlätta tillämpningen av en allmänt 
hållen skatteflyktsregel i detta sammanhang vill jag framhålla att den framför 

allt tar sikte på sådana fall där överföringen från aktiebolag till annan verk
samhetsform kan bedömas ha ägt rum huvudsakligen i syfte att komma 
i åtnjutande av skatteförmåner. Så kan t. ex. vara fallet, som några remiss
instanser påpekat, om rörelsen kort tid efter det att skatteliittnaderna åtnjutits 
åter bedrivs i aktiebolagsform. En annan situation, som inte kan generellt 
uteslutas från ifrågavarande skatteliittnader men där största uppmiirksamhet 
är av nöden, är det fall då en rörelse kort tid före lagstiftningens ikraftträdande 
överförts till aktiebolagsform. Motivet kan då ha varit en önskan att fä 
komma i åtnjutande av skaltefavörerna. Men, som sagt, en detaljerad analys 
av här förekommande fall för att ge regler om den skallemässiga behand, 

lingen är omöjlig att åstadkomma och skulle dessutom ändå inte kunna 
tiicka samtliga situationer. På grund av vad jag sålunda anfört biträder jag 
beredningens förslag även när det gäller införandet av en allmän skalte

flyktsbestli m melse. 
Min ståndpunkt är således sammanfallningsvis alt beredningens utform

ning av de särskilda skalleliittnaderna lir väl ägnad att läggas till grund 

för lagstiftning. Jag övergår härefter till att diskutera enskildheterna i be
redningens förslag. 
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5.2 Utskiftningsbcskattningl'll 

Antingen ett aktiebolag likvideras eller tvångsupplöses på grund av att 
aktiekapitalet vid utgången av år 1978 inte uppgår till 50 000 kr. skall dekla
ration avlämnas för utrönande av huruvida utskiftningsskatteplikt föreligger. 
För att det av beredningen föreslagna extra beloppet av 75 000 kr. skall 
få avräknas vid bestämmande av underlag för utskiftningsskatten har be
redningen ansett all det bör krävas av företag som driver rörelse, jordbruk 
eller skogsbruk att iigarkretscn inte ändras samt att samtliga tillgångar och 
skulder i aktiebolaget efter överlåtelsen tas upp av övertagaren till de värden 
som i beskattningsavseende gällt för aktiebolaget. I normala fall vid be
räkning av utskiftningsskatt är huvudregeln att tillgångarna skall tas upp 
till saluviirdet. I praxis godtas dock i förcnklingssyfte vissa avsteg från kravet 
på en exakt värdering av de skilda tillgångsslagen. Vid de här aktuella ut
skiftningsskatteberäkningarna hör enligt beredningen denna praxis i princip 
tillämpas. Även jag anser det lämpligt att en särskild utskiftningsskatte
beriikning görs i de här avsedda fallen. Denna beräkning bör, som bered
ningen föreslagit, tillåtas ske efter relativt grova schabloner. 

I fräga om viirderingen av varulager anser beredningen att en jiimförelsc 
bör göras med prissättningen i samband med en normal upplösning av ett 
aktiebolag. Om verksamheten forts~itts i annan företagsform. bör varulagrets 
v~irde beräknas till anskaffningskostnaden efter avdrag för inkurans. Där
emot bör i de fall. då verksamheten upphör och en verklig utskiftning av 
lagertillgångarna företas, gängse pris vid försäljning i konsumentledet gälla. 

Denna skillnad mellan verksamhet som skall fortsiittas i annan företagsform 
och verksamhet som läggs ned bör för övrigt enligt beredningen gälla vid 
vlirderingen av samtliga balansposter. Betriiffande inventarietillgångar bör 
enligt beredningen det bokförda värdet i allmänhet kunna godtas. Endast 
niir det giillcr vissa speciella objekt, t. ex. fartyg och i de fall investeringsfond 
tagits i anspråk vid förvärvet och där verkliga värdet mera avsevärt överstiger 
bokforingsviirdet. bör, anser beredningen, skillnaden beaktas vid utskift
ningsskatteberiikningen. Immateriella riittighetersåsom patent, hyresräll och 
goodwill bör också kunna tas upp till det bokförda värdet. Aktier bör enligt 
beredningen. i den mån de är börsnoterade. tas upp till liigsta betalkurs 
eller, om sådan inte noterats. köpkursen vid tidpunkten för bolagets sista 
bokslut. För övriga aktier anser beredningen att viirdering i allmänhet kan 
ske med ledning av de av liinsstyrelsen för förmögenhelsberäkningen åsatta 
viirdena. I övriga tillgångsslag, såsom t. ex. utliindska värdepapper, obli
gationer. anser beredningen att viirderingen kan ske med ledning av de 
riktlinjer som angetts för de mera frekventa tillgångsslagen. 

De av beredningen angivna riktlinjerna för v~irdering av här behandlade 
slag av tillgångsposter ansluter som nyss antytts i princip till rådande praxis 
vid beriikning av utskifiningsskatt. Någon kritik mot beredningens förslag 
i denna del har heller inte framförts från remissinstanserna. Även jag anser 
det lämpligt att de riktlinjer som beredningen har angett i huvudsak används 

4 Ri/\sdag<'ll 197./. I .1w11/. Nr lflfl 
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vid utskiftningsskatteberäkningen. Sedan beredningen avgett sin prome
moria har, som jag tidigare berört, vissa lättnader vid förmögenhets- och 
arvsbeskattningen av mindre och medelstora företag och jordbruk genom
förts genom lagstiftning i våras. Vid förmögenhets- och arvsbeskattningen 
får lager och inventarier som ingår i förvärvskiillorna jordbruksfastighet och 
rörelse tas upp till det lägsta värde som kunnat godtas vid inkomstberäk
ningen. En spärregel finns som innebär att minst 60 96 av företagets värde 
beräknat enligt tidigare gällande regler skall tas upp till beskattning. Nu 
angivna värderingsregler tilliimpas även vid s. k. substansvärdering av ak
tiebolag och kommer diirigenom att påverka värdet av aktier i fåmansbolag. 
I denna del har RSV meddelat anvisningar !RSV Dt 1974:27). De nu be
skrivna lättnaderna är avsedda att tillämpas endast vid kapitalbeskattningen. 
De av länsstyrelserna numera gjorda värderingarna av aktier i fåmansbolag 
kan diirför inte användas vid hlir aktuella utskiftningsskatteberäkningar. 
En beräkning av saluvärdet av aktier i fåmansbolag måste därför ske. Till 
ledning för en sådan beräkning bör tidigare gällande regler vid värdering 
av aktier i fåmansbolag kunna användas. 

N(ir det g~iller värdering av fastigheter har beredningens förslag fått ett 
blandat mottagande av remissinstanserna. Tidigare praxis torde ha godtagit 
att fastigheter vid beräkning av utskift.ningsskatt upptagits till taxerings
v(irdet. Detta v~irde har då ansetts överensstiimma med saluvärdet. Bered
ningen föreslår nu att en generell upprlikning av fastighetens taxeringsvärden 
till marknadsvärden skall ske med hänsyn till att fr. o. m. 1970 års allmänna 
fastighetstaxering taxeringsviirdenivån satts i en viss relation till marknads
viirdet. Vid 1975 års allmiinna fastighetstaxering skall taxeringsvärdet enligt 
9 ~ KL utgöra 75 '.l(, av marknadsvUrdet. Vid 1970 års allmänna fastighets
taxering giillde enligt anvisningarna från dåvarande riksskatteniimmlen att 
taxeringsviirdct skulle för hyres-, affärs- och industrifastigheter utgöra 80 % 
och för övriga fastigheter 75 % av marknadsviirdet. Beredningen föreslår 
således att om 1970 års taxeringsviirden skall liiggas till grund för utskifi
ningsskatteberiikningen uppriikning av taxeringsviirdet betriiffande hyres-, 
aff':irs- och industrifastigheter skall ske med en fjärdedel och för övriga 
fastigheter med en tredjedel. Skall 1975 eller senare års taxeringsvärden 
anviindas bör uppriikning enligt beredningen ske med en tredjedel. 

RSV framhåller i sitt remissyttrande att den av beredningen föreslagna 
metoden i och för sig kan vara motiverad fr. o. m. 1976 års taxering med 
hiinsyn till den nya lydelsen av 9 § KL som skall tilliimpas fr. o. m. 1975 
års fastighetstaxering. Någon motsvarande föreskrift kan dock inte åberopas 
för tidigare års fastighetstaxeringar, trots att en liknande säkerhetsmarginal 
tillämpades på grund av riksskattenämndens anvisningar. Metoden förstorar 
enligt RSV förekommande ojämnheter i fastigheternas taxeringsvärden, vil
ket ökar risken för skatteprocesser. RSV förordar därför att taxeringsvärdet 
läggs till grund för utskiftningsskatteberäkningen, eftersom i övrigt vid in

komst-, förmögenhets-, arvs- och gåvobeskattningen detta viirde används. 
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Av förenklingsskäl bör dock härvid något avdrag för latent skatteskuld inte 
komma i fråga. Liknande synpunkter anför Sveriges industriförbund, som 
framhåller att oavsett vilken teknik som används vid fastighetstaxeringen 
måste man nu liksom tidigare med hänsyn till de brister som vidlåder vär

deringsmetoderna använda sig av vissa säkerhetsmarginaler. Den 25-pro
centiga säkerhetsmarginal som skall tillämpas vid 1975 års allmänna fas
tighetstaxering är sålunda ett uttryck för en med hänsyn till viirderings
metodernas brister nödviindig försiktighet. Lantbrukarnas skattedelegation 
har en något annorlunda uppfattning. Man anser att sakläget förändras då 
1975 års taxeringsvärden skall läggas till grund för utskiftningsskattebe
räkningen. Det uttryckliga stadgandet i KL att taxeringsvärdet fr. o. m. 1975 

års allmänna fastighetstaxering skall utgöra 75 % av marknadsvärdet gör 
det enligt delegationen motiverat att vid utskiftningsskatteberäkningar 
fr. o. m. 1976 års taxering tillämpa en uppräkning av taxeringsvärdet till 
marknadsvärdet på sätt beredningen föreslagit. 

För egen del vill jag i denna fråga anföra följande. Den taxeringsvärdenivå 
som bestämts av riksdagen att gälla fr. o. m. 1975 års allmänna fastighets
taxering innebiir i och för sig inte någon föriindring i förh<mande till de 
principer som tillämpades vid 1970 års allmiinna fastighetstaxering. Valet 
av taxeringsviirdenivå har skett mot bakgrunden av osäkerhetsfaktorer som 
inte helt kan bringas ur viirlden och under den förutsiittningen att nivån 
skall vara bestående en längre tid. Dessutom kan i det enskilda fallet va
riationer förekomma både uppåt och nedåt beroende på utvecklingen framåt 
i tiden och beroende på fastighetens läge och förändringar i befolknings
och sysselsättningsläget. Med hänsyn härtill finner jag ingen anledning att 
avvika från nu rådande praxis som innebär att taxeringsvärdet för fastigheten 
i regel anses motsvara saluvärdet vid utskiftningsskatteberäkningen. Som 
RSV framhållit bör av förenklingsskäl något avdrag vid beräkningen för 
latent skatteskuld därvid inte medges. 

Däremot bör. som beredningen föreslagit, latent inkomstskatteskuld få 

beaktas vid utskiftningsskatteberäkningen i ett annat sammanhang. Vid 
utskiftning av omsättningstillgångar samt sådana anläggningstillgångar. 
fr~imst inventarier. som vid avyttring behandlas som omsättningstillgångar. 
skall nämligen ett bolag enligt punkt I sista stycket av anvisningarna till 
28 *KL anses ha åtnjutit skattepliktig intäkt med ett belopp. som motsvarar 
tillgångens verkliga värde. Jag instämmer i beredningens förslag att den 
latenta inkomstskatteskulden i dessa fall schablonmässigt bör beräknas till 
50 '.!,', av reserven. 

Beredningen har framhållit att iiven poster på balansr~ikningens skuldsida 
kan behöva beaktas vid utskiftningsskatteheriikningen. Detta giiller niirmast 
reserveringar av olika slag såsom generell nedskrivning av fordringar och 
avs~ittningar för att möta framtida utgifter. Vid beräkning av de belopp 
varmed reserveringar gjorts kan med tillämpning av den inom företags
ekonomin allmänt förekommande försiktighetsprincipen ofta en viss kon-
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solidering ha skett. Till den del dessa reserver överstiger påräkneliga förluster 
eller utgifter bör enligt beredningen reducering ske av skuldposterna eller 

motsvarande belopp tas upp som tillkommande post vid beräkning av ut

skiftningsskatten. Den därpå belöpande inkomstskatteskulden skall då be
aktas. Vad beredningen anfört i denna del föranleder inga erinringar från min 

sida. 

5.3 Inkomstbeskattningen 

Som jag tidigare framhållit innebiir beredningens förslag att överföring 
av rörelse, jordbruk eller skogsbruk skall kunna ske utan skattekonsekvenser 

under förutsiittning att samtliga tillgångar och skulder i aktiebolaget efter 

överlåtelsen tas upp av övertagaren till de viirden som i beskattningsavseende 
giiller för aktiebolaget. Dessutom krävs att aktiebolaget upprättat bokslut 

omedelbart före överlåtelsen. Skattebefrielse ll:ireslås få giilla endast om iigar
kretsen elen I januari 1975 iir densamma som vid utgången av det be

skattningsår under vilket överlåtelsen sker. Niir det giiller fåmansbolag måste 

deliigarna inneha ungefärligen lika stor andel vid båda tillfallena om inte 

skillnaden beror på arv, testamente eller bodelning. 
Några remissinstanser för fram förslag om förändringar i både skärpande 

och mildrande riktning. Sålunda anser RSV att som krav för skattehefrielse 

bör gHlla att verksamheten behålls av de tidigare aktieiigarna under minst 

fom år efter överlåtelseåret. Vidare iir det enligt verket nöddncligt att kva

lifikationstiden för innehav av aktier siitts till den 1 januari 1974 och att 

det krävs att den överlåtna verksamheten dä bedrevs av aktiebolaget. Andra 
remissinstanser tar upp exempel på ändringar i ägareförhållandena.som enligt 
deras mening bör godtas. Familjeföretagens förening pekar på det fallet att 
ett kompanjonsförhållancle upplösts på grund av att den ena kompanjonen 
avlidit, varpå efterlevande maken avyttrat aktierna till den kvarvarande 
kompanjonen. Svenska sparbanksföreningen anser att försäljning som fram

tvingats på grund av att bolaget råkat i betalningssvårigheter hör undantas. 

Viistcrbottens hanclelskammare tar upp av successionsskiil föranledd gt1va 

av aktier till anhörig. 

Jag har förståelse för RSV:s förslag, som syftar till att förhindra försök 
till kringgåenden av lagstiftningen. Som jag tidigare har framhållit kan dock 

den allmänna skatteflyktsregeln bli tillämplig vid mera uppenbara försök 

att tillskansa ,sig obehöriga skatteförmåner även i de fall RSV åsyftar. När 

det giiller ägarefårhållandena har beredningens förslag utformats efter före
bild från förlustutjämningsforordningen. Om föriindringar skall göras vad giil

ler ägareförhållandena uppkommer svåra gränsdragningsprohlcm. De nyss 

redovisade exemplen kan säkert kompletteras med åtskilliga andra. Jag anser 
mig således inte kunna förorda någon annan ändring i beredningens förslag 

i denna del än att kontinuitetsprincipen bör utformas så att som viirde av 

samtliga vid övertagandet ingående tillgångar och skulder tas upp av över-
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tagaren till motsvarande värde av utgående tillgångar och skulder i ak
tiebolagets sista balansräkning. 

Beredningen har iiven tagit upp vissa fr[1gor som riir kontinuiteten i be
skattningen mellan aktiebolaget och den nya företagsformen. Vid den skat
temiissiga viirderingen av varulagret i bokslut för de båda första åren i det 
nya företaget avses den siirskilda bestiimmelsen vid lagerminskning i punkt 

I sjiit te stycket av anvisningarna till 41 ~ KL (supplementiirregel I) få till
Wmpas. Medeltalsviirdet skall lHirvid beriiknas som om varulagret iiven för 
de aktuella jiimförelsdren iigts av det nya företaget. Om lagret tagits upp 
till negativt belopp och detta belopp avsatts till lagerregleringskonto, skall 
a vsiittningen återföras till beskattning påföljande beskattningsår i det nya 
företaget. För det fall att planenlig avskrivning på inventarier tillämpats 
frireslär beredningen att det nya företaget tar över den plan som uppriittats i ak
tiebolaget och fortsiitter skriva av efter denna. Det gmler även de planer 

som uppriittats för speciella förhi\llanden, niimligen till l'öljd av att skat
temiissigt och bokföringsrniissigt restviirde skall anpassas i samband med 
övcrg{mg till riikenskapsenlig avskrivning eller d{1 överavskrivning skett vid 
tifömpning av sistniimnda a\·skrivningsmetod. TilViimpar det nya företaget 
riikenskapsenlig avskrivning och den s. k. kompletteringsregeln anviinds, 
avses aktiebolagets anskalTningsviirde och anskalTningsär fä anviindas. Awn 
niir det giiller avskrivning pä fastighet bör enligt beredningen aktiebolagets 

avskrivningsplan tas iiver. I fr<lga om primiiravdraget kommer diirvid reg
lerna i punkt 7 åttonde stycket av anvisningarna till 29 ~ KL att kunna 
tillämpas, dvs. det nya företaget skall få tillgodoräkna sig de avdrag som 
foerst{ir för aktiebolaget. I !'råga om inte helt avskriven rnarkanliiggning 
kan de ordinarie reglerna i punkt 16 sjiitte stycket av anvisningarna till 
29 ~ KL, som inneb~ir alt överlåtaren får avdrag för oavskrivet rest viirde, 
inte tilWmpas utan beredningen föreslår att aktiebolagets avskrivningsplan 
Uven i detta fall direkt tas över. Reredningen anser <ttl man bör gä till vliga 
pt1 samma siitt iiven i andra fall dlir utgifter rnr fi.irdclas under llera be
sk<1ttningst1r och avdrag kvarstär outnyttjade efter bolagets upplösning. Ex
empel hiirp{1 utgör större utgifter för reparation och underh{11l av fastighet 
(punkt 7 av anvisning:1rna till 25 ~ KU och fördelning av sådana organi
sationsknstnadcr som avses i 100 ~ 8 mom. AL Andra exempel iir avdrag 
fi.ir substansminskning (punkt 9 av anvisningarna till 22 ~ 1K·h punkt 8 av 
anvisningarna till 29 ~ KLl samt beriikning av skogs ingiingsviirde och in
g[1cnde \irkesforräd (punkt 7 av anvisningarna till 22 ~ KU. i\ven i andra 
fall ~in de nu behandlade iir syftet att full kontinuitet skall rt1da mellan 
aktiebolaget och det nya företaget. Enligt beredningen iir det knappast möjligt 
att företa en fullstiindig uppriikning av alla sådana situationer. Beredningen 
pekar hiir pt1 i aktiebolaget nedskrivna eller helt bortskrivna fordringar som 
inflyter efter iivergiingen. Vidare kan i den nya fi'>rct:1gsformen äbempas 

forhiillandc i aktiebolaget vid yrkande av avdrag enligt förordningen 

( 1973:421) om siirskilt forskningsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt 
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och tillämpning av anpassningsreglerna !SFS 1973:323) vid övergång till 

bokföringsmiissiga grunder. Även allmiinna skatter och avgifter som belöper 

på aktiebolaget skall utgöra skattepliktig intäkt eller medföra rätt till avdrag 

i den nya företagsformcn på samma säll som om företagsformen inte ändrats. 

Vad beredningen hiir har föreslagit har inte rönt någon kritik från remiss

instanserna och föranleder heller inga erinringar från min sida. 

Beredningen tar även upp det undantagsfallet att ett bolag, vars aktier 

ägs av ett annat aktiebolag, tvångsupplöses enligt den civilrättsliga över

gångsregleringen. Beredningen uttalar att upplösningen får anses medföra 

att rörelsen övergår till moderbolaget till bokförda värden. RSV efterlyser 

ett uttalande hur uppkommande likvidationsvinster eller likvidationsför

luster skall behandlas vid taxeringen av det övertagande bolaget för det 

beskattningsår varunder överlätelsen verksliillts. Som beredningen framhållit 

innebiir upplösning av ett koncernbolag att tillgångar och skulder till bokförda 

viirden övertas av moderbolaget. Skillnaden mellan dessa båda värden tar 

betydelse endast när det gäller redovisningen av det egna kapitalet i mo

derbolaget och påverkar sålunda inte inkomsttaxeringen av moderbolaget. 

5.3. I Pe11sionsavsätr11i11gar 

Beredningen föreslår att tidigare avsättningar till pensionsskuldkonto får 

överföras till det nya företaget endast i den mån de avser utfästelser till 

andra än företagsiigaren och denne närstående personer eller den personkrets 

som anges i 5 * tryggandclagen. En förutsättning är vidare att utl1istelserna 

är knutna till allmiin pensionsplan. De i aktiebolaget gjorda avsLiltningarna 

bör allts[1 i första hand tillgodoföras personer som iiven efter övergången 

;ir att betrakta som arbetstagare. Om det avsatta beloppet överstiger ka

pitalvärdet av sådana utl1istelscr skall skillnaden återföras till beskattning. 

För att mildra eventuella likviditetsproblcm föreslår beredningen att åter

föringen får delas upp under en övergångstid av högst fem år. Atcrföringen 

kan fördelas mellan åren på siitt den skattskyldige önskar. Finns pensions

stiflelse som tryggar utl1istelse till den tidigare som anstiilld ansedde iigarcn 

kan bolaget enligt gilllande regler före övergången gottgöra sig medel för 

täckande av kostnader för pensionsförsäkring för ägaren. 

Några remissinstanser har riktat kritik mot beredningens förslag att av

siittningarna till pensionsskuldkonto för iigarna skall återföras till beskatt

ning. Man framhåller att dessa avsättningar bör få stå kvar i den nya före

tagsformen, även om ytterligare avsättningar inte kan medges för överlåtaren 

personligen. I annat fall uppkommer en extra belastning på det nya företagets 

rörelsekapital och likviditet. För det fall all det inte finns möjlighet att 

behålla de i aktiebolaget gjorda avsättningarna framförs förslag om utsträck

ning av återföringstiden. Västerbottens handelskammare anser att återför

ingen bör få ske under tio år. Andra remissinstanser förordar all de ordinarie 

återföringsreglerna i 28 * I mom. KL i stället tillämpas, dvs. att som intäkt 
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anses högst en tiondel av disponibla pensionsmedel vid utgången av niirmast 
föregående beskattningsår jiimte kostnad för inköp under året av pensions
försiikring mot engångspremie och avsättning under året till pensionsstif
telse. 

Jag anser för egen del att gjorda avsfötningar till pensionsskuldkonto i 
aktiebolaget för sådana utfästelser som elier övergången avser ägaren av 
företaget inte bör fä stå kvar. Sådan avsättning är nämligen inte llingre 
möjlig att göra i den nya företagsformen. Det torde också, som beredningen 
påpekat, bli mycket ovanligt att bolag med sådana avsiittningar avvecklas. 
Jag kan även acceptera beredningens förslag att återföringar med anledning 
härav skall tas upp till beskattning under en viss övergångsperiocl. Någon 
<inledning att utsträcka denna tid utöver de fem år beredningen föreslagit 
finns enligt min mening inte. 

5.3.2 lnves1erings/iJnder 111. 111. 

Beredningen föreslår att gjorda avsättningar enligt förordningen ( 1955:256) 
om investeringsfonder för konjunkturutjämning eller enligt förordningen 
(J 947: 174) om investeringsfonder skall återföras till beskattning vid taxe
ringen för bolagets sista räkenskapsår i enlighet med ordinarie regler. Något 
10-procentigt tilliigg vid beskattningen eller någon riinta skall dock inte utgå 
i dessa fall. I !'råga om övriga investeringsfonder, där samma regler g~iller 
mr aktiebolag och övriga företagsformer - investeringsfoncl för förlorade 
inventarier och lagertillgångar, investeringsfond för avyttrat fartyg, nyan
skaffningsfond för rörelse och återanskaffningsfond för fastighet - föreslår 

beredningen att dessa fonder får övertagas utan skattekonsekvenser. Några 
särskilda tillägg vid beskattningen skall, i elen mån sådana föreskrivs i or
dinarie regler. inte utgå. Beredningen förutsiitter att regeringen ger tillstånd 
att ta i anspråk konjunkturinvcsteringsfonder före övergången för sådana 
bolag som inte kan genomföra höjningen. 

Någon rcmissinstans anser att t11erföring av konjunkturinvesteringsfond 
bör ske på samma s~itt som föreslagits skola gälla för disponibla pensions
rnedel, dvs. under en rcmårsperiocl. 

Jag instiimmer i beredningens uppfattning att konjunkturinvesterings
foncler inte bör få överföras till det nya företaget. Sådana avs;ittningar ;ir 
n;imligen förbehållna företagsformerna aktiebolag och ekonomiska förening
ar. De tlesta bolag som gjort avs;ittningar till konjunkturinvesteringsfond 
torde med största sannolikhet välja att höja aktiekapitalet. Vidare bör - med 

hänsyn till senare tillkommen lagstiftning om avsättning till arbetsmiljöfond 
(SFS 1974:325) och förslag om avsättning till särskild investeringsfoncl (prop. 
1974: 177) - särskilda regler ges för sådana fonder. Även sådana fondav
sättningar bör återföras till beskattning och medel som innestår på kontot 
återbetalas. Förfarandet med återbetalning kan ordnas i huvudsak efter före
bild från 22 * förordningen (1955:256) om investeringsfoncler for konjunk-
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turutjiimning. Lagakraftvunnen taxering behöver emellertid inte avvaktas. 
I den mån bolag, som inte har möjlighet att höja aktiekapitalet. ansöker 

att få utnyttja ovan nämnda fonder före övergången, kan det enligt min 
mening linnas anledning att ta särskild hlinsyn till detta förhållande vid 
tillståndsgivningen. 

5 .3. 3 R calisa1io11wi11srhes/\a1111i11gen 

Beredningen har föreslagit att överföring av fastigheter och viirdepapper 
som vid avyttring beskattas enligt realisationsvinstreglerna inte skall för
anleda några skattekonsekvenser. Någon skattepliktig realisationsvinst eller 
avdragsgill realisationsförlust skall således inte uppkomma genom likvida

tionen eller tvångsupplösningen. Förslaget avser alla slag av bolag, alltså såväl 
rörelsedrivande bolag som förvaltningsbolag. Avyttras övertagen egendom 
vid senare tidpunkt, skall enligt beredningen frägan om realisationsvinst 
resp. realisationsförlust bedömas med hlinsyn till aktiebolagets anskaffnings
vlirde och anskaffningstidpunkt. 

Remissinstanserna har godtagit beredningens forslag i detta h~inscende. 
Även jag ansluter mig i sak till förslaget. Att i anskaffningskostnaden får 
ingå även övertagarens kostnader anser jag självklart. 

Nlir ett aktiebolags verksamhet övergått till ett för lindamt1let bildat han
delsbolag uppkommer vidare frågan från vilken tidpunkt och till vilken 
anskaffningskostnad andelarna i handelsbolaget skall anses vara förvärvade. 
Beredningen anser att förvärvet av andelarna inte bör få räknas med ut
gångspunkt i tidpunkten för förviirvel av aktierna i bolaget, då detta kan 
leda till en materiellt oriktig realisationsvinstbeskauning. Beredningen finner 
därför att förviirvet av andelarna bör anses ha skett vid den tidpunkt då 
handelsbolaget bildades. Detta ger enligt beredningen det mest riittvisande 
bcskattningsresultatet. I konsekvens hlirmed bör enligt beredningen tiden 
före övergången inte medriiknas vid tilllimpning av reglerna om ackumulerad 
inkomst. Enligt beredningens uppfouning ~ir några slirskilda regler i nu ak
tuella avseenden inte behövliga. 

Några remissinstanser har framfört kritik mol beredningens sti'mdpunkt 

i denna fråga. Det framhålls att andelar bör anses vara förvärvade vid tid
punkten för förvärvet av motsvarande aktiepost i det upplösta bolaget. 

För egen del vill jag framhålla att fnlgan om behandlingen i realisations
vinsthiinseende av andelar i handelsbolag som bildats rör att överta verk
samheten i aktiebolag ligger ni'tgot vid sidan av elen hlir aktuella proble
matiken. Syftet med de nu diskuterade bestlimmelserna lir att underllitta 
fortsatt verksamhet för mindre aktiebolag, dliremot inte att b.::reda enskilda 
delligare s~irskilda skattellittnader i överlåtelsesituationer. En regel som skulle 
möjliggöra för del~igare i nybildat handelsbolag att vid realisationsvinstbe
skattning få tillgodorlikna sig den tid han innehaft aktier i det upplösta 
bolaget och anskaffningskostnaderna för dessa aktier skulle som beredningen 
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p[1pekat kunna leda till oavsedda skatteHittn~1der i lkra situationer. i syn
nerhet LJ:ir deliigaren förut tagit lån i aktiebolaget. \fod hiinsyn hiirtill delar 
jag beredningens uppfattning i denna fr{1ga. 

5.3.5 Föd11.1·111(iäm11i11g 

Beredningen föreslär att den riitt till avdrag för f(irluster i aktiebolagets 

verksamhet, som skulle ha tillkommit aktiebolaget, IYlr övertas av det nya 

foretaget. Beredningen föreslår dock den begriinsningen att sådant avdrag 
inte får överstiga inkomsten i den förviirvskiilla i vilken elen övertagna verk

samheten ingår. I övrigt bör avdrag för ej utnyttjade underskott i aktiebolaget 

rn åtnjutas endast i den utstriil.:kning detta varit möjligt om verksamheten 

fortsatts i aktiebolaget. Detta innebiir att förlustutjiimningsförorclningens 
ordinarie regler om iigarkrets, beloppsgriinser och tidsperioder blir tilliimpl iga. 

i\ ven de underskott i aktiebolaget som ej kunnat utnyttjas till följd av 

de siirskilcla begriinsningsreglerna om avskrivning på fartyg och luftfartyg 
samt kontrakt på sådana tillgångar (46 ~ I mom. tredje stycket KU bör 

enligt beredningen kunna övertas av det nya företaget. 

Frfo de instanser som representerar skatteadministrationen har inviind

ningar framfl.irts mot beredningens forslag. Man framhåller att en s{idan 

bestiimmelse miijliggör skattellyktstransaktioner och anser att bestiimnit:lsen 

bör utg<I eller :llrninstone förses med vissa spiirrar för att motverka skat
teflykt. 

Jag kan instiimma i att de1i fi_ireslagna bestiimmclsen iir den mest tvek
samma av de bestiimmelser som föreslås införda för att uppriitthålla kon

tinuiteten. Med de begriinsningar som beredningen föreslagit anser jag dock 
att beredningens förslag kan godtas. Att införa ytterligare begriinsningar, 

t. ex. att ge förlustavctrag efter dispens eller att begriinsa förlustavdragen 
i tiden, kan enligt min mening ge upphov till oskiiliga konsekvenst:r. Jag 
forutsiittcr naturligtvis att yrkade förlustavdrag blir föremål för en noggrann 
prövning av skattemyndigheterna mot bakgrund av Lie principer jag har 

anfört betriiffande tilliimpningen av den allmiinna skatteflyktsregcln. 

5.4 Övriga frågor 

lkredningen tar iiven upp vissa fdgor som r\ir det taxeringstckniska 1\.ir

farandet vid Ö\'erg{mgen. Beredningen föresUr s{tlunda att till den dekla

ration, i vilken den övertagna verksamheten första gången redovisas, skall 
fogas bestyrkt avskrift av aktiebolagets sista balansriikning. Vidare skall 

aktieholaget liimna namnuppgifter rörande aktieiigarna och - s<'ivitt gmler 
l~lman~holag - iiven hetr~ilfande aktieinnehav. Vidare anser beredningen 
att RSV hör få möjlighet att precisera omfattningen av nödviindiga uppgifter 

nch i övrigt meddela de f(ireskrifter som hehiivs lör det praktiska l(irforancfet 
vid överg{mgen. 
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Jag anser det lämpligt att i den lagstiftning riksdagen har att besluta 
om med anledning av övergång till annan företagsform lämnas vissa grund
läggande regler om uppgiftsskyldighet utöver vad som giiller enligt taxe
ringslagen ( 1956:623). Denna uppgiftsskyldighet kan inte preciseras nu i 
alla avseenden. Därför behövs också en allmän föreskrift om att uppgifts
skyldighet föreligger i fråga om det som har eller kan få betydelse för till
liimpningen av de beskattningsregler som avses skola glilla vid övergång. 

Beredningen berör även frågan om lagfartsstämpel i samband med över
gången. I prop. 1973: 168 s. 20 uttalades att rörelsedrivande aktiebolag som 
fortsiitter verksamheten i annan företagsform bör befrias frän sådan skatt. 
Enligt beredningen bör denna befrielse giilla även fastighet som anv~inds 
i jordbruk eller skogsbruk. Vidare anser beredningen att det bör överv~igas 
att ge befrielse iiven vid överföring av en rörelsefastighet. som iigts av ett 

fastighetsförvaltande bolag, till det nya företag, till vilken rörelsen överförts. 
Beredningen finner det ~iven sbligt att ocks[1 överföring av aktier befrias 
från fondstiimpel. 

Jag instlimmer i beredningens uppfattning att befrielse från stiimpelskatt 
och fondstiimpel bör kunna komma i fråga i de fall som beredningen har 
angett. Enligt min mening finns det dock ingen anledning att generellt 
medge undantag från skatte- eller avgiftsplikt. De fall, som det här kan 
bli fråga 0111, torde röra sig om ett förhållandevis begränsat antal. Regeringen 
bör därför, med stöd av 56 ~ stämpelskatteförordningen ( 1964:308) som också 
gäller i fråga 0111 fondstämpeln, kunna ge befrielse från eller återbetalning 
av skatt eller avgift i här avsedda fall. Till grund för regeringens bedömning 
bör ligga skattemyndigheternas prövning av .övergången. 

De av mig fdroniade reglerna om den skattemässiga behandlingen med 
anledning av övergång till annan företagsform bör, som beredningen före
slagit. triida i kraft den I januari 1975. 

Jag hitr~ider slutligen beredningens förslag att deklarationer för deliigare 
inom samma handdsbolag skall kunna hand!Uggas inom en taxcringsniimnd 
i varje liin. Detta förfarande hör kunna tilliimpas första g[111gen vid 1975 
ärs taxering. 

6 Hemställan 

Under äberopande av det anförda hemstiiller jag att Kungl. Maj:t föreslår 
riksdagen 

att antaga inom finansdepartementet uppr~ittade förslag till 
I. lag om den skattemässiga behandlingen med anledning av 

övergång från aktiebolag till annan företagsform, m. m., 
2. lag 0111 lindring i taxcringslagen (I 956:623). 
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Med bifall till vad föredraganden sålunda med instiimmande 

av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t 

Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den 

lydelse bilaga till detta protokoll utvisar. 

Ur protokollet: 

Brilfa Gyllensten 




