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Regeringens proposition
1978/79:42
om inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder i inkomstslaget annan fastighet, m. m.;
beslutad den 2 november 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll.
På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN
INGEMAR MUNDEBO

Propositionens hurndsakliga innehåll
Genom den nya bokföringslagcn (1976:125) har många fastighctsäg;ire
blivit bokföringsskyldiga, vilket bl. a. innebär att de skall redovisa sin
fastighetsinkomst enligt bokföringsmässiga grunder. Vid inkomstbeskattningen gäller däremot fortfarande att inkomst av annan fastighet skall
beräknas enligt den s. k. kontantprincipen. För att ge fastighetsiigarna
möjlighet att i större utsträckning lägga bokföringen till grund för taxeringen
föreslås i propositionen att ägare av fastigheter som beskattas enligt s. k.
konventionell metod samt schablonbeskattade bostadsrättsföreningar,
bostadsaktiebolag och allmännyttiga bostadsföretag skall få rätt att i fortsättningen tillämpa bokföringsmässig inkomstberiikning vid taxeringen. Vidare
föreslås en utvidgning av begreppet förvärvskälla i inkomstslaget annan
fastighet och uttryckliga bestämmelser som anger när annat räkenskapsår än
kalenderår får utgöra beskattningsår.
De nya bestämmelserna föreslås bli tillämpliga första gången vid 1979 års
taxering.
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1 Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattclugcn ( 1928:370)
dels att 3 §, 26 § 1 mom., 41 !i, anvisningarna till 3 §. punkt 2 av
anvisningarna till 18 §.punkt 7 av anvisningarna till 25 §samt punkterna 1
och 2 av anvisningarna till 41 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att till anvisningarna till 24 § skall fogas en ny punkt, 10, och till
anvisningarna till 25 ~ två nya punkter, 8 och 9, av nedan angivna
lydelse .

.N 11varandc

~wlrlse

H1
Med tax e r i n g så r förstås i denna lag det kalenderår, under vilket
taxering i första instans verkställes,
och med be s k a t t n i n g s å r det
kalenderår, som närmast föregått
taxeringsåret, eller, där räkenskapsår
icke sammanfaller med kalenderår,
det räkenskapsår, som gått till ända
närmast före den 1 mars under
taxeringsåret.
(Se vidare anvisningarna.)

Med tax e r i n g sår förstås i denna lag det kalenderår, under vilket
taxering i första instans verkställes.
och med besk al l n i n g sår det
kalenderår, som närmast föregått
taxeringsåret, eller, där räkenskapsår
icke sammanfaller med kalenderår
(brurer räkenskapså1). det räkenskapsår. som gått till ända niirmast
före den 1 mars under taxeringsåret.
tSe vidare anvisningarna.)

26 §
1 mo m. Vad som återstår av
I mo m. Vad som återstår av
intäkt av annan fastighet, sedan intäkt av annan fastighet, sedan
avdrag enligt 25 § gjorts, utgör avdrag enligt 25 § gjorts och.om
inräkler och awlrag har beräknars
netto i n läk t av annan fastighet.
enligr bokforingsmässiga grunder.
hänsyn ragirs rill in- och 111gåendc
balans. utgör n c t t o i n täkt av

annan fastighet.
41
Inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse skall beräknas enligt
bokföringsmässiga grunder, i den
mån dessa icke stå i strid med
särskilda bestämmelser i denna lag.
1Senaste lydelse 1957:59.
2senaste lydelse 1972:741.

§2

Inkomst av jordbruksfastighct eller rörelse skall beräknas enligt
bokföringsmässiga grunder, i den
mån dessa icke stå i strid med
siirskilda bestämmelser i denna lag.
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Föreslagen

~rdl'!se

A"ven inkom.1·1 ar annan fas1ighe1
bNäknas enlig! boViiringsmässiga
grundN i defall som angil'lls i punk/ l
a1' anvisningarna.

I andra föll iin nu sagts skäll inllikl anses hav<i åtnjutits det beskattningsår,
under vilket intiikten blivit for den skattskyldige 11l1giinglig for lyftning, och
skall utgift eller omkostnad anses belöpa på del beskanningsår, varunder
ll!giflen betalats eller omkostnaden iigt rum. Sådan speciell skatt, avgift eller
ränta. som ingår i slutlig eller tillkommande skal! enligt uppbördsl<igen,
iivensom r~inta å kvarstående skal! enligt samma lag anses dock belöpa på det
beskattningsår då den slutliga eller tillkommande skatten påförts.
(Se vidare anvisningarna.)

Am·isningar

s

till 3
I denna paragraf angives vad som
I denna paragraf angivcs vad som
avses med de i lagen använda <ivses med de i lagen använda
beteckningarna "taxeringsår'" och beteckningarna "taxeringsår" och
"'beskattningsår".
"beskattningsår". Bmtet räkenDet kan s111ndom ifllrä.ffa, all säsom

skapsår räknas som beska11ningsår.for

beska11ningsär skall räknas en kortare
eller längre lid än l 2 mänader. Om
nämligen en {lerson bii1jar eller slutar
11äringsrerksamhet under el! är, som

l'iss .forvärl'skiilla under .fiirwsä11ning
all inkomslen m'.fijrl'iirl'skällan beräknas enligt bokföringsmässiga grunder i

eljest är all anse säsum beskallningsiir. kommer hans_fiJrsla eller sisla
räkenska{I all on1fa11a allenast den lid
a1· samma är, 1•anmder han drivit
11äringen. och denna tidsperiod skall i
s/idantfall anses säsom beskallningsdr. En omläggning av räkenskapsdre/
kan ock.föranlC'cia. all e1t 1·isst beskallningsår hlir längre eller kortare än l 2

Som yllcr/igare jiimtsäl/ning gäller
a) i.fi"dga om skallskyldig. som enligt
l § bokfiiringslagcn (1976:125) är
bokföringsskyldig. a11 .foreskrifiema i
12 .,1· nämnda lag iak11agits:

månader. Sker omläggningen {lä del
säll. all el! räkcnska{lsårjiirlänges all

enlighel med beslämmelscrna i 41 §.

b) i.fi'åga om skallskyldig, som skall
.fora räkenskaper cnl(~t jordbruksbok.fiiringslagcn (I 95 l: 793). all j(ireskrif~
1ema i l l

.~·

nämnda lag ialmagits;

samt
c) i .fi"åga om ska11skyldig. som inte

0111/alla ml'!" än l 2 månader, kan del

nämms undN a) eller h}, all räken-

inträ/fä. all den ska11skyldige el/ år

skapsåret

icke alls skall /axeras. liksom det vid

mqj-drn 30 april, den l juli-den 30

omläggning genom .forkor1ni11g ar el!

juni. den l september-den 3 l augus1i
ellff lid som enligt l 2 .,1· .försla stycket
boAföringslagen (1976:125) medgil'its

räkenska{lsär kan hända, all den
skallskrldige Clt år skall laxeras .fiir

omtä11ar

tiden

den
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11• å beska11ningsår, a1· l'ilka det
senare är kortare än 11 månader.
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Föreslagen

~wlelse

.för annan ar den ska11s/...yldige bedriren l'erksamhet.
liar ska11s/...yldig, sum al'ses i.första
s~vcker c), påbii1jat eller 11pphört med
l'er/...samlwten eller lagt om räkenskapsåret, skall räkenskapsårer 11rgöra
beskattningsår uran hinder av att det
on1ta11ar annan tid än roll' månader.
Räkenskapsår som 11tsträcks att omfa11a längre tid än aderton månader
skall dock inre i någorfall räknas som
he;,kattningsår. Inre hel/crskall räkenskapsår som lagts om ri/I annan tid än
kalenderår räknas som beskattningsår
i annar .fall än då omläggningen har
ske// för alf få samma räkenskapsår
.för fbrviil"l'skällan i .fi"åga som .fiir
annan av den skattskyldige bedriven
verksamhet för vilken brutet räkenskapsår godtages som beskartningsår.
När ska11s/...yldig börjar eller slutar
viss l'erksamhet och när omläggning av
räkenskapsår sker, kan beskallningsårer komma att om/alla kortare eller
längre tid än rofr månader. Ar denna
paragrafföljer alf det i sådana.fall kan
inträ.fl'a all den skaflskyldige el/ år inte
alls skall taxeras eller arr han e/f år
skall raxaas jbr rvå heskarrningsår.
Urgör hrurer räkenskapsår enligt
bestämmelserna i första och andra
sryckena heskalfningsår j(ir annan
fasrighet och inrättas .fastigheten under löpande räkenskapsår Jiir ändamål som avses i 24 _,,. 2 mom .. skall det
räkenskapsåret anses ol'slutat dagen
före den dag då fasrigheten blivir
färdigställd/iir nämnda ändamål. Det
därpå .följande beska1111ingsåret om.lallar tiden till utgången av det då
innernrande kalenderåret.
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N111·ara11de (1·delse

Beskattningsåret, sådant det i denna paragraf bestiimts, avser naturligtvis
normala förhållanden. Uppkommer friiga om eftertaxering, kan beskattningsåret komma att ligga längre tillbaka i tiden. Beskattningsår blir i dylikt
föll det år, som enligt huvudregeln skulle varit beskattningsår, om taxering
skett i riitt tid.
till 18

~

2. Aven i.fi'åga om annan/äst(~hel
torde .fiirvä1vskälla i allmänhet samman/"alla med tiL\"eringsenhel. Flera
1axeringsc11heter hildar dock i ägarens
hand en .förvän·skälla. om de brukas
1illsamma11s som en/iirvaltningsenhet.
I "ic/ hediimancle ar ji"ågan om .flera
1axNingsenhelN skall anses som en
.fiin·almi11gsmhe1 iak11ages i tillämpliga delar w1d som sägs ovan under
punkt I. Fastighetsbolags fastighetsinnehav torde i regel utgöra en
/ii1w1l111i11gsc11hct. Aven r. ex. en enskild pffsons innehar a\' hyresfasligheter utgiir en .förvaltningsenhet, om
fastighc1ema, på säll anges under
punk! I, står under gemensam
ledning, .förvaltning och drifi. Som
exempel på förvaltningsenhet kan
också nämnas villor på brunns- eller
badorts;.mliiggning och .fi"itidshus
o. d. på en fastighet.
Vad som sägs i _fjärde stycket al'
punkt I gäller även i.fi"åga om annan
.fästighet.
Därest skattskyldig helt eller delvis använder egen fastighet i av honom
bedriven rörelse, ingår hyresvärdet av fastigheten. i den mån den sålunda
disponerats, i intäkten av rörelsen och skall IOljaktligen icke upptagas såsom
intiikt av annan fastighet, liksom omkostnader och utgifter för sålunda
använd fastighet eller del därav icke fä avdragas från intäkt av annan
fastighet.

23 Om .flera fastiglw1cr ar a1111a11

fastighets natur i iiga/"l'ns hand rnrit
att anse som ./iirralt11i11gsc11het, gäller
därom rnd m·an under punkt I är sagt
angående jordbruk.~/äslighet. Inkomsten ar fastigheterna skall, om en
./iin.·altningscnhet .fiireligger. ffd111·isas
såsom .f/111e11 ur en Jiirrärrskälla.
Sdsom exempel på 1Mik forvaltningsenhet kan angivas villord en brunnseller badortsanläggning. sommarställen å en fastighet m. m. lll'I. Likaledes
torde fastighetsbolags fastighetsinnehav i regel utgöra e 11./c'irviin•skälla.
Av rikt iir emellertid. att i 111111äm11cla
fall kral'et il.tästighetemas karaktär ar
./Örvalt11i11gsc11het upprätthålles.

3
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till 24

~vdclsc

*

W. Har skattskyldig ji_ir årl'I .före
beskallningsdret beräknat inkumst av
anm111 ji:Jstighet enligt de gmnder som
anges i 41 ,1· andra stycket men
beräknar den skattskyldige inkomsten
.för heskallningsåret enligt bokfijrings··
mässiga gmndl'I'. jiJljer m· punkt I
.första stycket av anvisningama till 41 -~
att den skal/skyldige vid beräkning av
ne11ointäkten/iir beskattningsåret inte

skall upplaga värde av ingående skulder. Som ingående skuld skall dock
upptagas
a) inkomst som har 11pph11rits i slutet
O\' detjöregående året men, med stöd
a1• bestämmelserna i punkt 2 .första
stycket av anvisningarna ri/141 §, inte
tagits till heskallning jör det dret,
och
b) utgi/i sum är obetald l'id beskallningsårets ingång men, med stöd a1•
bestämmelserna
andra stycket
nämnda anvisningspunkt, dragits a1·
l'id beräkning m· netlointäktenji.ir det
.föregående året.
Beräknar skal/skyldig intäkr al'
annan fastighet enligt 2 eller 3 mom.
men har den ska11skyldigejör årerjöre
beskallningsåret beräknat intäkten
enligt I mom. med Tillämpning ar
bo/.;föringsmässiga grunder, skall som
intäkt för beskattningsåret - Uliil'er

vad i 1 mom. anges - upptagas el/
belopp motsvarande skillnaden mellan
anskaJ/i1ingsvärdet av .fastighetens lager 1•id ingången m· heskallningsårer
och der bokfbrda värdet ar lagret enligt
senaste balansräkning.
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till 25 ~
7. 1lar skattskyldig under ett
7. Ilar skattskyldig under ett visst
visst beskattningsår haft kostnader beskattningsår haft kostnader ej
ej understigande 6 000 kronor för understigande 6 000 kronor för repareparation och underhåll av fastig- ration och underhåll av fastighet,
het, varav int:ikterna beräknas enligt varav intäkterna beräknas enligt 24
24 ~ I mom., får han utan hinder av
I mom., får han utan hinder av 41
41 §och punkt lav anvisningarna till och anvisningarna till samma parasamma paragraf efter eget val göra graf efter eget val göra avdrag för
avdrag för kostnaderna vid taxering kostnaderna vid taxering för beskattför beskattningsåret i fråga eller för ningsåret i fråga eller för något av de
något av de två niirmast följande två närmast följande beskattningsbeskattningsåren. Avdraget får även åren. Avdraget får även fördelas
fördelas mellan dessa tre år på sätt mellan dessa tre år på siitt den skattskyldige önskar.
den skattskyldige önskar.
4

*
*

8. Har ska11skyldig .för årer fÖrC'
beska1111ingsåre1 beräknar inkomsr m•
annanfast~~het enligt de gmnder som
anges i 41 .~· andra srycker men
beräknar den skal/skyldige inkomste11
,liir beskallningsårer enligt bok/<iringsmässiga gru11der, .fö(ier av punkt I
.fiirsta s(vcker al' anvisningarna till 41 §
all de11 skattskyldige vid beräk11ing av
nelloiflläktenfi.ir beska1111ingsårC'I iflle
skall upptaga l'ärde m· ingående lager
och/iJrdringar. Som ingåendefordran
skall dock uppragas
ai inkomsr som blir rilfi;änglig .fur
Mining i bö(ian av beskallningsåret
men. med stöd av bcsrämmelsema i
punkr 2.försra srycket av anvisningarna
till 41 §, tagits till heskatlfling/iJr der
.föregående dret, och
b) utg!li som har betalats i slutet m·
dl't./(jregående årer men, med stöd av
besrämmelsema
andra stycket
nämnda anl'isningspunkt, inte dragits
av vid beräkning al' nettointäkten ji>r
4
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dl'! året.
Beräknar skattskyldig imäkt a1•
annan fastighet enlig! J4 .1'i J mom.
men har den skattskyldige.för året.före
beska1111ingsåre1 beräkna! i111äkten
enligt 24 .~ 1 eller 3 mom. med
1illämpning a1· ho~fiiringsmässiga
gm11der, skall ardrag.fr>r heska1t11ingsåre1 medges .fiir giildriinta, som har
betalats del .fiiregåencle årl'I men
Uflfllagits som utgående.fimlran.för det
året, medan d andra sidan avdrag inte
skall mc<l~es.fiir gäldränta som betalas
under beska11ningsåret men har redovisats som utgående skuld j(ir det
.fiiregående året.
9. Bes1ämmclscma i [Jllnkt JO av
am•isningama till 29 ~1· om dril(tiir/ust
och kapita{fiir/us1 i rörelse gäller i
tillämpliga delar bcträ/Tande annan
fastighet l'arar inkomsten beräknas
enligt bokfbringsmäss~~a grunder.

till 41 ~
1. 5 Inkomst av jordbruksfastighet
I. Inkomst av jordbruksfastighet eleller rörelse skall beräknas enligt
ler rörelse skall beräknas enligt
bokföringsmässiga grunder. Hänsyn
bokföringsmässiga grunder. För
skall diif:/ör tagas till in- och utgående
skattskyldig, som haft ordnad boklager av varor, däri inbegripet djur,
föring, skall beräkningen av inkomst
råmaterial, hel- och halvfabrikat
ske på grundval av hans bokföring
m. m., samt till fordringar och skulmed iak !tagande av hestämme/serna i
der. Som värde av ingående lager,
denna am·isnings{Junkt. Vid inkomstfordringar och skulder skall därvid
beräkning enligt bokföringsmässiga
upptagas värdet av närmast föregå .. grunder tages hänsyn till in- och
ende beskattningsårs utgående lager,
utgående lager av varor, däri inbefordringar och skulder. Bestämmel ..
gripet djur, råmaterial, hel- och halvserna i 41 ~ om lager få i varvsrörelse
fabrikat m. m., samt till fordringar
tillämpas även i fråga om skepp eller
och skulder. Som värde av ingående
skeppsbygge, på vilket den skatt-·
lager, fordringar och skulder skall
därvid upptagas värdet av närmast
skyldige utfört eller avser att utföra
5Scnaste

lydelse 1977: 1172.
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Föreslagen

arbete i iåe oväsentlig omfattning,
utan hinder av att den skattskyldige

föregående beskallningsårs utgående lager, fordringar och skulder.

avyttrat skeppet eller bygget. Vad nu

Bestiim melserna i 41 § om lager få i

föreskrivits gäller dock endast intill
dess skeppet eller skeppsbygget leve-

varvsrörelse tilWmpas även i fråga
om skepp eller skeppsbygge, på

Vad som

vilket den skattskyldige utlört eller

avses med skepp framgår av sjölagen

avser att utföra arbete i icke oviisent-

(1891:35 s. 1).

lig omfallning, utan hinder av all
den skattskyldige avyttrat skeppet

rerats till förvärvaren.

eller bygget. Vad nu föreskrivits
giiller dock endast intill dess skeppet
eller skeppsbygget levererats till l'örviirvaren. Vad som avses med skepp
framgår av sjölagen ( 1891 :35 s. I J.
Inkomst ar annan .Jasrigher som
al'ses i 24 §I eller 3 mom.fdr beräknas enlig! bokjiiringsmä.1:\·iga gmnder
pd säll anges i.föregårncle stycke. Har
skarrskyldig .fiir l'issr heskarrningsdr
bt'räknat inkomst m· annan jast(1?.hct
enligt bokföringsmässiga grunder.
skall elen skarrskyldige äl'en .Jör nästjliljande bcskallningsår beräkna inkomsren en/igr sddana grundl'I' om
besrämme/serna i 24

.11·

I eller 3

1110111.

är 1illämpliga dl'/ cire1. I ,li'åga 0111
fasrighet som avses i 24 ~1· 3 mom.
gäller clock vad som sagts i,liircgdende
stycke endast i elen mdn annat inre
.fii/ier m· 24 .~· 3 1110111. och 25 .11· 3
mum.

För skattskyldig, som haft ordnad
bokföring, skall beräkningen av inkomst ske på grundval av hans
bokföring med iakttagande av/ii/iandc.

Därest vinstresultatet påverkats därav, att bland intlikter upptagits sådana
intäkter, vilka icke skola beskattas såsom inkomst, eller uteslutits intiikt, som
skolat medräknas, eller bland utgifterna avförts sådana poster, för vilka vid
inkomstberäkningen avdrag icke får ske, skall företagas erforderlig justering
av det bokföringsmlissiga vinstresultatet till överensstämmelse med en

Prop. 1978179:..iz
Nururandc

~rdel.1c

10

Fiireslagrn lrde/sc

inkoms1beriikning enligt de i denna lag stadgade grunder.
Den i riikenskaperna gjorda viinlesiittningcn å 1illgångar avsedda for
omsiillning eller förbrukning (lager) skall vid inkomstberiikningen god lagas,
diirest denna viirdesä1tning icke står i strid med vad nedan sägs.
Lagret vid beskattningsårets utgång får it:ke upplagas 1ill liigre belopp än
fyrtio procent av lagrets anskaffning,;viirde eller, om å1eranskaffningsviirdet
pä balansdagen lir liigre, sistniimnda ':iirde, i förekommande fall efter avdrag
for inkurans. Dock fä.r lager av djur p[1 jordbruksfastighet eller i renskötselrörelse il:ke upptagas 1ill lägre belopp lin fyrtio procent av de viirden som
riksskatteverket fas1s1lillt::r for olika slag av djur i skilda åldersgrupper på
grundval av gem>msni1tspriserna på dessa djurslag under en period av 1olv
manader närmast l'i.ire den I oktober beskattningsåret. Om sådant vlirdc icke
fastsliillts, t. ex. i fråga om siirskilt dyrbara avelsdjur, får djuret upplagas liigst
lill fyrtio procent av allmiinna saluvlirdet.
Olirest viirdct å lagret, beräknat till anskaffnings- eller återanskaffningsviirdet och i förekommande fall efler avdrag for inkurans, uppgår till liigre
belopp än som motsvarar medeltalet av viirdena å lagren vid utgången av de
två närmast föregående beskattning:såren (jämförelscären), må lagret vid
beskaltningsärets utgång i stiillel upptagas till lägst elt belopp motsvarande
fårslniimnda värde å detta lager efter avdrag med sextio prot:enl av sagda
medeltalsvärde. Dlirvid skola såsom värden å lagren vid jiimförelseårens
utgång hava upptagits anskatrningsvilrdena eller, därest återanskaffningsviirdcna å balansdagarna i fråga varit Jiigrc, sistniimnda viirden, i förekommande
fall efter avdrag för inkurans. I fråga om djur på jordbruksfas1ighet eller i
renskölselrörclse giiller dock att värde! av djuren skall hava upptagits lill fulla
det viirde som riksskattcverket fastställt enligt föregående styt:ke eller till
fulla allmänna saluviirdet. Föreligger sådant fall att sextio procent av
nyssniimnda medeltalsvärde översliger värdet av lagret vid beskattningsårets
utgång, må avdrag åtnjutas jämväl får det överskjutande beloppet, därest en
hiiremot svarande avsättning i räkenskaperna gjorts till lagerregleringskonto.
Då avdrag för sådan avsättning meögivits, skall avsättningen återföras till
beskallning nästföljande beskattningsår, diirvid frågan om avdrag for förnyad
avsättning till dylikt konto får prövas enligt bcstiimmclserna ovan. Ingå i
lagret råvaror eller stapelvaror, må iagret av sådana varor eller del därav
upptagas till liigst sjuttio procent av viirdet å tillgångarna i fråga bcriiknat efter
lägsta marknadspris under beskattnir,gsåret eller under någo1 av de närmast
föregående nio beskattningsåren. Diires1 sis1 angivna grund får viirdcring av
varulagret eller del cliirav tilliimpa1s, :;kall vad ovan sligs om värdering med
hiinsyn tagen till medeltalel av värdena å lagren vid utgången av de två
niirrnas1 föregående beskattningsåren icke giilla.
Utan avseende å vad förut stadgats angående den liigsta viirdesiillning å
lagrcl, som vid inkomstberiikningen kan godtagas, må det liigre viirde å lagret
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godtagas som skattskyldig med hänsyn till föreliggande risk för prisfall visar
vara päkallat.
Vad i !Cmte och sj:itte styckena h:ir ovan siigs angående det liigsta värde å
skattskyldigs varulager. som mei vid inkumstberiikningen godtagas. har icke
avseende å pcnningfOrvaltande företags och forsäkringsfriretags placeringar
av förvaltade medel i aktier. obligationer. lånefordringar m. m. eller å
skattskyldigs lager av fastigheti:r och liknande tillgångar beträffande vilka en
siidan viirdesiittning linnes icke vara godtagbar. Viirdet ä lager av nu avsedda
tillgångar skall upptagas till vad som med hänsyn till risk l(ir förlust. prisfoll
m. m. framstiir såsom skiiligt.
Förviirvas aktie i svenskt aktiebolag av skattskyldig. som driver bank- eller
annan penningrörelse eller tlirsiikringsrörelse. eller av annan skattskyldig, for
vilken aktien utgör varulagertillgång. och är det icke uppenb<irt att den
skattskyldige därigenom erhiiller tillgång av verkligt och siirskilt värde for
honom med hänsyn till hans rörelse. må sådan nedgång i aktiens viirde som
beror på utdelning till den skattskyldige av medel, vilka vid forviirvet funnos
hos det utdelande bolaget och kke motsvara tillskjutet belopp, ej föranleda att
aktien vid inkomstberäkningen för den skattskyldige upptages till lägre
belopp än som motsvarar hans anskaffningskostnad får aktien. Har denna,
innan sådan utdelning skett. upptagits till liigre belopp än den skattskyldiges
anskaffningskostnad, må aktien vid utgången av det beskattningsår,
varunder utdelningen riger rum, ic:ke upptagas till lägre belopp än aktiens
viirde i beskattningshiinsecndc vid ingången av samma år med tilliigg av ett
belopp, som motsvarar skillnaden mellan den skattskyldiges anskaffningskostnad för aktien och niimnda värde. dock högst av det utdelade beloppet.
Sker utdelning utan att det vrirde för aktien. som ligger till grund för
beräkningen av den skattskyldiges inkomst. påverkas och medför detta att
den skattskyldige efter överlåtelse av aktien eller upplösning av bolaget
redovisar förlust. skall clärifrån avräknas det belopp som motsvarar utdelningen. Utdelning som avses i detta stycke anses i första hand gälla andra
medel än sådana som motsvara tillskjutet belopp. Vad som sägs om aktie i
detta stycke äger motsvarande tilliimpning på andel i ekonomisk förening.
Med tillskjutet belopp avses d:irvid inhetald insats.
Avdrag lör inkurans må i\:ke medgivas med större belopp än vad den
skattskyldige enligt vid självdeklarationen fogad utredning visar svara mot
elen konstaterade värdenedgången å lagret å balansdagen. Oaktat vad nu sagts
må dock avdrag för inkurans medgivas med fem procent avdet lägsta utav
lagrets anskaffnings- och återanskaffningsvärden. därest detta ej framstår
såsom uppenbart opåkallat. eller med det högre procenttal därav som
riksskatteverket kan h<iva for lagren inom vissa brans~:her eller hos vissa
grupper av skattskyldiga angivit.
Vid best~immandet av lagrets anskalTningsvärde skall så anses som om de
lagertillgångar. vilka kvarligga i lagret vid besk:ittningsårets utgång, iiro de
senaste av den skattskyldige anskaffade eller av honom tillverkadt.:. För
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tillgångar, som den skattskyldige lramstiillt eller bearbetat, skola s{1som
ansk:.Jffningsviirde anses direkta til Iverk ni ngskostnader (materialkostnader
och arbetslöner) ökade med ett tifögg som motsvarar vad som av de indirekta
tillverkningskostnaderna skmigen belöper å nu ifrågavarande tillgångar.
diirvid hiinsyn dock icke behöver tagas till riinta å eget kapital.
Nedskrivning av viirdet å rlittigheter till leverans av lagertillgångar enligt ej
fullgjorda köpekontrakt må godkiinnas endast i den mi'.m det visas. att
inköpspriset för tillgångar av samma slag å halansdagen understiger det
kontraherade priset. eller det göres sannolikt, att dylikt prisfall kommer att
intrLiffa innan tillgängarna levereras eller av den skattskyldige i oflirändrat
eller förädlat skick lcirsiiljas. 13etriiffonde värdet å riittigheter till leverans av
maskiner och andra mr stadigvarande bruk avsedda inventarier enligt ej
fullgjorda köpekontrakt må nedskrivning av v~irdet cmra godkiinnas endast i
den mån den skattskyldige visar. att inköpspriset för tillgangar av samma slag
å balansdagen understiger det kontr.Jherade priset, eller det göres sannolikt.
att dylikt prisfall kommer att intriiffa innan tillgångarna levereras.
Vad här är stadgat giiller särskilt då fråga är om bestimmandet av det år,
varunder en inkomst skall anses hava åtnjutits eller en utgift skall anses hava
ägt rum. I sistnämnda avseende gäller alltså. att inkomst skall anses hava
åtnjutits under det år. då densamma ~nligt allmänt vedertagen köpmannased
eller enligt vad som hetriiffande jordbruk ~ir allmänt brukligt bör i räkenskaperna uppföras såsom inkomstposl, även om den (innu icke av den
skattskyldige uppburits i kontanta penningar eller eljest kommit honom
tillhanda t. ex. i form av levererade varor, fullgjorda prestationer eller på
annat härmed jämförligt sätt. Vad sålunda gäller i fråga om inkomstposterna
har motsvarande tilliimpning i fråga om utgiftsposterna. Avdrag för tantiem
eller liknande ersättning från fåmansföretag till företagsledare eller honom
närstående person tar dock åtnjutas först under det år då ersiittningen har
utbetalats eller blivit tillgänglig för lyftning. I fråga om tiden för inkomst- och
utgiftsposters upptagande enligt bokföringsmässiga grunder tilliimpas i
allmänhet det forfaringssiitlet. all fordringar uppföras såsom inkomst under
det år. då de uppkomma, och all riinteintäkter h~införas till inkomsten for det
år, på vilket de belöpa. i bägge fallen oberoende av huruvida de verkligen
intlutil under nämnda ar eller icke. Å andra sidan lärer det vara vedertaget. att
förskottsvis influtna r(intor. som till större eller mindre del belöpa å ett
kommande år, till denna del bokföringsmässigt hänföras till det sistnämnda
årets inkomst. Avdrag för ränta pt lån ur statens lånefond för lån med
uppskjuten ränta åtnjutes för det år då r~intan har betalats.
Har avverkningsrätt till skog upplåtits mot hetalning. som skall erläggas
under loppet av flera år. må såsom intäkt för varje år upplagas den del av
köpeskillingen. som under samma år intlutit. Avdrag för minskning i
ingående virkesförråd m. m., vartill upplåtaren kan vara berättigad. fördelas
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därvid på de särskilda åren i förhållande till den under varje år innutna
likviden.
1.fi·åga om avdrug.f{jr kosrnader/(jr
rrparation och underhåll a1• fastighet
varav imäktema beräknas enligt 24 .11·
I mom. gäller äl'en punkt 7 Cl\' a11vis11i11garna till 25 .f
Om beskattningsmyndighet. med frångående av den skattskyldiges på
hans räkenskaper grundade inkomstberiikning, såsom inkomst för ett år
beskattat vinst, som enligt de vid bokföringen tillämpade grunderna först ett
senare år framkommer såsom bokföringsmiissig vinst, skall vid inkomstberäkningen för det följande år, då vinsten i bokföringen kommer till synes, det
sistnämnda årets i bokföringen redovisade vinstresultat med hänsyn hiirtill
justeras på sådant sätt, att elen redan beskattade vinsten icke för det året änyo
tages till beskattning.
Motsvarande gäller för det fall. att beskattningsmyndighet ansett förlust,
av beskaffenhet att avdrag därför får ske, icke böra beaktas vid inkomstberäkningen för det år, under vilket den kommit till synes i räkenskaperna, eller
beskattningsmynclighet eljest något år frångått elen skattskyldiges bokföring i
avseende, som kan hava inflytande på följande års inkomstbcriikning.
2. 0 I fråga om annan förv~irvskälla
2. I fråga om annan förvärvskiilla
än jorclbruksfastighet eller rörelse än jordbruksfastighet, annan fastiggäller såsom allmän regel, att in- het varar inkomsten hrräknas enlf~t
komst skall anses hava åtnjutits bo/.;föringsmässiga grunder eller rörelunder det år, då densamma från den se gäller såsom allmän regel, att
skattskyldiges synpunkt är att anse inkomst skall anses hava åtnjutits
såsom verkligen förvärvad och till under det år. då densamma från den
sitt belopp känd. Detta är framför allt skattskyldiges synpunkt är att anse
förhållandet, då inkomsten av elen såsom verkligen förv~frvad och till
skattskyldige uppburits eller blivit sitt belopp känd. Detta iir framför allt
för honom tillgänglig för lyftning förhållandet, då inkomsten av den
eller. såsom i fråga om bostacls- skattskyldige uppburits eller blivit
förmån och andra förmåner in för honom tillgänglig för lyftning
natura, då elen på annat sätt kommit eller, såsom i fråga om bostadselen skattskyldige till godo, detta förmån och andra förmåner in
oberoende av huruvida inkomsten natura, då den på annat sätt kommit
intjänats under året eller tidigare. den skattskyldige till godo, detta
Vissa intäkter, t. ex. av tjänst, ränta å oberoende av huruvida inkomsten
i bank eller annan penninginrättning intjänats under året eller tidigare.

6

Senaste lydelse 1972:741.
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Vissa intäkter, t. ex. av tjänst, ränta å
i bank eller annan penninginrlittning
innestående medel o. s. v., kunna
dock hänföras till näst föregående års
inkomst, ehuru de icke uppburits
eller varit tillgängliga for lyftning
förriin efter ntimncta års utg1mg.
Förutsättningen härför iir emellertid,
att de intjänats under beskattningsåret och uppburits eller blivit för
lyftning tillgängliga omedelbart efter
det årets utgång eller i varje fall så
tidigt under nästfoljande år, att de
praktiskt taget kunna hänföras till
inkomsten under beskattningsåret.
Likaledes böra vissa intäkter, t. ex.
hyror av en hyresfastighet, vilka
innutit redan före beskattningsårets
ingång, hänföras till n;imnda års
inkomst, därest de avse beskattningsåret eller del därav samt inllutit
omedelbart före årets ingång.
Å andra sidan skola utgifterna och omkostnaderna för inkomstförv;irvet
avdragas från intäkten under det år. då de verkligen blivit av den skattskyldige bestridda, även om de avse inkomst. som tidigare förvärvats eller först
under ett senare år beriiknas inflyi.a. Även här gäller, att en utgift, som
verkstiillts under året före eller efter beskattningsåret, kan vara att praktiskt
taget hänföra till utgift under beskattningsåret. Så kan exempelvis. om r~inta å
en i en hyresfastighet intecknad skuld erlagts omedelbart efter beskattningsårets utgång, räntan vara att anse såsom utgift under beskattningsåret,
nämligen för det fall, att räntan hänför sig till beskattningsåret. Om avdrag för
kostnader för reparation och underhåll av sådan fastighet, varav intäkterna
beräknas enligt 24 I mom .. giiller även punkt 7 av anvisningarna till 25 *·I
fråga om avdrag för utgifter, som hänföra sig till realisationsvinst, gälla
särskilda bestämmelser (jfr anvisningarna till 36 ~punkt I).
I enlighet hiirmed skola fordringar för utfört arbete räknas såsom intäkt för
det år, varunder de innyta, och utgifter. vilka icke omedelbart guldits,
avriiknas från intäkterna för det år, varunder de betalas. Ränta å penningar,
som innestå i bank å sådan räkning, i1 vilken räntan gottskrives insiittaren per
den 31 december, anses såsom nämnda dag influten intäkt, medan diiremot
ränta å penningar, som innestå å annan räkning, räknas såsom inkomst för
det år, då riintan förfaller till betalning, även om räntan till någon del belöpt å

innestående medel o. s. v., kunna
dock hänföras till nästföregåemle är:>
inkomst. ehuru de icke uppburits
eller varit tillgiingliga for lyftning
förriin efter niimnda års utgång.
Förutsättningen hiirför är emellertid,
att Lie intj~inats under beskattningsåret och uppburits eller blivit för
lyftning tillgiingliga omedelbart efter
det årets utgäng eller i varje fall s;i
tidigt under nästföljande år, att de
praktiskt taget kunna hänföras till
inkomsten under beskattningsåret.
Likaledes böra vissa intiikter, t. ex.
hyror av en hyrcsfastighet, vilka
influtit redan före beskattningsåret~;
ingång, hänföras till nämnda års
inkomst, därest de avse beskatt·
ningså.ret eller del därav samt influtit
omedelbart före årets ingång.

*
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ett tidigare eller senare år. Om någon upplåtit avverkningsrätt till skog mot
hetalning. som skall erliiggas under loppet av flera år. skall såsom intäkt för
varje år upptagas den del av köpeskillingen, som under samma år influtit.
Avdrag för minskning i ingående virkesförråd m. m., vartill upplåtaren kan
vara beriittigad, fördelas därvid på de särskilda aren i förhållande till den
under varje år influtna likviden. Detsamma giiller i tillämpliga delar i fråga om
annan terminsvis inflytande intiikt i egentlig mening. Är åter fråga om intäkt,
vilken icke regelmiissigt iir att anse såsom skattepliktig - exempelvis
köpeskilling vid icke yrkesmiissig avyttring av fast eller lös egendom - men
vilken i förekommande fall under härll"ir stadgade förutsättningar skall
beskattas såsom realisationsvinst. är det utan betydelse, om köpeskillingen
eller ersättningen skall erläggas på en gång eller i särskilda terminer. Så skall
realisationsvinst respektive realisationsfårlust beräknas med hänsyn till
köpeskillingens totala belopp, oavsett om detta skall betalas på en gång eller
terminsvis.

Denna lag träder i kraft tre veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på
den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
I. De nya bestämmelserna tillämpas första gången vid 1979 års taxering.
om inte annat följer av 2 nedan.
2. Har vid 1978 års taxering brutet räkenskapsår gödtagits som beskattningsår för viss förvärvskälla men skall enligt de nya bestämmelserna i
anvisningarna till 3 § kalenderåret utgöra beskattningsår för förvärvskällan i
fråga, skall övergång till kalenderår ske genom att brutet räkenskapsår
förlängs eller förkortas så att därpå följande räkenskapsår sammanfaller med
kalenderår. Sådan övergång får ske senast genom förlängning av brutet
räkenskapsår som löper ut under år 1979 eller genom förkortning av hrutet
riikenskapsår som börjar löpa under år 1979. Förlängning av brutet räkenskapsår får dock inte medföra att räkenskapsåret kommer att omfatta längre
tid än I 8 månader.
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2 Förslag till
Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Hiirigenom f'örcskrivs att 26 <; och 30 § I mom.
(I 956:62JJ1skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande
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26
Därest inkomst av rörelse elle..jordbruk~/astighet redovisas enligt
bokföringsmässiga grunder med rä·
kenskapsavslutning medelst vinstoch förlustkonto, skall självdeklaration utöver vad eljest är föreskrivet
innehålla:

taxeringslagen

Föres/ar.en lydelse
§2

Om inkomst avjordbruk!'!fasti1d1N,
annan fastighet för l'i!ken intäkterna
beräknas enligt 24 § I mom. komm11nalska11elage11 (1928:370) eller rörelse
redovisas enligt bokfliringsmässiga
grunder med räkenskapsavslutning
medelst vinst- och förlustkonto.
skall självdeklaration utöver vad
eljest är föreskrivet innehålla:
l) uppgift om storleken av omsättningen,
2) uppgifter huru värdesättningen å lager samt fordringar skett.
3) uppgift huru det bokföringsmässiga vinstresultatet justerats till överensstämmelse med de för den skattemässiga inkomstberäkningen stadgade
grunderna.
4) uppgifter rörande i räkenskaperna gjorda avdrag för värdeminskning,
5) uppgifter rörande gjorda avdrag för avsättningar till pensions- eller andra
personalstiftelser eller till fonder eller stiftelser av annat slag.
6) uppgift om vad den skattskyl6J uppgift om vad den skattskyldige
i varor. penningar eller annat
dige i varor. penningar eller annat
uttagit ur näringsverksamheten eller uttagit ur näringsverksamheten eller
annorledes använt för best ridande a\' annorledes använt för bcstridande av
levnadskostnader eller eljest för levnadskostnader eller eljest för
utgifter, som icke äro hänförliga till
utgifter, som icke äro hänförliga till
omkostnader
i verksamheten, så ock
omkostnader i verksamheten, så ock
om andra förmåner som den skatt· om andra förmåner som den skattskyldige åtnjutit av rörelsen el/I'/" skyldige åtnjutit av fastigheten eller
rörelsen.
jordbruk.~/ast ighet en.
7) uppgift om belopp, som vid inkomstberäkningen avdragits såsom
resekostnader, i den mån sådant belopp icke utgivits till anställda och
upptagits å kontrolluppgifter rörande dessas förmåner, dock att. därest
lämnandet är förenat med synnerliga svårigheter, uppgiften efter medgivande av skattechefen i det län. där den skattskyldige skall taxeras till statlig

1Lagen

omtryckt 1971:399. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:773.

lScnastc lydelse 1976:73.
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inkomstskatt. må bmnas först efter anmaning.
8) uppgift om kostnader för reklam, som riktar sig till hestiimda personer
och som har karaktiir av gåva av mer iin obetydligt värde,
9J uppgift om verkstiillcla nedskrivningar av viirdet å rättigheter till
leverans av omsättningstillgångar samt maskiner och andra inventarier,
samt
10) uppgifter rörande i riikenskaperna gjorda avsättningar för framtida
garantiutgifter.
Redovisas inkomst av jortlhruksRedovisas inkomst av riirelsc eller
jordbruksfasliglwr enligt bokförings- jäs1ighe1. annan .fäs1ighe1 .fiir 1•i/k('fl
miissiga grunder men utan räken- in1äk1erna beräknas enlig! 14 .~1·
I mom. kommunalska11elagen eller
skapsavslutning medelst vinst- och
förlustkonto, skall beträffande inne- rörelse enligt bokföringsmässiga
hållet i självdeklaration i tillämpliga grunder men utan räkenskapsavslutdelar giilla vad ovan siigs.
ning medelst vinst- och forlustkonto, skall beträffande innehållet i
självdeklaration i tillämpliga delar
gälla även vad ovan sägs.
Vid redovisning av inkomst av rörelse och jordbruksfastighet skall gift
skattskyldig uppge art och omfattning av sitt och makens arbete i förvärvskäl!an samt i övrigt famna de uppgifter som erfordras for tillämpning av
anvisningarna till 52 kommunalskattelagen (1928:370).
Vad i denna paragraf stadgas skall av livförsäkringsanstalt, såvitt angår
försäkringsrörelse, iakttagas allenast i vad gäller uppgifter om huru värdesättningen å lager samt fordringar skett; härutöver skall iakttagas vad i 27 ~
siigs om skyldighet att liimna diir avsedda uppgifter.

*

30
I mo m . 3 1-1 ar deklarationsskyldig under beskattningsåret fört
räkenskaper i rörelse, jordbruk eller
skogsbruk som bedrivits av honom.
skall vid hans självdeklaration fogas
bestyrkt avskrift av balansräkning
för beskattningsåret och balansräkning för det närmast föreg?iende
räkenskapsåret samt av vinst- och
förlusträkning för beskattningsåret,
om sådan räkning ingått i bokföringen. Har i bokföringen intagits
JScnastc lydelse 1977:244.

2 RiksdaF:l'll /1)7,\'179. I sam!. Nr·C

§

l mo m. Har deklarationsskyldig under beskattningsåret fört räkenskaper i jordbruk eller skogsbruk
som bedrivits av honom, annan
jas1iglre1 jör vilken in1iik1erna beräknas ('flliW 14 § 1 mom. komm1111alska11e/agen (1928:370) eller rörelse,
skall vid hans sjiilvdeklaration fogas
bestyrkt avskrift av balansr~ikning
för beskattningsåret och balansräkning för det närmast föregående
räkenskapsåret samt av vinst- och

Prop. 1978179:42

18

N111'11ra11de frde/s('

Fiireslagrn lrdclse

siirskilt balanskonto eller vinst- och
fOrlustkonto och avviker sådant
konto från räkning som nyss sagt:;.
skall vid deklarationen jiimviil fog~1s
bestyrkt avskrift av kontot. Har
fåmansforetag i sin bokföring anviint
annat sarnlingskonto för intlikter och
kostnader, skall bestyrkt avskrift av
sådant konto bifogas. Redovisar
fåmansföretag likvida medel i sammansatt post i balansriikningen, skall
i sjlilvdeklarationen belopp utvisar.de kassabeh:lllningen uppges siirskilt.

forlustri.ikning för beskattningsåret,
om sådan räkning ingått i bokföringen. I !ar i bokföringen intagits
siirskilt balanskonto eller vinst- och
förlustkonto och avviker sådant
konto från räkning som nyss sagts.
skall vid deklarationen jiimväl fogas
bestyrkt avskrift av kontot. Har
fåmansföretag i sin bokföring använt
annat samlingskonto for intäkter och
kostnader, skall bestyrkt avskrift av
sådant konto bifogas. Redovisar
fåmansföretag likvida medel i sammansatt post i balansriikningen. skall
i sjiilvdeklarationen belopp utvisande kassabehållningen uppges siirskilt.

Vid sjiilvdeklaration. som ovan sägs, skola vidare fogas uppstiillningar
enligt fastställt formuliir med uppgifter erforderliga för tillämpning av
gällande bestämmelser rörande avdrag för viirdeminskning så ock utdrag av
riikenskaperna till styrkande av de;;sa uppgifter.
För aktiebolag. ekonomisk fören'mg och ömsesidigt försäkringsbolag skall
avliimnas bestyrkt avskrift eller tryckt exemplar av förvaltnings- och
revisionsberättelser, som avgivits för beskattningsåret. För fåmansföretag
skall jämväl lämnas förteckning som avses i 12 kap. 9 akticbolagslagcn
() 975: 1385) samt förteckning över utbetalad rörlig ränta till personer som
avses i femte stycket av anvisningarna till 41 c ~ komrnunalskattelagen
( 1928:370).
För inländsk skadeförsiikringsanstalt skall avlämnas bestyrkt avskrift av
protokoll eller annan handling, som utvisar, huru vinst- och förlustriikningcn
samt balansriikningen för beskattningsåret slutgiltigt fastställts samt huru
vinsten för samma år disponerats.

*

Denna lag tr~ider i kraft tre veckor efter den dag. då lag.en enligt uppgift på
den har ·utkommit från trycket i Svensk författningssamling. och tilliimpas
första gången vid 1979 års taxering.
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Romanus, Mundebo, Wikström. friggebo. Wirtcn, Huss. Rodhe, Wahlberg,
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Fiiredragande: statsrådet Mundebn

Proposition om inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder i inkomstslaget annan fastight't. m. m.

I Inledning
Genom den nya bokföringslagen ( 1976: 125. BFLJ, som triidde i kraft den I
januari 1977. har många fastighetsiigare blivit bokföringsskyldiga. Detta
innebär bl. a. att inkomsten skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder.
Vid inkomstbeskattningen gäller diiremot fortfarande att inkomst av annan
fastighet skall beriiknas enligt kontantprincipen och inte enligt bokföringsmiissiga grunder.
För att uppnå större övcrensstiimmelse mellan beskallningsreglerna och
BFL föreslog riksskatteverket (RSV) i framstiillning den 15 september 1977
till budgetdepartementet att alla fastighetsiigare som redo\"isar inkomst av
annan fastighet enligt s. k. konventionell metod skulle åliiggas att beräkna
inkomsten enligt bokföringsmässiga grunder. Framstiillningen remissbehandlades.
Med hiinsyn till den kritik mot RSV:s förslag som framfördes vid
remissbehandlingen utarbetades inom budgetdepartementet etl förslag om
frivillig övergång till bokföringsmiissig inkomstberiikning i inkomstslaget
annan fastighet. Förslaget togs in i avsnill I av promemorian (Os B 1978:7)
.Ä.ndrade beskattningsregler för hyresfastigheter. I samma avsnitt behandlades också vissa andra beskattningsfrågor som hade viickts vid remisshehandlingen.
Avsnill I av departementspromemorian - som också innehåller en
redogörelse för giillande riitt. RSV:s framställning och remissyttrandena över
framstiillningen - bör fogas till protokollet i detta ärende som bi/aga I.
Efter remiss har yttranden över avsnitt I i promemorian avgetts av
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bokföringsniimnden, riksskatteverkct. kammarrältcrna i Stockholm och
Jönköping. liinsstyrclscrna i Stockholms, Malmöhus och Göteborgs och
Bohus liin, 1976 ars fastighctstaxcringskommitk !Fi 1976:05). Föreningen
auktoriserade revisorer (F ARJ. Göteborgs kommun. llyresgiisternas riksförbund. HSB:s riksförhuml, Lantbrukarnas riksfbrhund (LRr), Malmö
kommun. Stockholms bostadsfiireningars centralförening, Stockholms
kooperativa hostadsförening ek. för.. Svenska hyggnadscntreprenörföreningen. Svenska försiikringsholags riksfiirbuncl. Svenska revisorsamfundct.
Svenska riksbyggen, Sveriges ad vokalsamfund, Sveriges allmännyttiga
bostads företag. Sveriges fastighetsiigarcförbund, Sveriges industriförbund.
Sveriges villaägareförbund och Taxcringsniimndsordförandenas riksförbund
<TORJ. LRF hänvisar i sitt yltrande till utlåtande av Lantbrukarnas skaltedelegation.
En sammanställning av remissyllrandena bör fögas till protokollet i detta
ärende som hilago ~'.
I det följande kommer jag all ta ur-p de frägor som har behandlats i avsnitt I
av promemorian. Den fråga som behandlas i avsnitt 2 tar jag upp i annat
sammanhang.

2 Föredragandens iiven·äganden
Avsnilt I av departementspromemorian (Ds B 1978:7) Ändrade beskaltningsreglcr för hyresfastighcter innehåller, som jag redan niimnt, etl förslag
om frivillig övergång till bokföringsmässig inkomstberäkning i inkomstslaget
annan fastighet. Vidare föreslås viss utvidgning av begreppet förvärvskälla
inom inkomstslaget och ut1ryckliga regler om niir brutet räkenskapsår får
utgöra beskattningsår. Slutligen föreslås särskilda bestämmelser som reglerar
förhållandena vid byte av redovisningmetod. Jag kommer nu att la upp dessa
frågor var för sig.

2.1 (hergåni: till inkomstheräkning enligt hokföringsmässiga grunder

Inkomst av annan fastighet beska11as antingen enligt schablon eller enligt
s. k. konventionell metod. Schablonmetod ti!Himpas dels enligt 24 2 mom.
kommunalskatlelagen (1928:370, KL) för det stora flertalet en- och tvåfamiljsfastigheter. dels enligt 24 ~ 3 mom. KL för fastigheter som tillhör
hostadsförening. hostadsaktiebolag eller allmiinnyttigt bostadsföretag.
Metoden inneb~ir att man som intiikt tar upp viss procent av fastighetens
taxeringsvärde och att avdrag medges bara för gäld ränta och 1omträ1tsavgäld
o. d .. Den konventionella metoden (24 I mom. KL) innebär all bcskallningen baseras på verkliga inkomster och utgifter.
Enligt 41 ~KL skall inkomst av annan fastighet beräknas enligt den s. k.
kontantprincipen. Det innebär att inkomster i regel tas till beskattning det
beskattningsår då de har uppburits eller har blivit tillgängliga för lyftning och
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att utgifter dras av det år då de har bctalats. Kontant principen skall tillämpas
både l'ör sc:hahlonbcskattade fastigheter och for fostigheter som bcskattas
cnligt konventionell metod. I praxis har doi.:k ibland godtagits att inkomsten.
trots bestämmelserna i 41 ~KL. beräknas enligt bokföringsmässiga grunder.
Delta innehiir bl. a. att iiven balansposter, dvs. fordringar, skulder och lager
vid bcskattningsårets början och slut skall beaktas. 1 de fall då inkomstberiikning enligt bokföringsmiissiga grunder godtagits har det i regel varit fdga
om fastigheter som innehas av aktiebolag eller ekonomisk förening ellcr av
fysisk person som bedriver fastighetsförvaltning cller rörelse i förening med
fastighetsförvaltning.
Om man bortser från de nu niimnda fallen. giiller alltså i inkomstskattchänseende att inkomst av annan fastighet skall beriiknas enligt kontantprincipen. I Wrigenom kommer bcskattningsreglerna att avvika frän de civilrättsliga redovisningsreglerna. Enligt BFL är aktiebolag, handelsbolag oi.:h
ekonomiska föreningar bokföringsskyldiga. Detsamma gäller. med vissa
undantag, för enskilda personer som utövar niiringsverksamhet. Detta
begrepp har en vid omfattning och inbegriper i stort sett all yrkesmässigt
bedriven verksamhet som iir av ekonomisk art. När det g1iller uthyrning av
fastighet finns i BFL en bestämmelse som innebär att enskild person som hyr
ut byggnad eller del av byggnad är bokföringsskyldig för verksamheten. om
uthyrningen är att anse som hotell- eller pensionatrörelse eller omfattar mer
än två lägenheter som regelmässigt hyrs ut och inte utgör del av egen bostad.
Bokföringsskylcligheten innehär bl. a. att inkomstberäkningen skall ske
enligt bokföringsmä~siga grunder.
Läget är alltså f. n. det att många fastighetsägare är bokföringsskyldiga
enligt civilrättens regler och därmed också skyldiga att beräkna inkomsten
enligt bokföringsmiissiga grunder och att de samtidigt skall tillämpa kontantprincipen vid inkomstbeskattningen. För att uppnå större överensstämmelse mellan civilrättsliga och skatteriiltsliga regler föreslog RSV i sin
rramstiillning att alla iigare av konventionellt beskattade fastigheter skulle bli
skyldiga att tillämpa bokfiiringsmiissiga grunder vid inkomstbeskattningen.
Niir framst~illningen rcmissbchandlades. tillstyrktes förslaget av vissa rcmissinstanser medan andra stiillde sig kritiska. Främst avsåg kritiken den
föreslagna avgränsningen av den krets av fastighetsiigarc som skulle bli
skyldiga att tilliimpa bokföringsmässiga grunder. Man framhöll bl. a. att
förslaget skulle leda till att många fastighetsiigare som inte är bokföringsskyldiga enligt BFL iinclå skulle åläggas att tillämpa bokföringsmässiga
grunder vid beskattningen.
Med hiinsyn till denna kritik har frågan tagits upp pa nytt i promemorian.
Diir konstateras att ett viktigt skiil för att införa nya regler är att man bör göra
det möjligt för bokföringsskyldiga fastighetsägare att lägga bokföringen till
grund för deklarationen. Av ett nytt system bör krävas att det är lätt att
tilliimpa för de sk:Jttskyldiga och inte stälkr dem inför nya grlinsdragningsproblem eller ålägger dem en alltför komplicerad redovisning. Ett annat
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viktigt önskemål :ir att nya n.:gler inte skall öppna möjligheter till skattcund;mdragancle åtg:irder eller försvåra taxerings- och kontrollarhctet.
En utgångspunkt för diskussionen i promemorian :ir att kontantprincipen
:ivcn i fons:ittningcn bör anv:indas för schahlnnbeskattade fastigheter.
Diskussionen giiller vilken redovisningsmetocl som skall till:impas för
konventionellt beskattade fastigheter.
RSV:s ICirslag om obligatorisk övergång till bokföringsm:issig inkomstberiikning för alla konventionellt beskattade fastigheter skulle enligt promemorian ha vissa fördelar. En enhetlig redovisningsprincip skulle bli tilliimplig för
hela denna grupp av fastigheter. Varken skattskyldiga eller taxeringsmyndigheter skulle stiillas inför några

n~'a

griinsdragningsproblcm och lösningen

skulle dessutom ha blankettekniska fördelar. I promemorian konstateras
dock att lösningen th.:kså har vissa klara nackdelar. Skyldigheten att tillämpa
bokföringsmiissiga grunder skulle komma att omfatta en stor och heterogen
grupp av fastighetsiigare. Till denna grupp hör fostighets:igare som inte iir
bokföringsskyldiga enligt BFL. t. e~ .. iigare av ohehyggda tomter och tomter
på vilka villabyggnad är under uppff1rande. Det kan finnas en påtaglig risk för
att vissa av dessa fastighetsiigare s~ ulle finna bokföringsmiissig inkomstberäkning alltför betungande och att de inte skulle kunna tillämpa de nya
reglerna på ett riktigt siitt. Siirskilt qor skulle risken för misstag vara vid de
tillfallen då övergång från en metod till en annan skall ske.
I promemorian undersöks möjligheterna att införa obligatoriska regler som
har ett snävare tillämpningsområde. Bl. a. diskuteras möjligheten att göra
skyldigheten att gå över till bokföringsmässig inkomstberäkning beroende av
om den skattskyldige är bokforingsskyldig enligt BFL eller inte. Det
konstateras att också denna lösning har vissa betydande nackdelar. Dessa
sammanhiinger bl. a. med att BFL:s gränsdragning mellan bokföringsskyldiga och inte bokföringsskyldiga grundas på delvis andra överväganden än de
som är relevanta for valet av skattemässig redovisningsmetod. Lösningen
skulle ocksil medföra att skattskyldiga och taxeringsmyndigheter stiills inför
nya gränsdragningsproblem.
Mot denna bakgrund förordas i promemorian en lösning som innebär att
alla ägare av konventionellt heskatt;1de fastigheter skall fä rätt - men inte ha
skyldighet - att gå över till bokföringsmässig inkomstberäkning. Ett system
med valfrihet anses ha enbart fördelar för fastighetsiigarna och bedöms inte
ha några påtagliga nackdelar från taxeringsmyndigheternas synpunkt.
Visserligen kan valfriheten leda till '"isst merarbete vid taxeringen men detta
bör vägas mot nackdelarna av ett obligatorium. För att begränsa antalet
övergångar från den ena redovisningsmetoden till den andra föreslås dock att
de fastighctsiigare som en gång har valt att tillämpa bokföringsmiissiga
grunder inte skall

rn gå över till

kontantprincipen i andra fall iin då sådana

omstiindigheter har intriilfat som medför att fastigheten skall schablonbeskattas.
Vid remissbehandlingen har förslaget i promemorian tillstyrkts eller
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liimnats utan erinran av det stora llcrtakt remissinstanser. Enighet rZ1der om
att bestiimmelser om bokföringsmiissig inkomstberiikning bör införas för
konventionellt beskattade fastigheter llch att kontantprineipen också i
fonsiittningen hiir tilliimpas för schablonbeskattade villafastigheter. Diiremot
har några remissinstanser ansett att möjlighet att tilliimpa bokföringsmiissiga
grunder bör finnas tJckså l'i.ir sådana schablonbeskattade fastigheter som
tillhör bostadsforeningar och andras. k. iikta hostadsfiiretag. Jag {!lerkommer
senare till den frågan.
Aven förslaget om frivillighet har godtagit.> av niistan alla remissinstanser.
I några yttranden har dock anmiilts en annan uppfattning. Både bokfi:iringsniimnden och RSV förordar obligatoriska regler. Bokföringsniimnden anser
att de oliigenheter som obligatoriska regler enligt promemorian i vissa fall kan
medfora - t. ex. fiir innehavare av obebyggd tomt eller tomt d~ir en villa iir
under uppforande - bör kunna lösas med en siirbestiimmelse. Aven RSV
föreslår en undantagsbestiimmelse for de nu niimnda fallen. Enligt RSV:s
mening bör undantaget utformas som en rätt att redovisa riintor och
eventuella avgiilder enligt kontantprincipen i de fall då konventionellt
beskattad fastighet är av det slag att schablonbeskattning senare kan bli
aktuell. Svenska revisorsamfundet anser att den lämpligaste lösningen iir att
anknyta obligatorisk tilliimpning av bokföringsmiissiga grunder till den
civilriittsliga bokföringsskyldigheten. Uinsstyrelsen i Stockholms liin anför
att en obligatorisk övergång till bokföringsmässig inkomstberäkning i och rör
sig är att föredra framför ett system med frivillighet. Länsstyrelsen kan inte
heller finna att iigare av mindre fastigheter skulle ha några större svårigheter
att liimna en riktig redovisning. !\ \" principiella sk:il iir det dock enligt
liinsstyrclsen tveksamt om de inte bokföringsskyldiga fastighetsiigarna
genom skattereglerna bör åliiggas att tilWmpa bokföringsmässig redovisning.
För egen del för jag anföra följande. Som redan niimnts iir många
fastighetsiigare numera bokföringsskyldiga enligt BFL och skall diirför
redovisa resultatet av fastighetsinnehavet enligt bokföringsmässiga grunder.
Vid inkomstbeskattningen tilliimpas dock fortfarande kontantprincipen vid
beriikning av inkomst av annan fastighet. Denna brist på överensstämmelse
mellan BFL och beskattningsreglcrna medlOr att de bokföringsskyldiga
fastighetsägarna i princip inte kan lägga bokföringen till grund för taxeringen.
De måste i stiillct justera det bokförda resultatet med hänsyn till kontantprincipen. Jag delar remissinstansernas uppfattning att det bör finnas
möjlighet att tilliimpa bokföringsmiissig inkomstbcriikning iiven vid
inkomstbeskattningen. Frågan iir om en sådan övergång skall vara obligatorisk eller frivillig.
I likhet med RSV anser jag att en obligatorisk övergång får alla
konventionellt beskattade fastigheter skulle ha vissa påtagliga fördelar. Man
får ett enhetligt rn.:h liittöverskådligt system. Varken skattskyldiga eller
taxeringsmyndigheter ställs inför nya griinsclragningsproblem. eftersom

Prop. 1978179:42

24

frågan om vilken metod som skall anviindas vid inkomstbcriikningen
kommer att avgöras enligt de re~'.ler som anger när schablonbeskattning
respektive beskattning enligt konventionell metod skall ske. Behovet av att
justera bokfört resultat med hänsyn till kontantprincipen bortfaller nä.stan
helt. Jag vill dock erinra om att en bokföringsskyldig fastighetsligare liven
enligt RSV:s l'örslag i vissa fall kan bli skyldig att tillämpa kontantprincipen
vid taxeringen. Den viktigaste invändningen mot förslaget iir dock att det
medl'ör att skyldigheten att tillämpa bokföringsmiissiga grunder blir mycket
omfatt:.1nde. Även ett stort antal f:.i.-;tighetsägare som inte är bokföringsskyldiga skulle genom beskattningsregbna komma att åliiggas boktliringsmiissig
inkomstredovisning. Enligt min m~ning finns det stor risk för att många av
dessa fastighetsägare skulle uppleva skyldigheten som betungande. I promemorian ges exempel på fall diir bokföringsmässig redovisning skulle vara
direkt oliimplig. Jag vill också understryka att förslaget skulle leda till att varje
övergång från schablonbeskattning, till konventionell beskattning och varje
övergång i motsatt riktning medför skyldighet att byta metod för inkomstberiikning. Varje sådant byte av metod medför siirskilda deklarations- och
kontrollproblem. Både bokföringsniimnden och RSV har varit inne på tanken
att ha särskilda undantagsbestämmelser för de nu avsedda fallen. Det möter
dock stora svårigheter att utforma undantagsregler som täcker de avsedda
fallen och samtidigt är så pass preciserade att de inte leder till gränsdragningsproblem. Med undantagsregkr av här antytt slag förlorar man också
fördelen av ett enhetligt system.
I promemorian och vissa remissyllranden diskuteras också möjligheten att
ha ett obligatorium som anknyter till den civilrättsliga bokföringsskyldigheten. En sådan lösning skulle innebiira att de fastighetsägare som är
bokföringsskyldiga enligt BFL - och endast dessa fastighetsägare - blir
skyldiga att tilliimpa bokföringsmässiga grunder vid taxeringen ..Även denna
lösning har vissa påtagliga förtjänstt:r. En anknytning till BFL kan dock i vissa
fall ge ett mindre liimpligt resultat. Som framhållits i promemorian och
ytterligare utvecklats av kammarriitten i Jönköping sammanhänger detta
med att BFL och de skatterättsliga reglerna har olika uppbyggnad och
systematik. I promemorian har också understrukits att det från praktisk och
principiell synpunkt kan vara oliimpligt att den civilrättsliga frågan om
tolkningen av BFL prövas inom taxeringsprocessens ram.
Med hänsyn till svårigheterna att på ett lämpligt sätt utforma obligatoriska
regler har i departementspromemorian föreslagits att övergången till bokföringsmässig inkomstberäkning i st:jllet skall vara frivillig. Varje ägare av
konventionellt beskattad fastighet skulle enligt förslaget få rätt att själv
avgöra om han skall tillämpa bokföringsmässiga grunder eller fortsätta med
kontantprincipen. Förslaget har biträtts av det helt övervägande antalet
remissinstanser. Enligt min mening är det helt klart att lösningen är till fördel
för fastighetsiigarna. Den som vill kigga bokföringen till grund for taxeringen
kan göra det. medan den som friredrar kontanlprincipen slipper att gå över till
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bokfliringsmiissig inkomstberiikning. Från taxeringssynpunkt har lösningen
den nuckdeh:n att övergång till bokföringsmiissig redovisning inte kommer
att ske vid ett endu tillfälle for alla skattskyldiga och att llirekomsten av
dubhla system även i övrigt kan fororsaka merarhete i vissa fall. Dessa
nackdelar :ir dock knappast större iin de nackdelar som ett obligatoriskt
system kan ha i andra fall.
Vid en samlad heth'imning av de argument som har anförts for och emot de
olika lösningarna anser jag att överviigandc skiil talar för den lösning som har
foreslagits i promemorian. Ägare av konventionellt beskattade fastigheter hör
alltsti

rn

riitt all viilja mellan att g<J över till

bokforing.smii.~sig

inkomstbcriik-

ning och att fortsiitta att till:impa kontantprincipen. Övergång hiir få ske i
samband med att de nya reglerna siitts i kraft eller vid senare tillfälle.
I nromemorian har foreslagits att valfriheten skall hegriinsas i ett avseende.
Den fastighets:igare som har valt att tilliimpa hokl!iringsm:issiga grunder bör
enligt promemorian inte få gå över till kontantrcdovisning i annat fall iin då
fastigheten inrättas pii sådant siitt att den i forts:ittningcn skall schablonbeskattas. I likhet med remissinstanserna ansluter jag mig till detta förslag. Jag
vill understryka all begränsningen bara giiller i fråga om den fastighetsiigare
som sjiilv har tillämpat boktoringsmiissiga grunder. Går fastigheten över till
ny ägare. bör denne få tillämpa kontantprincipen utan hinder av att den
föregående iigaren bcri.iknllt inkomsten enligt hokfiiringsmiissiga grunder.
RSV har ifrågasatt om inte valfriheten hör hcgriinsas för den som genom t. ex.
arv eller gåva har förvUrvat en fastighet. Enligt min mening finns det dock
inte tillriiekliga skäl för en sådan begränsning.
I ett annat avseende anser jag däremot att promemorieförslaget bör frångås.
Förslaget innehär att kontantprincipen alltid skall till:impas i fråga om
schablonbeskattad fastighet. Som jag tidigare nämnt har några remissinstanser ansett att bokföringsmiissiga grunder bör få tilHimpas för fastighet
som iigs av s. k. äkta hostadsJOretag trots att sådan fastighet skall schablon-

*

beskattas enligt 24 3 mom. KL. Sålunda har HSl3:s riksförbund och Svenska
riksbyggen framhållit att allmännyttiga bostadsföretag och bostadsrättsföreningar sedan lång tid i praxis har tillåtits att heriikna inkomst enligt
bokföringsmässiga grunder. De påpekar vidare att dessa företag och
föreningar iir bokföringsskyldiga enligt civilriittsliga regler och att etTekten av
förslaget i promemorian blir att de inte liingre kan liigga hokföringen till grund
för deklarationen. Enligt min mening linns det inte någon anledning att
förvägra de iikta bostadsförctagen riitlen all tillämp:.1 hokföringsm:issiga
grunder vid taxeringen. Jag foreslår Jiirför att Je får samma riill som

~igarc

av

konventionellt beskattade fastigheter att hcr:ikna inkomsten enligt bokföringsmässiga grunder. Detta betyder att de får redovisa riintekostnaderna
enligt sådana grunder. Som jag senare kommer att ut veckla får redovisningsmetoden också betydelse för riitten att anviinda brutet riikenskapsår som
beskattningsår. Har ett bostadsföretag en gång valt att tilfömpa bokföringsmässiga grunder bör företaget inte senare fä byta redovisningsmetod. Detta
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hör giilla ä\'en i de fall då fastigheten p[1 grund av t. ex. iindrad an\ändning
skall gii över fri111 schahlonhesh:attning enligt 24 3 mom. KL till konventionell heskattning och dessutom i de foll då övergång sker i motsatt riktning.
Bara i det teoretiskt tiinkhara fallet att sädana omstiinclighetcr intrUlfar att
1;1stighetcn skall git över till beskattning enligt villaschablonen i 24 2 mom.
KL hör övergäng till kontantprincip ske.
Mitt förslag 0111 övergång till hokföringsmässig inkomstberiikning kan
sammanfattas enligt följande. Inkomst av fastighet som beskattas enligt 24
I mom. KL (konventionell beskattning) eller som schablonheskattas enligt
24 ~ 3 mum. KL IIir - 0111 fostighi:tsiigaren så önskar - beriiknas enligt
hokföringsmiissiga grunder. Har fostighetsiigaren vid viss taxering beriiknat
inkomsten enligt bokföringsmiissiga grunder och iir förhållandena sådana att
fastigheten iiven vid påföljande taxering skall beskattas enligt 24 ~ I eller 3
mom. skall inkomsten även vid elen taxeringen beriiknas enligt bokfi.iringsmiissiga grunder.
hirslagct forankclcr iindring av 26 ~ och 41 ~ KL med anvisningar.
,Ä.ndringarna kan utformas enligt promemorieförslaget med de förtydliganden och tillägg som sammanhänger med vad jag här tidigare har anfört. I
enlighet med promemorieförslaget hör vidare i anvisningarna till 25 ~ KL
införas en hiinvisning till bcstiimmclscrna om driti!Orlust och kapitalforlust i
punkt 10 av anvisningarna till 29 KL. Slutligen fordras viss komplettering
av hestUmmelserna i 26 ~ och 30 ~ I mom. taxerings lagen ( 1956:623).
Ni'.tgra remissinstanser har tagit upp frågan om vilka periodiseringskrav
som hör uppställas när en fastighetsägare tillämpar bokföringsmässig
inkomstberiikning. Sveriges fastighetsiigareforbuncl och Svenska byggnaclsentrcprenörförcningen framhåller at\ avgifter för el och vatten ofta prcliminiirclehiteras tertialvis med slutreglering under ett senare kalenderår. De
preliminiira avgifterna hör enligt organisationernas uppfattning kunna
bokföras som kostnad under det verksamhetsår då de har betalats. Sveriges
fastighetsägareförhund anser att alltför långtgående krav inte bör ställas på
:igare av mindre fastigheter n~ir det gäller periodisering, bokföring av
interimsposter m:h liknande bokföringsmässiga åtgärder. Med anledning av
dessa uttalanden vill jag understryka att mitt förslag om tillämpning av
bokl"liringsmiissig inkomstberiikninf inom inkomstslaget annan fastighet
innebär att fastighetsiigaren i princip kan välja mellan bokföringsmiissiga
grunder och kontantprincipen. Av elen som viiljer att tillämpa bokföringsmiissiga grunder bör kunna krävas dt han korrekt tillämpar denna metod.
Vilken periodisering som bör ske och vilka krav som i övrigt bör stiillas på
fastighetsägaren tar i första hand avgöras med utgångspunkt från BFL och
bokföringsniimndcns anvisningar. Om det skulle visa sig föreligga behov av
s:irskilda anvisningar för inkomsttax·~ringen. förutsätter jag att RSV utfärdar
sådana anvisningar.

*

*
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Fiinän~källebegreppet

lnkomstbcriikningen skall enligt 17 ~KL giiras siirskilt for va1:ie f'iirdrvskUlla. Om en person iiger flera fastigheter orh de behandlas som skilda
lördrvskiillor, måste alltså separat inkomstberäkning göras liir varje fastighet. Om fastigheterna diiremot ingår i samma förviirvsblla. görs gemensam
inkomstberiikning. Ligger fastigheterna i detta fall i olika kommuner,
fördelas inkomsten mellan kommunerna enligt bestiimmclserna i 56 ~ KL.
Motsvarande giiller bctriiffandc underskott.
Fr<1gan om ett fastighetsinnehav skall anses utgöra en eller flera forviirvskiillor nlr alltså betydelse for den redovisning som fastighetsiigaren skall
liim1i<1 i sin sjiilvdcklaration. I vissa fall får frågan också direkt betydelse för
storleken av det kommunala skatteuttaget. Förviirvskiillans omfauning kan
niimligen påverka möjligheterna att utnyttja prorentavdrag och att kvitta
underskott av fastighet i en kommun mot i.iverskott av fastighet i annan
kommun.
I fråga om annan fastighet gtiller enligt 18 ~ KL - liksom i fråga om
jordbruksfastighet - att man som siirskild forvärvskälla skall behandla varje
fastighet. fastighetsdel eller komplex av fastigheter som iir att anse som en
förvaltningsenhet. I punkt 2 av anvisningarna till 18 ~ KL finns närmare
föreskrifter om hur begreppet förvaltningsenhet skall tolkas inom inkomstslaget annan fastighet. Bestämmelsernas innebörd är inte helt klar. Som
huvudregel torde dock gälla att förviirvskiillan sammanfaller med taxeringsenhcten. När det giiller frågan om två eller tkra taxeringsenheter skall kunna
behandlas som en enda förvärvski4lla har praxis under de senaste två
årtiondena slagit in på en restriktiv linje. I regel har man medgett att skilda
taxeringsenheter sammanförs till en förviirvskiilla bara i vissa fall som
uttryckligen anges i anvisningspunkten (villor på brunns- eller badortsanläggning, sommarvillor på en fastighet orh fast ighetsbolagcns fastigheter).
i-lyresfastigheter som tillhört. ex. en stiftelse eller en fysisk person har i regel
inte fått behandlas som en förvärvskiilla.
Niir det gäller inkomstslagetjordbruksfastighet har förviirvskällebegrcppet
däremot en vidare innebörd. Som allmän förutsiittning för att flera fastigheter
skall anses bilda en förvaltningsenhet giillcr enligt punkt 1 av anvisningarna
till 18 KL att fastigheterna står under överinseende av gemensam
innehavare eller dennes representant och att de dessutom står under
gemensam förvaltning och drift på sadant sätt att de ekonomiskt sett
framtriider som en naturlig enhet. I ett exempel understryks att fastigheterna i
iigarens hand skall bilda ett verkligt driftkomplex som inte bara har
gemensam central ledning utan iivcn gemensam förvaltning eller andra
gemensamma driftkostnader.
Vid remissbehandlingen av RSV:s framstiillning tog Sveriges fastighetsägareförbund och FAR upp frågan om en utvidgning av fi.irviirskiillcbegreppet inom inkomstslaget annan fastighet. Med anledning av dessa

*

Prop. I 978/79:-t2

28

yllranden har frt1gan behandlats i departementspromemorian. Det konstateras all den som iigcr flera faslighel·~r och har gemensam bokfiiring for dem
har intresse av all kunna liigga den gemensamma bokl"iiringcn till grund för
taxeringen. siirskill i de fall <.hl driftkostnaderna delvis iir gemensamma och
det iir svårt all fördela dem p[t ett riktig\ siill. Om den gemensamma
resullalberiikningen inte godtas vid taxeringen, blir det ofta niidviindigl alt
antingen ha separat bokföring for fastigheterna eller giira periodiska sammanstiillningar för de olika fastigheterna. Redovisningstekniska skiil talar därför
enlig\ promemorian för en viss utvidgning av fiirviirvskiillcbegrcppet. Vidare
anses principiella skiil tala fi.ir att tilliimpa samma kriterier för annan fastighet
som för jordbruksfaslighet. Detta skulle betyda bl. a. all !lera taxeringsenheter som stitr under gemensam led11ing och förvaltning kan behandlas som
en enda forviirvskälla i betydlig\ fler fall iin dem som utlryckligcn niimns i
punkt 2 av anvisningarna till 18

~KL.

Exempelvis borde en enskild persons

eller en stiftelses hyresfastigheter - pi't samma siitl som fastighetsbolagens
fastighetsinnehav - kunna behamll<'.s som en forviirvskiilla under lliru1siittning at\ kraven på gemensam ledning och förvaltning m. m. iir uppfyllda.
Även om vissa taxeringstekniska skäl kan anföras för den restriktiva linje
som har valts i praxis, blir ändå slutsatsen ; promemorian att en viss
utvidgning av förvärvskiillebegreppet bör göras. Oetla föreslås ske genom en
direkt anknytning till de regler som tilliimpas för jordbruksfastigheter. Vidare
bör genom exempel i punkt 2 av anvisningarna till 18 *KL klargöras att en
mera nyanserad bedömning i fortsät1ningen skall ske så att även t. ex. en
enskild persons innehav av hyresfastigheter kan behandlas som en enda
förviirvskälla.
Vid remissbehandlingen har förslaget överlag tillstyrkts. Svenska byggnadsentreprenörföreningen anser dock att förslaget är alltför försiktigt. Några
remissinstanser har å andra sidan påpekat att utvidgningen leder till visst
merarbete vid taxeringen. RSV har understrukit vikten av att bokföringen för
förviirvskiillan i dess helhet förs på ett sådant sätt att informations- och
kon1rollin1ressena samt behovet av uppgifter till fastighetstaxeringen tillgodoses. Vidare framhåller RSV all utvidgningen inte tar leda till att olika
redovisningsmetoder anviinds för fastigheter som ingår i samma förviirvskälla.
För egen del anser jag att både praktiska och principiella skäl motiverar den
föreslagna iindringen. Genom att fiirviirvskällereglerna för annan fastighet
ankny:s till de bestämmelser som giiller för jordbruksfastigheter bör en mer
nyanserad bedömning i fortsiillningen kunna ske. Detta bör klargöras
ytterligare genom att exemplifieringen i punkt 2 av anvisningarna till 18 ~KL
utökas pa det sii\\ som har föreslagits i promemorian. Om exempelvis en
enskild person äger Oera hyresfastighcter. bör dessa betraktas som en enda
förviirvskälla om kraven i punkt 1av anvisningarna till 18

~KL

på gemensam

ledning, förvaltning och drift iir uppfyllda. Som framhållits i promemorian
förhåller det sig givetvis inte så all fastighetägaren har någon valrä\\ i rrågan.
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Är vLil de objektiva förutsättningarna uppfyllda, skall fastigheterna oberoende av fastighetsiigarens önskemål - behandlas som en förviirvskiilla.
I promemorian har vidare framhållits att kraven pä gemensam ledning,
forvaltning och drill wrde innebiira att villor och sommarbostäder inte
kommer all få sammanföras till en fiirviirvskiilla om inte omstiindigheterna iir
av det slag som redan nu uttryckligen niimns i punkt 2 av anvisningarna till
18 ~ KL. Jag delar denna uppfattning. I fråga om fastigheter av detta slag
innebiir de föreslagna förv~irvskiillereglerna således inte någon iindring i
förhållande till nuvarande bestiimmelser.
Mee! anledning av vad RSV har anfört vid remissbehandlingen vill jag
understryka att en enhetlig redovisningsmetod givetvis måste tillämpas för
samtliga fastigheter som ingår i en och samma förviirvskLilla. Samtidig
andndning av bokföringsmässig inkomstberäkning och kontantprincip ITtr
alltså inte förekomma inom en förv~irvskälla. Vidare är det angeliiget att
redovisningen ordnas så att informations- och kontrollbehovet tillgodoses.
Jag återkommer senare till förslagets konsekvenser vid fastighetstaxeringen.
Förslaget om utvidgning av förvärvskiillebegreppet föranleder iindring i
punkt 2 av anvisningarna till 18 §KL. Författningsförslaget i promemorian
kan efter ett tillägg av redaktionell natur läggas till grund för lagstiftning.

2.3 Brutet räkenskapsår
Enligt 3 § KL är kalenderåret i regel beskattningsår. Som beskattningsar
kan dock också ibland godtas annan period !brutet räkenskapsår). KL saknar
uttryckliga bestämmelser om när brutet räkenskapsår får användas och
vilken period det får omfatta. Den gängse uppfattningen torde dock vara att
3 S KL med anvisningar bör tolkas så att brutet räkenskapsår får utgöra
beska11ningsår för en förvärvskälla under förutsiittning att verksamheten Lir
att betrakta som näringsverksamhet och att inkomsten av förvärvskiillan
beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Inkomst av annan fastighet,tjänst. tillfällig förvärvsverksamhet och kapital måste alltså i princip
redovisas för kalenderår.
I departementspromemorian konstateras att det iir <1ngeläget att införa
uttryckliga regler om n:ir brutet räkenskapsår skall godtas som beskattningsår, inte minst därför att ett stort antal fastighetsägare föreslås få gå över
till bokföringsmässig inkomstberäkning.
I promemorian föreslås att nya bestämmelser skall införas med följande
innehåll. En första föruts:ittning för att brutet rLikenskapsår skall fä anvLinclas
för viss förvärvskälla bör vara att inkomsten av förviirvskällan i enlighet med
den IOreslagna nya lydelsen av 41 KL beriiknas enligt hokföringsmiissiga
grunder. Som ytterligare förutsättning bör giilla att den som är bokföringsskyldig enligt HFL eller skyldig att föra räkenskaper enligt jordhruksboklör-
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ingslagen ( 1951 :793l skall ha iakllagit föreskrifterna i dessa författningar om
r:ikcnskapsiirets förl:iggning. För övriga skattskyldiga biir glilla all brutet
riikenskaps{1r skall omfatta period som anges i 12 ~ HFL och all omlliggning
fr{m kalenderår till brutet rlikenskapsår inte får ske i annat fall än då
omlliggningcn görs fiir att få samma räkenskapsår för flera verksamheter.
hirslaget har i princip tillstyrki:s av samtliga remissinstanser. HSH:s
riksförbund och Svenska riksbyggen har dock framh<)llit att de s. k. äkta
bostadsförctagen sedan länge enligt praxis har fått anv~inda brutet rlikenskapsår och att det är angefaget att de får behålla denna rätt. Linsstyrclsen i
Göteborgs och Bohus liin anser all det bör överviigas om inte brutet
r:ikenskapsår i vissa fall bör få anviindas som beskattningsår för inkomst av
tillfallig forviirvsverksamhet och kapital. RSV har ifrågasatt om inte skattskyldig som genom dispens enligt 12 BFL har rn.11 medgivande all som
riikenskapsår anviinda annan period iin som annars giiller enligt lagrummet
bör fä anviinda samma period iiven för verksamhet för vilken han inte iir
bokfliringsskyldig enligt Bfl. Vidare har RSV viickt frågan om hur
beskattningen skall ske när någon tilWmpar brutet räkenskapsår flir en
konventionellt beskattad fastighet och fastigheten under löpenade räkenskapsår inrlittas på sådant sätt att schablonbeskat1ning enligt 24 ~ 2 mom. KL
i fortsiillningen skall ske. RSV har si utligen föreslagit ett förtydligande till:igg
till promemorians författningsförslag i syfte att klargöra att det i vissa fall,
t. ex. vid omliiggning av räkenskapsår. kan intriiffa all en skattskyldig liksom enligt nuvar;mclc regler - ett år inte alls skall taxeras och ett annat år
skall taxeras för två beskattningsår.
I likhet med remissinstanserna anser jag att promemorians förslag i denna
del bör genomforas. Det iir angeläget att genom uttryckliga bestämmelser
klargöra niir brutet räkenskaps;'ir rnr anviindas och vilken period det får
omfatla. Av förslaget. sammanstiillt med den nya lydelsen av 41 *KL, följer
att brutet riikenskapsår får tilliimpas i fräga om jordbruksfastighet och rörelse
samt iiven i frilga 0111 annan fastighet som antingen beskattas konventionellt
enligt 24 ~ I mom. KL eller schablonbeskattas enligt 24 S 3 mom. KL allt
under förutsiittning att inkomstbcr:ikningen sker enligt bokföringsmässiga
grunder. HSH:s riksförbunds och Svenska riksbyggens önskemål är hiirigcnom tillgodosedda. Jag anser det inte motiverat att - som liinsstyrelscn i
Göteborgs och Bohus liin har ifrå:~asatt - tillåta att brutet räkenskapsår
anviinds för inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet eller kapital.
\1cd anledning av RSV :s påpek<Jnclen vill jag anföra följande. Jag delar
uppfattningen att den som efter dispens enligt 12 ~ första stycket BFL
anviinder viss period som räkenskapsår bör få möjlighet att anviincla samma
period fl.ir annan förviirvskiilla flir vilken han inte är bokföringsskyldig,
givetvis under förutsiittning att inkomsten av denna förviirvskiilla redovisas
enligt bokföringsmässiga grunder. En uttrycklig bestiimmelse om detta bör
in foras. Likaså anser jag att man bör göra det förtydligande tillägg som RSV
har föreslagit. Vad si uti igen bctriiffar det fallet att en konventionellt beskattad
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fastighet - eller möjligen en fastighet som avses i 24 ~ 3 mom. Kl. - under
löpande hrutet r;ikenskapsår inr;inas S\lm en- eller t våfamiljsfastighct, ans..:r
jag att fr[tgan bör lösas ptt det siitt RS\' har utveddat i sitt remissyttrande. Det
betyder att det löpande riikenskapsåret skall anses avslutat dagen före den d;1g
då fastigheten var fardigstiillcl för sitt nya iindamål. Det diirpå följande
riikenskapsåret <beskattningsåret) kommer d[1 att omfatta återstoden a\ det
vid fardigställandet löpande kalenderåret.
Promemorians förslag till ny lydelse av 3 KL med anvisningar bör
genomföras med de kompletteringar som jag hiir har fl.irordat.

*

2A C.hriga frågor
departementspromemorian p<°1pekas att förslaget om utvidgning av
förvärvskiillebegreppet och den omständigheten att många fostighets;igare
numera iir bokföringsskyldiga fär praktisk betydelse för arbetet med 1981 års
allmänna fastighetstaxering och den provtaxering som skall ske våren 1980.
De fostighetsiigarc som är bokföringsskyldiga behöver i regel inte avliimna
allmän självdeklaration fore utgången av mars 1980. vilket är för sent för att
deklarationsuppgifterna om hyra skall kunna beaktas vid provtaxeringen.
Ltvidgningen av fiirviirvskiillebegreppet innebär dessutom att möjligheterna
all ta fram uppgifter från deklarationerna 0111 totalhyran för enskilda
taxeringsenheter och byggnader minskar.
Frågan har siirskilt berörts av e11 par remissinstanser. 1976 års fastighetstaxeringskommittc ( Fi 1976:05) har understrukit att förslagen i promemorian
leder till att det inte liingre blir möjligt att direkt ur sjHlvdeklarationerna ta
fram de hyresuppgifter som behövs för fastighetstaxeringen. En separat
redovisning av hyran per kalenderår för varje fastighet och hyggnad torde i
fortsiittningen hehövas. Kornmitten tillstyrker promemorieförslagen under
förutsättning all hyresuppgifter av samma noggrannhet som de hittillsvarande kan erhållas även i fortsiittningen . .Ä. ven RSV understryker behovet av
siirskilda uppgifter för fastighetstaxeringen.
Jag iir medveten 0111 de pli talade konsek venscrna av de nya reglerna. Det iir
naturligtvis viktigt att tillriickliga uppgifter finns tillglingliga vid fastighetstaxeringen. Det torde bli nödviindigt att ålägga fastighetsiigarna separat
redovisning av hyresintäkter m. m. Innan man tar stiillning till vilka uppgifter
som bör infordras och i vilken ordning de skall lämnas, bör 1976 ärs
fastighetstaxeringsko111mittc få tillfälle att utarbeta förslag i iirnnet. Jag liigger
därför inte nu fram något förslag om föreskrifter för uppgiftsliimnandc.

2.5 Ikraftträdande m. m.
1 departementspromemorian föreslås att de nya reglerna om övergång till
hokföringsmiissig inkomstberiikning, utvidgning av forviirvsbllebegreppet
och anviindning av brutet riikenskaps<'ir skall tillämpas första gången vid 1979
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ärs taxering.
Ikraf\tr:idandchcstiimmclscn har inte mött någon erinran vid remissbehandlingcn. Linsstyn:lsen i Malmiihus J:in har dock påpekat att taxcringsniimnderna hittills ofta har godtagit att ett aktiebolag, som har brutet
r:ikenskapsår for sin rörelse, redc,visar även t. ex. inkomst av tillfällig
förviirvsvcrksamhet eller kapital med tillämpning av brutet riikenskapsår.
Linsstyrelsen har framhållit att en s:irskild bestämmelse behövs som anger
hur beskattningen skall ske i säd;,na fall niir de nya reglerna om brutet
r:ikenskapsår införs.
I enlighet med vad som har förordats i promemorian föreslår jag att de nya
reglerna tillämpas första gången vid 1979 ars taxering. En särskild övergångsregel behövs dock for att klara ö\·crg{mgcn i sådana fall som berörts av
mnsstyrelsen i Malmöhus l~in. Enligt min mening bör övergång till kalenderår
ske genom förlängning eller avkortning av det brutna räkenskapsåret. För att
ge berörda skattskyldiga skiiligt delrum hör man godta att övergången
genomförs först vid utgången av år 1979. Tekniskt kan övergången ske på så
siitt att det räkenskapsår som löper ut under år 1979 förlängs till kalenderårets
utgång, givetvis under förutsättning att det förlängda riikenskapsåret inte
kommer att omfaw.i mer iin 18 månader. Alternativt kan det nya räkenskapsår som börjar löpa under år 1979 avslutas vid utgången av kalenderåret. I
båda folien uppnås att riikenskapsåret fr. o. m. år 1980 sammanfaller med
kalenderi1ret. Ingenting hindrar givetvis att övergången görs tidigare.
I promemorian fOreslås - förutom den nu behandlade bestiimmelsen om
ikrafttriidande -

~iven

siirskilda bestämmelser som anger hur beskattningen

skall ske när en fastighetsägare byter redovisningsmetod. Betriiffande dessa
relativt komplicewde bestämmelser kan jag hiinvisa till bilaga I. Med hänsyn
till vad som har anförts vid remissbehandlingen vill jag dock beröra en
dctaljbestiimmelsc. Denna avser det fall då övergång sker från bokföringsmä~siga grunder till kontantprincipcn i samband med att en konventionellt
beskattad fastighet på grund av ändrade förhållanden i fortsiittningen skall

schablonbeskattas. I promemorian föreslås att lagernedskrivning som har
sl\ett mre övergången skall återföra.> i samband med bytet av redovisningsmetod. I fiirfattningsförslaget anges all det belopp som återförs skall motsvara
skilln:iden mellan å ena sidan det liig>ta av anskaffningsviirdet av fastighetens
lager enligt senaste balansräkning och återanskaffningsvärdet av lagret på
balansdagen samt å andra sidan clet bokförda värdet av lagret enligt
balansriikningen.
De s:irskilda hcstlimmelserna om beska11ningskonsekvenscrna vid byte av
redovisningsmetod har godtagits av de få remissinstanser som har kommenterat dem. RSV har dock anmärkt på den tekniska utformningen av regeln om
återföring av lagernedskrivning.
Jag förcslar att bestiimmelserna i princip utformas enligt promemorieförslaget. Bcstiimmelserna hör dock kompletteras med hänsyn till förslaget att
iiven de iikta hoswdsföretagen skaJi få tiJJ:impa bokföringsmässig inkomst-
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beriikning. Dessutom bör regeln om återföring av lagernedskrivning fä en
annan utformning. Enligt min mening bör återföringen avse ett belopp som
motsvarar skillnaden mellan anskaffningsvärdet av fastighetens lager vid
övergången och dess bokförda värde vid samma tidpunkt.

3 Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen
föreslår riksdagen
att antaga inom budgetdepartementet uppriittadc förslag till
I. lag om iinclring i kommunalskattclagen ! I928:370),
2. lag om ändring i taxeringslagen ! I956:623).

4 Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överviiganden och beslutar att
genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden
har lagt fram.

J Riksdagen /1/781 ?IJ. I .1a111/. Nr ·D
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Bilaga 1

ÄNDRADE BESKATTNINGSREGLER FÖR
HYRESF ASTIGHETER
1

Ds B 1978:7

1 I denna bilaga återges hara avsnitt I och de delar av promemorian i övrigt som har
anknytning till avsnitt I.
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Sammanfatt ni ng

I promemorian behandlas vissa frågor som har betydelse för samordningen
mellan reglerna for beskattning av inkomst av annan fastighet och bestämmelser på andra områden. Promemorian är uppdelad it vä skilda avsnitt. Det
författningsförslag som läggs fram iir dock gemensamt för de båda avsnitten.
I 111·.mitt I diskuteras frågan om ägare av annan fastighet skall ha rätt eller
skyldighet att tillämpa bokföringsmässiga grunder vid inkomsttaxeringen.
Genom den nya hokforingslagen ( 1976: 125), som tr~idde i kraft den 1 januari
1977. har många fastighetsägare blivit bokföringsskyldiga vilket innebär krav
på en inkomstrcdovisning enligt bokföringsmässiga grunder. Nuvarande
skatteregler innebiir däremot att inkomst av annan fastighet vid taxeringen
skall beriiknas enligt kontantprincipen. I avsnitt 1 föreslås att ägare av sådana
fastigheter som beskattas enligt s. k. konventionell metod - dvs. i första hand
enskilda ägare av hyresfastigheter - skall få rätt att tillämpa bokföringsmässiga grunder vid den skattemässiga inkomstberäkningen. Väljer en fastighetsägare denna redovisningsmetod, iir han enligt förslaget skyldig att
fortsätta att använda metoden så länge fastigheten är föremål for konventionell beskattning. I avsnittet föreslås också viss utvidgning av möjligheterna
att behandla flera hyresfästigheter som en enda förvärvskiilla samt uttryckliga bestämmelser om när brutet räkenskapsår skall utgöra beskattningsår. De
nya reglerna föreslås bli tillämpliga första gången vid 1979 års taxering.
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Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom foreskrives i fråga om kommunalskattelagen (1928:370)
dels att 3 ~- 25 § I och 2 mom., 26 § I mom., 41 ~-anvisningarna till 3 ~.
punkt 2 av anvisningarna till 18 ~.punkt 2 a och punkt 7 av anvisningarna till
25 ~. punkt 2 a av anvisningarna till 36 § samt punkterna I och 2 av
anvisningarna till 41 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att till anvisningarna till 24 § skall fogas en ny punkt, 10. och till
anvisningarna till 25 ~ två nya punkter, 8 och 9, av nedan angivna
lydelse.
N111'C1rande zrtlclsc

Föreslagen lvdelse

HI
Med tax e r i n g så r förstås i denna lag det kalenderår, under vilket
taxering i första instans verkställes,
och med bes k a t t n i n g så r det
kalenderår, som närmast föregått
taxeringsåret, eller. där räkenskapsår
icke sammanfaller med kalenderår,
det räkenskapsår, som gått till ända
närmast före den I mars under
taxeringsåret.

Med t ax e r i n g sår förstås i denna lag det kalenderår. under vilket
taxering i första instans verkstiilles.
och med tes k a t t ni n g sår det
kalenderår, som närmast föregått
taxeringsåret, eller, där räkenskapsår
icke sammanfaller med kalenderår
(brutet räkcnskapsdr), det räkenskapsår, som gått till ända närmast
före den I mars under taxeringsåret.
(Se vidare anvisningarna.)

(Se vidare anvisningarna.)

25

~

26

~

I mo m. Vad som återstår av
intiikt av annan fastighet, sedan
avdrag enligt 25 § gjorts. utgör
nettointäkt av annan fastighet.

I mo m. Vad som återstår av
intiikt av annan fastighet, sedan
avdrag enligt 25 § gjorts och i förekommande fall hänsyn tagits till inoch utgående balans. utgör n e t t o intäkt av annan fastighet.

41 ~.1
Inkomst av jordbruksfastighet elInkomst av jordbruksfastigllct eller rörelse skall beräknas enligt ler röreise skall beräknas enligt
I Senas1e lydelse 1957:59 .
Senaste lydelse 1972:741.

.1

Jl)
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N111•arande

~vdelse

bokföringsmiissiga grunder. i den
mån dessa icke stå i strid med
siirskilda bestiimmelscr i denna lag.

Föreslagen

~wlelse

bokföringsmässiga grunder. i den
mån dessa icke stå i strid med
särskilda bestämmelser i denna lag,

A1'L'n inkomst av annan jäsr~!!,her
beräknas enligr hoA/iiringsmässiga
grunder i de fall som angirns i punkr I
av anvisningarna.
I andra fall än nu sagts skall intäkt anses hava åtnjutits det beskattningsår,
under vilket intiikten blivit för den skattskyldige tillgänglig för lyftning, och
skall utgift eller omkostnad anses belöpa på det beskattningsår, varunder
utgiften betalats eller omkostnaden iigt rum. Sådan speciell skatt, avgift eller
ränta, som ingår i slutlig eller tillkommande skatt enligt uppbördslagen,
ävensom riinta å kvarstående skatt enligt samma lag anses dock belöpa på det
beskattningsår då den slutliga eller tillkommande skatten påförts.
(Se vidare anvisningarna.)

Amisningar
till 3 §
I denna paragraf angives vad som
I denna paragraf angives vad som
avses med de i lagen använda
avses med de i lagen använda
beteckningarna "taxeringsår" och
beteckningarna "taxeringsår" och
"beskattningsår".
"beskattningsår". Brurcr räkcnDer kan srundom inrrä.ffä. arr såsom skapsdr räknas som heskalfningsår/ör
beskarrningscir skall räknas en korrare
l'iss .fiirrärvskälla under .mrutsä({ning
eller längre rid än I:: månader. Om
aff inkomsten m',fiirvä1vskällan beräknämligen en person bö1)ar eller slurar nas enlig1 boAforini;smässiga grunder i
näringsrcrksamhe1 under e11 dr. som enlighc1 med bes1ämmdsema i ./1 .f
e/jesr är alf anse såsom heska({- Som yflerligarc .fomtsäflning gäller
ningsår. kommer hans/iirsra eller sisra
a) i frdga om skarrskyldig. som
räkenskap arr 0111/ä11a allenast den rid cnligr I .~· bok/öringslagen (/ 976: 125)
a1· samma år. 1·ar11mlcr han drii>it
är bok/iiringssk1,ldig, arrjiireskri/ierna
näringen. och dena rids{leriod skall i i I:: .11· nämnda lag iakrragirs:
sådanr .fall anses siisom hcskar111ingsb) i.fi'åga om skarrskyldig. som skall
år. En omläggning m· räkcnskapsårer föra räkenska{ler enl(r:r jordhrukshokkan dock .f(jranleda. arr err l'issr .föringslagen ( 1951: 793). arr j(ircskrif~
hcskarr11ingsdr blir längre eller kortare
rerna i 11 .11 nämnda lag iakrragirs:
än I} mdnader. Sker omläggningen på samr
det sä!I, a!I c!I räkcnska{lsårtörlänges
cJ ijiiiga om skaffskyldig, som inre
arr 0111/ärra mer än I J mdnadcr. kan nämnrs under a) eller b}, arr räkcnt/{'t intn~/lä. alf den skalfskyldige eff år ska{lsåret on1/'allar tiden den
icke alls skall raxeras. liksom dcr rid mai-dcn 30 april. den I juli-den 30
0111/iigg11i11g .r:cnom .fiirkorrning al' cff juni eller den 1 september-den 31
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Nul'arande

~wlelse

Föreslagen

räkenskupsdr kan hända. att den
skattskvldfl!.C etl år skall taxeras .fi,ir
I 1· å heska1111i11gsår. m• l'ilka dl'!
senare är kortare än l l månader.

~vdelse

augusti.
I far skartskylc/ig. som ,11·ses i.fiinta
stycker c). r1ähöriat elll'f' llPfJhört med
1•erksamheten eller lagt 0111 räke11skaJJsårc1. skall räke11skar1såret 11tgiJra
beskm111i11gsår urnn hinder m· att del
0111/ättar annan tid än tofr mdnadcr.
Räkenskapsår som 11ts1räckes all om./illla .längre tid lin aclenun mdnwler
skall dock inte i nägot .fäll räknas som
beskallningsdr. lntc heller skall räkenskaJJsår som lagts 0111 !il/ annan tid än
kalenderdr räknas so111 heska11ningsdr
i annat .fäll än då 0111/ägg11i11gc11 har
skett j<Jr af/ fä samma räkenskaJJsdr
jjjr ,!lera verksamheter.

Beskattningsåret, sådant det i denna paragraf bestämts, avser naturligtvis
normala förhållanden. Uppkommer fråga om eftertaxering, kan beskattningsåret komma att ligga längre tillbaka i tiden. Beskattningsår blir i dylikt
fall det år, som enligt huvudregeln skulle varit beskattningsår, om taxering
skett i rätt tid.
till 18 §
2. 4 Om .flera .fäs1igheter m• anna11
2. A1·e11 i./i'dga om annan Jäs1ighet

fastightts nawr i ägarens hand rar.;1
all anse som .ti'i11•al111ingsenhet. gäller
därom rnd ovan under punkt I är sagt
angående jordbruk.~fästighet. Inkomsten a1· fastigheterna skall. om e11
fiJrvalr11ingse11hct ,löreligger. redovisas
såsom .flwen ur e 11 .förvärl'skällc:.
Såsom exempel på 1zrlik förvaltning~
enhet kan angims villord en brunmeller badortsanläggning.

sommar-

ställen ä en fastighet m. m. <zrl. Lika-

ledes torde fastighetsbolags faslighetsinnehav

regel

utgöra

e ,01

.fi>n•ärvskii/la. A 1• l'ikt är emrl/enid. art
i 1111 nämnda fall kraret å fasrighe-

4

Senaste lydelse 1951 :790.

torde .fiin•ärvskälla i allmänhet samman/älta med taxeri11gsrnhe1. Flera
taxeringsenherer bildar dock i ägarens
hand en .fvrviirvskälla. om de hrukas
1i//sammans som en,l<Jrmltningscnhet.
Vid bl'döma nde ar ./i'dga n 0111 .flera
taxeri11gsenhc1cr skall anses som c11
.fiirva/111ingsenhc1 iakttages i tillämpliga delar md som sagts uran under
JJ1111k1 I. Fastighetsbolags fastighetsinnehav torde i regel utgöra en
.förrnltningsenhet ..:il'ell /. ex. en enskild JJl'rsons inneha\' av hyrq/astigheter lllgr.ir r>11 förl'aftni11gse11he1. om
fastigheterna. på säll anges under
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A'ul'Grande (rdl'lse

Fiireslagen (rcklse

temas karaktär al' /iirrnlt11ing1cnlw1
upprii tthå/les.

punkt I. sfär under g1'1111'nw111
/cd11i11g, .fiir\'(//t11i11g och clri/i. Som

exempel på förvaltningsenhet kan
Ot'ksä nämnas villor på brunns- eller
badortsanläggning och sommarst~il
lcn pci en fastighet.
Därest skattskyldig helt eller delvis anviinder egen fastighet i av honom
bedriven rörelse, ingår hyresviirdet av fastigheten. i den mån den sålunda
disponerats, i intiikten av rörelsen och skall följaktligen icke upptagas såsom
intiikt av annan fastighet. liksom omkostnader och utgifier för sålunda
anviincl fastighet eller del därav icke få avdragas från intiikt av annan
fastighet.
till 24

~

I IJ. Har inkomst ar a1111an/{1.11/"hc1
drct fiirc bcska11ni11gsdre1 beriik11ats
en/("t de gmnder som anges i 41 11·
andra stycket men hNiiknas inkomsten/iir heskallningscirct enligt hok/iiri11gs111iissiga grnndN, fölicr m· p1111kt I
Jiir.1ra styckl'T m· a111·is11i11gama till 4 I _
11
all den skattsky/dj"c rid beräkning m·
11ett11i11tiikte11./i"ir beskattni11gsdret inte
ska// upptaga viirdc av i11gde11dc sku/cler. Som ingticndc sku/t! skal/ dock
llflfltagas
a J inkomst som har 11ppburits i
slutet m· der fiircgtiende drer men.
med s1hd m· hcs1ä111mcl~cma i punkt _1
fiirsta srrcker ar a11vis11i11gama riff
41 .11. inre ragirs riff beska11ni11g.fiir det
ån'r. och
h) urgifi som iirnbera/d 1·i</ beskattningsårers ingcing men. med stiid c11·
bcs1ä111111l'isema
andrn sr_1Tker
nämnda a11l'is11ingap1111kt, dragits m·
l'id hcräkning O\' 11ettoi111iik1enliir det
.fiiregciende cirer.
Beräknas intäkt lll' a1111an/i1stighc1
enligr :! mom. 111e11 har in1äk1e11 .Jiir
dret .fiire heska11ningsdrc1 bcri.iknars
enligt / 1110111. med 1illämpni11g a1·
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Nuvarande

42

~rde!se

Fiireslagen

~vdelw

bokföringsmässiga grunder, skall som
intäkt .för beskattningsåret - utö\'er
vad i 2 mom. anges - upptagas 1'11
belopp morsvarande skillnaden mellan
å ena sidan dl'I lägsta av anska/fi1ings1·iirder av fasrig/Jerens lager enligt
senaste balansräkning och åtcran\katfningsvärder av lagret /Hl balamdagen

samt

å

andra

sidan

der

bokförda värder m· lagrer enligr nämnda halansriikning.
till 25 ~
P Har skattskyldig under ett visst
beskattningsår hafl

kostnader ej

7. Har skattskyldig under ett visst
beskattningsår haft kostnader ej

understigande 6 000 kronor for repa-

understigande 6 000 kronor för repa-

ration och underhåll av fastighet,

ration och underhåll av fastighet,
~

varav intiikterna beriiknas enligt 24

~

varav intiikterna beriiknas enligt 24

I mom., får han utan hinder av 41

~

I mom., får han utan hinder av 41 ~
efter eget val göra avdrag for kostna-

och punkt 2 av anvisningarna till
samma paragraf efter eget val göra

derna vid taxering för beskattnings-

avdrag för kostnaderna vid
för beskattningsåret i fråga
något av de två niirmast
beska1tningsåren. Avdraget

året i fråga elh.:r for något av de två
närmast följande beskattning.såren.
Avdraget fär iiven fördelas mellan
dessa tre år på sätt den skattskyldige

taxering
eller för
följande
får iiven

fordelas mellan dessa trt: år på siitt
den skattskyldige önskar.

önskar.

8. Har inkomst m· annan fastigher
året .före beska11ningsåret beräknats
enligt de grunder som anges i 41 §
andra stycket men beräknas inkomsten.lär beskattningsårl't enl(~t bo/.:jijringsmässiga grunder, .fö(ier al' punkt 1
.första stycket av anvisningarna till 41 §
att den skattskyldige l'id beräkning av
nettointäkten/är beskattningsåret inte
skall upptaga l'ärde al' ingående lager
ochfordringar. Som ingåendc,lärdran
skall dock upplagas

b

Senaste lydcbc 1969:363.
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Nuvarande lvdelse

Fdreslagcl! l1delw
a) inkomsr som blir ril~~änglig .för
lyfrning i början ar beskarrningsårer
men. med sriid m· besrämmelsema i
punkr 2jörsra srycker av anvisningarna
ril/ 41 { ragirs rill bcskalfning fur der
.föregående årer. och
b) urg(tr som har beta/ars i sluter av
derföregående årer men, med sröd m•
brsriimmelserna
andra srycket
nämnda am·isningsp1111kr. inte dragirs
m· vid beräkning av 11errointäkre11 fiir
der året.
Beräknas intäkt av annan .fasrighet
enligr 24 § 2 mom. men har inräkren
.för årer fiire beskallningsåret beräknars enligt 24 § I mom. med tillämpning av bokforingsmiissiga grunder,
skall avdrag.for beskauningsåret med!WS/(ir giildriin1a, som har beralats det
joregående året men upptagirs som
utgående.fordran.för det året, medan
å andra sidan avdrag inte skall medges
.tor gäldränra som betalas under
beskauningsåret men har redovisats
som utgående skuld/(ir dC'tföregående
året.
9. Bestämmelserna i punkt JO av
anvisningarna till 29 .~i om drififorlusr
och kapita(torlust i rörelse gäller i
tillämpliga delar beträj/ande annan
fastighet varav inkomsten beräknas
enligt bokföringsmässiga grunder.

till 36

*

-------------------- ------------------till 41 §
l.H Inknmst av jordbruksfastighet
I. Inkomst av jordhruksfastighet
eller rörelse skall berLiknas enligt eller rörelse skall heriiJrnas enlig!
bokföringsmlissiga grunder. Hlinsyn bokföringsmässiga grunder. Inkomst
8scnastc lydelse 1977: 1172.

Prop. 1978/79:42
N111·arande

~nlc!se

Föreslagen ll'lfe/se

annan .tästighct som al'ses i 24 _,1·
I mom . .far beräknas cn/igr hok/iiringsmässiga grunder. Har inkomsr m•
annanfästighetfiir vissr beskallningsdr
beräknars enligt bokfbringsmässiga
grunder, skall inkomsten ii1•1•11 fiir
näs(/ri(iandl' heskallningsdr beräknas
enligt sdclana grunder 0111 hcstämm<.>lserna i 24 11· I mom. är rillämpliga det
drct. Vicl inkomstberäkning enligt
bok/iiringsmässiga grunder tages hiinsyn till in- och utgående lager av
varor. diiri inbegripet djur, r{1111aterial. hel- och halvfabrikat m. m ..
samt till fordringar och skulder. Som
viirde av ingående lager. fordringar
och skulder skall därvid upptagas
värdet av niirmast foregåcnde beskattningsårs utgående lager. fordringar och skulder. Bestiimmclscrna
i 41 ~ om lager rn i varvsrörelse
tillämpas iivcn i fråga om skepp eller
skeppsbyggc. på vilket den skattskyldige utfört eller avser an utföra
arbete i icke oväsentlig omfattning.
utan hinder av att den skattskyldige
avyttrat skeppet eller bygget. Vad nu
föreskrivits glillcr dock endast intill
dess skL:ppet eller skeppsbygget levererats till forviirvaren. Vad som
avses med skepp framgår av sjölagen
(1891:35 S. Il.
rör skattskyldig. som haft ordnad bokföring, skall beriikningen av inkomst
ske på grundval av hans bokföring med iakttagande av följande.
Därest vinstresultatet påverkats därav. att bland intiikter upptagits sådana
intäkter, vilka icke skola beskattas såsom inkomst, eller uteslutits intiikL som
skolat medräknas, eller bland utgifterna avförts sådana poster. för vilka vid
inkomstberiikningen avdrag icke rar ske. skall företagas erforderlig justering
av det bokföringsmiissiga vinstresultatet till överensstiimmelse med en
inkomstberiikning enligt de i denna lag stadgade grunder.
Den i riikcnskaperna gjorda viirdesiittningen å tillgångar avsedda för
ornsiittning eller förbrukning !lager) skall vid inkomstberäkningen godtagas.

skall där/br tagas till in- och utgående
lager av varor. diiri inbegripet djur.
råmaterial. hel- och halvfabrikat
m. m., samt till fo~dringar och skul·
der. Som viirde av ingående lager.
fordringar och skulder skall diirvid
upptagas viirdet av niirmast föregående beskattningsårs utgående lager.
fordringar och skulder. Bestiimmel·
scrna i 41 ~om lager få i varvsriirelsc
tilliimpas iivcn i fråga om skepp eller
skeppshygge, pa vilket den sk~1t1skyldige utfört eller avser au utföra
arbete i icke oviisentlig omfattning.
utan hinder av att den skattskyldige
avyttrat skeppet eller hygget. Vad nu
föreskrivits gäller dock endast intill
dess skeppet eller skeppsbygget levererats till förvärvaren. Vad som
avses med skepp framgår av sjölagen
(1891:35 s. J).
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cfärest denna viirclesiittning icke står i strid med vad som nedan siigs.
Lagret \'id beskattningsårets utgång tar icke upptagas till liigre belopp iin
fyrtio procent av lagn:ts anskaffningsviirde eller. om återanskaffningsviirdct
pil halansdagen iir liigre. sistniimnda viirdc, i förekommande fall efter avdrag
för inkurans. Dock far lager av djur på jordhruksfastighct eller i rcnskötselrörelse icke upptagas till liigre belopp iin fyrtio procent av de viirden som
riksskatteverkct faststiiller för olika slag a\· djur i skilda åldersgrupper på
grundval av genomsnittspriserna på dessa djurslag under en period av tolv
månader niirmast före den I oktober hcskattningsiiret. Om sädant viirde icke
faststillts. t. ex. i fråga om siirskilt dyrbara avelsdjur. får djuret upptagas bgst
till fyrtio procent av allmiinna saluviirdet.
Därest värdet å lagret, beriiknat till anskaffnings- eller återanskaffningsviirdet och i förekommande fall efter avdrag för inkurans. uppgår till liigre
belopp iin som motsvarar medeltalet av värdena å lagren vid utgången av de
två närmast föregående beskattningsåren (jiimförelseåreni. må lagret vid
beskatlllingsårets utgång i stället upptagas till liigst ett belopp motsvarande
förstniimnda värde å detta lager efter avdrag med sextio procent av sagda
medeltalsviirde. Därvid skola såsom värden å lagren vid jiimförelseårens
utgång hava upptagits anskaffningsviirdena eller. diirest åtcranskaffningsviirdcna å balansdagarna i fråga varit lägre, sistnämnda värden, i förekommande
fall efter avdrag för inkurans. I fråga om djur på jordbruksfastighet eller i
renskötsel rörelse giillcr dock att viirdet av djuren skall hava upptagits till fulla
det viirde som riksskatteverket faststiillt enligt föregående stycke eller till
fulla allmänna saluviirdet. Föreligger sådant fall att sextio procent av
nyssniirnnda mecleltalsviirdc övcstiger viirdet av lagret vid beskattningsårets
utgång, må avdrag åtnjutas jämviil för det överskjutande beloppet, därest en
häremot svarande avsiittning i riikenskaperna gjorts till lagerregleringskonto.
IJå avdrag för sådan avsiiltning medgivits, skall avsiittningcn återföras till
beskattning niistföljande beskattningsår, därvid frågan om avdrag för förnyad
avsättning till dylikt konto får prövas enligt bestämmelserna ovan. Ingå i
lagret råvaror eller stapelvaror, må lagret av sådana varor eller del tliirav
upptagas till liigst sjuttio procent av viirdet å tillgångarna i fråga beriiknat efter
lägsta marknadspris under beskattningsåret eller under något av de niirmast
fOregående nio beskattningsåren. Diirest sist angivna grund för viirdering av
varulagret eller del därav tilliimpats, skall vad ovan sägs om värdering med
hiinsyn tagen till medeltalet av värdena å lagren vid utgången av de två
niirmast fdregående beskattningsåren icke giilla.
Utan avseende å vad förut stadgats angående den lägsta viirdesiittning å
lagret, som vid inkomstberiikningen kan godtagas, må det liigre värde å lagret
godtagas som skattskyldig med hiinsyn till föreliggande risk för prisfall visar
vara påkallat.
Vad i femte och sjiitte styckena här ovan siigs angående det lägsta viirde å
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skattskyldigs varulager. som må vid inkomstberäkningen godtagas. har icke
avseende å penningförvaltande företags och försiikringsföretags placeringar
av förvaltade medel i aktier. obligationer. lånefordringar m. m. eller å
skallskyldigs lager av fastigheter och liknande tillgångar beträffande vilka en
sådan viirdesällning finnes icke van' godtagbar. Värdet å lager av nu avsedda
tillgångar skall upptagas till vad som med hänsyn till risk för förlust. prisfall
m. m. framstår såsom skäligt.
Förvärvas aktie i svenskt aktiebolag av skattskyldig, som driver bank- eller
annan penningrörelse eller försäkringsrörelse. eller av annan skallskyldig, för
vilken aktien utgör varulagertillgång, och är det icke uppenbart att den
skallskyldige därigenom erhåller tillgång av verkligt och särskilt värde för
honom med hänsyn till hans rörelst·. må sådan nedgång i aktiens värde som
beror på utdelning till den skattskyldige av medel. vilka vid förvärvet funnos
hos det utdelande bolaget och icke motsvara tillskjutet belopp, ej föranleda att
aktien vid inkomstberäkningen för den skattskyldige upptages till lägre
belopp än som motsvarar hans anskaffningskostnad för aktien. Har denna,
innan sådan utdelning skett. upptagits till lägre belopp än den skattskyldiges
anskaffningskostnad. må aktien vid utgången av det beskattningsår,
varunder utdelningen äger rum. icke upptagas till lägre belopp än aktiens
värde i beskattningshänseende vid ingången av samma år med tillägg av ett
belopp. som motsvarar skillnaden mellan den skattskyldiges anskaffningskostnad för aktien och nämnda viircle. dock högst av det utdelade beloppet.
Sker utdelning utan att det värdC' för aktien, som ligger till grund för
beräkningen av den skallskyldiges inkomst, påverkas och medför detta att
den skattskyldige efter överlåtelse av aktien eller upplösning av bolaget
redovisar forlust. skall därifrån avr::1knas det belopp som motsvarar utdelningen. Utdelning som avses i detta stycke anses i första hand giilla andra
medel än sådana som motsvara till~kjutet belopp. Vad som sägs om aktie i
detta stycke äger motsvarande tillämpning på andel i ekonomisk förening.
Med tillskjutet belopp avses därvid inbetald insats.
Avdrag för inkurans må icke m:dgivas med större belopp än vad den
skattskyldige enligt vid självdeklarntionen fogad utredning visar svara mot
den konstaterade värdenedgången å lagret å balansdagen. Oaktat vad nu sagts
må dock avdrag for inkurans mcdgivas med fem procent av det lägsta utav
lagrets anskaffnings- och återanskaffningsvärden, därest detta ej framstår
såsom uppenbart opåkallat. eller med det högre procenttal därav som
riksskatteverket kan hava för lagren inom vissa branscher eller hos vissa
grupper av skattskyldiga angivit.
Vid best~immandet av lagrets anskaffningsvärde skall så anses som om de
lagertillgångar, vilka kvarligga i lagret vid beskattningsårets utgång, äro de
senaste av elen skattskyldige anskaffade eller av honom tillverkade. För
tillgångar, som den skattskyldige framstiillt eller bearbetat, skola såsom
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anskaffningsviirde anses direkta tillvcrkningskostnadcr (materialkostnader
och arbetslöner) ökade med cl t t il!iigg som motsvarar vad som av de indirekta
tillverkningskostnadcrna skiiligen belöper å nu ifrågavarande tillgångar.
diirvid hiinsyn dock icke behöver tagas till riinta ä eget kapital.
Nedskrivning av värdet å riittigheter till leverans av lagertillgångar enligt ej
fullgjorda köpekontrakt må godkiinnas endast i den mån det visas, all
inköpspriset rör tillgångar av samma slag å balansdagen understiger det
kontraherade priset, eller det göres sannolikt, att dylikt prisfall kommer att
intriiffo innan tillgångarna levereras eller av den skallskyldige i oföriindrat
eller föriidlat skick försiiljas. Betriiffandc viirdet å riilligheter till leverans <1v
maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier enligt ej
fullgjorda köpekontrakt må nedskrivning av värdet diirå godkännas endast i
den mån den skattskyldige visar, att inköpspriset för tillgångar av samma slag
å balansdagen understiger det kontraherade priset, eller det göres sannolikt,
all dylikt prisfall kommer att inträffa innan tillgångarna levereras.
Vad hiir iir stadgat giiller särskilt då fråga iir om bestiimmandet av det år,
varunder en inkomst skall anses hava åtnjutits eller en utgift skall anses hava
ägt rum. I sistnämnda avseende giiller alltså, att inkomst skall anses ha\'a
åtnjutits under det år, då densamma enligt allmiint vedertagen köpmannased
eller enligt vad som beträffande jordbruk är alhniint brukligt bör i riikenskap1.:rna uppföras såsom inkomstpost, iiven om den ännu icke av den
skattskyldige uppburits i kontanta penningar eller eljest kommit honom
tillhanda t. ex. i form av levererade varor. fullgjorda prestationer eller på
annat härmed jämförligt siitt. Vad sålunda gäller i fråga om inkomstposterna
har motsvarande tilHimpning i fråga om utgiftsposterna. Avdrag får tantiem
eller liknande ersättning från fåmansföretag till företagsledare eller honom
n:irstående pt:rson tar dock åtnjutas fors! under det år då ersättningen har
utbetalats eller blivit tillgänglig för lyftning. I fråga om tiden för inkomst- och
utgiftsposters upptagande enligt bokföringsmiissiga grunder tilliimpas i
allmänhet det förfaringssiittet, att fordringar uppföras såsom inkomst under
det år, d{1 de uppkomma. och au riinteintäkter hänföras till inkomsten för det
år, på vilket de belöpa, i biigge folien oberoende av huruvida de verkligen
influtit under niimnda år eller icke. Å andra sidan liirerdet vara vedertaget, att
forskottsvis influtna riintor. som till större eller mindre del belöpa å ett
kommande år, till denna del

bokföringsm~issigt

hiinföras till det sistniimnda

årets inkomst. Avdrag for riinta på lån ur statens lånefond för lån med
uppskjuten ränta åtnjutes för det år då räntan har betalats.
Har avverkningsriitt till skog upplåtits mot betalning. som skall erläggas
under loppet av flera år. må såsom intäkt för varje år upptagas den del av
köpeskillingen, som under samma år influtit. Avdrag för minskning i
ingående virkesförråd m. m., vartill upplåtaren kan vara beriittigad, fördelas
diirvid pi\ de siirskilda åren i förhållande till den under varje år inllutna
likviden.
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l,/i"åga om a\'!/ragfiir kostnadcr/iir
reparation nch undcrhdll ai· jästiglll't
1'(Jr0\' intäkterna bl'räknas cnlfl!t ]4 .11·
I mom. gäller ären punkt 7 ar am·isningarna till 15 .f

Om beskattningsmyndighet, med frångående av den skattskyldiges rå
hans riikenskarer grundade inkomstberiikning, såsom inkomst för ett är
beskattat vinst. som enligt de vid bokföringen tilfampade grunderna först ett
senare år framkommer såsom bokföringsmässig vinst, skall vid inkonlSlberiikningcn mr det följande år, då vinsten i bokföringen kommer till synes. det
sistniimnda årets i bokföringen redovisade vinstresultat med hänsyn härtill
justeras på sådant sätt, all den redan beskattade vinsten icke för det året ånyo
tages till beskattning.
Motsvarande giiller för det fall, an beskattningsmyndighet ansett förlust,
av beskaffenhet att avdrag därför får ske, icke böra beaktas vid inkomstbcriikningen för det år, under vilket den kommit till synes i riikenskaperna, eller
heskattningsmyndighet eljest något år frångått den skattskyldiges bokföring i
avseende. som kan hava inOytande på följande års inkomstberäkning.
2. 9 I fråga om annan förviirvskälla
2. I fråga om annan förvärvskälla
än jordbruksfastighet eller rörelse
än jordbruksfastighet. annan fasrighet l'Gral' inkomsren bNäknas enligt
giiller såsom allmän regel, att in ..
komst skall anses hava åtnjutit:;
hokfiiringsmässiga grunder eller rörelunder det år, då densamma från den
skattskyldiges synpunkt är att anse
såsom verkligen förvärvad och till
sitt belopp känd. Detta är framförallt
förhållandet, då inkomsten av den
skattskyldige uppburits eller blivit
för honom tillgiinglig for lyftning
eller, såsom i fråga om bostadsförmån och andra förmåner in

se gäller såsom allmiin regel, att
inkomst skall anses hava åtnjutits
under det år, då densamma från den
skattskyldiges synpunkt är att anse
såsom verkligen forvärvacl och till
sitt belopp känd. Detta iir framför allt
förhållandet då inkomsten av den
skattskyldige uppburits eller blivit
för honom tillgiinglig för lyftning

natura, då den på annat sätt kommit
den skattskyldige till godo, detta

eller, såsom i fråga om bostadsförmån och andra förmåner in
natura, då den på annat sätt kommit
den skattskyldige till godo, detta
oberoende av huruvida inkomsten

oberoende av huruvida inkomsten
intjiinats under året eller tidigae.
Vissa intäkter, t. ex. av tjänst, ränta ii
i bank eller annan penninginrättning
innestående medel o.s.v .. kunna
dock hiinfåras till nästföregående års
inkomst, ehuru de icke uppburits
9 scmste lyJc:lsc 1972:741.

intjänats under året eller tidigare.
Vissa intäkter, t. ex. av tjänst, riinta å
i bank eller annan penninginrättning
innestående medel o.s.v .. kunna
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dock hiinföras till niistföregående års
inkomst. ehuru de icke uppburits
eller varit tillgängliga för lyftning
förriin efter nämnda års utgång.
Föruts:ittningen h:irför iir emellertid.
att de intjänats under beskattningsåret och uppburits eller blivit för
lyftning tillgiingliga omedelbart efter
det årets utgång eller i varje fall så
tidigt under nästföljande år. att de
praktiskt taget kunna hiinföras till
inkomsten under beskattningsåret.
Likaledes böra vissa inUkter. t. ex.
hyror av en hyresfastighet. vilka
influtit redan före besk.ittningsårets
ingång. hiinföras till nämnd.i års
inkomst, därest de .ivse beskattningsåret eller del diirav samt influtit
omedelb.irt fore årets ingång.
A andra sidan skola utgifterna och omkostnaderna för inkomstförvärvet
avdragas från intäkten under det år, då de verkligen blivit av den sk<Htskyldige bestridda, även om de avse inkomst, som tidigare förviirvats eller först
under ett senare år beriiknas inflyta. Även hiir giillcr. att en utgift. som
verkställts under året före eller efter beskattningsåret. kan vara att praktiskt
taget h~infåra till utgift under besk.ittningsåret. Så kan exempelvis. om riinta å
en i en hyresfastighet intecknad skuld erlagts omedelbart efter beskattningsårets utgång. räntan vara att anse såsom utgift under beskattningsåret,
nämligen för det fall. att räntan hän for sig till beskattningsuret. Om avdrag för
kostnader fcir reparation och underhåll av sådan fastighet. varav intiikterna
beräknas enligt 24 ~ I mom .. gäller även punkt 7 av anvisningarna till 25 ~. I
fråga om avdrag får utgifter. som hänföra sig till realisationsvinst. gälla
särskilda bestiimmelser (jfr anvisningarna till 36 ~punkt I).
I enlighet härmed skola fordringar får utfört arbete riiknas såsom intäkt för
det år. varunder de inflyta. och utgifter. vilka icke omedelbart guldits,
avriiknas från intäkterna får det år. varunder de betalas. R:inta ä penningar.
som innestå i bank å sådan riikning, å vilken riintan gottskrives insiittaren per
den 31 december. anses såsom niimnda dag influten intiikt. medan däremot
ränta å penningar, som innestå å annan räkning. räknas såsom inkomst för
det år, då riintan förfaller till betalning. iiven om riintan till nagon del belöpt å
ett tidigare eller senare år. Om någon upplåtit avvcrkningsriitt till skog mot
betalning. som skall erliiggas under loppet av flera ur. skall susom intäkt för
varje år upptagas den del av köpeskillingen, som under samma år influtit.

eller varit tillg:ingliga för lyftning
förriin efter n:imnda års utgång.
Föruts~ittningen hiirför är emellertid.
att de intjiinats under beskattningsaret och uppburits eller blivit för
lyftning tillgängliga omedelbart efter
det årets utgång eller i varje fall så
tidigt under n~istföljande år. all de
praktiskt taget kunna hiinföras till
inkomsten under beskattningsåret.
Likaledes böra vissa intiikter. I. ex.
hyror a\' en hyresfastighet. vilka
influtit redan före beskattningsårets
ingång. hiinföras till niimncla års
inkomst, därest de avse beskattningsåret eller del därav samt influtit
omedelbart före årets ingång.
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Avdrag för minskning i ingående virkesfiirråd m. m .. vartill upplåtaren kan
vara beriittigad. fördelas diirvid pä de siirskilda åren i förhållande till den
under varje ar influtna likviden. Detsamma giiller i till:impliga delar i fråga om
annan terminsvis inflytande intiikt i egentlig mening. Är atcr fråga om intiikt,
vilken icke regelmässigt är att änsc sasom skattepliktig - exempelvis
köpeskilling vid icke yrkesm:issig avyttring av fast eller lös egendom - men
vilken i förekommande fall under härför stadgade förutsiittningar skall
beskattas såsom realisationsvinst, iir det utan betydelse. om köpeskillingen
eller ersiittningen skall erläggas på en gång eller i särskilda terminer. Så skall
realisationsvinst respektive realisationsförlust ber~iknas med h~insyn till
köpeskillingens totala belopp. oavsett om detta skall betalas pi'! en gång eller
terminsvis.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på
elen har utkommit från trycket i Svensk författninl:(ssamling.
1. De nya bestämmelserna i 25 S 1 mom. och 2 mom., punkt 2 a och punkt
7 andra stycket av anvisningarna till 25 Ssamt punkt 2 a av anvisningarna till
36 tilliimpas beträffande ombyggnadsarbete och energibesparande åtgärder
för vilka preliminärt lånebeslut har meddelats efter utgi'lngen av år 1978.
2. I övrigt tillämpas de nya bes@nmelserna första gången vid 1979 års
taxering.

*
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I Inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder m m.
I.I Inledning

Enligt den nya bokfåringslagen ( 1976: 125). BFL. är enskild person som hyr
ut byggnad eller del av byggnad bokföringsskyldig, om verksamheten är att
anse som hotell- eller pensionatrörelse eller omfattar mer än två lägenheter
som regelmässigt hyrs ut och inte utgör del av egen bostad. Vid inkomstbeskattningen giiller däremot att inkomst av annan fastighet fortfarande skall
ber1iknas enligt den s. k. kontantprincipcn. Denna princip innebär att
inkomster i regel skall tas till beskattning det beskattningsår då de har
uppburits eller har blivit tillgängliga för lyftning och att utgifter skall dras av
det beskattningsår då de har betalats. Kontantprincipen till;impas både när
beskattning sker enligt den schablon som är till;implig på det stora flertalet enoch tvåfamiljsfastigheter (schablonmetoden) och när beskattningen baseras
på fastighetens verkliga intäkter och kostnader (konventionell metodl.
\1ed hänvisning till BFL:s bestämmelser om fastighetsägares bokforingsskyldighet har riksskatteverket (RSVJ i en framställning till budgetdepartementet föreslagit att alla fastighetsägare. som har att redovisa inkomst av
annan fastighet enligt konventionell metod. skall åläggas att beräkna
inkomsten enligt bokföringsmässiga grunder i stället för enligt kontantprincipen. Vidare har RSV föreslagit att bestämmelser'1a om brutet räkenskapsår i
3 kommunalskattelagen ( 1928:370), KL skall anpassas till reglerna om
räkenskapsår i BFL.
Efter remiss har yttranden över RSV:s framställning avgetts av kammarrätterna i Stockholm och Jönköping. länsstyrelserna i Stockholms.
Malmöhus samt Göteborgs och Bohuslän, Bokfåringsnämnden. Föreningen
auktoriserade revisorer. Hyresgästernas riksförbund. Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsföreningars riksförbund u. p. a .. Lantbrukarnas riksförbund (LRFl, Näringslivets byggnadsdelegation. Stockholms bostadsföreningars centralförening. Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Svenska
byggnadsentreprenörföreningen, Svenska riksbyggen. Sveriges Advokatsamfund, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Sveriges fastighetsägareförbund, Sveriges industriförbund. Sveriges villaägareförbund och Taxeringsnämnclsordförandenas riksförbund. LRF hänvisar i sitt yttrande till utlåtande
av Lantbrukarnas skattedelegation.
Vid remisshehandlingen har RSV:s förslag tillstyrkts av vissa remissinstanser medan andra har ställt sig mer kritiska till förslaget. Kritiken har
främst avsett den föreslagna avgränsningen av elen krets av fastighetsägare
som skulle bli skyldiga att tillämpa hokföringsmiissig<J grunder vid inkomstberäkningen. Kritikerna har framhållit att förslaget skulle innebära att många
fastighetsägare. som inte är bokföringsskyldiga enligt civilrättsliga regler,
ändå skulle bli skyldiga att vid beskattningen tilliimpa bokföringsmässiga
grunder. Man har befarat att en sådan skyldighet i många fall skulle upplevas
som onödigt betungande. Några remissinstanscr har också framfån

*
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önskemål om att reglerna för beskattning av inkomst av annan fastighet skall
ändras i andra avseenden än RSV har föreslagit. Man har sålunda hegiirt bl. a.
en utvidgning av begreppet förviirvskiilla i inkomstslaget annan fastighet
samt iimlring av reglerna om avdrag for viirdeminskning av lösa inventarier
och värdeminskning vid utnyttjande av naturtillgång.
Den kritik som har framförts vid rcmisshehandlingcn har gett anledning att
överväga om det är möjligt att göra en annan avgränsning av den krets av
fastighetsägare som skall tilliimpa bokföringsmiissiga grunder. I det följande
diskuteras detta avgränsningsproblem och andra frågor som rör övergången
till inkomstheräkning enligt bokföringsmiissiga grunder. Även frågorna om
utvidgning av förvärvskiillehegreppet och riitten att använda brutet räkenskapsår kommer att tas upp. Av skiil som redovisas i avsnitt 1.5.1 behandlas
däremot inte de övriga frågor som har viickts vid remisshehandlingen.

1.2 Gällande regler
1.2. I Skalfere1der

Begreppet fastighet har inom skatteriitten i princip samma innebörd som
inom civilrätten. En fastighet utgör i beskattningshänseende antingen
jordbruksfastighet eller annan fastighet. Beskattningsnaturen bestäms vid
fastighetstaxeringen.
Vid fastighetstaxeringen utgör i allmiinhet varje registerfastighet en
taxeringsenhet (8 ~ 2 mom. första stycket KL). \ vissa fall skall dock del av
registerfastighet utgöra 1axeringsenhc1 eller flera registerfastigheter sammanmras till en taxeringsenhet. Beträffande annan fastighet giiller sålunda att
flera fastigheter som ägs av samma person skall sammanföras till en
taxeringsenhet. om fastigheterna griinsar till varandra och används på likartat
sätt samt står under gemensam förvaltning (8 ~ 2 mom. fjärde stycket KL).
Inom planlagt område bör dock endast fastigheter inom ett kvarter eller
motsvarande sammanföras till en taxeringsenhet. medan å andra sidan
fastigheter utanför planlagt område kan samman fåras iiven om de skiljs åt av
mark som anviinds för väg eller annat kommunikationsiindamål (punkt 4 av
anvisningarna till 8 ~ KL). En grundläggande förutsättning får att flera
markområden skall få sammanföras till en taxeringsenhet iir vidare enligt 8 ~
2 mom. sjätte stycket KL att fastigheterna iir belägna i samma kommun.
I de olika inkomstslagen skall inkomsten av varje särskild forvärvskiilla
beräknas för sig (17 ~andra stycket KU. Enligt 18 *KL giiller i fråga om såväl
jordbruksfastighet som annan fastighet att man som siirskild förvärvskiilla
skall behandla varje fastighet. fastighetsdel eller komplex av fastigheter, som
är att anse som en.f()n•altningsenhet. Till den del annan fastighet ingår i rörelse
som ägaren bedriver skall den dock anses tillhöra förvärvskiillan rörelse.
I punkterna 1och2 av anvisningarna till 18 *KL finns niirmare föreskrifter
om hur begreppet förvaltningsenhct skall tolkas. Punkt I avser jordbruks-
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fastighet. Där anges till en början att förvärvskälla i allmiinhet torde
sammanfalla med taxeringscnhet. Därefter lämnas foreskrifter om i vilka fall
!lera taxeringsenheter skall anses bilda en enda fl.irvärvskiilla. Som allmiin
förutsättning anges att fastigheterna (taxeringsenheterna) skall stå under
överinseende av den gemensamme innehavaren eller dennes representant
och att de dessutom skall stå under gemensam förvaltning och drifi på sådant
sätt att de ekonomiskt sett framträder som en naturlig enhet. I ett exempel,
som avser flera hemman på ett större gods. understryks att fastigheterna i
ägarens hand skall bilda ett verkligt driftkomplex som inte bara har
gemensam central ledning utan iiven gemensam förvaltning eller andra
gemensamma driftkostnader. Slutligen innehåller anvisningspunkten I en
hänvisning till 56 ~KL såvitt avser den kommunala fördelningen av inkomst
av sådan förviirvskiilla som består av fastigheter belägna inom olika
kommuner.
I punkt 2 av anvisningarna till 18 *KL- som avser annan fastighet - görs i
första hand en hänvisning till bestiimmelserna i punkt I. Hiinvisningen har
följande lydelse: "Om flera fastigheter av annan fastighets natur i iigarens
hand har varit att anse som förvaltningsenhet, giiller därom vad ovan under
punkt I är sagt angående jordbruksfastighet." Som exempel på förvaltningsenhet nämns villor p;1 en brunns- eller badortsanläggning och sommarställen
på en fastighet. Vidare anges att fastighetsbolags fastighetsinnehav i regel
torde utgöra en förviirvskiilla. Det understryks slutligen att det är av vikt att
kravet på fastigheternas karaktär av förvaltningsenhet upprätthålls i niimnda
fall.
Tolkningen och tillämpningen av de här återgivna bestämmelserna i
punkt 2 av anvisningarna till 18 ~KL har skiftat. Detta kan bero bl. a. på att
innebörden av hänvisningen till anvisningspunkt I är oklar. Som huvudregel
torde dock beträffande annan fastighet- liksom i fråga omjordbruksfastighet
- gälla att förvärvskiilla sammanfaller med taxeringsenhet. När det gl\llcr
frågan om två eller nera taxeringsenhetcr skall kunna behandlas som en enda
förvLirvskälla synes praxis under de ser.aste två årtiondena ha slagit in på en
restriktiv linje. I regel har man medgett att skilda taxeringsenheter sammanförs till en förvärvskillla bara i de fall som uttryckligen anges i punkt 2 (villor
på hrunns- eller badortsanläggning, sommarvillor på en fastighet och
fastighetsbolagens fastigheter). Hyresfastigheter som tillhört. ex. en stiftelse
eller en fysisk person har således i regel inte fått behandlas som en
förvärvskälla. En viss uppmjukning har möjligen skett de allra senaste åren:
se avgöranden av kammarrätten i Stockholm i RRK 1974 K 1:74 (byggmästares innehav av hyresfastigheter i flera kommuner) och 1975 K I: 13
lhyresfastigheter tillhöriga Stockholms universitet). Mer utförliga hänvisningar till rättspraxis finns i KG A Sandström. Beskattning av inkomst av
hyresfastighet, s. 17 !T, och i det förstniimnda RRK-referatct.
Inkomst av annan fastighet beriiknas antingen enligt schablon ellcr"enligt
s. k. konventionell metod.
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Schablonmetuden tillämpas dels för fastighet som är inriittad till bostad åt
en eller två familjer med personliga tjiinare (24 ~ 2 mom. första stycket KU,
dels för fastighet som tillhör bostadsfon:ning, bostadsaktiebolag eller allmännyttigt bostadsföretag (24 ~ 3 mom. första och andra styckena KL). Om
enfamiljs- eller tvåfamiljsfastigh1~t i inte bara ringa omfattning brukar
utnyttjas i förviirvssyfte på annat sätt iin för uthyrning till stadigvarande
bostad eller som bostad för ägaren, skall schablonmetoden dock inte tilliimpas
(24 ~ 2 mom. sista stycket KL>. En fastighet anses ha utnyttjats i bara ringa
omfattning för ändamål som diskvalificerar från tilliimpning av schablonmetoden, om den årliga bruttointiikten vid sådant nyttjande av fastigheten
uppgår till högst 2 400 kr. eller överstiger detta belopp men inte 2 96 av
fastighetens taxeringsviirde. Frågan om en fastighet skall anses inrättad som
bostad åt en eller två familjer bedöms med hiinsyn till förhållandena vid
beskattningsårets utgång.
Om schablonmetoden tillämpas skall viss procent av fastighetens
taxeringsvärde tas upp som intäkt, medan avdrag tar göras bara för ränta på
lånat kapital som nedlagts i fastigheten och for tomtriittsavgäld eller liknande
avgiild. Hiirtill kommer ett extra avdrag på I 000 kr. i vissa fall.
För alla fastigheter som inte schablonbeskattas sker inkomstberäkningen
enligt konl'ellfionell metod. Metoden tilliimpas således bl. a. för privatägda
hyrcsfastigheter, obebyggda tomter och fastigheter på vilka en- och tvåfamiljsvillor är under uppförande men inte har hunnit llirdigställas vid
beskattningsårets utgång.
Vid tillämpning av konventionell metod skall enligt 24 ~ I mom. KL som
intäkt tas upp vad som har kommit ägaren till godo av fastigheten, t. ex.
hyresvärdet av lägenhet som ägar~n har använt som bostad för sig och sin
familj, hyra eller annan ersättning för uthyrd fastighet eller fastighetsdel,
intäkt genom försäljning eller annat tillgodogörande av fastighetens alster
eller naturtillgångar samt avgäld m. m. som har influtit från fastigheten.
Ersättning på grund av skadeförsiikring utgör intäkt av annan fastighet i den
mån köpeskilling, som skulle ha influtit om den försiikrade egendomen hade
sålts, hade utgjort intiikt av annan fastighet eller i den mån ersiittningen i
övrigt motsvarar sådan skattepliktig intäkt eller avdragsgill omkostnad som
är hänförlig till förvärvskällan.
Om fastigheten helt eller delvis används i ägarens rörelse, skall hyresvärdet
for den del som används i rörelsen inte tas upp som intäkt. Eftersom värdet
inte får dras av som omkostnad i rörelsen, kommer avkastningen av den i
rörelsen ingående fastighetsdelen till synes som en del av rörelseinkomsten
(punkt I av anvisningarna till 29
Enligt 25

~).

*I mom. första stycket KL lår vid tillämpning av konventionell

metod göras avdrag för omkostnader för fastigheten. t. ex. brandförsäkringspremier, ersättning till vicevärd, portvakt m. fl .. kostnader för reparationer
och underhåll. viirdeminskning av byggnad och vissa inventarier samt ränta
på lånat kapital som iir nedlagt i fastigheten.
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Niirrnare bestiimrnelser om rärdeminskningsan/rag .för byggnad finns i
punkt 2 a av anvisningarna till 25 ~ KL. Nu giillande bestiimmelscr tillkom
genom lagstiftning år 1969 (prup. 1969: 100, Bell 1969:45, rskr 233, SFS
1969:363). All andra regler kan tilliirnpas betriiffandc fastighet som hyrs ut för
rörelseiindamål framgår av punkt 3 av anvisningarna till samma paragraf.
Viirdeminskningsavdrag beriiknas enligt avskrivningsplan på byggnadens
anskaffningsviirde. Som anskaffningsviirde anses elen verkliga kostnaden för
byggnadens anskaffande. Om byggnadens iigare uppfört fastigheten, utgörs
anskaffningsviirdet av den totala byggnadskostnaden samt kostnader för
parkeringsplatser, planteringar och andra jiimförliga anordningar som har
anlagts på fastigheten. Även rivningskostnad får inriiknas i anskalTningsviirdet om rivningen kan anses ha varit betingad av och skett i niira anslutning
till nybyggnaden. Likaså kan evakucringskostnadcr få medriiknas i anskaffningsviirdet (prop. 1969: 100, s. 137). Förviirvas byggnad genom köp. byte eller
jämförligt fång utgör köpeskillingen anskaffningsvärdc. förvärvas byggnaden tillsammans med marken utgör anskaffningsviirdet förbyggnaden lika
stor del av den totala köpeskillingen som det vid fastighetstaxeringen
fastställda byggnadsvärdet utgör av fastighetens hela taxeringsvärde. Om den
återstående delen av anskaffningskostnaden för fastigheten visas mera
avsevärt över- eller understiga ett skäligt markvärde, får anskaffningsvärdet
for byggnaden jämkas.
Förviirvas byggnad på annat sätt än genom köp, byte eller därmed
jämförligt fång utgör anskaffningsvärdet vad som i bcskattningshänsccnde
kvarstår oavskrivet for överlåtaren. Motsvarande gäller om moderbolag vid
fusion med helägt dotterbolag övertar byggnad.
Det årliga värdeminskningsavdraget beriiknas efter 1,5 % av anskaffningsviirdet för byggnad av sten, tegel, betong eller jämförligt material och efter
1,75 % för byggnad av trä. Avdraget får dock beräknas efter högre procenttal
om särskilda omstiindigheter motiverar det.
Värdeminskningsavdrag som inte kan utnyttjas under visst beskattningsår
får inte förskjutas till efterföljande år. Underskott som uppkommer genom
värdeminskningsavdrag kan dock enligt lagen (1960:63) om rätt till förlustutjiimning vid taxering for inkomst utnyttjas som förlustavdrag mot vinster
under senare år. Rätt till avdrag för oavskrivet belopp då byggnad rivs
(utrangeringsavdrag) föreligger inte.
Niir det gäller a\'skrivning på inventarier måste man skilja mellan inventarier
som utgör tillbehör till byggnaden och andra inventarier. Som byggnadstillbehör räknas dels fast inredning (fasta inventarier), dels annat varmed
byggnaden har blivit försedd om det iir ägnat till stadigvarande bruk för
byggnaden (lösa inventarier).
:\ vdrag för viirdeminskning av inventarier som utgör byggnadstillbchör
ingar enligt huvudregeln i värdeminskningsavdraget for själva byggnaden.
Byts en sådan tillgång ut, kan avdrag för kostnaden för ersiittningsanskaffningcn erhållas enligt de regler som gäller för reparationskostnader.
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Enligt punkt 2 b av anvisningarna till 25

~KL

kan avdrag för värdeminsk-

ning av v~irmepannor, hissmaskinericr och jämförlig maskinell utrustning
vars värde ingår i det taxerade hyggnadsviirdet medges enligt siirskild
avskrivningsplan efter högre procenttal iin för byggnaden i övrigt. Yiirdeminskningsavdraget beräknas på utrustningens anskaffningsviirde. Avskrivs
maskinell utrustning enligt siirskild. plan skall underlaget för heriikning av
viirdeminskningsavdrag för byggnaden minskas i motsvarande mån. Om
utrustningen på grund av skada eller förslitning måste bytas ut, medges inte
avdrag för kostnaden for ersiittningsanskaffningen på annat sätt lin genom
viirdeminskningsavdrag. Utrangeringsavdrag kan dock medges för oavskriven del av anskaffningsvärdet för elen utbytta utrustningen.
Enligt punkt 2 b tredje stycket av anvisningarna till 25 *KL medges avdrag
för årlig viircleminskning enligt sär~;kild avskrivningsplan iiven beträffande
lösa inventarier. Utrangeras sådant inventarium. far avdrag ske för
oavskriven del av anskaffningsvänkt. Dessa bestämmelser har tolkats på
olika sätt. En uppfattning iir att de endast har till syfte att klargöra att den
siirskilda avskrivning på viss maskinell utrustning som i övrigt behandlas i
anvisningspunkten skall gälla även om denna utrust'ling är hänförlig till lösa
inventarier. Enligt en annan uppfällning har bestiimmelserna ett betydligt
vidare tillämpningsområde och omfattar t. ex. gräsklippare, snöröjningsmaskiner och andra inventarier som iir avsedda för fastighetens skötsel eller
sådan speciell utrustning som biografstolar eller apoteksinredning.
Siirskilt avdrag för värdeminskning av markanläggningar medges inte

*

enligt 25 KL. Kostnaden for vissa markanliiggningar - t. ex. plantering och
parkeringsplats - ingår dock, som redan nämnts, i anskaffningsvärdet för
byggnaden och avskrivs i samband med den.
Som tidigare niimnts kan siirskilda avskrivningsregler bli tilliimpliga niir
fastighet hyrs ut för rörelseändamål. I sådant fall kan niimligen fastighetsägaren begiira att reglerna i punkt 3 a°' och punkterna 7. 16 och 17 av
anvisningarna till 29 ~ KL om avskrivning av inventarier, byggnader och
markanliiggningar i rörelse skall tilWmpas på den for rörelseändamål uthyrda
fastigheten.
För inkomst av jordbruksfastighet och inkomst av rörelse finns siirskilda
bestämmelser om avdrag för substansminskning (punkt 9 av anvisningarna till

*

*

22 och punkt 8 av anvisningarna till 29 KL). För inkomst av annan
fastighet finns däremot inte några bestämmelser om avdrag för substansminskning. Då sådant avdrag i viss'.1 fall har medgivits har avskrivningsunderlaget i allmänhet utgjorts av den del av köpeskillingen for fastigheten som
beräknats belöpa på naturtillgången. Yärdeminskningsavdraget för visst
beskattningsår har sedan bestämts till så stor del av anskaffningskostnaden
som uttaget under året utgör av hela tillgången. Företagsskatteheredningcn
har i sitt slutbetänkande <SOU 1977:86) Beskattning av företag lagt fram
förslag om enhetliga regler för avdrag for substansminskning i alla de tre
aktuella inkomstslagen. Enligt förslaget (s. 547 ff) skall som ingångsvärde tas
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upp det högsta belopp för vilket naturtillgången vid exploateringens början
skulle ha kunnat avyttras utan att realisationsvinstbeskattning då hade skett.
Ingångsviirdet får dod; inte överstiga fyndighetens allm:inna saluviirde vid
1idpunkten för exploateringens början.
Som 1idigare niimnts skall inkomst av annan fastighet enligt 41 ~ KL
beriiknas enligt den s. k. kontantprincipen. Detta innebär att intiikt skall
hiinföras till del beskattningsår då den har uppburits eller har blivi1 tillgiinglig
for lyftning eller - såsom i fråga om bostadsförmån eller andra förmåner in
natura - har kommit den skattskyldige till godo. och detta oberoende av om
intiikten har intjänats under året eller tidigare. På kostnadssidan giiller att
avdrag medges för det beskattningsår då kostnaden verkligen har
bestritts.
Undantag från den hiir beskrivna huvudregeln medges dock bctriilTandc
s. k. drsski/ieshcra/11i11gar. H(irmed avses intlikter och utgifter som uppbärs
resp. utbetalas omedelbart före beskattningsårets ingång eller omedelbart
efter dess utgång. H:ir intiikt intjiinats under ett beskattningsår men uppburits
omedelbart efter årets utgång. får den hänföras till beskattningsåret. Motsvarande gäller om en intäkt uppbiirs omedelbart före beskattningsårets ingång
men belöper på året i fråga (t. ex. förskottshyra). Likaså kan en utgift som
betalas omedelbart före ingången eller efter utgången av ett beskattningsår
hänföras till beskattningsåret. om utgiften avser kostnad för detta år (l. ex.
skuldränta som belöper på beskattningsåret men betalas omedelbart efter
årets utgång).
,:\ven om inkomst av annan fastighet alltså enligt 41 ~KL skall redovisas
enligt kon tant principen. har dock i praxis i vissa fall godtagits att inkomsten i
s@let beräknas enligt bok/uringsmiissiga gmndN. Så har varit fallet friimst när
fastigheten innehas av aktiebolag eller ekonomiska föreningm. vilka alltid Lir
bokföringsskyldiga . .Ä. ven fysiska personer. som bedriver fastighetsförvaltning eller rörelse i förening mecl fastighetsförvaltning. har inte sLill:in fått
redovisa fastighetsinkomsten enligt bokföringsmiissiga grunder.
Innebörden av inkomstberiikning enligt bokföringsmiissiga grunder är
enligt punkt I av anvisningarna till 41 ~ KL att hänsyn skall tas till in- och
utgående lager uv v:iror. därunder inbegripet råmaterial, hel- och h:ilvfabrikat
m. m .. samt till fordringar och skulder. För skattskyldig som haft ordnad
bokföring skall inkomstbcriikningen ske på grundval av bokföringen. Det
bokförda resultatet skall dockjusteras med hiinsyn till KL:s bestämmelserom
vad som är :itt hänfora till skattepliktig intiikt och avdragsgill omkostnad.
Vidare skall justering av resultatet ske med beaktande av bestiimmelserna om
lagervärdering m. m. N(ir det giiller att bestämma rätt beskattningsår innebär
en tilllimpning av bokföringsmlissiga grunder bl. a. att fordringar tas upp som
intlikt under det år de uppkommer och att riinteintiikter hänförs till
inkomsten för det år på vilket de belöper. i båda fallen oberoende av om de har
influtit under året eller inte. A andra sidan bör i regel förskottsvis influtna
r~intor eller andra inLikter som helt eller delvis belöper p{1 ett kommande år
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hiinforas till detta år. Motsvarande regler giiller för skulder resp. utgiflsposter.
Bestiimmelser om taxeringsår och hcska1111i11gsår finns i 3 ~ KL. Med
taxeringsår förstås det kalenderår under vilket taxering sker i första instans
och med beskattningsi'lr det kalenderår som n:irmast föregått taxeringsåret,
eller, niir riikenskapsår inte sammanl~tller med kalendl.!rår. det riikenskapsär.
som har gått till iinda niirmast före d;:n 1 mars under taxeringsåret. Av 3 ~KL
har i prinl'.ip ansetts följa att endast bokföringsskyldiga samt andra som driver
niiringsverksarnhet och har ordnade riikcnskaper får tilliimpa annat riikensk;tpsår iin kalenderår. s. k. brutet riikcnskaps<ir. Såvitt giiller inkomst av
annan fastighet kommer brutet riikenskapsår i praktiken att goJtas endast i de
fall dii det enligt det foregäende iir tillätet att beriikna inkomsten enligt
bokli:iringsmiissiga grunder.
Frågan om fastighetsiigares bokföringsskyldighet enligt civilriittsliga regler
behandlas i niista avsnitt. l-liir skall endast erinras om att den som iir
deklarationsskyldig också enligt 20 .·i· taxerings/agen ( 1956:623 JTL, iir skyldig
att - helt oberoende av den civilränsliga bokföringsskyldigheten - i skälig
omfattning genom riikenskaper, anteckningar eller på annat liimpligt sätt
sörja för att underlag finns för fullgörande och kontroll av deklarationsskyldigheten. Deklarationsunderlaget skall bevaras under sex år efter utgången
av det kalenderår som underlaget <!VSer.

I.}.:! Bokfiirings/ar,en

Näringsidkares bokföringsskyldighet regleras i BFL, som triiddc i kraft den
1 januari 1977.
Aktiebolag. handelsbolag och ekonomiska föreningar iir enligt 1 ~ första
stycket BFL alltid bokföringsskyldiga. Om enskild person hyr ut byggnad
eller del av byggnad. är han enligt 1 ~andra stycket BFL bokföringsskyldig i
fråga om den verksamheten. om verksamheten är att anse som hotell- och
pensionatsrörelse eller omfattar mer iin två bgenheter som regelmiissigt hyrs
ut och inte utgör del av egen bostad.
Bestämmelsen om bokföringsskyldighet för enskild person som hyr ut
byggnad saknade motsvarighet i 1929 års bokt'öringslag. I förarbetena till BFL
fördes en ingående diskussion av frägan om bokforingsskyldighet vid
utllyrningsverksamhet. I betänkandet (SOLJ 1973:57) Förslag till bokföringslag. so;n låg till grund för BFL. avvisades tanken på boktliringsplikt för si1dan
verksamhet. Ställningstagandet grundades på i huvudsak fiil,iande övervHgandcn (betiinkandet s. 79 n. Den långsiktiga krediten för finansiering av
fastighetsanskaffning kan anses på ett betryggande siitt registrerad genom
inskrivningsväsendet. medan kortfristiga krediter niistan enbart förekommer
i form av obetalda driftkostnader. Inkomstcrna iir liitta att kontrolll.!ra och
rekonstruera med hjiilp a\' hyreskontrakten. Bokföringsskyldighet skulle
enligt den bokföringslag som föri:·slogs i betiinkandet medföra kra\' på
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redovisning enligt bokföringsmiissiga grunder i en bokfiiring som avslutas
med rcsultatriikning och balansriikning. Inkomst av a1inan fastighet taxeras
diiremot enligt kontantprincipen. Bokföringsskyldighet för fostighetsiigare
skulle diirför kunna medföra betydande praktiska svårigheter for sådl
bokföringsskyldiga som taxeringsmyndighctcr.
Ståndpunkten kritiserades av åtskilliga remissinstanser. I prop. 1975: 104
friingicks betiinkandet i denna del och i stiillet föreslogs den bestiimmelse som
numera giiller. Föredraganden anförde bl. a. följande. Aven om annan
fastighet taxeras enligt kontanprirn:ipen. görs iindå avsteg från denna princip
genom att avdrag medges för Mlig avskrivning på byggnad och inventarier
samt genom att reglerna för rörelse för tilliimpas då fastighet hyrs ut för
rörelseändamål. Andra imressen. bl. a. önskemål från hyresgiisthäll om
spec\ficering av kostnaderna för fastigheten, motiverade bokföringsskyldighct för fastighetsiigare. I specialmotiveringen underströks an iindamålet
med uthyrningen saknar betydelse när mer än två liigenheter hyrs ut och all
bokföringsskyldighet i sådana fall alltså föreligger vid uthyrning för såviil
stadigvarande bostadsändamäl som närings- eller fritidsiindamål.
Förslaget i prop. 1975: I04 innehöll enhetliga bokföringsregler för samtliga
bokföringsskyldiga näringsidkare. Vid riksdagsbehandlingen gjordes den
ändringen att vissa enskilda niiringsidkare med mindre omfattande verksamhet undantogs från skyldigheten att uppriitla årsbokslut (resultatriikning
och balansräkning). Undantaget finns i I ~ fjiircle stycket BFL och innebiir att
bestiimmelserna om årsbokslut inte gäller får enskild niiringsidkare, som
driver sin näringsverksamhet utan biträde av ner iin två årsans@lda och i \·ars
rörelse den årliga bruttoomsättningen understiger 200 000 kr.
Bokföringsnämnden har utfärdat anvisningar till ledning för tolkningen av
begreppet bruttoomsättning (KFS 1977: 13 BFN:5). I anvisningarna anges att
bruttoomsättningen för enskild fastighetsiigare motsvaras av bruttohyrorna
för uthyrda lägenheter jämte ersiittning för eventuellt debiterade tjiinster. Om
någon innehar flera fastigheter, skall skyldigheten att uppriilta årsbokslut
bedömas med hänsyn till bru1toomsiittningen för det samlade fastighetsinnehavel.
I 12 ~ BFL finns bestämmelser som begränsar möjligheterna att använda
annat räkenskapsår än kulenderår (brutet riikenskapsår) och att i:igga om
riikenskupsåret. Riikenskapsåret skall sålunda enligt huvudregeln omfatta 12
månader och sammanfalla med kalenderår. Om brutet riikrnskapsiir
tilHimpas skall det omfatta tiden den I maj - den 30 april, den I juli - den 30
juni eller elen 1 september - den 31 augusti. Föreligger synnerliga skiil kan
regeringen eller myndighet som regeringen bestiimmer medge att annan
period av 12 hela månader skall utgöra riikenskapsår.
Niir bokföringsskyldighet inträder eller riikenskapst1ret liiggs om. får
räkenskapsår avse kortare tid iin 12 månader eller utstriickas att omfatta högst
18 månader. Tilliimpas brutet riikenskaps{1r liir omliiggning :1v riikenskapsåret
ske till kalenderår utan särskilt tillstand. Omliiggning av riikenskaps[1r i annat
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!'all f:lr ske först efter tillst[111d av llinsqyrels..:n. Dl:n som ~ir boklOringsskylJig
för O..:ra rörelser skall andnda samma r:ikcnskapsar för dessa. För •1tt tå
samma riikenskapsar för llera rörelser t?1r omliiggning av riikcnskapsiir ske
utan siirskilt tillstånd. Bcstiimmclserna om riikcnskapsär rör tlcra riirdser
giilkr också rjkcnskapsår inllm koncern.

1.3 Riksskatten•rkets framställnin1:

Som n:imms i inledningen har RSV i sin framst:illning till budgetdepartementet föreslagit vissa författnings:indringar i syf'lc att anpassa beskattningsrcglerna for annan fastighet till BFL.
Till grund flir framst:illningcn ligger en skrivelse till RSV f'riin Sveriges
Fastighetsjgare!Orbund. I den skrivelsen hemstmkle förbundet a\l RSV
skulle utfarda anvisningar rörande dm skattem:issiga intiikts- och kostnaclsredovisning för hyresfastighcter med hiinsyn till att fastighetsiigarc iir
bokföringsskyldiga enligt BFL. Med anledning av skrivclscn liit RSV inhämta
upplysningar om hittillsvarande praxis inom IUnen såvitt avser möjligheterna
att redovisa inkomst av hyresfastighet enligt bokföringsmiissiga grunder.
RSV har funnit att vissa ändringar i skatteförfattningarna behövs för att
uppnå syftet med förbundets skrivelse.
RSV framhåller i framställningen till budgetdepartementet att det från
praktisk taxeringssynpunkt (ir ett starkt önskemål att alla fastighetsägare som
redovisar inkomst av annan fastighet enligt konventionell metod blir
generellt bokföringsmiissigt redovisningsskyldiga i inkomstskattehiinseende.
~iven om bokföringsskyldighct inte föreligger enligt civilr:iusliga regler.
Således bör även iigare av en- och tvåfamiljsfastigheter. obebyggda tomter.
fritidsfastigheter - i de undantagsfall då inkomst av sådana fastigheter
deklareras enligt konventionell metod - samt andclslligenheter m. m. bli
skyldiga <itt vid taxeringen redovisa fostighetsinkomsten enligt bokföringsm:issiga grunder. För en sådan lösning talar enligt RSV blankettekniska skäl
och det förhållandet att bcskattningsmyndigheterna inte behöver ta stmlning
till om bokrc.iringsskyldighet föreligger i det enskilda fallet.
Enligt RSV:s uppfattning torde det inte vålla några problem att införa
skyldighet att tilliimpa bokföringsmiissiga grunder även för de nämnda
kategorierna av fastighetsägare. Normalt torde niimligen för dessa fastighetsägare inte förekomma några in- och utgående balansposter i form av lager,
fordringar eller skulder. Några problem har enligt vad RSV erfarit inte
uppkommit beträffande småföretagare och liknande kategorier skattskyldiga
som har att tilliimpa bokföringsm;is~;iga grunder vid taxeringen. Det kan
diirför antas att inte heller iigare av en- och tvi1familjsfastigheter. fritidsfastigheter, obebyggda tomter o. d. kommer att ha några svårigheter att tilliimpa
bokföringsmässiga grunder vid upprättande av sjiilvdeklaration. Några
långtgåemk krav på periodisering, redovisning av interimsposter och
liknande bokföringstekniska åtg~irder skall sjiilvfallet inte ställas på dessa
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skattskyldiga.
Enligt RSV kan det i och for sig diskuteras om så ingripande föriimlringar
av redovisningsmetoc!iken bör genomföras utan ytterligare utredningsarbete.
Det finns också skiil som talar för att de iindringar som RSV föreslår begr~insas
till att avse fastighetsägare som iir hoktl:iringsskyldiga enligt BFL. RSV
förordar dock en generell övergäng till inkomstredovisning enligt hokföringsmiissiga grunder för dem som taxeras fi.ir inkomst av annan fastighet enligt
konventionell metod.
För att genomföra förslaget om generell övergång till inkomstrec!ovisning
enligt bokföringsmässiga grunder föreslår RSV iindringar i 41 ~första stycket
samt i punkterna I och 2 av anvisningarna till 41 ~ KL. Dessa iindringar
medför följcfandringar i 26 ~ 1 mom., 39 ~ 2 mom. och punkt 7 av
anvisningarna till 25 KL. Vidare föreslår RSV att en ny anvisningspunkt 8
skall införas till 25 ~ KL, varigenom bcstiimmelserna om driftforlust och
kapitalförlust i rörelsefpunkt JO av anvisningarna till 29 ~)görs tilhimpliga på
annan fastighet. Dessutom föreslås justering och komplettering av 26 ~och
30 1 mom. TL.
RSV föreslår att de nya bestämmelserna skall tillämpas första gången vid
1978 års taxering. Skattskyldig, som vid övergången redan beräknar inkomst
av annan fastighet enligt bokföringsmässiga grunder, skall enligt förslaget ta
upp ingående lager, fordringar och skulder med ledning av niirmast
föregående balansräkning. För annan skattskyldig skall vid övergången
hänsyn inte tas till ingående viirde av lager, fordringar och skulder. I fråga om
under är 1976 uppburen intäkt - t. ex. 11.irskottshyra avseende kalenderåret
1977 eller del diirnv - som inte tas upp till beskattning vid 1977 års taxering
giiller dock att motsvarande belopp vid övergången skall tas upp såsom
ingående skuld.
RSV lämnar öppet om bestiimmclserna i 3 ~ 2 och 3 mom. lagen ( 195 l :763)
om beriikning av statlig inkomstskall för ackumulerad inkomst bör göras
tilliimpliga också på inkomst av hyrcsfastighet. Det bör enligt RSV:s mening
övervägas om de särskilda bestämmelser i punkt 2 av anvisningarna till 3 och
4 ~* lagen ( 1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, som avser värdering av
tillgångar i förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet och rörelse,
bör göras tillämpliga även på tillgångar i fördr\"Skälla i inkomstslaget annan
fastighet.
RSV framhåller att skattskyldig som i och för sig är skyldig att tillämpa
bestämmelserna om riikcnskapsår i 12 ~ BFL ändå vid taxeringen kan yrka att
annat räkenskapsår än sådant som godtas enligt BFL skall tilliimpas vid
taxeringen. Beskattningsmyndigheten torde - enligt RSV:s mening - inte
kunna ingripa mot detta. RSV föreslår därför ett tillägg till 3 ~KL som innehiir
att brutet räkenskapsår måste omfatta period som godtas enligt 12 ~ BFL.
Enligt RSV:s tolkning av 3 ~ KL kommer endast den som driver
näringsverksamhet att kunna ha brutet riikenskapsär. Detta innebiir enligt
RSV att - om förslaget till iindring av 4 I KL genomförs - iiven ägare av
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hyresfastighcter kan tilliimpa brutet riikenskapsår. Oiiremot torde iigare av
en- och tvåfamiljsfastigheter, obebyggda tomter m. fl. inte innefattas i
begreppet näringsidkare och torde således inte ta tilliimpa brutet riikenskapsar.
I detta sammanhang påpekar RSV att det. såvill RSV har erfarit. knappast
har förekommit att fysiska personer har tilbmpat brutet riikenskapsår enbart
for fastighetsförvaltning. RSV anser därfor att det med nuvarande utformning av 3 ~KL inte kommer att i dessa avseenden uppkomma några problem.
RSV framhåller särskilt att flertalet ägare till hyresfastighcter hittills har
tilllimpat kalenderår som räkenskapsår. Om sådan skattskyldig efter ikrafttriidandet av de nya bestiimmclserna skulle önska byta redovisningsperiod,
krävs för detta llinsstyrelsens tillstånd. Möjligheten att diirutöver anviinda
brutet räkenskapsår kommer således endast att stå öppen fOr nytillkomna
ägare av hyres fastigheter. Med hänsyn till detta föreslår RSV ingen ytterligare
ändring av 3 ~ KL.

1.4 Remissyttrandena
I. 4. I Öl'crgång rill inkomsrredol'isning enlig! bokföringsmässiga grunder
flertalet remissinstanser delar RSV:s uppfattning att bcskattningsrcglerna
för inkomst av annan fastighet bör anpassas till BFL:s regler. Niir del giiller
frågan om hur anpassningen tekniskt bör genomföras iir meningarna bland
remissinstanserna däremot delade.
Vissa remissinstanscr tillstyrker förslaget i dess helhet eller lämnar det utan
erinran. I lit hör hukjiiri11gs11äm11den. Hyresgiisremas riks/iirhund. Närings/il'l'IS
hygg11ad<;de/egatio11, Stock/111/ms bosrads/(fre11i11gars cc111ralti>re11i11g. Stucklrolms k11opcrariva bos1ads/iire11i11g. S1·enska hyggnadse111rewe11iirfiire11i11gc11

och S1•eriges allmiinnyffiga hosradsthrcTag.
Övriga rcrnissinstanser föreslår ändringar eller kompletteringar på en eller
flera punkter i RSV:s förslag. Av dessa remissinstanser anser etc nesta att en
övergång nu bör ske till beräkning av inkomst av annan fastighet enligt
bokföringsmässiga grunder. men de har olika uppfattningar om vilka
fastighctsiigarc som bör omfattas av de nya reglerna.
Länsstyrelsen i Stocklrolms liin. LRF. Taxcri11gs11ä11111dsor<l/iirandc11as riks.fiirh1111d och Sl'criges Fas1iglre1sägare/ilrh1111d har inga erinringar mot all - som

RSV har föreslagit - samtliga ägare av konventionellt taxerade fastigheter
omfattas av de nya reglerna.
Lä11ss1yrclse11 i Gi.irchorgs och Bo/rus län. Sl'eriges /nd11s1ri/iirb1111d. Sl'crigcs
adl'oka1sam/i111d och Srcrigcs ril/aägar(/Örhund anser däremot att de nya

reglerna bör bcgriinsas till all avse fastighctsiigare som iir bokföringsskyldiga
enligt HFL. A."ammarrii11en i Jii11köpi11g motsiiller sig all ägare av konventionellt beskattade en- och tvåfamiljsfastigheter. obebyggda tomter och fritidsfastigheter åWggs inkomstredovisning enligt bokföringsmiissiga grunder.
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f\a111111urrä11e11 i S10ckho/111 :ir kritisk mot förslaget och anser all lagstitining hör anstå i anaktan på yllerligare utredning. Kamri1arr:itten an for bl. a.
följande. Fr!tgan om den skattemiissiga inkomsthc:riikningen av annan
fastighet bör ske enligt kontantprincipen eller enligt hokföringsmiissiga
grunder hör avgöras med hiinsyn till vad som för såväl skallskyldiga som
taxeringsmyndigheter iir enklast och mest praktiskt i tilliimpningcn. II ur det
hiirmed förhåller sig för Oertalet fastighetsägare har inte berörts i RSV:s
skrivelse och synes enligt kammarriittens mening vara en öppen fr!tga.
Kammarrii11en anser att fr{1gan om ett bibehållande helt eller delvis av
kontantprincipen for annan fastighet bör niirmare utredas och överv:igas
innan slutlig stiillning tas till om generellt iindrade regler skall införas.
Kammarriitten framhåller Uven all det system som RSV har föreslagit får till
följd att vissa fastighetsiigarc tvingas att tillämpa hokföringsrniissiga grunder i
beskattningshiinseende trots att de inte är bokföringspliktiga enligt BFL
vilket innebiir att dessa skattskyldiga indirekt genom ska1telagstiftningen
skulle bli bokföringsskyldiga. Om lagstiftning! frågan inte anses kunna anstå
i avvaktan på ytterligare utredning förordar kammarrätten den lösning som
RSY har föreslagit framför en lösning som skulle innebära all den skattemiissigi.l inkomstredovisningen gjordes beroende i.lV den civilriittsliga hokföringsskyldigheten.
Även liinss1yre/se11 i A1 almiihus län iir kritisk mot försli.lget. Linsstyrelsen
understryker att den föreslagna griinsdragningen mellan olika fastighetsiigare
såvitt avser skattemiissig inkomstredovisning inte överensstämmer med
gränsdragningen mellan bokföringsskyldiga och inte bokföringsskyldiga
enligt BFL. RSV:s förslag innebär inte bara att vissa fastighetsägare som inte
är bokföringsskyldiga åHiggs inkomstredovisning enligt bokföringsmiissiga
grunder utan också att bokföringsskyldiga fastighetsägare ibland skall
cJeklarera fastighetsvinst enligt kontantprincipen. Länsstyrelsen påpekar
också att förslaget kommer att medföra att en övergång mellan konventionell
metod och schablonmetod kommer att få en ny konsekvens. niimligen att
själva principen för inkomstredovisning ändras. Detta kan medföra siirskilda
övergångsproblem som inte har belysts i RSY:s framstiillning. Enligt
liinsstyrelsen har RSV inte heller i övrigt i tillräcklig utstr~ickning belyst
förslagets konsekvenser eller anvisat lösningar på de problem försli.lget skulle
medföra. I avvaktan på ytterligare utredningsarhete anser Hinsstyrelscn all
skyldigheten att tillämpa bokföringsmiissiga grunder bör hegriinsas till
fostighetsiigare som enligt HFL har alt uppriitta [1rsbokslut över fastighetsförvaltningen eller som iindå har haft ordnad bokföring med !trshokslut.
Vissa erinringar har också gjorts mot de föreslagna övcrgångshestiimmelserna. S<"ilunda framhåller /ii11.1.1rrre/.11'11 i AlalmcJ/111s län att samtliga avsteg
som en fastighetsiigare - med stöd av bestiimmelserna om årsskiftesbetalningar- gör från en strikt tilliimpning av kontantprincipen undcrclet sista året
före övergången till redovisning enligt bokföringsmässiga grunder m~'\ste
kunna korrigeras. i\ ven lä11ss1rrdscm11 i S1ockholms och Gii1chorgs och Bohus
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/iin anser att vissa förtydliganden hehövs i de föreslagna iivergi\ngsbcstiimmelserna.

1.4.J Brurcr rä/.:.e11.1/.:.apsår
RSV:s förslag i denna del godtas av flertalet remissinstanscr. LRF anser
dock att det klart bör uttalas all alla fastighetsägare med bokföringsmässig
redovisning skall få tilliimpa brutet räkenskapsår. vilket har betydelse särskilt
om den skattskyldige driver annan verksamhet för vilken brutet räkenskapsår används. Länssryre/scn i Giirehmxs och Bolws län anser all det i viss
mån är oklart hur bestämmelserna i 12 ~fjärde stycket BFL skall tilWrnpas när
någon äger fastighet som delvis andnds i rörelse och delvis hyrs ut.

I .4.3 Öl'riga frågor
Vid remisshehandlingen har några remissinstanser iiven tagit upp vissa
frågor som inte har behandlats i RSV:s skrivelse. Sveriges Fasrighersägare/örbund och Föreningen aukroriserade re1•isorer anser sålunda att bestämmelserna
om vad som är all anse som särskild förvärvskiilla i inkomstslaget annan
fastighet är i behov av en översyn. Enligt fastighetsägareförbundets mening
borde hyresfastigheter som ägs av fysisk person kunna anses ingå i en och
samma förvärvskälla om fastigheterna förvaltas gemensamt och är belägna i
samma kommun. En sådan best~immelse skulle avsevärt underlätta bokförings- och deklarationsarbetet. Vidare anser förbundet att avdragsräll bör
införas for avsiittning till reparationsfond.
Länssryrdscn i Malm<Jhus /iin framhåller all flera frågor som rör beskattning
av inkomst av annan fastighet är i behov av systematisering och klarl~iggande.
Som exempel nämner liinsstyrelsen avdrag för värdeminskning på byggnad
och inventarier. beska Ilning vid försäljning av fastighet som har varit uthyrd
för rörelseändamål. beskallning vid uthyrning av fastighet tillsammans med
lösa inventarier samt avdragsriitten för inventarier som har anskaffats ror
fastighetens skötsel.
LRF har tagit upp frågan om avdragsriitt för substansminskning vid
ut vinning av naturfyndighet. LRF erinrar om att det sedan år 1973 har funnits
hestiimmelser om räl! till årliga värdeminskningsavdrag for substansminskning vid utvinning av naturtillgång i inkomstslagen jordbruksfastighet och
rörelse. Enligt LRF:s mening torde avsikten vid lagstiftningens tillkomst ha
varit all dessa regler även skulle gälla hetriiffande annan fastighet. LRF anser
det ytterst angeliiget all erfi.Jrderliga iindringar görs i 25 ~KL så alt avdrag for
värdeminskning av naturtillgång kan erhållas efter samma grunder i
inkomstslaget annan fastighet som i inkomstslagen jordbruksfastighct och
rörelse.
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1.5 ihenäganden och förslag
1.5. J inledning
Flertalet av de remissinstanser som har yttrat sig över RSV:s framställning
delar uppfattningen att bestämmelserna i KL om beräkning av inkomst av
annan fastighet bör anpassas till de civilrättsliga reglerna om bokföringsskyldighet. .Ä. ven om man i praxis i viss utsträckning redan har godtagit att
fastighetsägare tillämpar txikföringsmässiga grunder vid den skattemässiga
inkomstberiikningen, torde det ändå f. n. bli nödvändigt för många bokföringsskyldiga fastighetsägare att vid taxeringen justera det bokförda resultatet
med hiinsyn till kontantprincipen. En sådan justering kan bli praktiskt
besvärlig för de fastighetsägare som bedriver en mer omfattande uthyrningsverksamhet. Behovet av en justering försvårar också taxeringsmyndighcternas gransknings- och kontrollarbete. Med utgångspunkt i RSV:s förslag
diskuteras i avsnitt 1.5.2 om man bör införa rätt eller skyldighet för den som
äger annan fastighet att vid taxeringen redovisa fastighetsinkomsten enligt
bokföringsmässiga grunder.
I de följande avsnitten 1.5.3 och 1.5.4 behandlas två frågor som har nära
samband med frågan om övergång till bokföringsmässiga grunder, nämligen
förvärvskällebegreppets omfattning i inkomstslaget annan fastighet och
möjligheterna att låta brutet räkenskapsår utgöra beskattningsår.
I avsnill 1.5.5 föreslås särskilda regler som anger hur beskattningen skall
ske när någon går över från kontantprincip till bokföringsmässiga grunder
eller övergång sker i motsall riktning.
Vid remissbehandlingen har, som redan tidigare nämnts, väckts även
andra frågor. LRF har hemställt att de bestämmelser om substansminskningsavdrag som f. n. gäller för inkomst av jordbruksfastighet och rörelse
skall göras till1impliga iiven på inkomst av annan fastighet. Denna fråga har
behandlats av företagsskalleberedningen.
I beredningens slutbetänkande (SOU 1977:86), som nyligen har remissbehandlats, har föreslagits nya regler som skulle bli tillämpliga även på inkomst
av annan fastighet. Med hänsyn till detta behandlas frågan inte i denna
promemoria. Länsstyrelsen i Malmöhus län har efterlyst ändring och
förtydligande av de regler som gäller för värdeminskning av lösa inventarier i
annan fastighet och för beskattningen vid uthyrning eller avyttring av sådana
inventarier. Även dessa frågor har delvis berörts i beredningens slutbetänkande och har i övrigt så nära samband med beredningens förslag att de inte
bör behandlas i denna promemoria. Slutligen kan nämnas att Sveriges
Fastighetsiigareförbund har framfört önskemål om införande av regler som
medger avdrag för avsättning till reparationsfond. Som framgår bl. a. av vad
som anförs i avsnitt 2.3 hör denna fråga hemma i ett större sammanhang där
både skattepolitiska och bostadspolitiska synpunkter måste beaktas.
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1.5.:! Rätt eller skyldiglwr atr tillämpa

hokfiiringsmäss~l!,a

grunder

Ett viktigt skäl för att införa regler om inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder är att man bör göra det möjligt för bokföringsskyldiga
fastighetsägare att på samma sätt som andra näringsidkare lägga bokföringen
till grund för deklarationen. För att tillgodose detta önskemål är det i m:h för
sig inte nödvändigt att göra övergången från kontantprincipen till bokföringsmässiga grunder obligatorisk. Det är tillräckligt att ge de berörda
fastighetsägarna rätt till sådan övergång. Det kan dock anföras vissa andra
skäl får att göra övergången obligatorisk. Om en fastighetsägare. som iir
bokföringsskyldig enligt civilrättsliga regler, ändå - vid valfrihet - skulle
föredra att tillämpa kontantprincipen vid taxeringen, måste som redan
nämnts en justering av det bokförda resultatet göras i deklarationen. Denna
justering försvårar kontrollen och orsakar merarbete för taxeringsmyndigheterna. Om alla bokföringsskyldiga fastighetsägare skulle åläggas att tillämpa
bokföringsmässiga grunder vid taxeringen. bortfaller dessa svårigheter.
Systemet blir dessutom enhetligt och mer lättöverskådligt. Det är därför
befogat att i första hand undersöka möjligheterna att göra tillämpningen av
bokföringsmässiga grunder obligatorisk. Finner man att andra skäl talar mot
en sådan lösning eller att skyldigheten i vart fall inte bör omfatta alla de
berörda fastighetsägarna, finns det anledning att pröva möjligheterna att ge
vissa fastighetsägare rätt att välja mellan de olika redovisningsmetoderna.
De krav som man helt allmänt bör ställa på ett nytt system har i det
föregående redan antytts. Systemet bör vara lätt att tillämpa för de
skattskyldiga. Man bör inte i onödan ställa fastighetsägarna inför nya
gränsdragningsproblem och de bör inte åläggas en redovisning som framstår
som omotiverat komplicerad. Ett annat viktigt önskemål är att nya regler inte
skall öppna möjligheter till skatteundandragande åtgärder. Systemet måste
alltså vara utformat så att taxerings- och kontrollarbetet inte försvåras. I linje
med de nu angivna kraven ligger att antalet övergångar från den ena
redovisningsmetoden till den andra bör bli så litet som möjligt sedan de nya
reglerna väl har satts i kraft.
RSV och de helt övervägande antalet remissinstanser har utgått ifrån att
kontantprincipen även i fortsättningen skall användas för de schablonbeskattade fastigheterna. Starka praktiska och principiella skäl synes tala för denna
ståndpunkt. Den fråga som skall behandlas i fortsättningen är därför vilken
redovisningsmetod som skall tillämpas för kom•entionellr beskattade fastigheter.

Obligatoriska regler
RSV:s förslag innebär att inkomst av alla konventionellt taxerade fastigheter skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Med en sådan lösning
kommer en enhetlig redovisningsprincip att tillämpas för hela denna grupp av
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fastigheter. Eftersom griinsdragningen mellan de fall då hokföringsm[issiga
grunder skall tilliimpas och de fall då kontantprincipcn fa till[implig helt
stiimmcr överens med gränsdragningen mellan bcskatlning enligt konventionell metod och schablonbeskat1ning, kommer varken skattskyldiga eller
taxeringsmyndigheter att ställas inför n:'igra nya griinsdragningsproblem.
Lösningen torde också - som RSV har nämnt - ha vissa blankcttckniska
fördelar.
Vid remissbehandlingen har dock påpekats att lösningen också har vissa
klara nackdelar. Skyldigheten att tillämpa bokföringsmässiga grunder
kommer att omfatta en stor och mycket heterogen grupp av fastighetsägare.
Till denna grupp hör både ägare av stora hyresfastigheter och sådana
fastighetsägare som inte hyr ut mer än sammanlagt tre lägenheter. Till
gruppen hör också många fastighetsägare som inte alls är bokföringsskyldiga
enligt BFL. Som exempel kan nämnas ägare av obebyggda tomter och tomter
på vilka en- eller tvåfamiljsfastighcter är under uppförande. Som ytterligare
exempel kan nämnas ägare av sådana en- eller tvåfamiljsfastigheter, som på
grund av användningen skall beskattas enligt konventionell metod, samt
personer, som iiger t. ex. en trefamiljsfastighet men bara hyr ut en eller två
lägenheter. RSV:s förslag innebär alltså att dessa och andra fastighetsägare,
som inte är bokföringsskyldiga enligt BFL, ändå genom beskattningsreglerna
skulle åläggas inkomstredovisning enligt bokföringsmässiga grunder. Betydelsen av detta bör i och för sig inte överdrivas. Vanligen redovisar dessa
fastighetsägare bara ett fåtal intäkts- och utgiftsposter. Om kravet på
periodisering för deras del sätts lågt, torde tillämpningen av bokföringsmässiga grunder i många fall inte förorsaka något större merarbete. Detta hindrar
dock inte att många fastighetsägare kan komma att uppleva skyldigheten att
tillämpa bokföringsmässiga grunder som en onödig komplikation och att
denna redovisningsmetod kan vara direkt olämplig i vissa fall. Som exempel
kan nämnas det fallet då en person uppför en villabyggnad på egen tomt. Det
eller de år då byggnaden fortfarande är under uppförande skall konventionell
beskattning ske. Enligt RSV:s förslag skulle detta medföra att bl. a. räntekostnader skall redovisas enligt bokföringsmässiga grunder. Om räntan
förfaller till betalning vid annan tidpunkt än årsskiftet, måste i deklarationen
göras en beräkning av den riinta som belöper på tiden fram till beskattningsårets utgång. När byggnaden väl är färdigställd, skall fastigheten schablonbeskattas och fastighetsiigaren därför övergå till att deklarera räntekostnaderna enligt kontantprincipen. Det finns en påtaglig risk för att vissa
fastighetsägare inte förmår tillämpa sådana regler på ett riktigt sätt. Särskilt
stor iir risken för misstag och därmed också risken för ökat kontrollarbete vid
själva övergången från den ena metoden till den andra. Visserligen måste
varje lösning, som innebiir att kontantprincipen behålls för vissa kategorier av
fastighetsägare, också innebära att byte av redovisningsrnetod förekommer.
Om RSV:s förslag genomförs, kommer dock en rad olika omständigheter,
bl. a. uppförande eller iindrad användning av en villabyggnad, att automatiskt
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medföra skyldighet att byta redovisningsmetod. Antalet övergångar kan bli
så pass betydande att de medför praktiska problem i taxeringsarbetet.
Om man skall ha obligatoriska regler, är det mot den nu redovisade
bakgrunden önskvärt att finna en lösning som innebär att kretsen av de
fastighetsägare, som skall tillämpa bokföringsmässiga grunder. avgränsas på
ett annat sätt än enligt RSV:s förslag och att antalet övergångar reduceras.
Några remissinstanser har föreslagit att den civilrättsliga bokföringsskyldigheten skall vara det avgörande kriteriet, dvs. att de fastighetsägare som är
bokföringsskyldiga enligt BFL-och endast dessa fastighetsägare - skall vara
skyldiga att tillämpa bokföringsmässiga grunder vid taxeringen. Detta kan
synas vara en konsekvent och riktig lösning. Den innebär att fastighetsägarna
inte genom skallelagstiftningen åläggs någon redovisningsskyldighet som de
inte redan har enligt civilrättsliga regler. Men anknytningen av de skatteriittsliga bestämmelserna till civilrällens regler har dock vissa betydande
nackdelar. Dessa sammanhänger bl. a. med all de motiv som har varit
bcstiimmande för utformningen av skattereglerna inte på alla punkter
överensstämmer med de överväganden som har legat bakom avgränsningen
av den civilrällsliga bokföringsskyldigheten. Della blir kanske särskilt
märkbart i de fall då en person äger flera fastigheter. Även om fastigheterna
skatterättsligt utgör skilda förvärvskällor, skall den civilrällsliga bokföringsskyldigheten avgöras med hänsyn till hur det samlade fastighetsinnehavet
används. En konsekvens av att skallereglerna anknyts till de civilrättsliga
reglerna blir därför att frågan om vilken inkomstberäkningsmetod som skall
användas för en viss fastighet kan bli beroende av hur en eller flera andra
fastigheter. som inte tillhör samma förvlirvskälla, utnyttjas av fastighetsägaren. I sammanhanget måste särskilt noteras all civilrättslig bokföringsskylclighet kan föreligga beträffande fastighet som beskattas enligt schablon.
frågan är då om fastighetsägarens civilrällsliga bokföringsskyldighet skall
leda till att även inkomst av schablonbeskattad fastighet skall beräknas enligt
bokföringsmässiga grunder. Av både praktiska och systematiska skäl är det,
som tidigare nämnts, önskvärt att behålla kontant principen for de schablonbeskattade fastigheterna. I så fall måste anknytningen till de civilrättsliga
bokföringsreglerna få den mer b·~gränsade innebörden att inkomst av
fastighet som tillhör bokföringsskyldig person skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder endast under förutsättning att fastigheten skall
beskattas enligt konventionell metod. En sådan regel får dock i sin tur vissa
egendomliga konsekvenser, vilket kan belysas med följande exempel. Antag
<lit en person äger två tvåfamiljsfastigheter. som han regelmässigt hyr ut for
t>ostadsändamåL och dessutom en obebyggd tomt. På grund av uthyrningen
av de fyra bostadslägenheterna är han bokföringsskyldig. Tvåfamiljsfastigheterna skall schablonbeskattas. Om inkomsten av dessa fastigheter fortfarande deklareras enligt kontantprincipen, kommer alltså endast den
obebyggda tomten att omfattas av bestiimmelserna om bokföringsmässig
inkomstberäkning, trots all den civilrättsliga
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grundas på uthyrningen av t våfamiljsfastigheterna.
Aven bortsett från dessa och liknande invLindningar kan· det v<ira oWmpligt
att göra den skattemässiga inkomstberäkningen direkt beroende av hur de
civilr;ittsliga reglerna skall tolkas. Enligt I ~ andra stycket BFL iir en
fastighetsägare bokföringsskyldig om han "regelmässigt" hyr ut mer iin tv:l
"lägenheter". Det kan i vissa gränsfall vara oklart hur begreppet lägenhet och
kravet på regelmiissighet skall tolkas. Om den civilriittsliga bokföringsskyldigheten ~ir avgörande för vilken beräkningsmetod som skall tillämpas vid
beskattningen. måste fastighetsägaren vid deklarationstillfället och
taxeringsmyndigheten vid den efterföljande taxeringen ta stiillning till hur
RFL skall tolkas. Båda stiills härigenom inför nya gr;insdragningsproblcm.
Om olika uppfattningar råder. måste den civilriittsliga frågan om hur BFL
skall tolkas avgöras inom taxeringsprocessens ram. Mot en sådan ordning kan
man rikta både praktiska och principiella inviindningar.
Vid remissbehandlingen har som ett tredje alternativ för obligatoriska
regler föreslagits att skyldigheten att vid taxeringen tillämpa bokföringsmiissiga grunder begränsas till sådana fastighetsägare, som har att upprätta
årsbokslut enligt BFL eller som ändå faktiskt följer BFL:s bestiimmelser om
årsbokslut. Även denna lösning innebär alltså att de skatterättsliga reglerna
anknyts till de civilrättsliga. De nyss påtalade nackdelarna med en sådan
anknytning kvarstår. Sättet att utnyttja en fastighet kan således få avgörande
betydelse !lir hur i_nkomsten av en annan fastighet. som skatterfötsligt utgör
en separat förvärvskälla. skall beräknas. Likaså kvarstår frågan om hur
schablonbeskattade fastigheter skall behandlas när fastighetsägaren är
skyldig att upprätta eller faktiskt upprättar årsbokslut. Uppgiften att tolka
BFL:s bestämmelser blir däremot mindre betungande. eftersom redan den
omständigheten att årsbokslut faktiskt har upprättats förutsätts få betydelse.
Om en fastighetsägare har ordnade räkenskaper som han avslutar med
årsbokslut. är därmed avgjort att bokföringsmässiga grunder skall tillämpas
vid taxeringen. Fastighetsägaren vet alltså i detta fall på förhand att han får
grunda deklarationen på bokslutet, och taxering:smyndigheten behöver inte
gå in på en tolkning av BFL:s årsbokslutsbestämmelser. Grlinsdragningsproblem som leder till taxeringsprocesscr kan däremot uppkomma i vissa fall då
en fastighetsägare bedriver uthyrningsverksamhet av inte obetydlig omfattning och varken önskar eller anser sig skyldig att upprätta årsbokslut.
Från olika synpunkter är det alltså mindre lämpligt att låta de civilrättsliga
reglerna om bokföringsskyldighet eller skyldighet att upprätta årsbokslut
avgöra om kon tant principen eller bokföringsmässiga grunder skall tilbmpas
vid inkomsttaxeringen. Det är önskvärt att i stället låta frågan avgöras enligt
rent skal!erättsliga kriterier. Dessa bör anknyta till förhållandena i den
aktuella fbrvärvskällan. RSY:s förslag har just fördelen att bygga på de redan
existerande regler som avgör om schablonbeskattning eller konventionell
beskattning skall ske. I det föregående har dock konstaterats att förslaget
leder till att en alltför stor grupp av fastighetsägare blir skyldig att tillämpa
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bokföringsmässiga grunder. Vill man infora obligatoriska regler om tilliimpning av bokföringsmiissiga grunder återstår då ingen annan lösning än att
söka utforma särskilda kriterier som bygger t. ex. på antalet uthyrda
lägenheter. uthyrningsiindamål m. m. Varje sådan lösning har dock nackdelen att medföra nya griinsdragningsproblem för både skattskyldiga och
taxeringsmyndigheter.

Frivillig övergång
De fastigheter som taxeras som annan fastighet utgör en mycket heterogen
grupp. alltifrån stora hyresfastigheter till egna hem och obebyggda villatomter. Det är naturligt att samma inkomstberäkningsmetod inte är lämplig för
alla dessa fastigheter. Den hittills förda diskussionen har visat att det är svårt
att göra en Wmplig avgränsning av den grupp av fastighetsiigare som skulle
vara skyldiga att tillämpa bokföringsmässiga grunder. Det finns diirför
anledning att undersöka möjligheterna att i sfallet ge vissa fastighetsägare rätt
att välja mellan kontantprincipen och redovisning enligt bokföringsmässiga
grunder.
Till en början kan då erinras om att sådan valfrihet under nera år förelåg
beträffande inkomst av jordbruksfastighet. När valfriheten upphävdes år
l 972 och tillämpning av bokföringsmä~siga grunder blev obligatorisk, var
anledningen främst att kontantprincipen inte ansågs lämplig i det inkomstslaget. diiremot knappast att valfriheten som sådan hade förorsakat svårigheter.
När en liknande valfrihet nu övervägs för inkomstslaget annan fastighet är
huvudfrågan om det är möjligt att på ett Himpligt sätt avgränsa den krets av
fastighetsägare som skall få valfrihet. De alternativ som prövades när
möjligheterna till obligatoriska regler undersöktes blir åter aktuella. Man kan
således överväga att ge valrätt åt de fastighetsägare som enligt BFL:s
bestämmelser är bokföringsskyldiga eller skyldiga att upprätta årsbokslut. En
annan möjlighet iir att låta rent skatterättsliga kriterier vara avgörande. Man
kan då antingen följa gränsdragningen mellan schablonbeskattade och
konventionellt beskattade fastigheter eller försöka göra en snävare gränsdragning.
Vad först beträffar möjligheten att anknyta till BFL:s regler har en sådan
anknytning i princip samma nackdelar som nämndes när frågan om
obligatoriska regler diskuterades. Den omständigheten att tillämpningen av
bokföringsmässiga grunder är frivillig medför dock att griinsdragningsproblcmen reduceras viisentligt för både skattskyldiga och taxeringsmyndigheter. Varje fastighetsägare som inte vill tillämpa bokföringsmässiga grunder
kan helt enkelt avstå från det. Problem kan däremot uppkomma i vissa
gränsfall när den skattskyldige vill tillämpa bokföringsmässiga grunder och
taxeringsmyndighcten finner anledning att ifrågasätta hans rätt till det. I
sammanhanget bör också beaktas att BFL:s gränsdragning mellan bokför-
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ingsskyldiga och inte bokföringsskyldiga, som redan framhållits, grumlas på
dcl\'is andra överv;iganden fo de som iir relevanta när det gtiller att bestiimma
\ilken skattemiissig redovisningsmetod som bör tilliimpas för viss fastighe1.
Gr~insclragningen bör därför om möjligt grundas på skatteriittsliga kriterier.
I fi.irsta hand giillcr det att bedöma om valfrihet kan medges beträffande alla
konventionellt taxerade fastigheter eller om det är nödvändigt att utforma
siirskilda regler som avgriinsar de fall diir valfrihet bör föreligga.
Tidigare konstaterades att inkomstrcdovisning enligt bokföringsmässiga
grunder kan vara en oliimplig metod för vissa konventionellt beskattade
l~istighcter. Det kunde befaras att en del fastighetsägare skulle uppleva det
som en oniiLlig komplikation att vara skyldigJ gå över till redovisning enligt
bpkföringsmiissiga grunder. Situationen för fastighetsägarna blir naturligtvis
helt annorlunda om valfrihet föreligger. Den som finner J:x)kföringsmässig
redovisning alltför betungande kommer då givetvis att välja kontantprincipen. LXiremot kJn bokföringsskyldiga fastighetsägare som vill kunna grunda
sin deklaration på bokföringen utnyttja rätten att gå över till inkomstberäkning enligt ookföringsmiissiga grunder. Ett system med valfrihet torde diirför
frän fastighetsägarnas synpunkt bara ha fördelar.
Från taxeringsmyndigheternas synpunkt har ett system med valfrihet inte
några påtagliga nackdelar. Redan i dag är det nödvändigt att vid taxeringen
avgöra om en viss fastighet skall schablonbeskattas eller beskattas enligt
konventionell metod. Denna gränsdragning kommer att avgöra i vilka fall
kontantprincipen iir obligatorisk och i vilka fall val rätt föreligger. Taxeringsmyncligheten ställs alltså inte inför några nya uppgifter. Valfriheten kan dock
också ha vissa nackdelar från taxerings- och kontrollsynpunkt. Om en
bokföringsskyldig fastighetsägare viiljer att även i fortsättningen tillämpa
kontantprincipen, måste taxeringsmyndigheten fortfarande kontrollera att
det bokförda resultatet i deklarationen har justerats på ett riktigt sätt. Detta
kan leda till visst merarbete vid taxeringen som dock får v~igas mot
nackdelarna av ett obligatorium.
Det hittills anförda har niirmast avsett riitten att gå över från kontantprincip
till inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder och att välja den
bokforingsmiissiga redovisningsmetoclen för en nyförvärvad fastighet. En
annan fråga iir om en fastighetsiigare som en gång har valt bokföringsmässig
redovisning för en viss konventionellt beskattad fastighet senare skall få gå
över till att använda kontantprincipen för samma fastighet. Som tidigare
niimnts bör kontantprincipen vara obligatorisk för schablonbeskattade
fastigheter. Övergång till kontant principen måste då ske när sådana omst;indigheter inträffar att en tidigare konventionellt beskattad fastighet skall
beskattas enligt schablon. Frågan är om man skall tillåta att övergång frän
bokföringsmiissiga grunder till kontantprincip sker även i andra fall. Varje
sådan övergång förorsakar merarbete vid taxeringen. Det är nödvändigt att
hindra bäcle att övergången medför obehöriga skatteförmåner och att elen
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leder till en inte avsedd merbeskattning. I avsnitt 1.5.5 diskuteras utformningen av de regler som behövs för att hindra att ett byte av redovisningsmetod får sådana effekter. Även med dessa regler är det önskviirt att hålla
antalet övergångar så lågt som möjligt. Övervägande skiil talar därför för att
inte tillåta övergång från bokföringsmässiga grunder till kontantprincip i
andra fall än då schablonbeskattning skall ske.
Sammanfattning och förslag
En utgångspunkt for den diskussion som har förts i detta avsnitt har varit
att man bör behålla kontantprincipen för de schablonbeskattade fastigheterna. Vad diskussionen har gällt är vilken redovisningsmetocl som skall
tillämpas för konventionellt beskattade fastigheter.
Till en början kunde konstateras att det är svårt att på ett himpligt sätt
utforma obligatoriska regler om övergång till inkomstbcr~ikning enligt
bokföringsmässiga grunder. RSY:s förslag att föreskriva sådan skyldighet för
alla konventionellt beskattade fastigheter leder till att skyldigheten blir alltför
omfattande. En anknytning till BFL:s regler om bokföringsskyldighet eller
skyldighet att upprätta årsbokslut har vissa påtagliga nackdelar. Vill man ha
obligatoriska regler, återstår då knappast annat alternativ än att utforma
särskilda avgränsningsregler som anknyter till fastighetens anviindning.
Sådana regler medför nya gränsdragnings- och tolkningsproblcm för både
skattskyldiga och taxeringsmyndigheter.
Av dessa skäl st:illdcs därefter frågan om inte vissa fastighetsägare i stället
borde få rätt att själva välja redovisningsmetod. Den bedömning som gjordes
var att ett system med valfrihet for 2.lla konventionellt beskattade fastigheter
skulle ha påtagliga fördelar som klart övervägde vissa nackdelar vid
taxeringen. Det konstaterades dock au den fastighetsägare som en gäng har
valt att tillämpa bokföringsmässiga grunder for viss fastighet inte borde ha
rätt att gå över till kontantprincipcn i andra fall än då fastigheten på grund av
ändrade förhållanden skall schablonbeskattas.
Det föreslås alltså att inkomst av konventionellt beskattade fastigheter
efter fastighetsägarens fria val skall få beräknas enligt kontant principen eller
enligt bokföringsmässiga grunder. Har fastighetsägaren vid viss taxering
beräknat inkomsten enligt bokföringsmässiga grunder och är förhållandena
sådana att fastigheten även vid påföljande taxering skall beskattas enligt
konventionell metod, bör fastighetsägaren dock vara skyldig att iiven vid den
taxeringen tillämpa bokföringsmässiga grunder.
Både RSV och vissa remissinstanser har ansett att en tillämpning av
bokföringsmässiga grunder inte bör medföra att alltför långtgående krav ställs
på ägare av mindre fastigheter såvitt gäller periodisering, bokföring av
interimsposter och liknande bokföringstekniska åtgärder. Med det här
föreslagna systemet, som innebär att ingen fastighetsägare mot sin vilja
behöver gå över till bokföringsmässiga grunder, finns det anledning att ställa
något högre krav. Behovet av en riktig periodisering av inkomster och utgifter
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framgår av den diskussion som i avsnitt 1.5.5 fors om bcskattningskonsekvcnserna vid byte av rcdovisningsmetod. Det får fOrutsiittas att RSV vid
behov utfardar anvisningar i hiir berörda avseenden.

I. 5. 3 Fiirrii11"skäl/ebl!,1!,rl'f1fll'I
I avsnitt 1.2. l har redogjorts rör bestämmelserna om vad som utgör
mrviirvskiilla i inkomstslaget annan fastighet. Vad som där sagts kan
sammanfattas enligt följande. Man kan utgå ifrån att fastigheter. som har
samma iigare och utgör en taxeringsenhct, i regel också behandlas som en
enda förvärvskälla. När det däremot gäller frågan om två eller flera
taxcringsenhetcr skall kunna behandlas som en förviirvskiilla har praxis
under de senaste årtiondena slagit in på en restriktiv linje. I stort sett har man
godtagit att flera taxeringsenheter sammanförs till en förvärskälla bara i de fall
som uttryckligen niimns i punkt 2 av anvisningarna till 18 *!CL (villor på en
brunns- eller hadortsanliiggning, sommarstiillen på en fastighet, fostighetsbolags fastighetsinnehav). Det betyder bl. a. att hyrcsfostigheter som tillhör
en stiftelse eller en enskild person i regel inte har fått behandlas som en
gemensam förvärvskälla. Viss uppmjukning synes dock ha skett i kammarrättspraxis under de allra senaste åren.
lnkomstheräkningen skall göras siirskilt för vai:ie förviirvskälla. Om en
person äger flera fastigheter och de behandlas som skilda förvärvskmlor,
mt1ste alltså inkomstberäkningen göras för varje fastighet för sig. Om
fastigheterna däremot ingår i samma förvärvskälla, görs gemensam inkomstberiikning. Ligger fastigheterna i detta fall i olika kommuner, fördelas
inkomsten mellan kommunerna enligt bestämmelserna i 56 ~ KL. Motsvarande gäller beträffande underskott.
Frågan om ett fastighetsinnehav skall anses utgöra en eller flera förvärvsklillor får alltså betydelse för den redovisning som fastighetsägaren skall
lämna i sin självdeklaration. I vissa fall får frågan också direkt betydelse för
storleken av det kommunala skatteutt:Jget, främst dlirför att förvärvskällans
omfattning kan påverka möjligheterna att utnyttja procentavdrag och att
kvitta underskott mot överskott. Om en fastighet inte lämnar ett överskott
som uppgår till minst samma belopp som det på fastigheten belöpande
procentavdraget. kan avdraget inte utnyttjas fullt ut så länge fastigheten
behandlas som särskild förvärvskälla. Anses den däremot ingå i samma
förvärvskälla som en annan fastighet och lämnar denna fastighet ett
överskott som överstiger det på den fastigheten belöpande procentavdraget,
kommer ytterligare avdrag att kunna utnyttjas. Ligger två fastigheter i olika
kommuner och ger den ena överskott och den andra underskott, får
underskottet inte avräknas mot överskottet om fastigheterna utgör skilda
förvärvskällor, medan däremot avräkning kan ske om fastigheterna
behandlas som en enda förvärvskälla.
Vid remissbehandlingen av RSV:s framställning har Sveriges Fastighets-
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i.igareforbuncl framstiillt önskcmill om iindring av bestiimmclscrna om
förviirvsblla i inkomstslaget annan fastighet. förbundet anser att fastigheter, som förvaltas gemensamt. bör i större utsträckning i.in hittills kunna
behandlas som en och samma forviirvsblla. åtminstone om fastigheterna iir
beHigna i samma kommun. Ges inte denna möjlighet kommer - enligt
förbundets mening - bnldöringsskyldigheten att bli mycket betungande
framför allt för iigare av !lera små hyrcsfastigheter. Dessa fastighetsiigare får
niimligen då antingen ha separat bokforing for varje fastighet eller föra en
gemensam dag- eller huvudbok och ur bokföringen med liimpliga intervaller
göra separata sammanstiillningar för varje fastighet. Liknande önskemål har
framförts av Föreningen Auktoriserade Revisorer. Aven i annat sammanhang - niimligen i remissyttrande iiver företagsskattehereclningens slutbctiinkande (SOU 1977:86) Heskattning av företag - har fastighct<igareförbundet hemstiillt att möjligheterna all behandla flera fostigheter som en
förviirvskälla skall utvidgas. förbundet har därvid åberopat - förutom de
redovisningstekniska skiilen - uven att det iir önskvärt att de berörda
fastighetsiigarna får ökade möjligheter att utnyttja procentavdraget.
Den fråga som fastighetsiigareförbundet har viickt har visst samband med
frågan om övergång till inkomstbcriikning enligt lJokföringsmi.issiga grunder.
Till stöd för yrkandet om utvidgning av förviirvskiillebcgreppet i inkomstslaget annan fastighet har sålunda anförts delvis samma skäl som för
övergången till bokföringsmässiga grunder. Den som ~iger !lera fastigheter
och har gemensam bokföring för dem har intresse av all kunna lägga den
gemensamma bokföringen till grund för taxeringen. särskilt i de fall då
driftkostnaderna delvis iir gemensamma och det iirsvårt att fördela dem på ett
riktigt siitt. Om den gemensamma resultatberlikningen inte godtas vid
taxeringen. blir det ofta - som förbundet har anfört - nödviindigt att antingen
ha separat bokföring fdr fastigheterna eller göra periodiska sammanställningar för de olika fastigheterna.
Aven om de praktiska och redovisningstekniska synpunkterna i och för sig
givetvis bör beaktas. kan de inte v3ra avgörande för hur förvärvskiillebe- ·
greppet skall utformas. Frågan om vad som skall anses utgöra siirskild
förviirvskiilla har grundläggande betydelse vid den kommunala beskattningen och tar inte lösas på ett sätt som strider mot vedertagna principer för
denna beskattning.
Till grund för KL:s bestämmelser om förvi.irvskälla inom inkomstslagen
jordbruksfastighet och rörelse ligger principen att förviirvskällans omfattning
skall bestämmas med hänsyn till v<::d som vid en ekonomisk bedömning
verkligen framstår som en naturlig enhet. &träffande jordbruksfastighet
uttrycks denna princip för visst fall pä så siitt all det skall vara fråga om ett
verkligt driftkomplex, som inte bara har gemensam ledning utan också
gemensam förvaltning eller andra gemensamma driftkostnader. Föreligger
enligt dessa normer en s~irskild fi.irvlirvskälla. skall alltså vid kommunalbeskattningen göras en gemensam resultatberäkning för hela driftkomplexet
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även om det iir lokaliserat till flera kommuner.
Såvitt giiller annan fastighet kan konstateras all bcstiimrnelscrna i punkt 2
av anvisningarna till 18 ~ KL iir oklara. Hiinvisningen till punkt I. som avser
jordbruksfastighet, innebär enligt ordalydelsen inte mer iin att best~immel
serna om jordhruksfastighet skall tillämpas om flera fastigheter av annan
fastighets natur utgör en förvaltningsenhet. Tolkar man hiinvisningen
bokstavligt. tar den inte annan innebörd än att bcstiimmelsen i sista stycket
av punkt I om kommunal fördelning av inkomst skall gälla iivcn bctriiffande
annan fastighet. I sjiilva verket finns det anledning att anta att hiinvisningen
iir avsedd att omfatta iiven de centrala bestiimmelser i punkt I som anger niir
en förvaltningsenhet skall anses föreligga. Det finns i varje fall starka
principiella skäl för att iiven inom inkomstslaget annan fastighet tilEimpa de
kriterier som anges i punkt I. Detta skulle betyda bl. a. att !lera taxcringsenheter som står under gemensam ledning och förvaltning skall kunna
behandlas som en enda förviirvskälla i betydligt fler fall än dem som
uttryckligen niimns i punkt 2. Exempelvis bör en enskild persons eller en
stiftelses hyresfastigheter- på samma siitt som fastighetsbolagens fastighctsinnehav - kunna behandlas som en förvärvskälla, givetvis under förutsättning att kraven på gemensam ledning och förvaltning m. m. iir uppfyllda.
Den uppfattning om innebörden av punkt 2 av anvisningarna till 18 ~KL
som här antytts torde knappast helt överensstiimma med skattedomstolarnas
restriktiva tolkning av förvärvskällebegreppet under de senaste årtiondena.
Skäl kan dock givetvis anföras även för denna mer restriktiva linje. Man kan
inte bortse ifrån att begreppet annan fastighet omfattar en heterogen grupp av
fastigheter som används på mycket skiftande sätt. Med hänsyn bl. a. till de
olika fastighetstyperna och de varierande användningss(itten torde det ofta
vara betydligt svårare att beträffande annan fastighet avgöra om tlera
fastigheter verkligen utgör en naturlig enhet :in att göra motsvarande
bedömning i fråga om jordbruksfastigheter. Från t<Jxeringsteknisk synpunkt
kan det också, särskilt om fastigheterna ligger i olika kommuner. vara
fördelaktigt att tilltimpa ett snävt förv~irvsbllebegrepp.
Man kan alltså anföra skäl både för och emot en utvidning av begreppet
förvärvsk1illa inom inkomstslaget annan fastighet. För en utvidgning talar
dels de redovisningstekniska skäl som fastighetsägareförbundet har anfort.
dels önskemålet att kunna tillämpa i huvudsak samma kommunala beskattningsprim:iper för annan fastighet som för jordbruksfastighet och rörelse.
Mot en utvidgning kan anföras att den i viss mån komplicerar taxeringsarbetet. Sammantaget synes övervägande skiil närmast tala for en viss
ut vidgning i förhållande till praxis. Utvidgningen bör markeras genom
lagiindring. Denna bör liimpligcn innebiira en mer direkt anknytning till de
kriterier som til!Umpas för jordbruksfastighetcr. Genom en sådan anknytning
och en komplettering av de exempel som lämnas i punkt 2 av anvisningarna
till 18 KL bör klargöras att en mer nyanserad bedömning i fortsiittningen
skall ske sä att även t. ex. en enskild persons innehav av hyrcsfastigheter skall
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kunna behandlas som en enda förvärvskiilla. Detta bör giilla vare sig
fastigheterna iir bcliigna inom en eller !lera kommuner.
För tydlighetens skull bör understrykas att den hiir förordade iindringcn
inte innebiir att man skall överlämna till fastighetsägarna att efter eget val
avgöra om och när en eller fler:.i förviirvskiillor skall anses föreligga. De i
punkt I av anvisningarna till 18 ~ KL angivna kraven på gemensam ledning,
forvaltning och drift måste vara uppfyllda för att flera fastigheter, som iir av
annan fastighets natur, skall få behandlas som en gemensam förviir\'skiilla.
Detta torde innebiira att villor och sommarbostiidcr inte kommer att få
sammanföras till en förvärvskiilla om inte omständigheterna iir av det slag
som redan nu uttryckligen nämns i punkt 2 av anvisningarna till 18 ~ KL.
Som exempel på fall diir enskild persons innehav av hyresfastigheter bör
behandlas som en och samma fördrvskiilla kan nämnas riittsfollet RRK
1974 K 1:74.
Omstiindigheterna i målet var följande. Byggmästare P. iigdc tillsammans
med sin bror ett stort antal hyrcsfastighetcr i olika kommuner. Förvaltningen
sköttes av ett byggnads företag som bröderna iigde gemensamt. Fastigheterna
stod under gemensam förvaltning och drift från företagets huvudkontor. Av
kontoret uppbars hyresintäkter, utfördes administrativt arbete, bedömdes
behovet av reparationer och underhållsarbete samt leddes och kontrollerades
den personal som hade hand om fastigheternas uppvärmning, renhållning
och stiiclning. För reparationer och underhåll av fastighetsbeståndet anlitades
hantverkare som var anstiillda hos byggnadsföretaget. Till fastigheterna
gjordes gemensamma varu- och materialinköp. Vissa gemensamma driftkostnader kunde inte helt r~ittvist delas upp mellan fastigheterna.
I detta fall förelåg alltsä en rad omstiindigheter som talade för att
fastigheterna borde betraktas som en ekonomisk enhet. Bedömningen hör
kunna bli densamma även i något mindre kvalificerade fall.
I detta avsnitt har alltså n.ireslagi1s viss utvidgning av förviirvskiillebegreppet i inkomstslaget annan fastighet. Denna ändring och den omständigheten att många fastighetsägare numera är bokföringsskyldiga får praktisk
betydelse för arbetet med 1981 års allmiinna fastighetstaxering. Inför denna
fastighetstaxering kommer en provlaxering att ske i början av år 1980.
Provtaxeringen avses \'ara avslutad dm I juli 1980. I fråga om fastigheter som
har sålts under åren 1975-1979 behövs vid provtaxeringen uppgift om
totalhyra under år 1979 för varje registerfastighet eller. om flera byggnader
finns på en fastighet, för varje byggnad. Vid tidigare liknande provtaxcringar
har uppgift om totalhyra kunnat hiimtas ur fastighetsägarens under året
avliimnacle allmänna självdeklaration. De fastighetsligarc som lir bokföringsskyldiga behöver i regel inte avlämna allmän självdeklaration före utgången
av mars 1980. Det deklarationsmaterial som skall ligga till grund för
provtaxeringen kommer således i dessa fall inte att vara tillgängligt förrän
efter den 3 l mars 1980. För att provtaxeringen skall kunna genomföras
behövs uppgifterna om totalhyra vid en tidigare tidpunkt. Om möjligheterna
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att redovisa inkomst av lkra fastigheter i en enda förvärvskälla utvidgas på
sätt som här har förordats kommer dessutom möjligheterna att ur allmän
sjiilvdeklaration ta fram uppgift om totalhyra för enskilda fastigheter eller
byggnader att minska. Även denna omstiindighct bidrar till att 1980 års
självdeklarationer inte kan utgöra grund för provtaxeringen. 1976 års
fastighetstaxeringskommittc (Fi 1976:05) har meddelat att kommitten f. n.
utreder om berörda fastighctsiigarc bör åläggas att lämna särskilda uppgifter
om hyrcsintäkter under år 1979 till ledning för provtaxeringen.

1.5.4 Brutet räkenskapsår
I 3 ~ KL linns bestämmelser om taxeringsår och beskattningsår. Beskattningsår iir enligt huvudregeln det kalenderår som föregår taxeringsåret. Som
beskattningsår kan dock också godtas brutet räkenskapsår. KL saknar
uttryckliga bestämmelser om niir brutet riikcnskapsår får anviindas och om
vilken period det får omfatta. I de fall som behandlas i anvisningarna till
3 ~KL förutsätts dock att den skattskyldige driver "niiringsverksamhet".
Den giingse uppfattningen synes också vara att endast den som driver
näringsverksamhet får ha brutet räkenskapsår som beskattningsår. En
ytterligare förutsättning för all få avvika från kalenderår torde vara att
inkomsten av verksamheten beriiknas enligt bokföringsmässiga grunder.
Enligt praxis får t. ex. inkomst av tjiinst eller kapital i princip inte redovisas för
annan period iin kalenderår. Sammanfattningsvis torde alltså nuvarande
bestämmelser i 3 ~KL böra tolkas så att brutet räkenskapsår får utgöra
beskattningsår för viss forviirvskiilla bara under förutsättning dels att
verksamheten är att betrakta som niiringsverksamhet, dels att inkomsten av
förvärvskällan beräknas enligt bokföringsmässiga grunder.
RSV har i sin framställning anslutit sig till denna tolkning och föreslår inte
någon ändring i nuvarande bestiimmelser. Enligt RSV kommer förslaget om
tillämpning av bokforingsmiissiga grunder att innebiira att ägare av hyresfastighetcr - i egenskap av näringsidkare - kan få tillämpa brutet räkenskapsår. rniremot skulle ägare av en- och tvåfamiljsfastigheter, obebyggda
tomterm. m. inte innefattas i begreppet näringsidkare och de skulle därför
inte heller få tillämpa brutet räkenskapsår. RSV föreslår ett tillägg till 3 KL i
syfte att klargöra att brutet riikenskapsår skall räknas som beskattningsår bara
under förutsättning alt det omfattar period som godtas enligt 12 ~ BFL
respektive 11 ~ jordbruksbokföringslagen (] 951:793).
Vid remissbchandlingen har RSV:s uppfattning om gällande rätt och
förslaget om tillägg till 3 ~ KL i allmiinhet inte mött några invändningar. LRF
anser dock att RSV:s tolkning av uttrycket näringsverksamhet kan ifrågas[ittas. Oavsett detta bör enligt förbundets mening klart uttalas att alla
fastighetsägare med bokföringsmiissig inkomstredovisning skall få tilliimpa
brutet räkenskapsår. Detta siigs ha betydelse särskilt om den skattskyldige
driver annan verksamhet för vilken brutet r:ikenskapsår används.
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Enligt förslaget i avsnitt 1.5.2 kommer i fortsättningen ett stort antal iigare
av annan fastighet att få tilliimpa hokföringsmiissiga grunder vid inkomstberäkningen. Inte minst av elen anledningen är det angeläget att införa
uttryckliga regler om niir hrutel riikcnskapsår skall godtas som bcskatlningsår
för viss förvärvsk~illa.
Fortfarande hör en grundförutsiillning vara att inkomsten av forviirvskällan - i enlighet med bestämmelserna i 41 ~ KL - ber~iknas enligt
bokföringsmässiga grunder. Detta hör i klarhetens intresse komma till direkt
uttryck i anvisningarna till 3 ~KL. En mer tveksam fråga är om man också i
fonsiittningen bör fordra att verksamheten utgör "niiringsverksamhet" eller
om detta krav bör utgå och i så fall eventuellt ersättas av andra bestämmelser.
Begreppet näringsverksamhet har en mycket vid omfatlning och torde
omfatta all yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art. Kravet på
att verksamheten i förvärvsk~illan skall utgöra näringsverksamhet saknar
därför i stort sett sj~ilvständig betydelse för inkomst av jorclbruksfastighet och
rörelse. Praktiskt taget varje verksamhet som utgör jordbruk. skogsbruk eller
rörelse i KL:s mening faller in under begreppet. Kravet skulle däremot få
självständig betydelse för inkomst av annan fastighet. Rätten till bokföringsmässig inkomsredovisning har föreslagits omfatta alla konventionellt beskattade fastigheter. Det är helt klart att innehav av konventionellt beskattade
fastigheter i många fall inte kan betraktas som näringsverksamhet.
Man måste alltså ta st:illning till om brutet räkenskapsår skall få tillämpas
för alla konventionellt beskattade fastigheter får vilka inkomstberäkningen
sker enligt bokföringsmässiga grunder eller om rätten att använda brutet
räkenskapsår bör begr~insas. Om en begränsning anses motiverad, är nästa
fråga om det verkligen är ändamålsenligt att låta verksamhetens karaktär av
näringsverksamhet vara avgörande-.
Som LRF har påpekat kan t. ex. den som driver rörelse med brutet
räkenskapsår ha intresse av att få tillämpa detta räkenskapsår även får en eller
!lera fastigheter som han innehar vid sidan av rörelsen. Är fastigheterna av
sådant slag att man anser sig kunna godta att inkomstberäkningen sker enligt
bokföringsmässiga grunder med den periodisering av inkomster och utgifter
som detta innebär. finns det knappast något bärande skiil att inte också godta
att inkomsber(ikningen avser en annan period än kalenderåret. Vad som
måste förhindras är att den skattskyldige genom upprepade omläggningar av
räkenskapsåret skaffar sig ohehörig:1 skatteförmåner eller försvårar taxeringskontrollen. Man bör också tillse att brutet r~ikenskapsår inte omfattar andra
perioder än dem som har ansetts godtagbara i andra sammanhang. Det nu
åsyftade resultatet kunde i och för sig uppnås just genom att begränsa rätten
att använda brutet räkenskapsår till de fall då verksamheten utgör näringsverksamhet. Den som driver sådan verksamhet är ju nämligen i princip
skyldig att följa best~immelserna om räkenskapsår i 12 ~ BFL respektiv.e 11 ~
jordbrukshokföringslagen. En nackdel med att anknyta till begreppet
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niiringS\'erksamhet iir dock all delta begrepp har en ganska ubestiimd
omfattning. Inte minst niir del giiller inneha\' <I\. annan fastighet kan clet
uppkumma griinsfall diir taxeringsmyndighelerna skulle stiilla.s inför nya och
besviirliga tolkningsproblem. Det finns diirför anledning att inte bygga
beskattningsreglerna på begreppet näringsverksamhet Ulan all i stället införa
uttryckliga bestiimmclscr i KL om riikenskapsårets fiirli.iggning i tiden och om
räuen all liigga om räkenskapsår. I fråga om den som iir bokföringsskyldig
enligt BFL eller skyldig att fiira riikenskaper enligt jordbruksbokfiiringslagen
iir del tillriickligt att hiinvisa till bestiimmelserna om riikenskapsår i dessa
lörfattningar. För andra skallskyldiga bör i anvisningarna till 3 ~KL tas in
li:Jreskrifter som - om man bortser fnln dispensregler - överensstiimmer med
12~BFL.

.i\ ven den hiir skisserade lösningen innebiir all beskattningsreglerna delvis
anknyts till BFL. I praktiken medför detta dock inte några nya griinsdragningsproblem for taxeringsmyndigheterna. Med undantag får de fall då
skattskyldig har fäll dispens enligt 12 ~ BFL kommer i sak samma regler att
gälla vare sig han är bokföringsskyldig eller inte. Även i det fall då
skallskyldig fått dispens betriiffancle viss verksamhet, saknar taxeringsmyndigheten anledning att själv pröva om bokforingsskyldighet föreligger
beträffande verksamheten i fråga.
Det föreslås alltså att bestiimmclser om riitt att anviinda brutet riikenskapsår som beskattningsår införs i anvisningarna till 3 ~ KL och att
bestiimmelserna får följande innehåll. En första förutsättning för att brutet
riikenskapsår skall fä anviindas för viss förviirvskiilla är att inkomsten av
förvärvskiillan beräknas enligt hokföringsmiissiga grunder i enlighet med
41 ~ KL. Som ytterligare förutsiittning gäller i fråga om den som Ur
bokföringsskyldig för verksamheten enligt BFL eller skyldig att föra r~iken
skaper enligtjordbruksbokföringslagen att bestiimmelserna om riikenskapsår
i niimnda författningar har iakttagits. För övriga skattskyldiga giiller hl. a. att
brutet riikenskapsår skall omfatta period som anges i 12 ~ BFL och att
omläggning från kalenderår till brutet räkenskapsår inte får ske i annat fall än
då omWggningen görs för att fä samma räkenskapsår för flera verksamheter.
1.5.5 Ikrqfi1riida11debcs1ä11111wlsl'r

111.

111.

I avsnitt 1.5.2 har föreslagits att ägare av konventionellt beskattade
fastigheter skall fä rätt att gå över till inkomstberäkning enligt bokföringsmiissiga grunder. Denna övergång bör fä ske redan vid 1979 års taxering. De
nya bestiimmelscr om förvärvskiillebegrcppct som har föreslagits i avsnitt
1.5.3 och de bestämmelser om brutet riikenskapsår som har föreslagits i
avsnitt 1.5.4 bör också tilliimpas första gången vid 1979 ärs taxering.
Övergången från kontantprincip till bokföringsmässiga grunder skulle
alltså få iiga rum första gängen vid 1979 års taxering men kan givetvis också
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hli aktuell vid senare taxeringar. Förslaget i avsnitt 1.5.2. innebär dessutom
att övergång kan komma att ske i motsatt riktning. Det är nödvändigt att
hindra att en övergång i endera riktningen leder till inte avsedd skattelättnad
eller merheskattning. Särskilda regler behövs för att undvika sådana effekter.
Vid remissbehandlingen har framkommit att det finns olika uppfattningar
om hur övergångsreglerna bör utformas och vilka situationer de bör tiicka.
Det är därför motiverat att relativt utförligt hehandla de olika fall dlir byte av
redovisningsmetod kan ske.
N[ir man överväger vilka regler som bör gälla vid övergång från kontanlprincip till bokforingsmlissiga grunder linns det anledning att skilja mellan de
fall då fastigheten redan före övergången var konventionellt beskattad och de
fall då övergången till bokföringsmässiga grunder sammanfaller med att
fastigheten går över från schablonbeskattning till konventionell beskattning.
Återgång från bokföringsmässiga grunder till kontantredovisning blir
däremot enligt forslaget i avsnitt 1.5.2 aktuell bara i ett fall, nämligen när en
tidigare konventionellt beskattad fastighet på grund av ändrade förhållanden
skall beskattas enligt schablon. Övergångsreglerna bör alltså utformas så att
de täcker tre olika övergångsfall.
När dessa tre fall diskuteras i fortsättningen kallas det sista beskattningsåret före övergången för "år l" och det beskattningsår, då den nya metoden
första gången tilWmpas, för "år 2".

Övergångsfall I
Övergång från kontantprincip till bokföringsmässiga grunder. Fastigheten
beskattas redan före övergången enligt konventionell metod
Inkomst som belöper på år 2 mt:n uppbärs redan under år \ (t. ex.
försknttshyra)skall enligt kontantprincipen tas till beskattning vid taxeringen
för år I. På samma sätt gäller enligt kontant principen an utgift som betalas år
1dras av vid taxeringen för det året [i ven om den avser kostnad för år 2. I dessa
fall skall inkomsten givetvis inte beskattas och utgiften inte dras av även vid
taxeringen för år 2. Dubbelbeskattning respektive dubbelavdrag undviks, om
den skattskyldige vid taxeringen för år 2 inte tar hänsyn till den ingående
skuld som den i förskott erhållna inkomsten motsvarar eller till den ingående
fordran som den i forskott betalda utgiften representerar uppnås det avsedda
resultatet- nämligen att inkomsten beskattas. Om å andra sidan inkomst som
belöper på år I inte blir tillg[inglig för lyftning förrän under år 2, skall den
enligt kontantprincipen inte tas till beskattning vid taxeringen för år I. En
utgift som hänför sig till år 1 men betalas först under år 2 skall enligt samma
princip inte dras av vid taxeringen för år I. Även i dessa fall uppnås det
avsedda resultatet - nämligen att inkomsten beskattas respektive att utgiften
dras av vid taxeringen för år 2 - genom att den skattskyldige för år 2 inte tar
hänsyn till ingående balansposter. Han skall alltså vid taxeringen inte ta
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hänsyn till den ingående fordran som inkomsten utgör eller till den ingående
skuld som utgiften motsvarar.
En föreskriti om att den skattskyldige för år 2 inte skall ta hänsyn till
ingående värde av fordran eller skuld medfdr alltså ett riktigt beskattningsresultat i de fall då kontantprincipen verkligen har tifömpats for år I.
Bestiimmelserna om årsskiftesbetalningar nöclviincliggör dock ytterligare
övergångsbestämmelser. Om inkomst som uppbärs eller utgift som betalas i
slutet av år I hänför sig till år 2. har elen skattskyldige i vissa fall rätt att inte ta
hänsyn till dem vid taxeringen för år I utan först vid taxeringen för år 2. Vid
övergången till bokföringsmässiga grunder måste då tillses att inkomsten
verkligen beskattas och utgiften dras av vid taxeringen för år 2. Detta resultat
uppnås genom att hänsyn vid den taxeringen tas till den ingående skuld som
inkomsten motsvarar (transitorisk passivpost) och till den ingående fordran
som elen i förskott betalda utgiften representerar(transitorisk aktiv post). Man
måste också beakta det omvända fallet, nämligen att inkomst eller utgift som
hänför sig till år I, uppbärs respektive betalas först i början av år 2. Den
skattskyldige kan i det fallet ha valt att redovisa inkomsten eller utgiften
redan vid taxeringen för år I. Vid övergången till bokföringsmässiga grunder
måste förhindras att inkomsten åter beskattas eller utgiften åter dras av vid
taxeringen för år 2. Dubbelbeskattning respektive clubbelavdrag undviks, om
hänsyn vid denna taxering tas till den ingående fordran som inkomsten utgör
(antecipativ aktivpost) och till den ingående skuld som utgiften representerar
<antecipativ passivpost).
Slutligen gäller att den skattskyldige vid taxeringen för år 2 inte skall ta
hänsyn till värde av ingående lager.
Övergångsfall 2
Övergång från kontantprincip till bokföringsmässiga grunder i samband med
övergång från schablonbeskattning till beskattning enligt konventionell
metod.
I detta fall måste m:m skilj:• mellari ~ ena sidan r·äri·~utgitier. ~om ju är
avdragsgilla både vid schablonbeskattning och vid kcrventionell beskattning, och å andra sidan inkomster och andra utgifter ;in ränta. Vad först
beträffar ränteutgifter är läget detsamma som i övergångsfall I. Har
kontantprincipen iakttagits fullt ut för år I - dvs. har undantagsbestämmelserna om årsskiftesbetalningar inte tillämpats - uppnås ett riktigt resultat om
värdet av ingående balansposter inte beaktas vid taxeringen for år 2.
Härigenom undviks nämligen att dubbelavdrag medges för ränta som belöper
på år 2 men betalas under år I och att avdrag går förlorat för ränta som belöper
på år I men betalas under år 2. Har å andra sidan bestämmelserna om
årsskiftesbctalningar tillämpats för år I, måste hänsyn tas till ingående
fordran och skuld vid taxeringen för år 2. För att ränta, som betalas i slutet av
6 Riksdagm /\178179. I sam/. \"r ./]
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är l men belöper på år 2 och inte dras av vid taxeringen for år l, skall komma
all avräknas vid taxeringen för år 2 fordras således att man vid taxeringen för
år 2 tar hänsyn till den ingående fordran som den i förskott betalade riintan
representerar (transitorisk aktivpost). Har ränta som belöper på år 1 betalats i
början a\' år 2 men dragits av vid taxeringen för år 1, undviks dubbelavdrag
genom att man vid taxeringen för år 2 beaktar den ingående skuld som den i
efterskott betalade r~intan utgör (transitorisk passivpostl.
Vad härefter gäller inkomsterna ach andra utgifter än ränta måste till en
början erinras om de effekter som enligt 11111.·amndc regler kan intr~ida när en
fastighet på grund av ~indrade förhållanden skall gå över från schablonbeskattning är I till konventionell beskattning enligt kontantprincipen år 2. Om
i ett sådant fall inkomst eller utgifi som belöper på år I inte betalas förrän
under år 2, torde inkomsten börn beskattas och utgiften få dras av vid
taxeringen for år 1 trots att de belöper på tid då schablonbeskattning har skett
(se RÅ 1969 not Fi 1894. återgivet i Sv. Skattetidning. rättsfallsredogörelse för
år 1969, sid 28). I det omvända fallet. dvs. då inkomst eller utgift som belöper
på år 2 har uppburits respektive betalats redan under år 1, leder en tillämpning
av samma princip till att inkomsten inte skall beskattas och att avdrag för
utgiften inte medges vid taxeringen för år 2 trots att någon särskild
beskattning av inkomsten eller något avdrag för utgiften inte har skett vid
taxeringen för år 1 (schablonbeskattning).
Dessa effekter kan ses som en direkt följd av kontantprincipen. Det kan i
och för sig ifrågasättas om effekterna i alla avseenden är de mest önskvärda.
En iindring skulle dock fordra relativt stora ingrepp i nuvarande system och
st.;ulle medföra både principiella och praktiska svårigheter. Utgångspunkten
för den fortsatta diskussionen är därför att nuvarande regler i denna del
lämnas oförändrade.
Denna utgångspunkt får avgörnnde betydelse för utformningen av de
övergångsregler som bör gälla när en skattskyldig - i samband med att
övergång sker från schablonbeskattning till konventionell beskattning väljer att också gå över från kontanl redovisning till inkomstberäkning enligt
bokföringsmässiga grunder. Starka skäl talar nämligen för att det skattemässiga resultatet av en sådan övergång bör anpassas till det resultat som erhålls
när någon går över från schablonbeskattning till konventionell beskattning
utan att samtidigt byta redovisning~;metod. Om man skulle utforma reglerna
så att en inkomst blir beskattad eller ett avdrag medges när den skattskyldige
viiljer den ena redovisningsmetod1~n men inte när han väljer den andra.
kommer valet av redovisningsmetod att kunna påverka beskattningen på ett
inte acceptabelt sätt. Man måste därför se till att beskattningsresultatet i de nu
avsedda fallen blir detsamma vid båda redovisningsmetoderna. Detta syrte
uppnås om en skattskyldig. som dljer att år 2 tillämpa bokföringsmässiga
grunder. vid taxeringen för det året inte tar hiinsyn till värdet av ingående
fordran eller skuld. Vad nu s:.igts kan belysas med följande exempel.
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Exempel A
Inkomst eller utgift som belöper på år 2 uppbiirs respektive betalas är I.
Om kontantprincipen tilliimpas både före och efter övergängen till
konventionell beskattning, kommer inkomsten inte att beskattas och
utgiften inte att dras av vid taxeringen för år 2 (här kan bortses frän
bestämmelserna om årsskiftesbetalningar). Samma resultat uppnås i det fall
då bokföringsmiissiga grunder tilliimpas år 2 under fiirutsättning all den
skattskyldige vid taxeringen för det året inte tar hiinsyn till den ingående
skuld som elen i försko!t uppburna inkomsten utgör eller till den i11gt1ende
fordr<tn som den i förskott betalade utgiften representerar.

Exempel B
Inkomst eller utgift som belöper på år I uppbiirs respektive betalas år 2.
Tilliimpas kontantprincipen även för år 2, kommer inkomsten att beskattas
och utgiften all dras av vid taxeringen för det äret. För att samma resultat
skall uppnås när den skattskyldige viiljcr att tilliimpa bokföringsmässiga
grunder för år 2 fordras att han vid taxeringen för detta år inte tar hiinsyn till
den ingående fordran som inkomsten motsvarar eller den ingående skuld
som utgiften representerar.
.:\ven i övergångsfall 2 måste slutligen beaktas att man vid taxeringen för år
2 inte skall ta h~insyn till viirde av ingående lager.

Övergångsfall 3
Övergång fr.ån hokföringsmiissiga grunder till kontant princip i samband med
övergång från konventionell beskattning till schablonbeskattning .
.\ven vid denna övergång måste man skilja mellan å ena sidan ränteutgifter
och å andra sidan inkomster och andra utgifter än riinta.
Har ränta betalats år I men belöper den på år 2. skall den vid bokföringsmässig redovisning balanseras som utgående fordran (transitorisk aktivpost)
och kommer då inte att dras av vid taxeringen för år I. En särskild regel
behövs som ger den skattskyldige rätt all för år 2. då schablonbeskattning
sker. görn avdrag för belopp motsvarande balansposten. I det omviinda fallet.
dvs. ni-ir ränta som belöper på år I betalas år 2. kommer resultatet år I att
belastas med räntan som balanseras som utgående skuld (antecipativ
passivpost). Dubbelavdrag måste förhindras genom en föreskrift att balansposten skall tas upp som intlikt år 2.
För inkomster och för andra utgifter än ränta behövs inte några särskilda
övergångsbestämmelser. Inkomst eller utgift som belöper på år I men
uppbärs respektive betalas år 2 kommer att påverka det resultat som ligger till
grund för taxeringen för år I. På grund av att schablonbeskattning sker för år 2
kommer dubbelbeskattning och dubbela\·drag att undvikas. Har å andra
sidan inkomst eller utgift uppburits respektive betalats år I trots att de belöper
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på år 2. skall de balanseras som utgäende skuld respektive utgående fordran
och skall inte påverka taxeringen får år l. De kommer inte heller att beaktas
vid taxeringen för år 2, vilket iir följdriktigt eftersom de belöper på detta år och
schablonbeskattning skall ske det året.
Har lagernedskrivning skett i bokslutet för år I, bör nedskrivningen i
princip återföras vid taxeringen för år 2. Detta resultat uppnås genom en
siirskild föreskrift att skillnaden mellan å ena sidan det lägsta av lagrets
anskaffningsviirde och återanskaffningsvärde och å andra sidan dess
bokförda värde vid utgången av år I tas upp som intäkt vid taxeringen för år
2.
Resultatet av genomgången av de tre olika övergångsfallen kan sammanfattas enligt följande.
Vid övergång från kontantredovisning till inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder uppnås önskat resultat om värdet av ingående balansposter inte beaktas vid taxeringen för år 2. Har årsskiftesbestämmelserna
tillämpats vid taxeringen för år I, måste däremot korrigering ske genom att
ingående balansposter beaktas vid taxeringen för år 2.
Vid övergång från bokföringsmfuisiga grunder till kontantprincip - vilket
föreslås få ske bara i samband med övergång från konventionell beskattning
till schablonbeskattning - behövs särskilda korrigeringsregler för ränta samt
en bestämmelse om återföring av lagernedskrivning. I övrigt uppnås vid
denna övergång det önskade resultatet utan siirskilda övergångsbestämmelser.
1.5.6 Förfallningskommentar

Förslagen i avsnitten 1.5.2-1.5.5 röranleder ändringar i såväl KL som TL.
Det har dock inte ansetts nödvändigt att i denna promemoria redovisa de i
huvudsak rent redaktionella ändringarna i TL.
3 ~ KL med anvisningar
I 3 ~ har inte gjorts annan ändring än att uttrycket brutet räkenskapsår har
introducerats. De nya bestämmelser, som anger när brutet räkenskapsår skall
anses som beskattningsår får en förvärvskälla. har i stället tagits in i
anvisningarna. Grundförutsättning•:::n är att inkomsten av förvärvskiillan
beräknas enligt bokforingsmiissiga grunder, vilket innebär att det måste vara
fråga om jordbruksfastighet, rörelse eller konventionellt beskattad annan
fastighet. Därefter anges de ytterligare fårutsiittningar som skall vara
uppfyllda i fråga om räkenskapsårets förläggning i tiden m. m. Beträffande
hiinvisningen till jordbruksbokforingslagen bör erinras om att ett förslag till
ny sådan lag (Os B 1977:8} nyligen har remissbehandlats och f. n. iir föremål
för övervägande inom budgetdepartementet.
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~

1 mom. KL

Paragrafen har kompletterats med hiinsyn till de nya reglerna om
bokföringsmässig inkornstredovisning.

41

~

KL med anvisningar

141 *anges att :iven inkomst av annan fastighet i vissa fall beräknas enligt
bokföringsmiissiga grunder. Av det tillägg som har gjorts till punkt I av
anvisningarna framgår dels att inkomst av konventionellt beskattad annan
fastighet får beriiknas enligt bokföringsmibsiga grunder, dels att övergång
från bokföringsmässiga grunder till kontantprincip inte får ske så länge
fastigheten fortfarande är föremål för konventionell beskattning. Övriga
iindringar iir i huvudsak av redaktionell natur.
Punkt 2 av anvisningarna till 18

s KL

Beträffande denna punkt se avsnitt I .5.3.
Punkt JO av anvisningarna till 24 ~'punkt 8 av anvisningarna till 25
punkt 2 av ikraftträdandebestämmelserna

~

och

De nya bestämmelserna om bokföringsmässig inkomstredovisning blir
tillämpliga första gången vid 1979 års taxering. Har inkomst av viss annan
fastighet desförinnan beräknats enligt bokföringsmässiga grunder, skall
redan enligt nuvarande bestämmelser i punkt 1 första stycket av anvisningarna till 41 ~som värde av ingående lager, fordringar och skulder tas upp
värdet av föregående års utgående lager, fordringar och skulder.
Bestiimmelser om beskattningen vid byte av redovisnings metod har tagits
in i punkt JO av anvisningarna till 24 ~och punkt 8 av anvisningarna till 25 ~.
Första stycket i respektive anvisningspunkt avser övergång från kontantprincip till bokföringsmässig inkomstrcdovisning (övergångsfallcn 1 och 2 i
avsnitt 1.5.5). Am.lra stycket avser övergång från bokföringsmässiga grunder
till kontantprincip i samband med övergång från konventionell beskattning
till schablonbeskattning (övcrgångsfall 3 i samma avsnitt).

Punkt 9 av anvisningarna till 25 * KL
Denna punkt överensstämmer i sak med RSV:s förslag.

s

Beträffande 25 1 och 2 mom., punkt 2 a och punkt 7 andra stycket av
anvisningarna till 25 ~'punkt 2 a av anvisningarna till 36 ~KL m:h punkt I av
ikraftträdandebestämmelserna hiinvisas till avsnitt 2.3.4.
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Bilaga 2

Sammanställning a,· remissyttranden över al'snitt l i promemorian
Ändrade beskattningsregler för hyresfastigheter (Ds B 1978:7)

1 Inledning
Förslaget om frivillig övergång till inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder godtas i princip av flertalet remissinstanser. Några anser
dock att obligatoriska regler är att föredra. Förslagen om iindring av
förvärvskällebegreppel och reglern~;. om brutet räkenskapsår tillstyrks överlag.
Följande remissinstanser, nämligen G()teborgs kommun. Malmii kommun.
Stockholms bostadsfureningars cenrralförening ekjör., Föreningen aukwriserade rel'isorer. Sl'cr~~es adrnka1sam/i1nd, Sveriges al/männyrriga bosladsturcrag.
Stockholms koopcraliva hosrad!ifÖrcning ck..för. och Sl'erigcs rillaägarc/iirhund.
har utan närmare kommentarer tillstyrkt förslagen i deras helhet eller lämnat
dem utan erinran.
I det följande redovisas de synpunkter som anförts betriiffande promemorians olika delförslag. Vissa frågor som väckts under remissbehandlingen
redovisas i särskilda avsnitt. Avslutningsvis återges RSV:s kommentarer till
författningsförslagen.

2 ö,·ergång till inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder
Som redan nämnts har flertalet remissinstanser tillstyrkt förslaget. Bland
dem har några niirmare utvecklat skälen för sitt stiillningstagande. Dessa skiil
redovisas i del följande varefter en redogörelse lämnas för innehållet i de
yttranden som inneburit avstyrkande.

2.1 Remissinstanser som i hurndsak tillstyrker förslaget
Kammarrällen i Stockholm:
En val rätt mellan redovisning enligt kontantprincipen och bokföringsmässiga grunder på sätt föreslagits i promemorian finner kammarrällen lämpligast såväl ur den enskildes som taxeringsmyndigheternas synpunkt. De
föreslagna spärrcglerna vid överg:lngar mellan systemen synes också väl
avvägda.
Kammarräl/en i Jönköping tillstyrker i princip förslaget men il'rågasätter om
inte ägare av egentliga hyresfastigheter alltid borde tilliimpa bokföringsmiissiga grunder. Kammarrätten anför:
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Såsom kammarrätten framhöll i sitt remissyttrande över riksskatteverkets
(RSV) framstiillning i förevarande fråga är det ett eflerstriivansviirt mål att så
långt sig göra låter bringa överensstiimmelse mellan vad som giiller i
civilrättsligt hänseende (bokföringslagen, BFL> och i skatteriittsligt hiinseende (kommunalskattelagen, KU.

RSV:s förslag att de fastighetsägare som deklarerar intäkt av annan
fastighet enligt 24 ~ I mom. KL skulle beräkna inkomsten enligt bokföringsmässiga grunder blev föremål för kritik, främst därför att ett sådant förslag
innebar att iivcn fastighetsiigare som ej är ålagda bokföringsplikt enligt den
nya boklOringslagen ändock till följd av de föreslagna ändringarna i KL i
praktiken skulle bli tvungna att föra böcker.
De fastighetsiigare som skall deklarera fastighetsintäkt enligt 24 ~ I mom.
KL är förutom "enskilda ägare till hyresfastigheter" en restgrupp bestående
av ägare till obebyggda tomter. tomter varå en- eller tvåfamiljshus iir under
uppförande, sommarstugor som regclmiissigt uthyres, villafastigheter som
exempelvis under sommartid tillfälligtvis uthyres till sommargäster varvid
årsinkomsten av uthyrningen överstiger 2 400 kr. eller två procent av
fastighetens taxeringsvärde. Att så omaka grupper som ägare till hyreshus
och dessa "restgrupper" skall deklarera fastighetsintäkter enligt samma
bestämmelser beror på konstruktionen av 24 ~ KL i dess helhet. Alla
fastighetsägare som inte skall tillämpa 24 ~ 2 mom. (villaschablonen) eller
24 ~ 3 mom. (allmännyttiga bostadsföretag m. Il) är nämligen hänvisade till
24 ~ I mom. KL. Detta är från många synpunkter ett mindre lämpligt
förhållande.
I den remitterade promemorian framhålles att det är högst olämpligt att
införa bestämmelser som innebär att alla de fastighetsägare som i BFL är
ålagda bokföringsplikt i skattehänseende skall deklarera enligt bokföringsmässiga grunder. Följande exempel kan belysa detta förhållande. En person
äger två tvåfamiljsvillor som regelmässigt uthyres och ej utgör del av egen
bostad. Eftersom uthyrningen omfattar mer än två lägenheter i det aktuella
fallet fyra lägenheter är fastighetsägaren i fråga enligt BFL bokföringspliktig.
Men fastighetsintäkterna skall till följd av att fråga är om tvåfamiljsvillor
deklareras enligt den så kallade villaschablonen, 24 2 mom. KL. Schablontaxeringen, både den i 24 2 mom. och 3 mom. KL, bygger helt på
kontantprincipen. Här är övergång till annan inkomstberäkning av många
skäl helt utesluten. Schablontaxeringen i dess nuvarande utformning
fungerar nämligen i praktiken väl och förändringar i denna är bland annat från
praktisk taxeringssynpunkt onimpliga. Övervägande skiil talar alltså för att
kontantprincipen såvitt gäller schablontaxering av annan fastighet bör
liimnas oförändrad.

s

s

Skiilet till att en total samordning mellan BFL och KL är omöjlig att
genomföra är att lagarna i fråga är uppbyggda på olika sätt. Enligt BFL
fiirutsiills för bokforingsplikt att "uthyrningsverksamheten omfattar mer än
två liigenheter som regelmässigt uthyres och ej utgör del av egen bostad".
Bokföringsplikt förutsätter således att verksamheten omfattar minst tre
lägenheter som uthyres till annan. Ligenhet som bebos av fastighetsägaren
själv inräknas alltså ej då fråga är om bokföringsplikt. Huruvida de tre
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liigenheterna ingår i samma.fästigher eller ci saknar betydelse vad gäller
bokföringsplikten.
24 KL är däremot uppbyggd på ett annat siitt. Till 24 ~ I mom. är i
huvudsak att hiinföra "hyresfastighet i enskild persons ägo" samt den
"restgrupp av fastigheter" som tidigare omnämnts. 24 ~ 2 mom. iir reserverad
för fastigheter som är inrättade till bostad åt en eller två familjer (villaschablonen). och 24 ~ 3 mom. tillämpas beträffande vissa speciella bostadsföretag
eller bostadsaktiebolag (schablonmetod). I KL är systematiken uppbyggd på
själva .fäst(l(hetcn som sådan. I prin•:ip är varje fastighet att betrakta för sig
iiven om förvärvskiillebegreppet undantagsvis kan föranleda en annan
bedömning. Här överensstiimmer inte BFL och KL. då BFL inte bryr sig om
huruvida de aktuella lägenheterna finns i samma fastighet eller ej. Vid
klassificeringen av fastighet är de'.;sutom ointressant huruvida lägenhet i
densamma be/los av fast(l(hetcns ägare eller al' annan. Även detta är en
väsentlig skillnad i förhållande till BFL. Exempel. En person äger en
"trefamiljsfastighet" och bebor själv en av lägenheterna. Eftersom uthyrningsverksamheten inte omfattar mer än två lägenheter, förutom elen egna
bostaden, är han enligt BFL ej bokföringspliktig. I skattehänseende är
fastigheten dock till följd av sin karaktär som "'trefamiljsfastighet" att
hänföra till 24 I mom. KL. Ett Oertal exempel på fall. även om man
undantar den ovan så kallade "restgruppen·· från 24 I mom., där BFL och
KL såvitt avser sambanden bok!Oringsplikt - "hyresfastighet'" eller ej
bokföringsplikt - villaschablon kommer till olika resultat är lätt att
konstruera.
En möjlig utväg att komma någm längre i fråga om samordning mellan de
två lagarna än som blir fallet genom det remitterade förslaget skulle vara att
bryta ur "hyresfastigheterna" eller "restgruppen" ur 24 1 mom. KL och
hiinföra exempelvis restgruppen till ett nytt 4 mom. i 24
Då skulle i
normalfallet överensstämmelse mellan bokföringsplikt enligt BFL och
"hyresfastigheterna" i 24 ~ 1 mom. KL föreligga. Men nägot i alla sammanhang tillämpligt samband skulle inte ens då uppkomma. varför kammarrätten knappast kan förorda en sädan nyordning.
Att ändra BFL så att denna i förevarande sammanhang blir uppbyggd på
samma sätt som KL torde inte heller vara genomförbart. Andra än
skattemässiga aspekter väger tyngst när det giiller BFL.
Kammarrätten finner sålunda knappast någon bättre lösning av föreliggande problem än den som förordas i promemorian. Möjligen bör som
nämnts stadgas att den s. k. "restgruppen" i 24 I mom., som normalt ej är
bokföringspliktig, ej bör ha möjligh1~t att beräkna fastighetsinkomsten enligt
bokföringsmässiga grunder. Vidare kan ifrågasättas om inte "hyreshusägarna" i det normalfall då de har bokföringsplikt och fastigheten tillika är att
hänföra till 24 I mom. KL, bör åläggas skyldighet att beräkna inkomsten av
fastigheten enligt bokföringsmässiga grunder.
Är någon bokföringspliktig, är beräkning av inkomst enligt bokföringsmässiga grunder det mest naturliga och för både den enskilde och taxeringsmyndigheterna det mest lämpliga.

*

*

*

*

*·

*

*

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län tillstyrker förslaget även om det

enligt länsstyrelsens mening kan medföra visst merarbete. Länsstyrelsen
anför:
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Att införa bokföringsmässig redovisning för schablontaxerade fastigheter
skulle innebiira en avsev;ird komplicering av deklarationsförfarandet. Kontantprincipen är i motsats till bokföringsmässiga grunder enkel och klar och
lätt alt kontrollera för såväl skattskyldiga som taxeringsmyndigheter. Den
bör därför bchällas inom beskattningssystemct och få tilliimpas i så stor
utsträckning som möjligt. Förslaget <itt övergången till bokföringsmässig
redovisning skall få ske efter fastighetsägarens eget val ligger i linje härmed.
Kontantmetodens enkelhet överväger enligt länsstyrelsens mening eventuella nackdelar med att ha två olika redovisningssystem.
En förutsättning för två redovisningsmetoder måste givetvis vara att det
inte iir tillatet alt byta metod från år till år. Förslaget alt fastighetsägare som en
gång valt att tilliimpa bokföringsmiissiga grunder. inle skall få återgå till
kontantredovisning: i andra fall än då fastigheten på grund av ändrade
förhållanden skall schablontaxeras, tillstyrkes d;irför.
En nackdel med t vä reclovisningsmetoder och frivillig övergång: mellan
dessa iir. att man i lagstiftningen måste bygga in permanenta övergångsregler.
Dessa måste av naturliga skiil hli ganska komplicerade och beröra såviil
intiikts- som kostnadssidan. Övergång:sproblematiken talar för alt man bör
koncentrera övergången till ett visst taxeringsår för alt taxeringsnämnderna i
framtiden inte skall besväras alltför mycket av sådana problem. Det är dock
svårt att förutse hur stort merarbetet blir. Med hänsyn till de fördelar som
onekligen är förknippade med frivillig övergång och till möjligheten att iiven i
fortsättningen kunna använda den enklare kontantprincipen. tillstyrker
länsstyrelsen förslaget även om det kan komma att medföra visst merarbete
för taxeringsnämnderna.
Lanrhrukarnas skarredelegarion:

Skattedelegationen tillstyrkte i sitt remissutlåtandc över riksskatteverkets
förslag att alla ägare till fastighet med konventionell beskattning skulle göras
skyldiga att tillämpa bokföringsmässiga grunder. Delegationen förutsatte
härvid att en sådan inkomstredovisning var till fördel för de berörda
fastighetsägarna och att de problem som förslaget skulle medföra för vissa
fastighetsiigare gick att bemästra genom en välvillig tillämpning.
I promemorian framhålls att ett obligatorium kan förväntas medföra
olägenheter i vissa speciella fall. Med hänsyn till dessa nya omstiindigheter
anser delegationen det viilbetiinkt att gå på en frivilliglinje. Delegationen har
ej heller något att erinra mot de föreslagna bestämmelserna vid byte av
redovisningsmetod. Bestämmelserna förefaller vara heltäckande och materiellt riktigt utformade.
Sl'Nigcsfas1ighersägarej(irh1111d tillstyrker förslaget men tar upp frågan om
periodisering av vissa kostnader:

Förbundet tillstyrker förslaget i denna del med hänsyn till att de
fastigheter. som taxeras som ··annan fastighet". kan skifta högst avsevärt.
Det är då naturligt att viilja frivilliglinjen och låta fastighetsägaren avgöra om
han skall redovisa sina inkomster enligt kontantprincipen eller bokföringsmässiga grunder. förbundet anser även att det inte kan riktas någon
invändning mot att den som en gång övergått till inkomstberäkning enligt
bokföringsmiissiga grunder iiven i fortsiiltningen måste fasthålla \'id denna
beräknings metod. så länge inte ändrade beskattningsförhållanden för fästig7 Rik.1dag<'11 /<178179. I sam/. Nr./:!
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heten föranleder annat.
Med anledning av att man i promemorian föreslagit en riitt att avge
deklaration enligt bokföringsmässiga grunder. har frågan om periodisering,
bokforing av interimsposter m. m. berörts. Förslagen i denna del förefaller
inte helt klara. Förbundet anser att periodisering under löpande bokföringsår
inte skall hehöva ske beträffande kostnader för vatten och avlopp, renhållning, el och viirme. Beträffande de~.sa kostnader tilliimpas ofta preliminiirdcbitering tertialvis med slutreglcring av avgifterna under ett senare
kalenderår. De preliminära avgifterna bör tfärför kunna bokforas som kostnad
under det verksamhetsåret då de ber.alats, vilket även torde överensstämma
med uttalanden i förarbetena till 4 ;; BFL.
Förbundet utgår ifrån att en tillämpning av bokföringsmiissiga grunder inte
medför att alltför långtgående krav stiills på iigare av mindre fastigheter under
löpande redovisningsår. när det gäll::r periodisering, bokföring av interimsposter och liknande bokföringsmiissiga åtgiirder. Större krav på periodisering
av inkomster och utgifter kan diirernot stiillas i samband med övergång från
kontantprincip till bokföringsmässiga grunder.
Även Srcnska h_1ggnadse111rcpre11iirföreni11ge11 tar upp frågan om periodisering av kostnader:
Åtskilliga avgifter till kommmunala verk. fjärrvärmeanliiggningar. samf:.illigheter, gemensamhetsanläggningar m. m. debiteras numera som preliminUra avgifter oftast tertial vis. Slutreg:lering av avgifterna for visst kalenderår
sker härefter kanske först ett halvår efter kalenderårets utgång. I dösa fall
torde det inte vara möjligt att med någon större noggrannhet periodisera de på
riikenskapsåret belöpande kostnaderna. Mot denna bakgrund får SBEF diirför
föreslå att något kraY på periodisering inte skall finnas för denna typ av
kostnader utan att de preliminära avgifterna skall kunna bokföras som
kostnad. Detta torde ~ivt::n övcrensstiimma med uttalande i förarbetena till 4 ~
BFL.
Srrn.1ku.f(inlikri11gsbr1/ags riks/iir/n1ml och S1·cn:i.:es i11d11s1ri/iirh1111d hänvisar

till Svenska byggnadsentreprenörföreningens yttrande.
Taxeri11gs11ä11111dwrdtöra11de11as riksfiirb1111d vill inte motsiitta sig frirslaget.
Organisationen ser det som en fördel att fastighetsägare. som inte iir
bokföringsskyldiga enligt den nya bokföringslagen. slipper ti\liimpa bokföringsmUssiga grunder vid beskattningen.
Förslaget tillstyrks vidare av länsstyrelsen i A.Jalmiihus /ii11.

2.2 Remissinstanser som a\·styrker förslaget eller föredrar annan liisning
Rokfiiringsnämndcn:

Det är bokföringsnämndens strävan att på sikt söka medverka till en
samordning av civilr~itts\iga och andra regler. han niimndens synpunkt är det
dUrför naturligt och önskvärt att fastighctsiigare. för vilka bokföringsskyldighet enligt bokföringsmässiga grunder föreligger. åfaggs en skatteredovisning enligt samma grunder. En sådan överensstämmelse torde underlätta
såv~il själva deklarationsarbetet för den bokföringsskyldige som kontrollen
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från skattemyndigheternas sida. Bokfiiringsnämnden avstyrker därför den
föreslagna frivilliglinjen för bokföringsskyldiga fastighetsägare.
Bokföringsnämnden vill emellertid gå ett steg !iingre och också i fråga om
icke bokföringsskyldiga fastighetsiigare förorda en obligatorisk bokföringsmässighet vid inkomsttaxeringen av konventionellt beskattade fastigheter.
En sådan ordning torde inte innebära något påtagligt merarbete för den
begränsade krets av skattskyldiga det här är fråga om.
BFN har alltså ej funnit anledning frångå sin tidigare ståndpunkt att stödja
riksskatteverkets förslag om en generell övergång till bokföringsmässig
redovisning av konventionellt taxerade fastigheter.
De olägenheter som obligatoriska regler enligt promemorian (s. 59) i vissa
fall anses medföra - t. ex. för innehavare av tomt eller annan fastighet under
uppförande, som senare kommer att schablontaxeras - bör enligt bokföringsnämnden kunna överbryggas genom en särbestämmelse. I fråga om schablontaxerade fastigheter delar bokföringsnämnden promemorians uppfattning att kontantprincipen skall tillämpas vid inkomsttaxeringen.

RST:
RSV. som i princip tillstyrker förslaget, vill :.indå ifrågasätta om man inte
bör gå längre - alltså överväga ett system med obligatoriska regler för alla
konventionellt beskattade fastigheter. kombinerat med valfrihet all använda
kontantprincipen beträffande räntor !och ev. avgäld) för de fall då schablonbeskattning vid övergångsfall kan komma i fråga (s. 61). Om sådan rätt att
använda kontantprincipen beträffande räntor m. m. infördes Uämför t. ex.
beträffande avverkningsriitt till skog. anvisningarna till 41 ~KL), skulle enligt
RSV:s mening de brister som följer med en valfrihet mellan två redovisningssystem. falla bort. Dessa frågor måste emellertid ytterligare övervägas.
Man kan ju också peka på att intäkterna i dessa fall inte periodiseras (s. 85-86
resp. 88) - beträffande obebyggda tomter finns ju för övrigt i normalfallet
ingen intäkt - samt på det merarbete som både banker och skattskyldiga
slipper belastas med. RSV vill bara peka på ett sådant fall att diskontoändring
har ägt rum månaderna runt årsskiftet. Fn mindre fråga iir också i dessa
sammanhang huruvida expeditionskostnader och liknande skall periodiseras
eller om kontanprincipen generellt skall gälla beträffande sådana kostnader.
oavsett att bokföringsmässiga grunder för övrigt skall tillämpas. De skäl som
f. ö. åberopas i promemorian mot att införa obligatoriska regler finner RSV
inte bärande (s. 60-68). Införs riitt att använda kontantprincipen beträffande
utgiftsräntor m. m. torde ett obligatorium vara att föredraga enligt RSV:s
uppfattning.
Länss(rrelsen i Stockholms län anser att det från praktisk taxeringssynpunkt

är önskvärt med en obligatorisk övergång till bokföringsmässig inkomstredovisning betriiffancle samtliga konventionellt taxerade fastigheter men
finner det dock av principiella skiil tveksamt om även inte bokföringspliktiga
fastighetsägare skall omfattas av sådan skyldighet:
Länsstyrelsen har i tidigare yttrande över riksskattevcrkets framställning
om ändringar i skatte- och taxeringsförfattningarna med anledning av vissa
fastighetsiigares skyldighet att föra räkenskaper enligt den nya bokföringsJagen () 976: 125) uttalat sig för att inkomst av alla konventionellt taxerade
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fastigheter borde bcriiknas enligt bllkföringsmässiga grunder. Från praktisk
taxeringssynpunkt anser Hinsstyrcben fortfarande att en obligatorisk övergång vore att föredra framför en frivillig övergång. Förutom att man
diirigenom finge en enhetlig redovisningsprirn:ip, enhetlig deklarationsblankett, komme flertalet övergångar all: koncentreras till en taxering. Taxeringsmyndigheterna finge därvid större möjligheter att informeru såväl de
skattskyldiga som taxeringsnämnderna om vad som iir att iaktta vid
övergången.
Med en obligatorisk övergång skulle taxeringsniimnderna även slippa ifrim
kontrollproblem av det slag som nämns på s. 67, att en bokföringsmässig
fastighetsägare väljer att även i fonsättningen tillämpa kontantprincipen.
Länsstyrelsen kan inte heller finna att ägare av mindre fastigheter skulle ha
några större svårigheter att lämna en riktig redovisning. Linsstyrdsen får
härvidlag hänvisa till de skäl som framgår av riksskatteverkets förut niimnda
framställning. Även om bokföring~.skyldighet inte formellt föreligger, föreskriver 20 ~ taxeringslagen skyldighet att på Himpligt siitt sörja för att
underlag finns för deklarations- och uppgiftsskyldighctens fullgörande och
kontroll därav. Denna bestämmels·~ gäller sålunda oavsett vad bokföringslagen stadgar. Skattskyldiga med fastighetsinnehav som i fråga om antal och
storlek ligger i gränsområdet till obligatorisk övergång till inkomstberiikning
enligt bokföringsmässiga grunder torde enligt länsstyrelsens uppfattning just mot bakgrund av regler som stadgas i 20 ~ taxeringslagen - knappast
uppleva de krav bokföringslagen ställer som särskilt omfattande. Hänsynstagande till eventuella balansposter torde inte vara av den storleksordningen att
det kan finnas anledning att tveka att införa ohligatorium för alla fastighetsägare med fastighetsinnehav som beskattas enligt konventionell metod.
De praktiska skälen talar sålunda för all inkomst av annan fastighet - som
ej schablontaxeras - borde beräknas enligt bokföringsmässiga grunder och
några egentliga olägenheter härav för berörda skattskyldiga synes inte böra
uppkomma. Uinsstyrelsen är emellertid medveten om att ett sådant förslag.
gällande alla fastigheter som inte inkomsttaxeras enligt schablon, i verkligheten skulle innebära. att man för vissa fastighetsiigare - iigare av tre- eller
fyralägenhetsfastigheter - kräver bokföringsmässig redovisning trots att de
inte är underkastade bokföringslagcn. Det innehifr alltså i verkligheten en
utvidgning av skyldigheten enligt en nyss stiftad lag. och länsstyrelsen finner
det tveksamt om man trots de praktiska fördelarna - av principiella skäl bör
göra detta.
Hyresgiis1ernas riksförbund hänvisar till det yttrande som organisationen
lämnade över RSV:s skrivelse. l det yttrandet tillstyrktes RSV:s förslag om
obligatorisk övergång till inkomstberäkning enligt bokföringsmiissiga

grunder för samtliga konventionellt taxerade fastigheter.

S1•enska revisorsamfimdet:
Samfundet föreslår att kravet på tillämpning av bokföringsmässiga grunder
anknyts till bokföringsskyldigheten. Att genomföra ett obligatorium på
denna punkt torde inte medföra några problem för de skattskyldiga. då
resultatet redan framräknats enligt bokföringsmässiga grunder. Vad beträffar
utredningens invändning att det skulle skapa problem för taxeringsmyndigheterna, vilka bleve tvungna att tillämpa civilrättslig lagstiftning, bokförings-
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lagen, kan anföras, alt detta redan sker i många andra fall och diir fungerar
bra.
En valr~itt i överensstiirnmelse med promemorian torde innebära att tiden
för övergång från kontantprincipen till bokföringsmiissiga grunder utstriicks
till att omfatta ett llertal år, vilket torde medföra större oliigenhet iin en
kortare övergångsperiod.
I andra hand föreslår samfundet. att bokföringsskyldigheten över huvud
hlir avgörande för vilken metod, som skall tilliimpas vid beskattningen. Det
torde bara vara ett fätal fall då bokföringsm:issiga grunder iir en direkt
oliimplig metod. Särskilda regler torde kunna skapas för dessa fall.
I tredje hand vill samfundet föreslå genomförande av elen metod som
rekommenderas i riksskatteverkets skrivelse. dvs. inkomstberiikning enligt
bokföringsmiissiga grunder för alla konventionellt beskattade fastigheter. De
remissinstanser som kritiserat RSV:s förslag har fr~imst gjort det från den
utgångspunkten att många fastighetsägare. som inte iir bokföringsskyldiga
enligt civilrättsliga regler. skulle bli tvungna att vid beskattningen tilliimpa
bokföringsmässiga grunder. Detta iir visserligen riktigt, men svårigheterna
hör inte överdrivas, då de enda problem av vikt som torde uppkomma giiller
periodisering av riintor och hyror. Fördelarna med detta förslag iir som RSV
angivit. att taxeringsniimnclerna slipper ta ställning till om bokföringsskyldighet föreligger.

3 FörYän:skällebegreppet
Förslaget tillstyrks eller liimnas utan erinran av samtliga remissinstanser. I
några yttranden liimnas dock siirskilcla kommentarer.

Bokföringsnäm nden:

Nämnden finner alt förslaget om en utvidgad möjlighet att redovisa !lera
fastigheter med gemensam förvaltning i en förviirvskiilla kommer att
underlätta för fastighetsägare att inkomstdeklarera sina fastighetsinnehav.
Bokföringskravet torde nämligen ha medfört att gemensam bokföring för det
samlade fastighetsinnehavet alltmer förekommer.
R.1il·:

Verket vill härvid understryka vikten av att bokföringen för f(irvärvskällan
i dess helhet. dvs. för samtliga däri ingående fastigheter (fastighetsdelar). förs
på sådant siitt att bl. a. informations- och kontrollintressena :ivensom
uppgiftsliimnandet (t. ex. vid allmän fastighetstaxering, jämför nedan) kan
tillgodoses (prop. 1975:104 s. 148). Utvidgningen av förvärvskiillebegreppet
får således inte medföra att redovisningen "blandas ihop" hur som helst.
Således vill RSV framhålla, att bokföringsplikt måste gälla för förvärvskiillan i
dess helhet om sådan redovisning krävs enligt kommunalskattelagen för
någon av de i förviirvskällan ingående fastigheterna. ~ågon sammanblandning av bokföringsmässig resp. kontantmiissig inkomstredovisning för olika
delar av förviirvskiillan är alltså inte tillåten. (Jämför t. ex. SOU 1969:30 s.
181.)
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Länssryrelsen i Srockholms län:

Linsstyrelsen har en viss förståelse för de skäl som anförts för utvidgning
av förvärvskällebegreppet i inkomstslaget annan fastighet. Linsstyrelscn vill
thirför inte motslitta sig föreslagen lagändring. även om taxeringsarbetet i viss
mån torde kompliceras.
Taxcringsnämndsurd/(irandenas riksförbund kan godta förslaget även om
det medför en viss komplicering av taxeringsarbetet.
S1•,·rigesfasr~r,hersägarcFirb1111d erinrar om att en utvidgning av förvärvskiillebegreppet i olika sammanhang förordats av förbundet samt anför:

Förbundet hälsar diirför med tillfredsställelse att frågan nu synes vara på
väg mot en positiv och enhetlig lö~;ning genom en utvidgning av begreppet
""förvärvskälla··. I praktiken torde inte några griinsdragningsprobkm behöva
förekomma, då rekvisitet enligt anvisningarna till 18 *KL punkt I regclmiissigt är uppfyllt, då fastigheterna sti\r under gemensam ledning, förvaltning
och drift samt framt.·äder som en naturlig ekonomisk enhet och även kan ha
gemensam bokföring.
Svenska bygg11adse 111 re preniir/iin •11 ingen:

Enligt SBEF:s uppfällning är det bra att förvärvskällebegreppet tagits upp
till behandling i promemorian. SBEF anser emellertid att förslaget är alltför
försiktigt. Sålunda hade några erinringar knappast kunnat riktas mot all
enskild persons innehav av hyresfastighcter regelmässigt behandlas som en
förvärvskälla i de fall bokföringen iir gemensam samt gemensam ledning,
förvaltning och drift också föreligger.
S1•c11ska,tiirsäkringsbulags rik~tiirb;md och Sl'criges i11d11srri/iirbu11d hiinvisar
till vad som anförts av Svenska Byggnadsentreprenörföreningen.

4 Brutet räkenskapsår
Förslaget tillstyrks eller lämnas utan erinran av samtliga remissinstanser
med undantag för HSB:s riksförbund och Svenska riksbyggen <se avsnitt 5).
Några remissinstanser har emellertid gjort särskilda påpekanden.
Länssryrelsen i Malmöhus län:

De bestämmelser angående brutet räkenskapsår (anvisningarna till 3 ~
kommunalskallelagen) som föreslås anger att förutsättningen för att använda
sådant som beskattningsår är att inkomstberäkningen avser förvärvskälla för
vilken inkomsten enligt föreslagen lydelse av 41 ~ kommunalskattelagen
beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. dvs. jordbruksfastighet, rörelse
och i förekommande fall annan fastighet. Omvänt inncbiir de föreslagna
bcst(immelserna i 3 kommunalskattelagen att inkomst av forvlirvskälla
inom annat inkomstslag (in de nyssnämnda samt kontantmässigt beräknad
fastighetsinkomst uwyckligen inte får redovisas med tilliimpning av brutet
riikenskapsår. Taxeringsnämnderna har hittills ofta godtagit all aktiebolag,
som inte haft kalenderår som räkenskapsår, redovisat iiven annan inkomst iin
av rörelse och fastighet (exempelvis inkomst av kapital och realisationsvins-
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ter vid aktieförvaltning) på grundval a\· ärsredovisningen, dvs. med tifömpning av brutet riikenskapsar. Har ct t bolag redovisat inkomster av exempelvis
kapital vid 1978 års taxering för ett räkenskapsår <enligt bolagsordningen)
omfattande tiden 1976-07-01-1977-06-30 och ändrar bolaget vid 1979 års
taxering med stöd av den föreslagna lydelsen i anvisningarna till 3 ~
kommunalskattelagcn redovisningen a\· kapitalinkomst till kalenderår( 1978)
kan det inträffa att kapitalinkomsten för tiden 1977-07-01-12-31 inte blir
beskattad. Enligt liinsstyrelsens mening bör problem av angiven art lösas i
samband med att nya bcst~immclser om brutet riikcnskapsår antas.
l.1/11ss11Tl'lsc11 i Giitchl!l:i:,s och /Jn/111s hin:

En fråga sum inte berörs i promemorian ~ir bokföringsskyldigs inkomst av
realisationsvinst och kapital niir riikenskapsåret inte sammanfaller med
kalenderår. Om ett företag efter räkenskapsårets men fore kalenderårets
utgång avyttrar exempelvis en fastighet så skall realisationsvinsten tagas upp
till beskattning vid niistföljande års taxering. Beskattningsäret blir med andra
ord kalenderåret för inkomsten av tillfollig förvärvsverksamhet. Delta leder
till ett inte godtagbart resultat. om det giiller en i rörelse anviind fastighet och
företaget önskar att göra avsäl!ning till återanskaffningsfond för fastighet.
Eftersom det räkenskapsår som ligger till grund för taxeringen av inkomst av
rörelse redan har gått ut då försäljningen skett, kan avdrag för avsättning till
återanskaffningsfond för fastighet inte ske. Detsamma gäller om man vill
kvil!a realisationsvinsten mot avskrivning på fastighet som nyanskaffats
under samma beskallningsår (4 ~ andra stycket i förevarande lag). Även
rättsfallen RA 1941 not 704 och RÅ 1962 not 835 kan nämnas i detta
sammanhang.
Genom att riitten att anviinda brutet riikenskapsår enligt förslaget knyts till
den bokföringsmässiga redovisningsprincipen kommer iiven i fortsiittningen
inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet och kapital att endast få redovisas
per kalenderår. Länsstyrelsen anser, att man bör överviiga om inte liven
realisationsvinst och kapital, som på ett naturligt siitt kan hiinföras till en
bokföringsskyldigs näringsverksamhet. skall rn taxeras för det beskattningsår
då de enligt allmiinna bokföringsgrundcr bör bokföras och som giiller för den
bokföringspliktiga verksamheten.

5 Fastigheter som taxeras enligt 24 § 3 mom. KL
HSB:s riks/(jrbund och Sl'f!nska rilwbyggen tar särskilt upp frågan om
bostadsföreningars och allmännyttiga bostadsföretags möjligheter att
tilliimpa brutet räkenskapsår och bokföringsmässiga grunder vid inkomstbcriikningen.
HSB:s rikfiforbund:

Inom HSB-rörelsen finns omkring 2 800 bostadsrättstOreningar och
omkring 110 allmännyttiga bostadsföretag som förvaltas av skilda HSBföreningar. För samtliga dessa gäller att bokföringsplikt enligt bokföringslagen föreligger, vilket betriiffande allmiinnyttiga bostadsföretag, som
bedrevs i stiftelseform. inte var fallet före 1977. Även dessa företag har
emellertid haft sin redovisning ordnad som om bokföringsplikt lorclåg. Enligt
skatterättslig praxis har det sedan mycket lång tid tillbaka accepterats att såväl
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bostadsrättsföreningar som allmiinr.yttiga bostadsföretag vid den skattemiissiga inkomstbehandlingen liigger bokföringen till grund. oaktat den formella
lydelsen av 41 ~ kommunalskattelagen stadgar, all dessa juridiska personer
skall redovisa sina inkomster enligt kontantprincipen.
Det framgår inte av departemelllspromemorian. att avsikten nu skulle vara
att göra ändring i detta fiirhållande. Såsom promemorieförslagets lagtext
emellertid är utformat innebär clet att exempelvis bostadsrättsföreningar och
allmännyttiga bostadsföretag efter elen föreslagna lagiindringen skulle nödgas
övergå till att vid inkomstbeskattningen deklarera enligt kontantprincipcn.
Denna, såvitt kunnat utrönas, ick·~ avsedda effekt torde emellertid på ett
enkelt sätt kunna elimineras genom att den föreslagna lydelsen av anvisningarna till 41 ~ kommunalskatteiagen iinclras så. att stadgandet att inkomst
av annan fastighet som avses i 24 I mom. kommunalskallelagen får
beräknas enligt bokföringsmässiga grunder utstriicks till att omfatta jiimviil
sådana fastigheter som avses i 24 ~ 3 mom. Under förutsiittning att förslaget
iindras i detta hiinseende tillstyrks det av HSB:s riksförbund. I annat fall
avstyrker HS!b riksförbund förslaget.
l syfte att få en jiimnare förcJ,;:lning över året av redovisnings- och
bokslutsarbete samt av revisionswrksamhcten har det inom HSB-rörelsen
varit en str~ivan all fördela bostadsrättsföreningarnas räkenskapsår över aret
på sätt som är tillåtet enligt 12 ~ bokföringslagen. Såsom departementspromemorians förslag är utformat skulle samtliga bostaclsriittsföreningar och
allmännyttiga bostadsföretag nödgas ha kalenderåret som räkenskapsår,
vilket skulle skapa mycket stora svårigheter såväl för det löpande redovisningsarbetet. som för boksluts- och revisionsarbetet. Ett genomförande av
departementspromemorians försla~ .. såsom det utformats, skulle leda till att
den personal. som nu sysselsiitts med ifrågavarande verksamhet. skulle få en
mycket stor arbetsbelastning under första delen av kalenderåret och i många
fall inte kunna sysselsättas under den senare delen av kalenderåret. En sådan
konsekvens av förslaget är oacceptabel. Såvitt HSB:s riksförbund vid en
översiktlig bedömning kunnat finna synes emellertid det ovan föreslagna
tillägget till anvisningarna till 41 ~ kommunalskattelagen kunna eliminera
även detta problem.

*

Svenska

rik.~byggcn:

Skrivningen i promemorian innebär uppenbarligen en skärpning av
nuvarande regler. Detta måste uppfattas så att allmännyttiga företag och
bostadsriittsföreningar skall överge den deklarationsprincip som hittills
til!iimpats och i stället deklarera ef>.er kontantprincipen.
De bokföringsskyldigas egen bokföring skulle således inte få ligga till grund
för deklarationen med mindre iin att denna korrigeras så att man får fram hur
bokföringen skulle ha blivit enligt kontantprincipen.
Enligt anvisningarna till 3 skall brutet räkenskapsår i deklarationen
endast få tillämpas av dem som deklarerar enligt bokforingsmiissiga grunder i
enlighet med bestämmelserna i 41 ~. Sistnämnda paragraf anger tydligt att
bokföringsmässig grund för deklarationen endast får förekomma för jordbruksfastigheter och sådana fastigheter som avses i kommunalskattelagens
24 I mom .. dvs. således inte allmännyttiga företag och bostadsrättsföreningar. Dessa företag skulle således inte få tillämpa brutet räkenskapsår. En
bostadsrättsförening som exempelvis har räkenskapsåret I september-31
augusti måste - för att deklarera korrekt - dels omräkna räntor och

s
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tomträttsavgälder enligt kontantprim:ipcn, dels anpassa dem till kalenderår.
Eftersom bostadsrättsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag är
bokföringsskyldiga inn~biir förslaget all de måste beriikna sina inUikter och
kostnader enligt bokföringsmässiga grunder. De kan således inte tillrällaliigga bokföringen för den kommande deklarationen. Följden blir all del i de
allra llesta fall blir bristande överensstämmelse mellan räntekostnader i
boldoringen och riinlekostnader i deklarationen. Delta medför i fortsiitlningen inte bara visst extraarbete för de deklarationsskyldiga utan fram för allt
för taxeringsniimnderna, som hittills har kunnat avstämma yrkade riinteavdrag mot riintekoslnader enligt bokföringen. Trots merarbete! ger det
fiireslagna systemet uppenbarligen siimre kontrollmöjligheter.
Den praxis som hillills kunna! tilliimpas av bostadsrällsföreningar och
allmiinnyttiga företag bör anges som en möjlighet i lagen så att bostadsriittsföreningar och allmiinnyttiga företag som iigare till schablonbeska!tade
fastigheter för dessa kan få använda bokföringsmässig princip vid faststiillandc av avdrag för riintckostnader och tomtriittsavgiildcr .
.:\ven Srens/.:.a rcvisorsan1timder förordar att inkomst av fastigheter som
avses i 24 3 mom. KL bör få redovisas enligt bokföringsmässiga grunder.

s

6 ÖHiga frågor
1976 års fastighetstaxeringskommitte ffi 1976:05) har granskat de framlagda förslagen med hänsyn till möjligheterna att erhålla för fastighetstaxeringen nödvändiga uppgifter om årshyror för enskilda fastigheter och
byggnader. Om förslagen i promemorian genomförs kommer det enligt
kommitten inte att vara möjligt att såsom hittills hämta för fastighetstaxeringen erforderliga uppgifter ur inkomstdeklarationen. Kommitten anför
bl. a.:

En separat redovisning av hyran per kalenderår för varje fastighet och
byggnad torde i stället bli nödvändig även om detta kommer att medföra ett
visst merarbete för fastighetsägarna. Vid bedömningen av omfattningen av
detta merarbete bör man dock ha i minnet att de begärda uppgifterna inte är
några nya sådana utan desamma som tidigare legal till grund för såväl
inkomst- som fastighetstaxeringen. Uppgifterna iir dessutom av sådan
karaktär att de utan svårighet hör kunna redovisas per fastighet och byggnad.
Framtagandet av uppgifterna borde därför inte uppfattas som allt for betungande, särskilt som det kan förväntas att fastighetsiigama för folk- och
bostadsräkningen blir tvungna att redovisa vissa förhållanden per lägenhet.
Sammanfattningsvis framhåller kommitten att någon erinran mot promemorieförslagen inte föreligger under förutsättning att hyresuppgifter av
samma noggrannhet som de hittillsvarande även i fortsättningen kan
erhållas.
Även RS V framhåller att vissa uppgifter till fastighetstaxeringen som en
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följd av de i promemorian föreslagna ändringarna ovillkorligen måste lämnas
särskilt. Verket påpekar vidare att tiden och formen för att lämna dessa
uppgifter f. n. utreds av fastighetstaxeringskommitten.
Si-rnska .försiikringsbu/ags rik!:;/Örl>und påpekar att inkomst av annan
fastighet f. n. alltid behandlas som B-inkomst och anför:
Samma regler bör i princip gälla som för beskattning av inkomst av
jordbruk och rörelse, nämligen att inkomsten anses som A-inkomst om den
skattskyldige iir verksam i forvärvskällan i ej blott ringa omfaltning.
Nuvarande regler får effekten att inkomst av annan fastighet ej kan användas
som underlag för att teckna pensionsförsäkring med avdragsrätt för premien.
Del föreliggande förslaget att inkomst av annan fastighet skall få berliknas
enligt bokföringsmiissiga grunder innebär att inkomst av annan fastighet
likställs med inkl)mst av rörelse ochjordbruksfastighet. Riksförbundet finner
det ;rngeläget att vad förbundet anfört beaktas då den i promemorian
föreslagna ändringen av reglerna för beräkning av inkomst av annan fastighet
görs.

7 Författningsförslagen
De föreslagna forfattningsändringarna godtas i stort sett av remissinstanserna. RSV gör dock följande påpekanden:

Am·isningarna ri// 3 § KL

*

I promemorian föreslås ändringar i syfte att 12 bokföringslagen - bortsett
från dliri intagna dispensregler - skall bli tillämpliga också för skattskyldiga
som inte är bokföringsskyldiga, men ändå vill använda brutet räkenskapsår.
Den formulering första stycket c) och andra stycket av anvisningarna till3 S
föreslås få synes inte direkt motsvara innehållet i 12 ~ bokföring.slagen.
Innehållet torde dock inte kunna missförstås. Det kan dock ifrågasättas om
det inte kommer att linnas situationer där annan tidsperiod än kalenderår
eller någon av de i första stycket c) av anvisningarna till 3 föreslagna
räkenskapsåren bör medges. exempelvis i de fall där dispens enligt 12 BFL
har medgetts för skattskyldig beträffande annan förvärvskälla.
RSV vill också ta upp en fråga, som inte är berörd i promemorian.
Problemet gäller vid vilken tidpunkt som skall anses avgörande för att
schablonbeskattning skall tillämpas då sagda tidpunkt infaller under ett
brutet räkenskapsår.
Till belysning av problematiken vill RSV anföra följande. Enligt nuvarande
bestämmelser (punkt 6 sista stycket av anvisningarna till 24 KLJ är den
avgörande tidpunkten "vid beskattningsårets utgång". Det är förhållandena
då som ligger till grund for bedömningen om schablonbeskattning skall ske
enligt 24 2 morn. KL.
Antag att den skattskyldige tillämpar Bgr och använder ett räkenskapsår,
som omfattar perioden I. 7 år I - 30.6 år 2. Vidare antas att konventionell
beskattningsmetod är tillämplig och att fastigheten den 31.12 år 2 är bebyggd
med en villa. Denna var inflyttningsklar 1.4 år 2. Fråga är nu om
konventionell beskattning skall äga rum för tiden I. 7 år l - 30.6 år 2 eller
1.7-31.12 år I eller slutligen 1.7 år 1--31.3 år 2.

*

*

*
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Enligt RSY:s mening bör det sistnämnda (I. 7 år I och 31.3 år 2) giilla. Skälet
hiirtill är att fr. o. m. 1.4 år 2 byter fastigheten "karaktär" genom att Bgr inte
!Lingre är tillåten (promemorieförslaget punkt I av anvisningarna till 41 §KL).
Intill denna tidpunkt får konventionell beskattning ske. rnirefter är schablonbeskattning tillämplig för tiden 1.4-31.12 år 2. lntäktsberäkningen
stämmer också med hittillsvarande praxis (nämligen från inflyttningsdatuml.
Om villan i stället varit inflyttningsbar 20.2 år 2 skulle konventionell metod
använts vid taxering år 1 för tiden 1.7 år 1-19.2 år.! och schablonbeskattning
20.2-31.12 år 2.
Mera generellt kan lösningen enligt RSY:s mening uttryckas enligt
följande.
Om det finns en villa, som skall schablonbeskattas. vid utgången av ett
kalenderår får Bgr inte användas. om nämligen kalenderårets utgång också
sammanfaller med beskattningsårets utgång. Problemet stiills på sin spets om
schablonmetod skall anviindas även t. ex. 30.6 år 2 !därför att en inllyttningsbar villa redan då finns uppförd på fastigheten). Om så är fallet skall
konventionell metod enligt RSV:s mening inte användas för nela tiden 1.7 år
1-30.6 år 2. För att lösa detta problem måste räkenskapsåret enligt RSV:s
bedömning upphöra 30.6 år 2. såvida det då inte finns en byggnad som skall
schablonbeskattas. Annars måste räkenskapsåret upphöra just innan fastigheten byter karaktiir från konventionell till schablonbeskattning, i följd varav
också Bgr upphör enligt promemorieförslaget.
Dessa frågor bör övervägas innan lagstiftningen genomförs.
Ytterligare en fråga skall i detta sammanhang tas upp betriiffande
anvisningarna till 3 § KL.
Enligt nuvarande regler skall skattskyldig kunna åsättas taxeringar för två
beskattningsår. Som förslaget är utformat synes motsvarande bestämmelser i
anvisningarna till 3 § KL ha fallit bort. RSV förutsiitter emellertid att dessa
även skall kunna tillämpas i fortsättningen. Motsvarande text bör därför efter eventuell modernisering av språket - införas i anvisningarna till 3 §
KL.
Anl'isningarna till 18 .11· KL

s

I nuvarande punkt 2 första stycket av anvisningarna till 18 KL hänvisas
till de i punkt 1 samma anvisningar intagna reglerna angående jordbruksfastighet. I punkt I fjärde stycket, som genom hänvisningen också är tillämplig
på fastigheter av annan fastighets natur, hänvisas till bestämmelserna i 56
KL. De i promemorian föreslagna ändringarna i punkt 2 första stycket av
anvisningarna till 18 § KL har, såvitt avser hänvisningen till punkt I av
anvisningarna, formulerats på så sätt att punkt I fjärde stycket av anvisningarna inte blir tillämplig på fastigheter av annan fastighets natur. Även om
detta förhållande i och för sig inte påverkar tillämpligheten av 56 KL tör
sådana fastigheter synes det onödigt att en skillnad av nu påpekat slag skall
föreligga mellan olika förvärvskällor när det gäller regleringen av en och
samma fråga.
I punkt 2 första stycket av anvisningarna till 18 ~ KL nämns bl. a. som
exempel "och sommarställen på en fastighet".
Enligt RSV:s bedömning bör "sommarställen" ändras till "fritidshus och
liknande" eftersom även stugor i fjällen och liknande. som används vintertid,
bör omfattas av bestämmelserna.

s

*

Prop. 1978/79:42

100

Am•isningarna till l4 .\\KL

I promemorian (s. 88) föreslås då övergång från Bgr till Kpr äger rum i
samband med övergång från konventionell beskattning till schablonbeskattning att, då lagernedskrivning skett år I, nedskrivningen i princip skall
återf<iras vid taxeringen ar 2. Med elen utformning anvisningstcxten (s. 11)
erhållit uppnås detta emellertid inte enligt RSV:s uppfattning.
Exempel

Lagret 100 000 kr. nedskrivet år 1 med 60 '!i). Utgående balans 40 000 kr.
( riikenskapsår =kalenderår). Ar 2 skall fastigheten redovisas enligt schablonmetoden. 31.12 år 2 ~ir lagrets återanskaffningsvärde 50 000 kr. Enligt
förslagets punkt 10 andra stycket av anvisningarna till 24 *KL skall ett belopp
motsvarande skillnaden mellan å ena sidan det /ägsra av anskaffningsvlirdet
av fastighetens lager enligt senaste balansräkning(= 100 000 kr. i exemplet)
och iHeranskaffningsv~irdet av lagrel på balansdagen (50 000 kr. i exemplet)
samt å andra sidan det bokförda viirdet av lagret enligt nämnda balansriikning
(40 000 kr. i exemplet) återföras.
Om RSV tolkat anvisningstextcn rätt skulle den skattskyldige i exemplet
endast behöva återföras (50 000 ./. 40 000 =J 10 000 kr. till beskattning mot
r~itteligcn 60 000 kr .. motsvarande nedskrivningen (dold reserv). 60 000 kr.
måste vara det rätta. I vart fall uppfattar RSV promemorian så (s. 88) och detta
är ju det materiellt riktiga resultatet också.
Anvisningstexten bör - enligt RSV - kunna utformas enkelt genom att
stadga att det är den dolda reserven som skall återföras.
Vilket värde som använts vid lagervärderingen lir ju egentligen ett
historiskt faktum. Antingen har den skattskyldige använt anskaffningsvärdet, beroende på vilket som varit lägst. Om man emellertid skall bygga på den
text. som nu föreslas, kan denna förslagsvis ändras enligt följande:
" ... upptagas ett belopp motsvarande skillnaden mellan å ena sidan
anskaffningsvärdet eller. om åtcranskaffningskostnaden varit lägre och legat
till grund för lagerviirderingen. detta värde av fastighetens lager enligt senaste
balansrlikning samt å andra sidan det bokförda viirdet av lagret enligt nämnda
halansrlikning."

Alll'isningama rill 25 .~·KL
I promemorian föreslås en redaktionell ändring av nuvarande punkt 7 av
anvisningarna till 25 § KL. Den i denna anvisningspunkt intagna hlinvisningen till punkt 2 av anvisningarna till 41 *föreslås tas bort. En sådan åtgärd
var nöclviindig enligt RSV:s framställning, då obligatoriska regler föreslogs
skola införas. Eftersom valfrihet bör införas enligt promemorians förslag
ifrågasätter RSV vilka effekter den föreslagna ändringen får.

26

~·KL

*

Den i promemorian tbreslagna lydelsen av 26 I mom. KL innehåller
uttrycket "i förekommande fall". Innehållet i stadgandet skulle förtydligas
om nämnda uttryck ersattes med t. ex. "om intäkter och avdrag beräknats
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enligt bokföringsmässiga grunder" eller "vid tilliimpning av hest:immelserna
i punkt I första stycket andra meningen av anvisningarna till 41 *KL'·.
A nvisningama 1ill 41

.\1·

I promemorians förslag till ny lydelse av punk! l av anvisningarn:1 till 41 ~
KL föreslås bestämmelser som inskränker vulfriheten mellan att redovisa
inkomst av annan fastighet enligt kontantprincipen och enligt bokföringsmässiga grunder. Av motiveringen till förslaget framgår Is. 67 och 69) att
skattskyldig som förvärvar en fastighet som beskattas enligt konventionell
metod skall ha valfrihet mellan metoderna. Den inskriinkning som föres!Its i
promemorian beträffande rätten att välja metod att redovisa inkomst av
annan fastighet synes således enligt motiveringen inte avses hli knuten till
fastigheten utan till fastighetens ägare, den skattskyldige. En ny ägare skulle
alltså vara helt obunden av föregående ägares val av redovisningsmetod. Den
föreslagna lagtexten synes emellertid närmast ge uttryck för motsatt princip,
vilket också överensstämmer med förslagets anvisningar till 3 *·där det talas
om "att inkomsten av fiirvän•skällan beriiknas enligt bokföringsmiissiga
grunder etc.". För att uppnå avsett syfte skulle punkt 1 tredje meningen
kunna formuleras enligt följande: "Har skattskyldig beräknat inkomst av
annan fastighet för visst beskattningsår enligt hokföringsmiissiga grunder,
skall han även för nästföljande beskattningsår beräkna inkomsten enligt
sådana grunder om bestämmelserna i 24 ~ I mom. är tillämpliga det året."
Det kan dock ifrågasättas om en sådan regel bör ges generell tillämpning.
Frågan är om också överlåtelse av fastighet genom bodelning, arv eller gåva
bör medföra rätt till byte av redovisningsmetod. Denna fråga bör också stiillas
beträffande överlåtelser i andra fall mellan niirstående.
Likaså synes sådana fall närmare böra utredas där en skattskyldig iirvt en
annan fastighet, som redovisas enligt kontantprincipcn enligt 24 ~ 2 mom.
KL, och inköper t. ex. grannfastigheten, som enligt 24 1 mom. redovisas
enligt bokföringsmässiga grunder, och där på grund av bestämmelserna i
anvisningarna till 18 ~KL fastigheterna efter förvärvet skall anses utgöra en
enda förvärvskiilla. Även andra liknande fall kan tänkas.
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