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Regeringens proposition
1978/79:44
med

första~

till en ny jordbruksbokföringslag, m. m.;

beslutad den 2 november 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har urrtagits i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll.
På regeringens vägnar
OLA ULLSTEN
INGEMAR MUNDEBO

Propositionens huvudsakli~a innehåll
I rropositionen Higgs fram förslag till en ny jordbruksbokföringslag. Lagen
är avsedd för enskild person som driver jordbruk eller skogsbruk, dvs. samma
kategorier nLiringsidkare som omfattas av den nu gällande jordbruksbokföringslagen. Redovisningen enligtjordbruksbokföringslagen iir avsedd att tjiina
som underlag för taxeringen. Detta har råverkat utformningen av åtskilliga
besHimmclser. I övrigt är regelsystemet i huvudsak uppbyggt enligt samma
mönster som i den nya bokföringslagen. Det innebär att lagen ger utförliga
bestiirnmclser om både löpande bokföring och årsbokslut. Bestämmelserna
om årsbokslut behöver dock inte tillämpas om den årliga bruttoomsättningssumman normalt understiger 20 basbelopp. Den ny:.i lagen föreslås träda i
kraft den I januari 1980.
Vidare föreslås en skatterättslig reglering av det nyligen införda siirskilda
försiikringsskyddet för lantbrukare. Detta försäkringsskydd omfattar tre
försäkrings former, niimligen grupplivförsäkring genom avtal. avtalsgruppsjukförsäkring och trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Förslaget innebiir att
dessa försiikringsformer tar samma skattemässiga behandling som motsvarande kollektiva försäkringar på arbetsmarknaden. De nya bestämmelserna
föreslås i princip bli tifömpliga redan vid 1979 års taxering.
I propositionen föreslås också vissa ändringar i beskattningsreglerna vid
arrendeförhållanden. I enlighet med riksdagens önskemål läggs försl:.ig fram
om att reglerna för särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst skall få
tillämpas på ersiittning:.ir som utgår i samband med förWngning av arrendeavtal. Vidare foreslås en komplettering av reglern:.i för inkomstbeskattningen
av en arrendator som uppbär ers:ittning från jordägaren.
l Riksdagen 1978179. I sam/. Nr 44

Prop. 1978/79:44

2

Slutligen foreslås dds att miijlighc:tcr öppnas för vissa r.::nniiringsidkan.: att
juslcra ingångsv~irdc\ fors. k. s\arndjur. dels an ersiillning från sameby .::nligt
44 ~ rcnniiringslagcn ( 1971 :437J skall um.lantas från mcrviirdcskatt.
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Förslag till
Jordbruksbokföringslag
Hiirigenom föreskrivs följande.

/11/edandc hestii1111111•/scr

I § Enskild person som iiger eller brukar jordbruksi'astighet iir skyldig att
som underlag for taxeringen föra riikenskaper för inkomsten friln fastigheten
pii siilt nedan siigs. Detsamma giillcr dödsbo som iiger eller brukar jordbruksfastighet.
13estiimmelserna i 9-15 *~ behöver ej till:impas av niiringsidkarc i vars
verksamhet den årliga bruttoomsiittningssumman normalt understiger ett
griinsbclopp som motsvarar 20 gånger det enligt lagen (I 962:381) om allmiin
fiirsiikring bestiimda basbeloppet for den sista miinaden av riikenskapsåret.
Skyldigheten all föra riikenskaper enligt denna lag skall vid tilliimpning av
annan lag icke anses innebiira all niiringsic.Jkaren iir bokföringsskyldig enligt
bok föringslagen (] 976: 125 ).
2 § Rec.Jovisningsskyldigheten skall fullgöras på siitt som - med iakttagande
av vad som är allmänt brukligt inom jordbruks- och skogsbruksniiringarna överensstiimmer med god redovisningssed. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande riksskatteverket meddelar anvisningar för hur redovisningsskyldigheten skall fullgöras.
Redovisningsskylcligheten innefattar att
I. till upplysning om verksamhetens förlopp löpande bokföra uppkomna
affarshiindelser samt i samband hiirrned tillse att verifikationer finns till alla
bokföringsposter.
2. med undantag i fall varom föreskrivs i I ~ andra stycket till upplysning
om verksamhetens ekonomiska resultat och stiillning vicl riikensbpsårets
utgång avsluta riikenskaperna med årsbokslut .
.3. arkivera verifikationer. bokföringsböcker och annat riikenskapsmaterial.

liipamlc hok!liring

3 § I bokföringen skall som aff:irshiinclelser löpande noteras alla för:inclringar i förmögenhetens storlek och sammans~ittning säsom in- och utbetalningar i jordbruket, dess bin~iringar och skogsbruket samt i verksamheten
uppkomna fordringar och skulder. Som alfarsh~inclclse riiknas också niiringsidkarens tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar. varor eller annat.
Vid riikenskapsårets utgång skall bokföringen härutöver tillföras fordringsoch skuldposter som behövs för att bestiimma de intiikter och kostnader som
riittcligen hör till riikcnskapsåret.
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4 § Hokll.iringen skall for varje alforshiindelse grundas på handling som
hiirrör från alTarshiindelsen eller siirskill uppriittas med uppgifter om denna
(verifikation). Har näringsiukarcn tagit emot handling om atfarshiindelsen.
skall denna handling anviindas som verifikation. Om det iir piikallat med
hiinsyn till arten av motlagen handling. ffir bokföringen i stiillet grundas pii
siirskilt uppriitlad hiinvisningsverifikation.
Verifikation skall på varaktigt siitt inneh{1lla uppgifter om n:ir den
uppriittats, nilr affi.irshiindclsen intriiffat, vad denna avser, vilket belopp elen
giiller, vilken motpart den b1:rör sam\, i f\irekomm<mdc fall. vilka handlingar
som legal till grund for affarshiindelsen och var originalhandling förvaras.
för likartade affarshiindelser rar gemensam verifikation anv:indas. om elen
inneht1ller eller hiinvisar till uppgifter enligt andra stycket i fr[1ga om de
<tlfarshiimlclser som verifikationen omfatlar. Gemensam verifikation far
liven anviindas för inbetalningarna under en dag vid kontant försiiljning av
varor och tjiinster. om forsiiljningen sker under sådana forhållanden att
enskild verifikation med uppgifter enligt andra stycket ej kan uppriittas utan
svårighet. I sådant fall for gemensam verifikation utgöras av kontrollremsa
från kassaapparat. kassarapport eller annan handling som anger summan av
erhållna betalningar.
Verifikationerna skall på varaktigt säl\ vara försedda med verifikationsnummer eller andra identifieringstecken och i övrigt erforderliga uppgifter så
att sambandet mellan veritikation och hokförd post utan svårighet kan
fastställas. Verifikationerna skall billle före och efter bokföring förvaras
ordnade på betryggande och överskådligt siitt. Sker riittelse i verifikation.
skall anges när r~ittelsen skett och vem som företagit den.

5 § Bokföringen skall ske på varaktigt siitt i ett ordnat och betryggande
system av böcker. kort, lösblad eller andra hjiilpmedel. Vad som bokförts får
ej utplånas eller göras oläsligt.
Vid riittelse av felford post skall anges n:ir riittelsen skett och vem som
företagit den. Sker r:ittelsen genom s:irskild r:ittelsepost. skall veri1ikation om
riittelsen upprättas. Samtidigt skall genom anteckning på elen tidigare
verifikationen eller på annat siitt siikerstiillas att man vid granskning av den
tidigare bokförda posten utan svårighet kan rn kiinnedom om riit1elsen.
6 § Affärshiindclserna skall bokforas i kronologisk ordning post för post efter
verilikationsnummer eller andra idcntificringsteckcn som :!satts vcritikationerna (grundbokföring). Verifikationer. som avser likartade aff:.irshiindelser.
får bokföras i sammandrag i en pm:t. om det utan svftrighet bn klarliiggas
vilka afforshiindelser som ingår i såd,m post.
Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast piiföljande arbetsdag
(kassabokföring). Övriga affarsh:imklser skall bokföras så snart det kan ske. I
fråga om fordringaroch skulder giiller att de skall boklOras s{1 snart det kan ske
sedan faktura eller annan handling. som tillkiinnager anspr[1k pi1 vederlag.
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utfardats eller mottagits eller sällan handling hort fordigga enligt god
a ffarsscd.
Bokföringen av fordringar och skuldcr fil!' dock dröja tilb hewlning sker.
Som förutsiittning hiirtör giiller att verifikationerna !lir obetalda fordringar
och skulder ordnas och forvaras för sig så att hctryggande överblick
fortlöpande finns över dem. Vid riikcnskaps[ircts utg[mg skall th.ick samtliga
då obetalda fordringar och skulder hokforas.
7 § Atfarshiindclserna skall hokföras i systematisk ordning sa att boktöringen gör det möjligt att överblicka vcrksam hdens gfö1g och dess röu Itat och
stiillning ( huvuclbokföringl. Huvudhokforingen kan vara förenad med grundhokföringen.
Konton över tillgångar och skulder, vilka i huvudbokforingcn förs i
sammandrag. skall ytterligare specificeras i sidoordnad redovisning i den mån
det hehiivs fi:ir att ge tillfredss@landc iivcrblick och kontroll.
I luvudbokföringen skall h[tllas aktucll och avstiimmas efter vad som med
hiinsyn till verksamhetens förh;\llanden i.iverensstiimmer med god redovisningssed.
8 § Riikenskapsåret skall omfatta tolv månader. Annat riikenskapsår iin
kalenderår !brutet riikcnskapsårJ skall omfatta tiden elen I m:.ij - den 30 april,
elen I juli - den JO juni eller den I september - den 31 augusti.
Niir redovisningsskyldighet intriider eller riikenskapsåret liiggs om, får
riikenskapsårct avse kortare tid iin tolv månader eller utstriickas all omfatta
högst aderton månader. Avkortning av riikcnskapsäret får också göras om
redovisningsskyldigheten upphör.
Tilliimpas brutet riikenskapsår, fär omlUggning av r~ikenskapsåret ske till
kalenderår. I annat fall får omliiggning av r~ikenskapsåret ej ske med mindre
tillstånd cliirtill ges av liinsstyrelsen.
Den som iir skyldig att föra riikenskaper i fr[tga om !lera verksamheter av
sådant slag som avses i denna lag eller sum samtidigt med skyldighet att föra
riikenskaper för s[1dan verksamher iir bokWringsskyklig för annan niirings\'erksamhet skall anviinda samma riikenskapsår för de olika verksamheterna.
Föreligger synnerliga skiil, kan riksskatteverket medge undantag hiirifrån.
För att få samma riikcnskapsår fl.ir flera verksamheter Etr omliiggning av
riikcnskaps~tr ske utan siirskilt tillstånd .

...i rsboks/111
9 § För varje riikenskapsär skall den löpande boktfoingen avslutas med ett
årsbokslut. Detta består av resultatriikning och balansriikning. Till cless<t kan
bilagor uppriittas. A.rshokslutet och diirtill hörande bilagor skall avr~1ttas på
svenska i vanlig liisbar form.
:--far rcdovisningsskyldighcten intriider eller niir grunden for sådan skyldighet iindras, skall balansriikning också utan dröjsmål uppgöras.
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10 § Med anUggningstillgl111g förstås tillgång, som iir avsedd all stadigva-

rande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsii1tningstillg[1ng förstäs
annan tillgång. Djur iir att anse som omsättningstillgång.
Med en tillgångs anskaffningsviirde förstås, med nedan angivna undantag,
utgiften för dess förvärv eller tillverkning: och med återanskaffning:sdrde
motsvarande utgift om anskaffning skulle ske vid riikenskapsärets utgäng
(balansdagen).
Med anskaffningsviirde for djur förstås av riksskatteverket foststiillt viirde
eller, om dylikt värde ej faststiillts, allmiinna saluvärdet. För driftbyggnad OL'h
inventarier, som anskaffats före öwrgång till bokföringsmiissig redovisning,
förstås med anskaffningsviirde del ingångsviirde som faststiillts vid övergången till sådan redovisning. Fört iIl gång. som efter övergången fördrvats
på annat siitt iin genom köp, byte eller diirmecl jämförligt fång. förstås med
Jnskaffningsviirclc det anskaffningsviirde (avskrivningsunderlag:) som enligt
kommunalskattelag:ens ( 1928:370) regler beriiknas vid förviirvet.
11 § Omsättningstillgång tages upp till högst anskaffningsvärdet. Djur,
jordbruks- och skogsprodukter samt annat varulager får icke upptagas till
lägre vlirde iin som överensstiimmer med de vid taxeringen gällande lägsta
värdena.
Om varulager upptages till bgre värde iin anskaffningsviirdet eller, i fråga
om andra inköpta varor än djur, anskaffnings- eller återanskaffningsviirdet i
förekommande fall med avdrag får inkurans, skall skillnaden upptagas som
lagerreserv.
12 § Anliiggningstillgång tages upp till högst anskaffningsviirdet. Fast
egendom, som åsiitts taxeringsvärde, får dock upptagas till detta värde även
om taxeringsvärdet överstiger anskaffningsvärdet. I anskaffning:svärdet får
inräknas utgifter för värdehöjande förbättringar av tillgången, vilka nedlagts
under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare räkenskapsår. Om
anliiggningstillgång upptages till högre värde än det, vartill den iir uppförd i
närmast föregående balansräkning med tillägg IOr utgifter för viirdehöjande
förb:ittring av tillgången under rrikenskapsåret, skall anges med vilket belopp
höjning skett.
13 § Fordran som är osäker, tages upp till belopp, varmed den beriiknas
inflyta. Värdelös fordran får ej tagas upp som tillgång.
14 § Resultaträkningen skall i samm:.mclrag redovisa samtliga intäkter och
kostnader i verksamheten under riikenskapsåret samt famna en med hiinsyn
till verksamhetens förhållanden tillfrcdsstiillande redovisning för hur riikenskapsårcts resultat uppkommit.
För resultaträkningen används med de avvikelser som betingas av
verksamhetens art och omfattning nedan intagna schema. Kompletterande
poster ges beteckningar som tydligt anger vad som ingår i posten. Annan
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fär anviinclas om den uppfyller de kra\· som anges i första

stycket.
Verksamhetens intiikter
Försiiljningssu mm an v:Lxt produkter
djur och djurprodukter
skogsprodukter
Övriga intiikter
- Verksamhetens kostnader
Rcsulrar /ijre m·skrimingar

- Avskrivningar
R csulrnr c•/iN al'skri\'/li11gar

+ Finansiella

intiikter
Utdelning p[1 aktier nd1 andelar
Riinteintiikter
- Finansiella kostnader
Räntekostnader
R esultar c/iN .fi11a11sil'i/a iflläkrer och knsmadcr

+ Extraordinära

intiikter
- Extraordinära kostnader
Rcsulwr fiire hokslursdisposirioncr

± Bokslutsdispositioner
Föriindringar i lagerreserv
Förändringar i investeringsfonder
Övriga bokslutsdispositioner, var för sig
Rcilo\'isar årsresulrar

Vinster och förluster på avyttring av anliiggningstillgångar samt avskrivningar och nedskrivningar p[1 sådana tillgångar skall fördelas på samma siitt
som motsvarande tillgångar i balansriikningen. Extraordinära intiikter och
kostnader skall specificeras till sin art.
15 § Balansräkningen skall i sammandrag redovisa verksamhetens tillgångar och skulder samt eget kapital i verksamheten på balansdagen.
För balansriikningcn anviinds med de •1vvikclser som betingas av verksamhetens art och omfattning nedan intagna schema eller annan upps@lningsform som ger en likviirdig överblick över verksamhetens stiillning.
I schemat angivna poster skall upptagas var for sig. Kompletterande poster
ges beteckningar som tydligt anger vad som ingår i posten. För varje
sammandragen post i balansräkningen skall i specificerad bilaga upptagas de
belopp som ingår i posten, om icke postens sammansLittning klart framgår av
bok f'iiringen i övrigt.
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Tillgängar
Omsiittningstillgångar
I.
Kassa- och banktillgodohavanden
2.
Aktier och andra andelar
J.
Obligationer och andra v~irdepapper
4.
Viixclfördringar
5.
Kundfordringar
f>.
Förutbelalda kostnader m:h upplupna intiikter
7.
Övriga fordringar
8.
Lager av
Djur
Produkter och förnödenhder

9.
Förskott till leverantörer
Il Skogskonto och liknande konton. var för sig
Jll Anliiggningstillgångar
I.
Insatser i ekonomiska föreningar
2.
Lösa inventarier
3.
Markinventarier
4.
Byggn:.idsinvenwrier
5.
Driftbyggnader
6.
Olika slag av markanläggningar
7.
Övriga anliiggningstillgångar
B Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
I.
V~ixelskulder
2.
Leverantörsskulder
3.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
4.
Övriga kortfristiga skulder
5.
Förskott från kunder
Il Långfristiga skulder
I.
Avsatt till pensioner
2.
Andra långfristiga skulder
111 Obeskattade reserver
l.
Lagerreserv
2.
lnvesteringsfondcr
J.
Övriga obeskattade reserver. var för sig
IV Eget kapital, med angivande av ingående belopp, insättningar eller uttag
under riikenskapsåret, redovis<it årsresultat samt utgående belopp
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16 § Om di.:! behövs for all ge en överbliL·k över tilliimpat boklliringssystem,
skall beskrivning uppriittas ön:r bl>kfliringens organisation och uppbyggnad.
över anviinda hjiilpmedel och deras funktion samt över bokli.iringens konton
och deras anviindning (kontoplan).
i\nv:inds automatisk databehandling i bokföringssystemet, skall beskrivning enligt första stycket kompletteras med systemdokumentation och
behandlingshistorik i den mån det behövs for all man utan wärighet i
efterhand skall kunna följa och kontrollera de enskilda posternas behandling
och 11.iretagna bearbetningar inom systemet.
All beskrivning och dokumentation som avses i första och andra styckena
iir riikenskapsmaterial.

17 § Verilik<itioner. bokröringsböckcr och annat r:ikcnskapsm;1terial kan
utgöras av
I. material i vanlig liisbar form,
2. film eller annat material med registreringar i mikroskrift som kan !:isas
med förstoringshjiilpmedel,
3. hålkort. hålremsa. magnetband eller annat material med registreringar
som genom omedelbar utskrift kan tagas fram i form som avses i 1 och 2.
Material som avses i första stycket 3 får ej anv:indas för sammanfattningar
av huvudbokföringen eller samtidigt för både verifikationer och grundbokföring.
Material som avses i första stycket 2 och 3 får användas endast om det kan
anses siikerstiillt, att registreringarna iir \·araktiga. att registrerade uppgifter iir
liitt ätkomliga samt att materialet bevaras på betryggande siitt.
18 § Allt riikenskapsmaterial skall bevaras i ordnat skick inom landet under
minst tio år från utgängen av det kalcnclerär då riikenskapstiret avslutades.
Vad nu sagts gäller ocksii avtal och andra handlingar av s:irskild hetydelse för
all belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden.
Skyldighet all som riikenskapsmaterial bevara material enligt 17 ~ första
stycket 3 upphör, om registrerade uppgifter på betryggande siitt f'örs över till
vanlig liisbar form eller till film eller annat material med registreringar i
mikroskrift som kan !:isas med förstoringshjiilpmedel.
Om siirskilda skiil f(ireligger. fiir liinsstyrelsen för visst fall tillill<I. att
riikenskapsmaterial i vanlig Eisbar form förstörs före utgången av den i första
stycket angivna tiden. Materialet skall diirvid under hetryggande former
mikrofilmas eller kopieras pii likv:irdigt siill. Kopiorna skall ordnas så att
sökta uppgifter fatt kan återfinnas och läsas samt bevaras under den tid som
återstår av den i första stycket angivna tiden.
19 § Mot myndighets beslut enligt denna lag förs talan hos regeringen
genom hesvlir.
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I. Denna lag triider i kraft den I januari 1980. Linsstyrelsen far dock före
niimnda dag pröva ansiikan om tillstånd enligt 8 ~ tredje stycket eller 18 ~
tredje stycket, s<ivill avser tid c·l'tcr utgfogen av iir 1979. Vad nu sagts iiger
motsvarande till:impning pil medgi\·ande enligt 8 ~ tj;ircle stycket.
2. Genom lagen upphiivs jordhrukshokföringslagen ( 19~ I :7<>Ji. Förekommer i lag eller annan frirfattning h:invisning till föreskrift. som ersatts
genom bestämmelse i den nya lagen. tilliimpas i st;iilet den nya bestiimmelsen.
3. Den som iir rechivisningsskylclig enligt den iilclrc lagen f~ir for riikenskaps[1r som hörjat !öre den nya lagens ikraftträdande fullgöra sin sk)'ldighet i
enlighet med elen :ilclre lagen.
4. Tilliimpas riikenskapsiir SLllll avviker friin 8 ~ första stycket. skall det
r:ikenskapsilr som börjar liipa n;irmast efter lagens ikrafttr~idande avkonas
eller förlängas sä att d:irefler foljande räkenskapsår kommer att överensstiimma med frircskrifterna i niimnda paragraf.
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2 Fiirslag till

Lag om ändring i bokfiiringslagen (1976:125)
lliirigcnom föreskrivs att I
angivna lydelse.

~

bokföringslagcn

(! 976:

125) skall ha nedan

Nu1·mw1rlc /i"dc/.\c ·
~i

'

Näringsidkare iir bokföringsskyldig enligt denna lag. Detsamma giiller
aktiebolag. handelsbolag och ekonomisk förening, iiven 0111 bolaget eller
föreningen ej utövar niiringsverksamhet.
f.'11.1/..ild /JCrso11 som drira furdhruk

/)e11 wm iir sk1 /dig arr kir i11k11m11

c/h·r skugshruk är ej p1i gruncl 1hirar

m· j11rclhn1ks/a.11ighc1.flira riike11sko1wr

bokföringsskyldig enligt denna lag.
Hyr enskild persern ut byggnad eller
del av byggnad föreligger bokföringsplikt på grund diirav endast
om verksamheten är att anse som
hotell- eller pensionatrörclse eller
omfattar mer iin två lägenheter som
regclmiissigt uthyres och ej utgör del
av egen bostad.

1•11/i.1.!J .i111-.lhn1ksb11/..f(iri11.'..!.sl11ge11
( /<J78:111111J iir ej bokföringsskyldig/lir

i11/..0111src11 enligt

denna lag. Hyr

enskild person, diidsho. srifie/.11· l'lll'I'
ide<'ll.fiirc11i11g ut byggnad eller del av
byggnad föreligger bokföringsplikt
på grund diirav endast om verksamheten iir att anse som hotell- eller
pensionatrörelse eller omfattar mer
än två lägenheter som regelmiissigt
uthyres och ej utgör del av egen
bostad.
Staten, kommun, landstingskommun. kommunalförbumL församling och
kyrklig samfallighet är ej bokföringsskyldiga enligt denna lag.
Bestämmelserna i 11 och 13-21 ~*

Bestiimmclscrna i 11 och I 3-2 I ~~

ägc>r ej tillä111p11i ng pd enskild niiri ngs-

hchii1·1'r e.i rillä11111as ai· näringsidkare

id kare som d1frer sin 1·1•rk1a111/wr 11ra11

i 1ws rcrks11111/wr den dr/(~a hmrrnn111-

hitriidl' m· //era ii11 11·d ärsansri.i//do

siirr11i11gss11m111a11 1111r111a/r 1111</crsrig<'r

personer och i rnrs riirelsl' dl'n iir/iga

<'Il .!!.rii11Sfil'/llf'f' SO/Il 111nl.\l'(J/W' -'!)

hm rror111rsii1111i11gss1111r 111a 11

gä11gN det e11/iy.r /age11(/96_':38/I0111

gcr _1 1!() (}()() kronor.

1111</ersr i-

a//111ii11 /iirsiikri11g hcs1ii111da bashe10111'1'1 f(ir den si~ra 111li1111clc11 m·
räk1·11sk11ps1i rct.

Denna lag triider i kran den 1 januari 1980.

1

St:naste lydelse 1970:99 I.
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.3 Fiirslag till
Lag om ändring i taxeringslagen 0956:623)
l-liirigcnom föreskrivs att 37 ~ I mom. och 56
(1956:62.")) 1 skall ha nedan angivna lyc.lclsc.

~

I morn. ta.xcringslagcn

JH
N11rnru11cle Inte/se
mo m .2 Till ledning vid inkomsttaxering skola varje år utan anmaning
uppgifter( kont ro 11 uppgifter) för niistförcgående kalender[1r avl~imnas
på siitt framgår av följande upps@lning:
li p P g i f 1 s s k y 1Li i g

Vem uppgiften
skall avse

Vad uppgiften
skall avse

J. Försiikringsanstalt
och um.krstiidsl(irening.

Den som från anstalten
eller foreningen uppburit
helopp. ej understigande
200 kronor för hela året, på
grund av llirsiikring av
den art att skatteplikt för
beloppet mreligger. dock
att om livriinta utgivits till
foljd av personskada uppgirt skall liimnas även om
lirrä111chclopp som icke är
av skattepliktig natur.

Utgivet belopp. 1lar till
IOljd av personskada utgivits skattepliktigt engångsbelopp skall särskilt
anmiirkas om skattepliktigt engångsbelopp utgivits tidigare på grund av
samma skada. Om så iir
fallet skall angivas beloppets storlek och utbetalningsåret.

Förcslagrn lwlelse
mo m. Till ledning vid inkomsttaxering skola varje år utan anmaning
uppgifter (kont ro 11 upp g i f ter) for niistförcgående kalenderår avliimnas
på siitt framgår av följande uppstiillning.
Uppgiftsskyldig

Vem uppgiften
skall avse

Vad uppgiften
skall avse

J. Försiikringsanstalt
och understödsl(irening.

Den som från anstalten
eller mreningen uppburit
belopp. ej understigande
200 kronor mr hela :het. pa
grund av forsäkring av
den art att skatteplikt för
beloppet föreligger. dock
all om livriinta u1givits 1ill
foljd av personskada eller

Utgivet belopp. Har Iill
följd av pcrsonskacla utgivits skattepliktigt engångsbelopp skall s:irskilt
anmiirkas om skattepliktigt eng~mgsbelopp utgivi1s tidigare p:l grund av
samma skacla. Om så iir
fallet skall angivas belop-

I

Lagen omtryd.t 1971 :399.
lydelse J 977:280.

~Senaste

Senast~

lyd<dsc av lagens rubrik liJ7..\:77J.
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(}/Il

11tgd11 rid

c1-sli1111111g

gmni/ 1n ko//1·k}1\' siuk/ijr1iikn11.~. LIJlP!!ifl skull fön-

pcts sttlrlck och uthctalnings:'ircl.

nas iivcn om ht'/0111' som
icke iir av skattepliktig
natur nch som /iir hela året
ti1·1•rst(~cr ,?{)fJ

kmnor.

Fiirn/i1,l!,1'11 fi·dcisc

N111·aro11d1· /rdd11'

56

~

I mnm. 3 För komroll av att deklarations- och uppgiftsskyldighet enligt

denna lag riktigt nch fullstiindigt f'ullgjorts eller fiir att eljest bereda
heskatlningsmynclighet upplysning till ledning vid beslut om taxering eller
eftertaxering må wx1•ri11gsrl'l'isi1111 iiga rum hos envar deklarations- eller
uppgiftsskyldig. dock att sådan revision ej må Liga rum hos myndighet eller
annat organ. som avses i 46 ~ forsla stycket.
Taxeringsrcvision må jämviil verkstiillas hos den som bedriver förmedlingsverksamhet eller annan verksamhet av sådan beskaffenhet, att uppgifter
av betydelse fcir taxeringskontrollen kunna hämtas ur anteckningar eller
andra handlingar. som röras vid verksamhetens bedrivande.
Vid taxeringsrevision må granskning ske av riikenskaper och anteckningar
med diirtill hörande verifikationer ävensom a\' korrespondens, protokoll och
andra handlingar rörande verksamheten.
Taxeringsrevision fftr verkstLillas för kontroll även av det löpande beskattningsårets riikenskapcr och handlingar.
Vid taxeringsrevision hos /l11k/iirVid taxeringsrevision hos skalli11gs11/i/.:1ig skattskyldig mä även
skylclig som Lir /l11k/iiri11g1.1k\'ldi~ l'llligt
verkstiillas kassainventering och
hok/i"iri11gs/ag1·11 (/ 1J7h: / _1 5 i clll'I' s/.:1'1granskning av varulager samt maski- dig 011 /iira räkl'nskap!'r ('fl/(1!,f i1m/ner och andra for stadigvarande hruk
/Jrnk.1/111/../iiri11g1/agrn ! I 9 7S:fllJ!j} må
avsedda inventarier.
iivcn vcrksliillas kassainventering
och granskning a\· \·arulager samt
maskiner och andra for stadigvaramlc bruk avsedda inventarier.
Denn;1 lag träder i kraft den I januari 1980. De nya hest~immclserna i 37 ~ I
mom. tillämpas första giingen i fräga om kontrolluppgift till ledning !Cir I 980
ärs taxering.

3 Senaste lydelse! l'J7.1:77J.
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4 Fiirslag till
Lag 0111 iindring i fiirordningl'n (1955:2571 om imcntt:>ring a,·
'aru lager för i nkomstla'.\cringl'n
I Lirigcnom fiirc.~krivs att ruhrikcn till förordningen ( l 45S:257J om inventering av varulager för inkomsttaxeringen samt l ~ förordningen skall ha
nedan angivna lydelse.

Lag om inn•nkring a,· ,·arulager för inkomsttawringen
Fiires/ugl'll IFdl'l1c

Skattskyldig. snm iir pliktig /iiru
lia11dc/s/l(ick,,1" skall i inventariet för
varje i lagret ingåemk post av tillg{1ngar. avsedda för omsiittning eller
förhrukning i rörelse. angiva anskaffn ingsdrclet el ler dagspriset ~1
halansdagen (äteranskaffningsvlirdet ); cl ock alt skattskyldig som så
önskar i Stlillet må angiva utforsiiljningspriset. under rörutsfötning att
anskaffnings- eller {1teranska1TningS··
drdct kan pi't godtaghart siitt
framdknas med utg{mgspunkt från
det säluncla angivna priset.

Skattskyldig, som iir hok/iiri11g1skr/dig enligt hok/iiri11g.1/ug1•11
(/976:1_15}. skall i inventariet för

varje i lagret ingäende post av tillgfogar. avsedda för omstittning eller
förhrukning i rörelse. angiva anskaffningsvlirclet eller dagspriset å
halansdagen (återanskaffningsviirdetL dock att skattskyldig som så
önskar i stiillet 111{\ angiva utförsiiljningspriset. under förutsättning att
anskaffnings- eller återanskaffningsviirdct kan på godtagbart siitt framriiknas med utgångspunkt från det
sålunda angivna priset.
Tilliim;1ar skattskyldig regelmlissigt annan tillförlitlig drderingsmewd iin i
första stycket siigs. må den skattskyldige angiva v:irdena enligt niimnda
metod. under förutslillning al\ anskaffnings- eller återanskaffningsvlirclct ä
inneliggande varulager kan p[1 tillförlitligt s:itt framräknas med utgångspunkt
fdn de i im·entarict angivna drdena.
(Se vidare anvisningarna.)

Denna lag trlider i kraft tre veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift pit
den har utkommit fr1111 trycket i Svensk författningssamling.

Prop. 1978/79:44
5 Fiirslag till
Lag om iindring i ko1111111111alskattelagl'n ( 192N:J711)
I Urigenum fiireskrivs i fräga om kommunalskattelagen ( lll28:370l
iil'is att 19 ~ samt punkt 6 av anvisningarna till 22 ~ och punkt I av
anvisningarna till 50 ~.skall ha nedan angivna lydelse.
dels all till anvisningarna till 21 ~ skall fogas en ny punkt. 16. av nedan
angivna lydelse.
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Till skattepliktig inkomst enligt denna lag riiknas icke:
vad som vid bmklning eller eljest pil grunda\' giftoriitt tillfallit make c~lkr
vad sum fiirviirvats gennm arv. testamente. l(irdel av oskil't bo eller gtiva:
\'inst [1 icke yrkesmiissig avyttring av lös egendom i andra fall iin snm a\·.ses
i 35 ~ 3 eller 4 1110111.:
vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning p[i hiir i riket utfordade
premieohligationcr och ej h.:ller s[1dan vinst i utliindskt llHteri eller vid
vinstdragning p~i utWndska prcmienhligationer. stm1 uppg{ir till högst 100
kronor:
er<ittning. som pii grund av försiikring jiimlikt lagen (I %2:381) om allmiin
försiikring. lagen ( 1954:243) om yrkesskacleförsiikring eller lagen (1976:3801
om arbetsskadeforsiikring tillfallit den förS:ikrade, om icke ersjttningen
grundas p[1 förviirvsinkomst av 4 500 kronor eller högre belopp för iir eller
utgör föriildrapenning. s[1 o.:k sfalan ersiittning enligt annan lag eller siirskilcl
författning, som utgiill annorledes iin pä grund av s_iukfiirsiikring, som nyss
sagts. till någon vid sjukdom eller olycksfall i arhete eller under militiirt_iiinstgöring eller i fall som avses i lagen ( 1977:265) om statligt person.skadeskydd
eller lagen ( l 977:26 7) om krigsskadecrsiitlning till sjömiin om icke ersUtt·
ningen grundas på fiin·iin·sinkomst a\· 4 500 kronor eller hiigre belopp for fa.
ii\'ensom ersiittning. vilken \'id sjukdom eller uly..:ksfall tillfallit någon på
grund av annan fiirsiikring, som icke tagits i samhand med t_i:inst.do..:k att till
skattepliktig inkomst riiknas ers;itlning i form a\· pension eller i rorm a\'
livr:inta i den män lin:intan iir skattepliktig enligt 32 ~ I eller 2 1110111 .. s[1 o..:k
ersiittning som utgär pi\ grund a\· tralikförsiikring eller. med ncd:rn angi\'Cl
undantag, annan allS\ arighctsti:ir<ikring eller p~I grund a\' s~adest~lml•Jiir·
siikring och avser f\:irlorad inkomst a\' skattepliktig natur:
ersiillning pii grund av anersiittning p[1 grund a\' anS\'~trighetsförsiikring enligt grunder
warighetsl"iirs:ikring enligt grunder
som faststiillts i kollektivavtal melsom fastst;ilJts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganilan arhetsmarknadens hu\·udorganisationer till den del ersiittningen
sationer d/c·r l'llli~l <ll'ictl so111 1riil/ah
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,\'111·arw1clc /1 ddse

Fiir<'siu,'..',<'11 /1 dds1·

utgår under de f'i_irsta trettio dagarna
mögcn och hcräknas si1 att crsiitt-

11wlla11 l.11111hmk11mus rik1/iirh1111il
och f(indkri11gsa11sta/1 so1111 godkii111.1
111' .11urcm jordhmk111ii11111d. i hiiilu

ningen uppgår for insjuknandedagcn

/iil/e11 till den del ersiittningen utgår

till hiigst 30 kronor och fiir övriga

under de första trettio dag~1rna av

dagar till högst 6 kronor for dag:

den tid den skadade iir arbetsoför-

av den tid den skadade iir arhctsofiir-

mögen och heriiknas så att ersiittningen uppgår för insjuknancledagen
till högst 30 kronor och för övriga
dagar till hög~! (1 kronor för dag:
helopp, som till f"iiijcl av försiikringsfall eller återköp av forsiikringcn utgått
på grund av kapitallorsiikring:
crsiittning på grund av skadeförsiikring, dock ej i den mån köpeskilling,
som skulle hava influtit lfarest försiikrad egendom i sliillet förs[1lts, varit att
hiin!Ora till intiikt av jordhruksfostighet. av annan fastighet eller av rörelse
eller i den mån ersättningen eljest motsvarar si\dan skattepliktig intiikt eller
motsvarar sadan avdragsgill omkostnad, vilken ifr att hiinföra till någon av
nämnda förviirvskiillor:
vinstandel, återbäring eller premieåterbetalning, som utgått på grund av
annan personförsiikring än pensionsförsäkring eller sådan sjuk- eller olycksfollsförsiikring som tagits i samband med tjiinst. samt vinstandel. som utgått
på grund av skadeförsiikring, och premieiiterhetalning på grund av skacleförs~ikring,

för vilken riitt till avdrag för premie icke forelcgat:

ersiillning jiimlikt lagen (]956:293) om ersiittning ät smittbärare om icke
ersiittningen grundas på förviirvsinkomst av 4 500 kronor eller högre helopp
för :ir:
periodiskt understöd eller chirmed jiimforlig periodisk intiikt, i den mån
givaren enligt 20

~eller

punkt 5 av anvisningarna till 46

~icke

är herättigad till

avdrag för utgivet helopp;
stipendier till studerande vid unckrvisningsanstalter eller eljest avsedda för
mottagarens uthilclning:
studiestöd enligt 2, 3 eller 4 kap. studiestödslagen Il 973:349), internatbidrag, återbetalningspliktiga studiemedel och resekostnadsersiittning enligt 6
och 7 kap. samma lag samt s{1dant siirskilt hidrag vilket enligt av regeringen
eller statlig myndighet meddelade bestiimmclser utgår till deltagare i
arhetsmarknadsuthilclning samt med dem i fråga om sådant hidrag likstiillda,
och iiger i följd htirav den bidragsheriittigade icke göra avdrag för kostnader
.'itlm

avsetts skola bestridas med hidrag av förevarande slag:

allmiint barnbidrag:
lön eller annan gottgörelse, för vilken skall erläggas skatt enligt lagen
<l 958:295)

om sjömansskatt:

kontantumlerstöd. som utgives av arbetslöshetsniimnd med bidrag av
statsmedel:
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Fiirn/<1g<'ll lrcle/s,,

.\111·111w1cl<· lrcl<'is<'

handikappersättning enligt 9 kap. iagen om allmiin försiikring. sä ock
hemsjukvårdshidrag. som utgår av kommunala eller landstingskommunala
medel till den vårdhehövande:
kommunalt bostadstilliigg enligt lagen '1962:392) om hustrutilliigg och
kommunalt bostadstillägg till folkpension:
kommunalt bostadstilliigg till handikappade:
hostadstilliigg som avses i kungörelserna ( 1968:425) om statliga bostadstillliigg till barnfamiljer och (1973:379) om statskommunala bostadstilliigg:
sådan gottgörelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit från
personalstiftelse ur medel. för vilka avdrag icke medgivits vid taxering. vid
första tillfolle dylika medel linnas i stiftelsen:
gottgörelse som arbetsgivare uppburit från pensionsstiftelse. till den del
stiftelsen ej iigt andra medel för att Wmna gottgörelsen iin sådana för vilka
avdrag icke åtnjutits vid avsiittning till stiftelsen:
kompensation av staten för bensinskatt på bensin som förbrukats vid
yrkesmiissig anviindning av motorsåg.
(Se vidare anvisningarna.)

Anvisnin~ar

till 21

*

/6. Fiirmdn m· ,li'i gm1111lh'/iirsiikri11g. a1·1a/sgru1111si11k/?irsiikri11g och
1r1:1!,glwrs/iirsäkri11g rid arfwrsskada
c11/ig1 grunder som .täsrsrii/11.1 i arta!
mellan La111hmkamas riks/iirhum/
och /iirsiikri11gsa11sra/1 och som godkäi11s a1· stat1'11.1jnrdhruks111im11d 11tgiir
i111c ska11e11lik1ig i111iikt ar jordflmksfas11:1!,hl'l.

till 22 ~
62. Avdrag för värdeminskning av tillgång som avses i punkterna 3-5
[nnjutes endast av skattskyldig iigare av tillgången, om ej annat följer av andra
och treuje styckena.
Ilar arrendator eller annan nyttjanderiittshavare haft kostnad för ny-, tilleller ombyggnad eller annan diirmcd jämförlig förbiittring av fastighet. som
han innehaft med nyttjanderiitt, och blir jord~igaren omedelbart ägare till vad
som utförts, rår nyttjanderättshavaren åtnjuta avdrag enligt avskrivningsplan
med 10 procent av hela anskaffningskostnaden för täckdike och med 5
procent av hela anskaffningskostnaden för annan tillgång än som avses i
2 Senaste

IHlelse 1972:741.

2 Riksdagen /978179. I sam/. Nr././
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Fiircslagc11 lrdcls1·

tredje stycket. Dessutom iiger nyttjanderiittshavaren r:itt till avdrag enligt
punkt 3 nionde stycket i enlighet med vad diir föreskrives.
Har arrendator eller annan nytt_ianderiittshavare haft kostnad för anskaffande av tillg{rng. som enligt punkt J tredje stycket eller punkt 4 tredje stycket
ej inriil-.:nas i anskaffningskostnad för byggnad eller markanl:iggning. dler av
maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier. som han
innehar med nyttjanderiitt. och blir jordiigaren omedelbart ägare till vacl som
ansl-.:affats. tår nyttjanderiittshavarcn åtnjuta avdrag enligt bestiimmelscrna i
punkt 5.
Fiir det beskattningsår då nyttjanderiitten upphör får nyttjanderiittshavaren göra avdrag tör ,lc11 del ,11·
a11sl1a//i1i11gskos111acl1'11 jiir 1'i/ke11 hu11
icke tidigare å111j111i1 a1•clrag.

liar 11rnja11clerii11sharare11 Nl11illi1
c'r\iill11i11g 111· iordiigarrn .fiir l'(/cl som
amku//ills. tär 111·11ja11clc•rii11sharnre11
111/ 1•11 g1i11g giira m·dmg /(ir ci<'ll del ar
a11.1k11/ii1i11gskos11111<lc11 /iir 1·i/kc11 han
icke Tidigare 1i111;111i1 al'drag. dock icke
med hiigre hc/01111ii111•rsä1111i11gl'11. För
det beskattningsår då nyttjanderätten upphör får nyttjanderiillshavaren göra avdrag för 1·ad som ti1crs1år oa1·skril'<'I m· a11skntli1i11gskos111ade11.

till 50 ~
Den skattskyldiges skatteförmåga bedömes med hiinsyn. å ena sidan.
till hans inkomst och förmögenhet samt.å andra sidan. till vad han kan anses
hava behövt till nödigt underhåll för sig sjiilv och for make och oförsörjda
barn 1cxistrnsmi11i11111111). Såvida icke siirskilda ICirhålhrnclen till annat föranleda. skall existensminimum bedömas med hiinsyn till förhållandena under
hela beskattningsåret. Siirskilda förhållanden varom nyss sagts få anses
föreligga t. ex. i det fall att en skattskyldig under året börjat i forviirvsarbete
eller upphört med sådant arbete. i följd varav inkomsten utslagen på hela året
understigit cxistensminimibeloppet: i sådana fall bör existensminimum
bedömas med hiinsyn till den tid inkomsten åtnjutits.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestiimmcr meddelar närmare
föreskrifter om bestiimmancle av existensminimum enligt de grunder som
\ .-1

anges i det följande.
Existensminimum i det siirskikh1. fallet bestiims med ledning av normalbelopp för existensminimum. l\ormalheloppen utgöra för ensamstående
skattskyldig nittiofem (1)5) procent. för samman\evande makar etthundrasextiofem ( 165) procent och for varje barn fyrtio (40) procent av basbeloppet
enligt \agen ( 1962:381 lom allmiin försäkring för december månad året före det
J

Senaste lydelse J 977:41.
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Fiire.1/agC'll lrdl'lse

kalenderår som föregår taxeringsäret. Normalbeloppen skola anses innefatta
alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad. som beräknas siirskilt
och liigges till normalbeloppen.
Normalbeloppen tör existensminimum äro i första hand avsedda för
skattskyldiga. vilkas inkomst huvudsakligen hiirllutit av lörviirvskiillan
tjiinst.
Vid bestiimning av avdrag för
nedsatt skatteförmåga vid existensminimum skall såsom inkomst av
tjänst upptagas den skattskyldiges
bruttointiikter - inklusive de biinkomster den skattskyldige må
hava åtnjutit - i förekommande fall
minskade med sådana nödiga utgifter för inkomstens förvärvande. för
vilka den skattskyldige vid taxering
iiger åtnjuta avdrag, t. ex. avgifter,
som den skattskyldige erlagt för
sådan pensionsförsäkring eller sjukeller olycksfallsförsäkring. som tagits i samband med tjänst. eller
avgifter. som den skattskyldige i
samband med tjiinsten erlagt för
egen eller efterlevandes pensionering annorledes iin genom försiikring.
eller kostnader för resor till rn.:h från
arbetet. Utgöres inkomsten av livränta. varom i 32 2 mom. förmäles.
skall livräntan inräknas i inkomsten.
med oreducerat belopp. Även sådan
livränta till följd av personskada som
icke är av skattepliktig natur skall
inräknas i inkomsten. Barnbidrag
medr~iknas icke i inkomsten.

Vid besUimning av avdrag för
nedsatt skatteförmåga vid existensminimum skall säsom inkomst av
tjiinst upptagas den sk:.ittskyldigcs
bruttointäkter - inklusive de biinkomster den skatlskyldige må
hava åtnjutit - i förekommande fall
minskade med sådana nödiga utgifter för inkomstens förvärvande. för
vilka elen skattskyldige vid taxering
äger åtnjuta avdrag. t. ex. avgifter.
som elen skattskyldige erlagt för
sådan pensionsförsäkring eller sjukeller olycksfallsförsäkring. som tagits i samband med tjänst. eller
avgifter. som den skattskyldige i
samband med tjänsten erlagt för
egen eller efterlevandes pensionering annorledes än genom försiikring.
eller kostnader för resor till och från
arbetet. Utgöres inkomsten av livriinta. varom i 32 ~ 2 mom. förmäles.
skall livräntan inräknas i inkomsten
med oreducerat belopp. Även sådan
livränta till följd av personskada som
icke är av skattepliktig natur skall
inräknas i inkomsten. I "id hestiim11i11g m al'drag .fiir nedsatt skallc/iirmäga l'id c•xistemminimum skall hii11s1·11 1·idare Wgas till 11111 dm skartskrldigc ll{lf'burit skatte/i-i cr.~iitt11i11g pä
grund m· kollcktil· siuk/iirsäkring.
Barnbidrag medräknas icke i inkomsten.
Fråga om avdrag i andra fall för nedsatt skatteförmåga vid existensminimum får bedömas med siirskilt beaktande av att en riktig uppskattning

*
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verkstiilles av inkomstförhållandena. spe1:icllt med hiinsyn till den omfattning. vari naturaförmåner må hava åtnjutits. och dessa förmåners viirde.
I !ar den skattskyldige haft Wgre levnadskostnader iin normalt skall den
skattskyldiges existensminimum anses hava i motsvarande mån understigit
normalheloppct. t. ex. om en ogift skattskyldig haft gemensamt hushäll med
anhöriga eller andra eller om en skattskyldig åtnjutit siirskild förmån i form av
billiga livsförnödenheter eller andra liknande förmåner. I regel torde
anledning överhuvud icke föreligga alt hevilja avdrag för nedsatt skatteförmåga vid existensminimum åt s. k. hemmasöner eller hemmadöttrar. kke
heller 111{1 avdrag medgivas. om den skattskyldige iigt tillgångar: dock att
härvid hortses från sedvanliga husgeräd. möhler och klliller, arbetsredskap,
mindre bostadsfastighet av enklaste beskaffenhet osv. A andra sidan må
existensminimum heriiknas hava överstigit normalbeloppet. om den skattskyldige haft utgifter !lir underhåll av make och barn, med vilka han icke levt
tillsammans under beskattningsåret. Existensminimum för den skattskyldige måjämviil i annat fall bestämmas högre iin normalbeloppet. om särskilda
skäl diirtill föranleda.
Har den skallskyldige under beskattningsåret enligt beslut av den lokala
skaltemyndigheten <ltnjutit befrielse frän eller nedsiittning av den preliminära skatten på grund av nedsatt skatteförmåga vid existensminimum. bör
vid prövning av frågan om avdrag vid taxeringen för nedsatt skattcförm<'1ga
avvikelse icke ske från det av förstnämnda myndighet fastställda cxistcnsminimibeloppet, såvida icke nya omständigheter framkommit; s{1som
exempel å dylika omstiindigheter må niimnas att den skattskyldige äger
tillgångar, varom den lokala skattemyndigheten saknat klinnedom. eller att
den skattskyldigcs ekonomiska ställning påtagligt förbiittrats efter den lokala
skattemyndighetens beslut.
Har den skattskyldige icke haft högre inkomst iin det for honom beräknade
cxistensminimibeloppct och har detta befunnits bero av förhållande, varom i
50 2 mom. tredje stycket förmäles. bör avdrag för nedsatt skatteförmåga
medgivas med så stort belopp. att den skattskyldige icke påföres beskattningsbar inkomst. Har den skattskyldige rätt att åtnjuta skattereduktion
enligt 2 ~ 4 eller 5 mom. uppbördslagen 11953:272>, skall avdrag för nedsatt
skatteförmåga bcriiknas med heaktande härav.
Är inkomsten högre Lin nyss sagts men icke så stor. att inkomsten minskad
med skatten därå uppgår till exi~;tensminimum. bör avdrag l(:ir nedsatt
skatteförmåga beviljas med så stort belopp. att större skatt icke kommer att
uttagas än att inkomsten. minskad med skatten, uppgår till beloppet av
existensminimum.
Nedsatt arbctsformäga skall anses föreligga jäm\·iil i det fall att den
skattskyldige pä grund av arbetsskygghet eller missanpassning eller eljest av
psykiska skäl har svårt att forviirva normal arbetsinkomst.

*
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Denna lag träder i kraft t v<'i veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift på
den har utkommit från !rycket i Svensk förfatlningssamling.
1. De nya bestiimmelserna i 19 ~och punkt 16 av anvisningarna till 21 ~
tillämpas första gången vid 1979 års taxering.
2. De nya hcstiimmelscrna i punkt 6 av anvisningarna till 22 ~och runkt 1
av anvisningarna till 50 ~ ti!Himpas första gången vid 1980 års taxering.
3. De nya hestämmelscrna i punkt 16 av anvisningarna till 21 ~ äger
tilliimrning iiven bclriiffande skallskyldig. som enligt lagen (1972:742) om
ikrafttriidande av lagen ( 1972:741) om iindring i kommunalskattelagen
(1928:370) allt_iäml redovisar inkomst av _iorclbruksfastighel enligt kontantmiissiga grunder. Diirvid skall punkten 1 ovan iiga motsvarande tillämpning.

Prop. 1978179:44

22

6 Fiirslag till
Lag om ändring i lagen (1951 :763) om beräkning a,· statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst

*

Härigenom föreskrivs att 3 2 rnom. lagen (]951:763) om bcr~ikning av
statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst 1 skall ha nedan angivna
lydelse.

N11rnra11de

~l'delse

Fiirl'slagcn lrddw·

3
:!

11111111,-'

*

I fråga om inkomst av j11rd/Jmks/(1S1iglw1 skola lagens bestäm-

melser gälla endast följande intäkter. nämligen:
I) intäkt genom ersiittning för skada

a växande skog

på grund av hrand

eller annan därmed jämförlig av den skattskyldiges åtgöranden oberoende
anledning samt intiikt genom avyttring av skog och skogsprodukter, om
avverkningen framtvingats av brand, stormfällning, torka, insektsskador
eller dylikt eller av vattenuppdämning eller framdragande av kraftledning,
allt under förutsiittning att intäkten icke föranlett avdrag för insättning å
skogskonto;
2) intäkt i form av engångsersättning vid upplåtelse eller upphörande

2) intäkt i form av engångsersättning vid upplåtelse eller upphörande

av nyttjanderätt eller servitutsrätt

av nyttjanderätt eller servitutsrätt

och vid överlåtelse av nyttjande-

och vid överlåtelse av nyttjanderätt,
intäkt i jimn G\' crsä11ni11g som utgdr
1•i</ m•räkning enligt 9 kap. 23 .fiorda/Ja/ken samt intäk1.fih'j11rdägare m•.w•cndc l'ärde m·.förbättring som 11yt(ia11dNällsharnre /l('kos1a1:
3) intäkt, som uppkommit genom att egendom tagits i anspråk genom
expropriation eller liknande förfarande eller eljest avyttrats under sådana
förhålhmden att dylik tvångsförsäljning måste anses vara för handen, under
förutsättning att intäkten icke föranlett avdrag för insättning å skogskonto
eller för avsättning till särskilda investeringsfonder för förlorade inventarier
rätt;

och lagertillgångar;
4) intäkt i form av skadestånd eller annan ersättning avseende inkomstbortfall till följd av skador och intrång å fastigheten. som föranletts av
industriell eller därmed jämförlig verksamhet;
5) intäkt vid avyttring av djur i samband med upphörande av djurskötsel;
6) intäkt vid avyttring i samband med upphörande av jordhruksdrift av för
stadigvarande bruk i jordhruksfastigheten avsedd<! maskiner eller andra

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:860.
lydelse 1976:346.

2 Senaste
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inventarier. vilka icke vid her;ikning av värdeminskningsavdrag iiro att
hänföra till hyggnad. iivensom av varor och produkter i jordhruksfastighcten:
samt
7) intiikt. som uppkommit diirigenom att avsiittning till siirskilda investeringsfonder för förlorade inventarier och lagertillgångar återförts till beskattning under sådan<! förhållanden atl. diirest det återförda beloppet i s@let
utgjort köpeskilling för de förlorade tillgångarna. köpeskillingen enligt 5)eller
6) ovan skulle ansetts såsom ackumulerad inkomst. dock att ränta som
tillägges det återförda beloppet icke ~kall anses utgöra sådan inkomst.

Denna lag triider i kraft två veckor efter den dag. då Jagen enligt uppgifi på
den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. och tillämpas
första gången i fråga om 1978 års taxering.
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7 Fiirslag till

Lag om ändring i lagen (1973:323) om ikraftträdande a,· lagen
(1973:322) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m. m.
lforigenom föreskrivs att 2 ~ lagen ( 1973:323) om ikraftträdande av lagen
<1973:322) om ändring i kommunalskattelagen ( \ 928::nO), m. m. skall ha
nedan angivna lydelse.
N111·arw11/1' lrdelsc

Fiircslagc11 lrdl'ISI'
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2
Ilar vid den taxering till kommunal inkomstskatt eller till statlig inkomstskatt som skett år 1973 eller tidigare år skattskyldigs inkomst av rörelse
beriiknats på annat sätt iin enligt bokföringsmiissiga grunder, giiller 3 ~denna
lag.
Inkomst av rörelse skall anses ha beräknuts på annat sätt än enligt
bokföringsmässiga grunder, i den mån hiinsyn icke tagits till in- och utgående
lager, fordringar eller skulder, och underlåtenheten i dettu avseende kan
antagas vara hänförlig till sedvänja inom näringsgren, siirskild ovana vid
bokföringsmässig redovisning eller annan liknande omständighet.
Ilar inkomsten av rörelse vid
Har inkomsten av rörelse vid
taxering som skett efiN dr 1973 111c11 taxering som skett senast år 1978
beräknats på annat siitt iin enligt
senast år 1978 beriiknats på annat
bokföringsmässiga grunder och avsätt iin enligt bokföringsmiissiga
grunder och avser inkomsten ren- ser inkomsten renskötsel rörelse,
skötselrörelse. äger den som övergår äger den som övergår till bokföringsmässig redovisning tillämpa bestiimtill bokföringsmässig redovisning
melserna i 3 a ~tillämpa bestiimmclserna i 3 a ~Skattskyldig, som vid övergången redun beräknar inkomst av renskötselrörelse enligt bokföringsmiissiga grunder. skall upptaga ingående lager.
fordringar och skulder med ledning av niirmast föregående balansräkning.

Denna lag träder i kraft tre veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift på
den har utkommit från trycket i Svensk n.irfattningssamling.

1

Senaste lydelse 1976:925.
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8 Fiirslag till
Lag om ändring i lagen (1968:430) om mer\'ärdeskatt
lfarigcnom föreskrivs att punkt lav anvisningarna till
om merviirdeskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse.
N111·ara11clr ll't!l'iw

2~lagen11968:430)

f/'ir('s/age11 lvt!dsc
An 1 isnini,:ar

*

till 2
l .: Verksamhet anses som yrkesmässig när inkomsten därav utgör skattepliktig intiikt av jordhruksfastighcl. av annan fastighet eller av rörelse enligt
kommunalskattelagcn ! 1928:37(1). Som yrkesmiissig verksamhet riiknas iiven
realisation av levande och döda inventarier i jordhruksfastighet. även om
intiikten diira\· icke iir skattepliktig enligt kommunalskattelagen. S1m1
yrkesmässig riiknas iivcn omsiittning av produkter från eller uthyrning enligt
2 ~ fjärde stycket av fastighet som avses i 24 ~ 2 eller 3 mom. kommunalskattelagen och annan verksamhet i vilken varor eller tjänster omsätts under
rörel~eliknande former.
Den som y rkcsmiissigt omsiit ter tjiinst som avses i I0 första stycket 2 eller
4 anses hedriva yrkesmiissig byggnadsverksamhet. S[1dan verksamhet
omfattar iiven tjänst som den skattskyldige utför eller låter utföra på fastighet
som for honom utgör lagertillglmg i förviirvskällan rörelse enligt kommunalskattelagcn. Som lagertillgi\ng i byggnadsverksamhct skall dock enligt denna
lag ej riiknas fastighet som <ivses i 24 ~ 2 mom. kommunalskattelagcn och
som av den skattskyldige stadigvarande bruk<is som hostad eller för
fritidsiindamäl.
Fiirsiiljning av inventarier. material. avfallsprodukter eller liknande varor i
verksamhet som icke medför skattskyldighet anses ej som yrkesmässig. Som
yrkesmiissig anses dock försiikringsföretags omsättning av vara som övertagits i samband med skadereglering. finansieringsföretags omsättning av vara
som enligt köpeavtal återtagits av företaget. Som yrkesmässig anses alltid
omsiittning av vara som vid forviirvet eller införseln har varit und<intagen
frän skatteplikt enligt 8 ~ I. Tillhandahållande av kost åt personal anses som
yrkesmiissig verksamhet endast när det sker i serveringsrörelse.
Utgivning. a\· program eller katalog för verksamhet som ej medför
sbttskyldighel anses icke som yrkesmiissig.
Utliindsk fiiret;1gare anses bedriva yrkesmiissig verksamhet här i landet
iiven n:ir han omsiitter varor som han lagt i lager eller förvärvat inom eller
infört till landet för leverans efter montering. installation eller annan tjänst
eller inom landet tillhandahftller hyggnadscntreprenad eller annan tjiinst.
Föreligger skattskyldig.het fl'ir utliindsk röretagare. som icke iir bosatt eller

*

1
Lagen omm ckt I %9:2n. Srnastt: l\'dclsc a\ lagens ruhrik 1974:885.
" I \'delse enligt prnp. 197X/79J.l.
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icke stadigvarande vistas hiir i landet eller, om fråga iir om juridisk person.
icke har fast driftstiille h:ir i landet. skall företagaren företriidas av en av
liinsstyrelsen godk:ind representant. S{1dan representant skall enligt fullmakt
av den utl:indske företagaren som ombud fiir foretagaren svara för redovisningen av skall fiir den verksamhet som skallskyldigheten omfattar och i
övrigt företriida den utiiindske llireiagan:n i fr{1gor som gäller skall enligt
denna lag. Linsstyrelsen kan kriiV<\, att siikerhet skall stiillas för skattens
betalning. Underlag frir kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten.
Verksamhet som staten eller kommun bedriver för att uteslutande
tillgodose eget beho\ riiknas som yrkesmiissig endast niir elen drives i
bolagsform eller lik nandc. Detta gäller Uven vid ekonomiskt samgående
mellan staten och kommun eller mellan kommuner för verksamhet som
avser visst gemensamt iindamål. Med kommun förstäs iiven landstingskornmun.
Bedriver stmen. kommun eller kommuner var för sig eller gemensamt
verksamhet som icke uteslutande tillgodoser egna behov. riiknas verksamheten, niir den ej drives i bolagsform eller liknande. som yrkesmiissig till elen
del den avser annat iin egna behov. Som yrkesmässig verksamhet anses alltid
st;;itens järnviigars befordran av varor, postverkets befordran av varor i
diligensrörelsen samt postverkets befordran av postpaket och gruppkorsband. Som yrkesmiissig verksamhet anses vidare alltid kommuns omsättning
av vara som avses i 8 ~ 4, transport i samband med renh~1llning eller
omhändertagande och förstöring av vara.
Om siirskilcla skiil foreligger kan regeringen fi>rorclna att statlig verksamhet. som avser eget behov och som ej enligt sjunde eller åttonde stycket iir att
anse som yrkesmässig, tills vidare skall anses utgöra yrkesmiissig verksamhet.
I 'er/.:.samhe1 som ml'dlcm i sa111t'h\"
111/iir cnlit:I r1·1111äri11gslage11
(J 97 J :43 7I !iir sa111ch1·11s rii/\11i11g

11111e1

r:i .10111 rr/.:.1•s111ässi1:..
Denna lag triider i kraft elen I januari 1979. De nya bestiimmelserna
tilliimpas på tillhandahållande som sker efter ikrafttriidandct.

n
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BUDGETDEPARTIJv1ENTlT

PROTOKOLL
vid regeringssammanträde

1978-11-02

'.\änarande: statsministern Ullsten. ordförande. och statsråden Sven
Romanus. Mundebo. Wikström. Friggchti. Wirtcn. 1-luss, Roclhe, Wahlberg.
I lansson. Enlund. LindahL Winther. De Gcer. Blix. Cars. Gabriel Romanus.
Tham. Bondestam

Flirl'dragande: statsrådet Mu ndebo

Proposition med förslag till en ny jordbruksbokföringslag. m. m.

Inledning
Redovisningsskyldigheten

inom jordbruks- och

skogsniiringarna iir

reglerad i jordbruksbokföringslagen (I CJ51 :793). Lagen hör närmast hemma pa
skatteomr<ldet vilket dock inte hindrar alt den i allt viisentligt bygger pä vad
som tidigare giillde for handelsbokföringen enligt 1929 års bokföringslag

( 1929: 117). Ar 1976 ersattes sistniimnda lag med en ny bokfiiringslag
(1976:125). Den nya lagen skall i princip tillämpas av alla niiringsidkare. De
niiringsidkare som är skyldiga att fora räkenskaper enligt jordbrukshokföringslagen omfattas dock inte av den nya bokföringslagen.
Mot bakgrund av den utveckling som har skett på redovisningsomri1det
och behovet av att anpassa jordbrukshokföringslagen till dagens redovisningskrav tillsattes i början av år 1977 utredningen 1H 1977:03) om
bokfi.iringen inom jordbruket. 1
Utredningen avlämnade i december 1977 heUnkandet ([)s B 1977:8) En ny
jordbruksbokföringslag. Förutom ett förslag till en ny jordhruksbokf'öringslag
innehåller hetiinkandet förslag till vissa iindringar av taxeringslagens
<1956:623). TL. hestiimmelser om skyldighet all avliimna kontrolluppgifter.
lktiinkandet - som ocks[1 innehåller en redogörelse för giillande riitt for
beskattning av jordhruksfastighet - hör fogas till protokollet i detta iirende
som hilagu I.
Efter remiss har yllranden iiver hetiinkandet avgetts av hokföringsniimnden. riksskatteverket IRSVJ. lantbruksstyrelsen. skogsstyrelsen. hnvriillcn
över Skåne och Blekinge. kammarriillerna i Stockholm och Jönköping.
1

Ctn:dningsman rcgcringsr[1dt:l Sture Lundell.
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Einss\}Tcl.serna i SlnL·khnlms. Östergötlands. \-1almöl1us. Götchnrgs och
Bohus samt Viisternorrlands liin. lllerviirdeskalleutrcdningen (f'i ]971 :05).
f'iireningen auktoriserade revisorer. Föreningen Sveriges taxcrinl;(srevisorer.
Kooperativa fiirhundet (Kfl. Landsorganisationen i Sverige 1LOJ. Lanthruk<trnas riksfiirhund 1l.Rl:l. Svenska revisnrsaml'undet. Sveriges advokatsamfund. Sveriges fastighetsiigarel'örbund. Sveriges jortl:igarel'iirbund. Taxeringsn;imndsordforandenas riksforbu nd 1TOR l. Tj;instem~inncns cclllralorganisatinn ITCO) salllt Viinerskog ek. för.
Yttranden över bet;inkamkt har dessutom inkommit från J;insstyrclsema i
Kalmar. Hallands. Skaraborgs. Viirmlands och Örebro liin. delegationen fi.ir
företagens uppgiftsliimnande !DEFU> samt frän Sveriges fiireningsh<inkers
förbund.
LRI'. Sveriges fiireningshankers J'\irbund och Sveriges jortfagareförbund
har hiin\·isat till yttrande a\· Lantbrukarnas skalledelegatinn.
En samm;1nsUllning <1v remissyllrandena över förslaget till en ny jordhrukshokforingslag bi.ir fogas till protokollet i della iirende snm bilaga_,.
Jag a\·ser att i della Jagstiftningsiirende ta upp utredningens forslag till en
ny jordbruksbokföringsl;tg. Utredningen har också foreslagit vissa iindringar
av bestiimmelserna om skyldighet all utan anmaning avliimna kontrolluppgifter enligt 37 ~ Tl.. lJtn:dningen har bl. a. föreslagit all den nuvarande
uppgiftsplikten l'iir uppköpare av olika jordbruksprodukter skall avskaffas.
Jag har erfarit att frägor om skyldigheten att liimna kontrolluppgifter niir det
giillcrjnrdbruks- och skogsproclukter kommer all behandlas inom ramen för
det s. k. RS-projektet. dvs. det förberedelsearbete rör reformeringen a\·
taxcringsorganisationen i forsla instans som hed rivs gemensamt av RSV och
statskontoret. Enligt min mening bör stiillningstagandet på denna punkt
ansU1 i avvaktan på resultatet av detta arbete inom RS-projcktel. Utredningens 11.irslag i denna del har diirför himnats uwnför den l'i"il,iamlc
fra 111s1iil 1ni ngen.
Den l juli 1978 infördes genom avtal en siirskilt socialt forS:ikringsskydd
för lantbrukare. Detta förs~ikringsskydd omfollar tre delar. niimligen arbetsskadcJ'i}r<ikring. grupplivförsiikring och gruppsjuk försiikring. Det J'iirutsat tes
i samband med att delta forsiikringssystem infrirde.-; all de skattcr:ittsliga
frilgnrna sk u Ile lösas senare och alt det diirvid skulle vara n;tt u rligt all anknyta
till de beskattningsregkr som giiller fcir motsvarande forsiikringar pii
arbetsmarknaden (Se prop. 1977/78:154 s. 70). Eftersom dessa ny;1 for<ikringsJ'ormcr rcd;1n har hiirjat tilliimpas iir det angeliigct att de skatten1iissiga
frågorna blir Jiista s{1 snart som miijligt. Jag kommer i det J'iiljande <tll liimna
förslag till en s<'.tdan skallemiissig reglering.
Jag kommer vidare all ta upp ell par fr[1gor som giiller bcskallningsrcglcrna
\'id arrende1Örh[1llanden. Riksdagen har. med anledning av en motion i
saken. begiirl alt regeringen skall l~igga fram förslag nm vidgade miijligheter
all fä tilliimpa rq:lcrna om S:irskild skatteher~ikning for ackumulerad
inko111s1. Enligt den ~tr Jt172 inf(irda jordabalken sk;tll det ske en el\unomisk
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uppgiirdse rncllanjord;igan: uch arrendator. inte bara. som tidigare var l"allct,
niir arrendeflirhilllandL: upphiir utai1 ocksii i samband med att arrendeavtal
forliings. I'. n. Ji1r siirskild skatteber;ikning inte ske fiir ersiittningar som utg[1r
i samband rrn.:d fiirliingning av arrL:rnkavtal. Jag kommer i det liiljandc att
fiircsJ;i att reglerna om <irshild shatll'beriikning anpassas till de L·ivilriittsliga
bestiimmelserna. Samtidigt J(iresl~1r jag en viss kompkttering a\ reglerna f(ir
inkomstbeskattningen av en arrendator som under arrendetiden uppbiir
crsiittning frän jordiigaren.
Svenska Samernas Rikstlirhund tSSR) har i en skrivelsc till regcringcn
begiirt \"issa lagiindringar som har samband med den reform a\ hcskattningen
av renniiringen som genoml(irdc.-, [1r 1<J76. Jag kommer att behandla ett par av
de friigur som SSR har aktualiserat. Den cna frirgan giillcr bcriikningL'n av
ing[mgsviirdet J(ir stamdjur i samband med iiverg[mg till bokf"l_iringsm;issig
redovisning. Den andra frägan giillcr uttag av merviirdeskatt p[1 vissa
ersiittningar till medlem i sameby.

2 Bokföringen inom jordbruket
2.1 Inledning
Inkomst av jmdbruk mcd biniiringar och av skogsbruk hiinförs \·id
inkomstbeskattningen till inkomstslaget .ionlbruksfastighet. En grundliiggantlc regel vid denna beskattning iir att inkomsten skall bcr:iknas separat !lir
varje förviirvsblla. I inkomstslaget jonlbruksfastighet behandlas varje
fastighet. fostighctsdeJ eller komplex av fastigheter som i iigarens eller
brukarens hand iir att anse som en förvaltningsenhet som en f(ir\·iif\ skiilla.
Tidigare skulle inkomst av jordbruksfastighct redovisas enligt den s. k.
kontantprincipen. Denna rcdovisningsprincip innchiir i huvudsak att
kontanta inkomster och naturallirmåner under ett beskattnings{1r tas upp
som bruttointiikt och att avdrag ffir göras for s[tdana kostnadcr ~om har
bctalats under beskattningsärct.
Ar 1951 tillkom regler som gjorde det möjligt att redovisa inknmst a\"
.inrdbruksfastighet enligt bokfiiringsmiissiga grunder. \'id denna redO\ isningsmctod beaktas inte bara kontanta inkomster och utgifter utan ii\·en s. k.
halansposter. th·s. varurnrclringar. \"aruskulder och lager vid heskattnings[irets bi.ir.ian och vid dess slut. Avdrag f(ir kostnader för hyggn~1der och
invcmarier medges hiir i form av \·:irdeminskningsavdrag.
En fi.iru tsiitt ni ng för att inkomsten vid taxeringen sk u lk heriik n~1s en Iigt
boJ..förings111iissiga grunder \ar att jordhrubrcn fliljcle f(ircskrif"tcrna i den
samtidigt tillko111na forordningcn I 1951 :793llllll sk\·Jdighet for vissa idkare a\·
jordbruh L'ilcr sko!,!sbruk att fora riiJ..enskaper som undcrlag llir taxerin!! ruhriken senare iindrad till "j11rdbruksbokforingslagen··.
Redo\"isningsskyldighetcn enligt .iordbruksbokl(iringslagen iir i allt dsent-
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ligt reglerad p<i samma <itt som tidigare giillde tör hanJdsbokforingen enligt
I')2'> ttrs hol\lliringslag. En vi I\ tig sl\illnad iir cmelknid all denna rcdovisningssl\yldighet inte medför de civilriiusliga verl\ningar som följer <1v
n:dovisningsskyldighet enligt allmiin bokföringslag.
Ar 1972 beslöts om en genomgripande reform av jmdbruksheskanningen
!prop. 1972:120, Skl: 11)72:67. rskr 1972:343, SFS 1972:741-747). Reformen
innebar att det skulle ske en obligatorisk övergång från kontantmlissig till
bokföringsmässig inko111s1redovisning. Denna obligatoriska övergång till
bokföringsmlissig redovisning har skt:tt i etapper O\:h det nya systemet skall
tilliimpas av samtliga jordbruk;irc senast fr. o. m. 1980 års taxering. 1972 års
reform av jordbruksbcskattningen innebar betydelsefulla lindringar i det
materiella regelsystemet och en anpassning till de principer för bokföringsmii~sig redovisning som giillcr for inkomstslaget rörelse. Det bör nlimnas au
jordbruksbokforingslagen endast i mycket begriins;id omfouning berördes av
1972 års reform. Regelsystemet i jPrdbruksbokföringslagen bygger alltså
fortfarande i allt viisentligt på vad som giillde tidigare enligt 1929 års
boktbringslag.
1929 års bokföringslag har efter ett omfattande utredningsarbele ersatts av
en helt ny bokföringslag (prop. 1975: 104, LU 1975176: 15. rskr 1975176:205.
SFS 1976:125) som triidde i kraft den I januari 1977. Genom den nya
hok föringslagen har del skapats eu mndernt och grundliiggande system för all
redovisning. Lagen skall i princip tilliimpas av alla niiringsidkare. Ett
uttrydligt undantag giiller emellertid bl. a. för enskild person som driver
jordbruk eller skogsbruk. dvs. för s~!dana niiringsidkare som omfallas av
jnrdbruksbokforingslagen. Vid utformningen av reglerna i den nya bokföringslagen har man lagt stor \'ikt \'id all försöka tillgodose olika skattemiL~siga
aspekter. Della ;ir siirskill tydligt i fråga om de regler som giiller för
verifikationshanteringen och årsbokslutet.
Inom jordbrul\s- och skngsn;iringarna har ut\'ccklingen på redovisningsomrädet i allt dsentligt fiiljt del mönster som giilkr för niiringslivet i övrigt.
Jordbruksbukforingslagcn har emellertid inte anpassats till denna utveckling.
Som jag nyss har antyu bygger denna lag rortfarande i stora delar på vad som
tidigare giillde för handclsbokf()ringen enligt 1929 ärs b\Jkföringslag. Regelsystemet i jordbruksbokfiiringslagen iir med andra ord foräldrat, vilket iir till
nackdel både for det allm;inna och för jordbrukarna sjiilva. Det bör också
observeras att de nu\'mmck reglern~1 medför att sjiilva bokföringsarbetet i
vissa avseenden blir onödigt hetungande.
Det \ar mot bakgrund av den nu beskrivna utve.:klingen som den nyss
niimnda utredningen tillkallades. I bci;inkandet Riresl{1s att den nu giillande
jonlbruksbokforingslagen fr[1n år 19SJ skall ersiit1as av en helt ny jordbruksbokföringslag. Lagförslaget iir utformat sä att det i första hand tillgodoser de
krav som J"riin taxeringsmiissiga utgitngspunkter kan stiillas pi1 ett redovisningssystem inom jord- och sl\ogsbrul\sniiringarna.Denna u1g[1ngspunkt har
emellertid illle hindrat ulrednin!!en J"r[m all i betydande utstrlickning knyta
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an till vad snm giiller enligt den nya hokfi)ringslagen.
l ltredningens förslag har relllisshch;1ndlats. Bland n:lllissinstanserna råder
det enighet olll att den nuvarande n:gkringen a\· reduvisningsskyldigheten
i11lllll jord- och skogsbruksn:iringarna iir i s!Urt behov av en 11111dcrnisering.
Niir det scd;m giiller den teknik solll man l"l{ir hcgagn:1 sig ;n Wr all 1i·1 till stimd
en sådan modernisering går uppfallningarna isiir.
Jag delar utredningens och remissinstansernas uppfattning ;1tt den nuvarand1.: jnrdhrukshokfi.iringslagen iir frir;'tldrad llL"h anser alt den s[t snart som
möjligt bör ersiittas med cll nytt systern. I det följande kommer j;1g att
redogiira för min syn pä hur denna reli>rlll hiir gcnornli'1ras.

2.2

lkhon~t

a\· en särskild jordbrukshokfiiringslag

Utredningens förslag innebiir att redm isningsplikten for enskilda jordbrukare skall regleras i en siirskild förLlltning och att riills\·erkningarna av denna
rcdovisningsplikt skall hegriinsas till beskattningsomr;'tdet. I dessa avseenden
innebiir utredningens förslag alltså ingen iindring i l(irhitllande till vad som nu
giiller.
Vid remisshehandlingen har det från !lera hitll riktats kritik mot denna
uppliiggning. Man har i stiillet förordat att jordbrukarna fors in i den nya
bokföringslagens rcgclsystcm. En s[tdan ordning har ansetts naturlig av flera
skiil. Flera remissinstanser har pekat pä all den nya hokföringslagen iir så
allmiint avfattad all den utan större iindringar hör kunna tilliimpas iiven inom
jordbruks- och skogsniiringarna. De som förctriider denna uppfattning
hiinvisar också till att utvecklingen p{t redO\isningsområdet inom dessa
niiringsgrcnar har f(iljt samma utveckling som inom niiringslivet i övrigt. Det
anses cliirfor inte finnas skiil att ha två mer eller mindre parallella regelsystcm
som anger hur redovisningsskyldigheten skall fullgöras. Andra remissinstanser har godtagit förslaget att redovisningsskyldigheten lör de enskilda
jordbrukarna skall regleras i en siirskild lag. Som stöd for denna uppfattning
har bl. a. äheropats att denna redovisningsskyldighet hör ha en sniivare
innebörd iin vad som giiller för andra niiringsidkare - man har ansett att
riittsverkningarna bör vara begriinsacle till skatteomrttdet.
Fiir egen del vill jag anföra tliljande. En utgängspunkt for utredningens
arbete har varit att inom de ramar for tilliimpningsomr[1det som anges i den
nu giillande jordbruksbokföringslagen skapa ett modernt och iind;1111[dsenligt
redovisningssystem för de enskilda jordbrukarna. t:tredningen har fr;'rn
denna utgängspunkt utformat ett regelsystem i vilket man i forsta hand har
försökt att tillgodose de taxeringsmiissiga aspekterna. l\kd hiinsyn bl. ;1. till
de speciella driftsförhållandena inom jord- oi:h skogsbruksniiringarna och till
den omstiindigheten att borgeniirsint resset hiir inte gör sig giillande på samma
siitt som inom andra niiringsgrcnar anser jag det \'ara naturligt med 1.:11 sådan
uppliiggning. Min uppfattning :ir allts[t att man niir det giiller tilliimpnings0111r[1det och riittsverkningarna av redovisningsrq;lerna i prirn:ip inte hiir
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frt111g[1 tkn ordning so111 har giilll alltsedan den nu\·arande jordbruksbokl(iringslagen infördes är 195 I. Utgångspunkten biir alltsä \'ara all del i fiirsla
hand iir d..: 1ax..:rings111iissiga asp..:kl..:rna som skall lillgodos..:s.
Redan del förhiillandel all syftet med den nu aktuella regleringen inte ;ir
detsamma som for den allm~inna bokl(iringslagstil"tningen talar enligt min
mening för all man bör bibehålla en siirskild jordbruksbokföringslag. D:irtill
kommer all ii\'en praktiska skiil talar för en sädan lösning ..ii. ven om del i stor
ulstriick ning gär all sanrnrdna hestiimmelserna med vad som giil ler en Iigt den
nya bokföringslagen linns det niimligen etl behov av att reglera [\lskilliga
fragor pt1jordbrukssidan enligt ell siirskilt mönster. i\.kd den teknik snm har
anviints vid utfmmning..:n av den nya bokföringslagen skulle d..:t bli mycket
tyngande all i denna inflira specialregler för en b..:griinsad grupp n:iringsidkare. Jag vill tilliigga all det inte fri\n något h~ill har gjorts giillande all del frän
taxeri ngssy npun kt sku lie in nehiira några nackdelar all ha bestiim melserna
samlade i en siirskild f(irli.1llning.
Mot bakgrund a\' vad jag nu har anfört har inom budgetdepartementet
uppriittats ett förslag till ny jordhruksbnkföringslag.
De regler som har tagits upp i departementsförslaget iiverensstiimm..:r i stor
utstriickning med vad utredningen har föreslagit. De iindringar som föresläs i
förhällande till utredningsförslagct iir friimst föranledda av påpekanden
under remisshehandlingcn. Min kommentar till bcstiimmelserna kan diirl1ir
göras relativt kortfallad. I övrigt fiir jag hiinvisa till betiinkandet.

2.3 Förslaget till en

n~·

jordbruksbokföringslag

Innan jag behandlar förslaget i tlctalj vill jag fiirsl la upp en fräga av
övergripande natur.
Den fraga det giiller är sambandet mellan jordbruksbokforingslagen och
den nya bokfiiringslagen. Utredningens uppfallning iir all det inte hör miita
något hinder för en n:iringsidkare som iir bokföringsskyldig enligt den nya
hokföringslagen för en viss verksamhet all tilliimpa den lagens bcsliimmclser
iiven för inkomst av jordbruksfastighe1. Denna uppfallning kan ses mot
bakgrund av att den nya bokföringslagens regler i vissa avseenden iir mer
l[1ngtgåendc iin vad som föreslås i jordbruksbokföringslagen. - För egen del
anser jag det inte vara lämpligt med en sådan valfrihet. Inte minst rr;m
1axeringsmiissiga utgångspunkter iir det niimligcn angefagel all den skallskyldige f('lr sin jordbruksverksamhet 1ilbmpar eu och samma redovisningssystem llCh samma viirtlcringsregler för tillgångarna i årsbokslutet. En s[idan
ordning gör det tlessu1om liiltare all jiimföra resultatet mellan olika
hcskallningsår och skapar större stadga i sjiilva bokföringsarbetel.
Lagen har liksom i utredningens forslag rnu rubriken '"jordbruksbokfiiringslag... Frim remisshåll har päpekats att denna ruhrik iir missvisande
eftersom lagen niirmasl folier in under skatteområdet och diirlör har en mer
hegriinsad rii1:kvidd iin en allmän bokföringslag. Även om det kan finnas \'isst
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fug l\iren s[1dan kritik anser jag det inte l:impligt att ;indra den heted~ning som
har anv:ints allt sedan 1972 tirs reform a\· jurdhruksheskattningen. ,\ven den
nya l;1gen hör al ltsti

rn

ruhri ken "jordbru ksbok l'i.iri ngslag".

De 1v:1 l'iirsta paragraferna i laglörslagct bör - i likhet med ,·ad som g;iller
enligt den nya bokfriringslagen- lfaegas av rubriken "lnledamk bestLimmelser".

''
Paragrafen innehitller best:immelscr som anger vilken personkrets som
omfatt;1s av skyldigheten att fora r:ikenskaper, syi'tet med uch verkningarna
a\' lagregleringen samt en avgr:insningsregcl llir skyldigheten att uppr;itta
;\rsbokslut.
Enligt fi'irs/a s1yck('/ g:ilkr skyldigheten att föra räkenskaper enligt jordbruksbukfl:iringslagen for enskild perslm och dödsbo .~om :iger eller brukar
jordbruksfastighct. Denna best:imning av personkret-;en skiljer sig på en par
punkter frän vad utredningen har llireslagit.
Vid remissbehandlingen har det från ett par håll päpekats att :iven den som
arrenderar u1 en jordbruksfi1stighet bör omfottas av jordbruksbokföringslagen. \led h:insyn till att de arremlcavgifter som ;igaren av fastigheten i ett
sådant fall uppb:ir skall beskattas under inkomstslaget jordbruksfastighet :ir
det enligt min mening nalllrligt att jordbruksbokföringslagcn skall omfatta
;i,en sådana arrendefall. Av lagtexten biir därför framgå att lagen skall
till:impas av enskild person som :iger eller brukar en jordbruksfastighet. 1
anslutning till detta förtydligande vill jag tilliigga att n:ir det g:iller att allmänt
hestiimma griinserna för jordbrukshokforingslagens till:impningsomriide hiir
ledning kunna h:imtas fr[1n det skatter:ittsliga inkomstbcgreppe1. En gränsdragning fr<ln denna utg~ngspunkt innebiir att jon.Jbruksbokfriringslagens
hest:immelser skall tilliimpas !'lir all sädan verksamhet i vilken int(ikterna
skall heskattas som inkomst a\· jordbruksfostighet.
Enligt en uttrycklig bestiimmelse i den nya bokföringslagen giiller denna ej
f(ir "'enskild person som driver .iordhruk eller skogsbruk". Utredningen har
päpckat att detta uttryckss:itt fär anses omfatta iiven diidsbo efter persern som
dri\'it jordbruk eller skngshruk och att begreppet enskild person i utredningens lagförslag har samma innebörd som i den nya hnkföringslagen.
Fri1gan om hur dödsbon skall behandlas har berörts ;iven \·id remissbehandlingen. Det har bl. a. p[1pekats alt om dödsbon skall omfattas av
best:immelserna måste detta komma till direkt uttryck i lagtexten. l\kd den
utformning som lagtexten har l'ått i utredningens lagförslag och :iven i den
nya bokl'öringslagen har det niimligcn ansetts vara oklart vad som giiller. Ett
fortydligande pil denna punkt har ansetts niidv;indigt också av den anledningen att vissa s. k. :ildre dödsbon vid heskattningen skall följa de regler som
giiller llir hamlelsholag. Det bör tilliiggas att det vid remissbehandlingen har
rått delade meningar om vilket av de 1v{1 regelsystemcn som dessa iilure
3 R1/..:sdage11 /978/'<J. I
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diidsbun skall l\ilja.
Fiir egen del vill jag i denna fri"1ga anl"i.ira l"iiljande. Jag delar utn.:dningcns
uppt:.1ttning att del i den nya bokll.iringsl;1gen gjorda undant;1get mr enskild
person solll driver jordbruk eller skogsbruk biir anses innel;ttla ;iven ell
di)dsbo efter sadan person. [)[1 e111cllenid \"arken lagtext eller forarheten till
den nya hokkiring.-;lagen ger ett dircl\l stiid liir en s~1,bn tolkning biir det ske
ett f(inydligande pä denna punkt.
N:ir det blir aktudlt for ett di.idsbn att red1wisa inkomst rr:111 jmdbruksfostighet torde det <1 gott som undantags!iist \·ara l"räga om i"all Lbr den a\"lidne
har iigt eller brubt fastigheten. Det torde vara utomordentligt siillsynt att ell
diidsbo son1 inlc tidigare dri\·it jordbruk eller skogsbruk får 1ills1{1nd alt
llirdn·a en jordbruksfastighet eller nytilltr;ider ett jordhruksarrendc. Enligt
min 111ening liireligger det d1ll'k inte sakliga sk;il !lir att vid best:immandet ;1v
inrdhrukslwkforingslagens till:i111pningsnmr[1de göra ~11skilln;1d me\!;111 det
ena eller det andr:1 sl;1gct av diidsbon.
J;1g llireslar d:irfrir alt man i det inledande stycket i I ~ jordbruksbokfi.iringslagen sl{ir fast att rn.:ksi1 diidsbo som ;igcr eller brukar en jnrdbruksfastighet iir skyldigt att fi.ira r:ikenskaper för sin inkomst fran t:.1stigheten. Denna
:l\·gr:insning inneb:ir att iiven s. k. iilcln: dödsb1)n - dvs. s[1dana oskilbde
död.sbon sorn vid beskattningen skall behandlas enligt de bestiimmelser som
giiller för handelsbolag - kommer att falla in under jorclbruksbokriiringslagens tilliimpn ingsnmr:°ide. Jag anser detta \·;ira en liim plig: ordning. I annat 1:.111
skulle ett diidsb11 kunna bli trnnget att byta rcgclsystem trots att verksamheten ut[ll sett bedrivs i ofiiriindradc former. Detta skulle vara till nackdel inte
bara för di.idsbnet utan ;in~n fr;'1n taxeringssynpunkt.
Jag vill i detta sammanhang göra ytterligare ett förtydligande. Det har\ id
remi.s.shchandlingen p[tpckats att det inte iir ovanligt att 111;1kar som ;iger cn
jordbruksfa~tighet gemensamt bedriver verksamheten i fmm av ett enkelt
bolag. 1-'Jtersom uttrych·t "en.skild person" rent spr~1klig:1 inte 1:icker S:ilbna
1~111 har det ansetts kunna u pps1[1 t vd sam hct om vilket regelsystern som skall
tilliin1pas. Det iir enligt min mening uppenbart att jordbruksbnkföringslagcn
skall omt:.111a iiven det fallet att verksamheten bedrivs gemensamt av t d
makar. Jag anser det s•1kna betydelse i sammanhanget om verksamhet..:n
d;irvid m[\11iinda kan anses ha dri\·its i "..:nkelt bolag". - Jag vill med
anledning av ett p[1pekande vid remissbehandlingcn till:igga att d..:t naturligt\·is inte mi.\t..:r nt1gnt hinder mnt att ha en gcmensam red11\ isning n:ir
verkamheten bedri\s a\ flera personer tillsammans.
Mot bakgrund av vad .iag nu har anmn har i departementsförslaget utsagts
att skyldigheten att fora r:ikcnskapcr g:ilkr fiir enskild person, s11m :iger eller
brukar en jordbruksfastighet. sa1111 f'iir dödsbo som :igcr eller brukar s[1d•1n
fastighet. Denna beskri\"11ing a\ den p..:rsonkrets som skall omfattas a\·
jordbru ksbokföringslagen iiverensst:im mer •il lts[1 inte helt med den nu
giillande lydelsen av motsvarande undantagsbestiirnmclse i I ~andra stycket
l<irsta meningen i den nya bnkfliringslagen. För att uppn[i samst:immighet
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111dlan de hitda la)o!arna biir sist n:inmda rq!el :indras. Förslag om en si1d;m
f\iljd:indring har utarhe1<1ts ct"ter salllr;\d med chd'cn fiir justitiedepartementet.
I detta sammanhang aktualisera.'> fragan om ett fi.irtydlig;1nde hiir -;k..: lll'ksi1
a\· u11da111agshL'st:imlllclscn i I ~ andr;1 st)'CKL'I andr;1 meningen i den np
bol\J(iring~lagcn. Jag erinrar 0111 :tll jag denna dag J;iggcr fram f\irslag om
ink11msthcr:ikning enli!,!l hokforingsm:issiga grunder i inl\omstslagct :innan
L1stighe1 ni. rn. lprup. JlJ78/7ll:-12>. lk1riiffandc u1hyrning av fostighct g;iJ!cr
cnli)o!t nyssn;illlnda undantagsbcst:imlllclse ;1tt enskild person snm hyr ut
hyggn;1d elkr tkl a\· byggnad :ir hokforingsskyldig for vcrl\samhcten. om
uthyrningen :ir all anse som hotell- elkr pensionat rörelse eller llinfattar mer
:in td J;igL'nheter som regclm:issigt lwrs ut nd1 inte utgör dela\· egen hustad .
.\ven pii denna punkt :ir det allts;"1 oklart om undantagsregcln :ir till:implig
1xksä 1x1 di"idsbn L'flcr person som l1<1r oml~ttlats av regeln .
..\ \ lörarhetena till undantagsregeln fr;1111g:ll" all det med h:insyn till bl. a.
hyrcsg:istcrn<1s intresse fur anse11s angel:ig.:'l all all egentlig uthyrnings\erksa mhet om fat ta~ av ho!\ fiiringssk~·Jclighel 1prnp. J97~: l 04 s. 140). 1-"r<in denna
synpunl\t :ir det allts<'t ovidkommande om uthyraren :ir enskild person eller
di'>dsbn eller ann<lll juridisk person. vars bokfiiringsskyldighel i övriga
avseenden följer samma rC)o!lcr som g;iilcr för fysiska personer, t. ex. stiftelse
och ideell förening.
Fftcr s;1mriid med chefen förjustitieclepartem.:'ntct fr\resfö_iag all undantagsbcst:immclsen i I ~andra stycket andra mcningcn i den nya bokfiiringslagcn :in dras st1 all den nm fall ar. llirutnm enskild person. döds ho, st iftclse och
ideell fiirening.
Vid remis.~behandlingen har påpekats att frägan om htikli:iringsskvldighctcns nmfottning h;tr hctydcfsc fiir tilliimpning.:'n av \·issa flirfattningar på
ska11c11111r:1de1. Linsstyrclsen i Östergiitlands !:in har t:ist uppm:irksamhctcn
p;i att best:i111111clscrna om kassainventering och granskning av \'arulagcr
m. m. vid wxcringsrcvision i 56 ~ I nwm. sisia s1ycke1 TI.. sann forcskriftcrna i den s. k. invcntcringsforurdningcn - fiirordningcn t !955:~57) om
in\·entering a\· varulager ll_ir inkomsttaxeringen - endast g;illcr for bokföringspliktiga n:iringsidkarc. Enligt l:insstyrelscns mening biir dessa regler nu
utvidg;1s till att omfatta iivcn enskilda jordbrukare.
\led anlcdnin)o! a\· dessa pitpekanden vill jag anli'ira fol_iandc. Genom d.::
ifrC1ga\·,1randc hestiimmclscrna i 56 ~ I mum. TL. har den fiskala sidan fatt
mö.ilighcter all \'id taxerin)o!srevision hns bokf\iringspliktig skallskyldig
\'Crl\st:illa kassain\·cntering och all gran.sl\a \·arulager samt maskiner och
andra för stadigvarande bruk ;n sedda inventarier. Den angirna hegriinsningcn till .. hokfiiringspliktig skattskyldig" fiirklara~ av all hest:immeberna
tl>rutsiiltCr all den skattskyldige har Cl\ ordna! rcdovisningSS\"Slelll f()r
bokforingsmiissig r.:'thi\·isnin)o!. Genom den obligatoriska i.ivcrgiingen till
hokl(\rin)o!smiissig redovisning av inkomst av jordhruksfastighct llCh skyldigheten all fora riikenskapcr enligt den nvajordhrukshokfiiringslagcn l\ommer
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det :111 .sl-.apas llirut-.iittningar fiir att hL'Slii11111h:-lsc~rn:1 skall kunna tillii111p:1s
(1..:k<"i niir det g;illcr enskild;1Junlhrukare. Jag :inser all det finns ett beho\' av
:1ll kunna lilliimpa beslii1nmclserna :i,·cn fiir dess;1 och l(ircsliir all de niimnda
hesliimrneherna i 56 ~· I nlllm. TI. iindras i enlighet med \·ad j;ig nu har
.sagt.
?\iiir del i;iillcr fr<'igan om all ul1·idga tilliimpningsomrädct flir den s. k.
imcnteringsliirordningcn :ir pga\ en annan uppfottning. Hireskril'terna i
denna liirl;lltning iir utformade spcL·icllt med tanl\e p:1 \'arulagerhanleringcn
hos riirclscdrivandc niirmgsidkarc. Dessa li.ireskril'ter kan inle utan vidare
tilliirnpas !lir \'iirdc<illningen av· nl'ta hemmaproduL·crade - lagenillg[tngar i
i(mlbrul\. t\fot denna b;1hgrund l\Ch däjag f. n. inte iir beredd <1\l la st;illning
t i11 nm det ,·er!\ Iigen li nns ct t behov a\ S:irsk iIda inventeri ngst<iresl\ ri fler l'iir
iurdhrukets del h<tr j:1g liinrnat denna frt1ga !11 sidan. - Diiremot hiir det giiras
L'n redaktionell ;indring i den ii'r:°1ga\-;1r:111dc fiirl'atlningcn. Enligt lagtexten
l I ~) gj\lcr i1wemeringsfi\nmlningcn !lir sk<!llskyldig "som iir pliktig att fora
handclshikkcr". Jag föro::sltir att della ut t rvck ersiitts med "bokföringsskyldig
enligt bokl'i.iringsbgen ( \ 976: 125)''
Enligt utredningens försl;ig iir r;ikenskaperna avsedda att 1j;ina snrn
"underlag !lir taxeringen". Della llllr~·L·kssiitt har kritiserats vid remissbehandlingen. Man har menat all en .sitdan ;indam~1lsheskrivning ;ir alltför snii\·
eftersom riil-.ensl\apcrna skall hilll<t underlag inte bara för inkomst- och
fiirmi.igenhelstaxeringen utan ocksil i'iir her;ikning a\· merviirdeskall och l'iir
redm·isning a\· Ullskatt. Enli!,!t RS\':s mening bör r;ikenskaperna dessutom
\'ar:1 upplagda pii ett st1dant siill <lit skattemyndigheterna l'i'1r miijlighcter att
hcdii111a nm skl·ldigheten all liimna klmlrnllupp!,!ifler fullgi.irs pi'1 r:ill S:itt.
Jag vill med anledning a\· denn:1 kritik erinra nm all ett a\· de ldmsta
111oli\'Cn l(\r att man p{t jordbruks- nch skogshrukssidan hör ha en s:irskild
reglering vid sidan <tv den allmiinna hokfiiringslagen,;irjusl möjlighctcrn:1 all
LEirigenorn kunna ta 11;insyn 1ill den speciella skattesilllatiorn:n. Utredningens hun1duppgih har ocks[1 varit alt l'iirjordhruks- och skogsn;iringarna
skapa ett redm·isningssystcm so111 p<'t ett iindam[1lsenligt s;itl 1illgodoser clet
allm;innas olika skatteintressen. l 1lredningen har emellertid inte funnit
anledning att li\resl[1 .<irskilda lliresl\rifler för att <ikra underlaget fi.ir t. ex.
men·:irde.skalle- eller kiillsl\alleredn\ isn1ngen. lnle heller jag har runnit <lll
det la skulle vara nöd,·:indigt. So111 utredningens lagfors lag :ir utformat fitr det
enligt min mening anses t:iL·b de kra\· som kan stiillas pii ett redovisning.'isystcm sorn skall till:in1pas generL·lll a\· en..;kilda personer som bedriver
.iordbrul\ eller sl\ngshruk. Den a\· utredningen föreslagna ;imlarni1bhcskri\ningen - som f. ii. har sin mnts,·arighct i den nu g:illamle iordbruk.shnkfriringslagen - hiir d:irl\ir k1-;1rsti
. lndru s/\'ckl't innehitller en hesUrnmelse som anger ,·ilka n:iringsidkare
som skall vara undantagn;1 fri111 skyldigheten all uppriit la :1rshokslut.
Utredningens l\irslag pt1 denna punkt inneb:ir all niiringsidbr.: i \';1rs
n·rksa m het den ar\ iga hru llnnrnS:ill ni ngss u m m:1 n nmmalt u mlersl iger
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200 000 kr. blir uml;1nl:1gn:1 fi·tm skyldigheten ;lit upprii!l<i t1n;bokslu1. Lnligl

den mots\ arande regeln i den nya hokli"iringslagen hehii\·er t1r-;hnl-;-;lul inte
uppriiltas a\ enskild niiringsicll-;are snm driver sin verk'i<llllhct utan hi1r;idc a\
flera iin tvi1 (irsan'iliillda personer och i vars rörelse den ;lrliga hrut100111siillningssumman undersliger 200 ()()() i-;r. I sin nrn1iverin12 1ill llirsla12et har
u1rcdnin12en rramhällil all fknalcl a\· de mindre jnrdbrui-;en iir familjejordhrui-; diir arbelel uttlirs av 1":1miljemedlemrnarn;1 och all det diirfrir inte iir
liimpli!,!1 all, si1som har si-;e\\ i den nya bnUiiringsl;1gen. la h;insyn till antalcl
!1rsanstiillda i 'eri-;samheten. Det foreslagna 12riinsdrdet pii 200 ()()() kr.
medflirenligl u1redningen all det helt iiven·iigamlc anl<ilelJOrdhruk kommer
all umla111as friin si-;yldighelen all uppriilla iirshoblut.
lltredningens liirsl:ig att ;inkn~ la gr:insviinlct 11.ir skyldigheten all uppriitta
[trsboi-;slut till en brulll>Omsii11ningssumma ut1rycl-;1 i ett fas1 penning,iirde
har vid remissbehandlingcn kriliserats frilll !lera hf1ll. \Ian har i sliillet
fi.irordal all griins,·iirdel siitls i relation 1ill cll visst antal basbelopp enlig! lagen
1J962:381Jom allmiin fi.irsiikring. LRF har foreslagil all griins,·iinkt siitts till
25 basbelopp.
hiregen del vill jag anföra följande. I likhet med vad som giillcrcnligt den
nya bokföringslagen biir de mindre njringsidkarna enligt min mening 'ara
umlan1:1gna friin skyldigheten att uppriilla {1rshok~lu1. ~iir det giiller all giira
en a\ griinsning a,· denna grupp kan man tiinka sig olika li)sningar.
Utredningen har disku1era1 miijlighe1erna all göra griinsdragningen med
ulg<lngspun"l i en viss arealstorld p<I jnrdhrukel eller eller fastighetens
iaxeringsviirde. Med hiinsyn till de stora varialillnerna mellan jordhruk i olika
delar av landet niir del giiller arealer och laxeringsviirden har u l redningen inle
ansell det vara liimpligl all u1ny11ja en siidan teknik. Den a,· utredningen
föreslagna metoden all anknyta griinsv:irdet fi.ir skyldigheten alt uppriitla
iirshokslu11ill den [trliga hru11oomS:i1tningen iir emellertid enligt min mening
inte heller den helt inviindningsfri. Det sammanhiinger med all hruuournsiillningssumman i cl\ och samma jordbruk av olika anledningar kan \ariera
hligst ,·iisentligl frön {ir till iir. Det kan d[1 bli en rcn 1illflillighc1 om
tirshnksl ut.-.;hestiim melserna ska Il tilliim pas eller ej. T rnls ill\·iind ni ngar av
delta slag iir ja12 a\· den uppfouningcn all en griinsdragning baserad p[1
hruttoomsiillningen iir den mest iind;imMscnlig.i liisningen. 1\-lcd en smidig
tilliimpning "' en siidan regel hiir det ncksi1 g[1 all undvika eller mildra
nliigenheter a,· del slag som jag nyss har niimnt.
:-.·lin uppfallning iir alllsii all skyldighctcn alt uppriilla i1rshokslut biir
anknytas till brutlnnmsiillningcn pii jordbruksfaslighctcn. Jag uelar den \"id
remisshehandlingcn framförda uppf<ittningen att det iiren klar fl)rlkl om man
kan undvika all en omsiillningsiikning som enhan it1erspeglar penningviirdels !"all utliiser en mer omfatlandc reduvisningsskyldighel. Som har
li"ireslagi IS sker de tu enklast genom all gr:insviirde1 anknyts l il! cl t ,. i.sst <ml;tl
ha.shelnpp enligt lagen om allmiin forsiikring. Jag. lfaordar all del infors en
regel som innehiir all skyldigheten att uppriilla i1rshnkslu1 intriider niir den
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iirliga bru1toums:i1tningssumrnan iiversliger 20 basbelopp. I dagens penning\·:irde inneb:ir dell<1 all gr:insv:irdet blir 252 000 kr. ~kli denn;1 gr:ins ktlmmer
endast en mindre del av n:iringsidkarna p:i jord- och skogshrukssidan all
1imf;111;1s av [irsbnkslu1sbes1:immelserna. I lik hel med utredningen anser jag
all gr:inw:irdel i vissa fall blir kunna överskridas utan all det la skall medJ()r;1
skyldighel all uppriill<1 :irsbokslut. Jag l:inker n:irmast p[1 del l~tllc1 all
bru11ooms:i1tningcn elt år av en lilJJ:illighet - beroende t. ex. pä att det har
skett en om fallande skogsavverkning pii fastigheten - ö\·crstiger griinsbcloppet. Kan den skattskyldige i ett si1dan1 fall visa all del inlc :ir fr[1ga om en
hes1itende omsjttningsökning hör han in1e vara lvungen att uppriilla
arsbokslut. l'ör lydlighe1ens skull vill jag niimna all ullrycket "brullnomsiillningssumma" :ir h:im1at frän avgr:insningsregeln i I ~ lj:irde stycket i den
nya bokföringslagen och alt del bör ges samma innebörd som i sistn:imnda
Jag. De1 inneb:ir att poster som lig!,!er utanl!ir r:ikcnskaperna men som s1'all
behandlas som intiikter i skatteh:insecnclc - l. ex. viirdct av hostadsi(1rm:m
och bilförmån - ej omfott,1s av detta begrepp. I övrigt h:invisar jag till de
anvisningar till ledning för tol1'ningen av begreppet brutiooms:ittning som
har utfärdats av bokforingsn:imndcn IKFS 1977:13 och Bf'l\:5).
Efter samrilcl med chefen för justitiedepartementet föreslärjag all det införs
en motsvarande ordning iiven i den nya bokföringslagcn. Den nuvarande
avgr:insningsregcln i I ~ fj:irde stycket i den nya bokföringslagen bör allts:i
crs:ittas med en regel som motsvarar vad jag nyss har förordat för jordbru kels
clel. Jag vill erinra om all en s[1dan :indring i den nya bok fiiringslagcn har
st:illts i utsikt i ett tidigare sammanhang <se prop. 1976177: 18 s. 16).
Det 1rcdi1· s/l1-k.1·1 behandlar frt1gan om de riillsliga \·crkningarna av
skylclighe1en all fora riikenskaper enligt jorclbrukshokforingslaµcn.
Enligt utredningen skall jordbrukarnas skyldighe1 all föra riikenskaper
enligt jordbruksbokröringslagen inte medföra etc "civilr:ittsliga verkningar"
som följer av den allmiinn>I bokföringslagstiftningen. Med uttryckel "ci\·iJrättsliga verkningar"' torde utredningen ha menat all det i {1tskilliga
forfattningar p[1 det civilriittsliga området finns hestiimmelser diir det i oli1'a
avseenden stLills siirskilda krav pii de n:iringsidkare som :ir bokf!.iringsskyldiga. Det bör i sammanhanget p:°1pekas att den nuvarande jordbruksbokröringslagen innchäller en best:immelsc enli!,!t vilken skyldighelcn all föra
riikenskaper enligt den lagen "vid tilliimpning av allm:in lag icke skall anses
inncb:ira all n'.iringsidkarcn iir pliktig att fora handelsbi.ic1'er".
Jag anser i li1'hct med utredningen att det finns bcho\· av en uttrycklig
bestiimmelse om riittsvcrkningarna :iven i den nya laµen. Den bör utformas
efter förebild av den nyss refererade bcstiimmelscn i den nuvarande
jorclbruksbokforingslagen. Som hovr:illen över Sk[1ne och Blekinge har
pttpekat hiir uttrycket "'allmiin lag .. crsiitlas med uttrycket .. annan Jag".
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Paragrafi::n inneh{1Jler vi.ss:1 allmiinn:1 hestiimmelser om hur redovisningsskyldigheten skall fullg(iras.
Fnligt /iirs111 \lrci'1'1 skall redu\ isningsskyldighcten fullgöras pi1 siitt som -med iakttagande av vad som iir allmiint brukligt inom jordbruks- och
skogshruk'>niiringarna - överensstiimmer med god redovisningssed. Vidare
har det i\ire.skrivits att RSV skall liimna riid och anvisningar for hur denna
redm isningsskyldighet skall fullgöras.
i:r:rn remissh:!IJ har fon~slagits all det fiirsta lctlct i detta stycke. som i sak
Ö\ ercnsstiimmer med utredningens fi'irslag. utformas p:"1 ett s{1dant siitt att det
med större tydlighet framg{1r att redovisningen enligt jordhrukshoklöringsl:igcn skall tillgodose de u.xcringsmiissig:1 aspekterna.
Jag har inte funnit sbl att tillgodose detta önskemäl. Jag vill erinra om att
utredningens förslag i denna del hygger p[1 hesUmmelserna i 2 ~ i den
nu\'aramk jordhrukshokforingslagen och att syftet med den nu forcslagna
lagregleringen ;ir detsamma som tidigare. Genom föreskriften i det första
stycket att riikenskaperna skall hilcla underlag för taxeringen anser jag att man
tillriickligt tydligt har markerat jordbrukshokföringslagens anknytning till
skatteområdet.
Det hör i sammanhanget framhållas att den andra föreskriften i detta stycke
- att det skall ankomma p[1 regeringen eller RSV att liimna råd och
anvisningar för hur redovisningen skall fullgöras - är direkt föranledd av
denna anknytning till skatteomr:1dct. Vid remisshehandlingen h:.ir fn'm ett
par Mil päpekats att det inte iir liimpligt att tiJJ;igga hnkfiiringsniimnden
uppgiften att liimna anvisningar för tiJJ;impningen av en lag som i första hand
iir avsedd att tillgodose de taxeringsmiissiga aspekterna. Jag delar denna
uppfi1ttning. Bokföringsniimnden iir ett auktoritativt expertorgan f()r rena
hokfi.\rings- och reclovisningsfrt1gor och har till uppgift att friimja utvecklingen av god redovisningssed i företa!,!ens hokfi.iring och offentliga redovisnin!,!. Niimndens organisation iir anpassad till dessa arhetsuppgifter och hör
enligt min mening inte iindras för att speciellt kunna beakta olika skattemiissig:1 intres,en i den enskildajordhrukarens redovisning. Det ligger enligt min
mening n;irmare till hands att tilliigga RSV denna uppgift - siirskilt med
h;insrn till att verket har att :.illmiint friimja en riktig och enhetli!! tilliimpning
a\· n.ireskrif'terna p{1 skatteomrf:tdet genom r:1d och anvisningar. Det iir ockst1
den lösning som RSV försinclel har förordat. Jag vill tillägga att vadjag nu har
foreslagit inte innehiir att bokföringsniimndens uttalanden skulle sakna
hetvdelse fiir hur jordhrukshokforingslagen skall tilliimpas och för hur RSV
skall utforma sina r:1d och anvisningar. Genom jordbruksbokfi:iringslagens
hii1wisning till hegreppet god redovisningssed torde det tviirtom bli s[1 att
hnkliiringsniimndens uttalanden i redovisningsfrågor kommer att få en
a1 giirand~ hetydelse iiven for utvecklingen 1xl jurdbrukssidan.
\'id ren1issbehandlingen har liinsstyr.:lscn i Malmöhus liin efterlyst regler
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som anger hur anskallningsdrdel for hemmaproducerat lager skall beriiknas.
Jag har inte ansett del var<1 Eimpligt alt uppta reglera\' del slaget i lagflirslaget.
Det smidigaste siillel iir alt RSV med stöd av sill bemyndigande alt liimna
anvisningar for hur rednvisnings~kyldighelen skall fullgöras ger jordbrubrna viigledning för hur s{1dan:1 beriikningar biir utforas.

Denna paragraf innchiiller bl. <1. en dctinilitin a\ begreppet affärshiindclse.
Bestiimmelserna iiverensstiimmer i sak helt med 4 ~i den nya bokl'öringslagen. I förhållande till utredningens forslag innebiir Jet la :1ll departementsförslagel har kompletter;tts med det i bokföringslagen an,·iinda ull rycket ··alla
föriindringar i förmögenhetens storlek och sammansiittning". ;\ v förarbetena
till elen nya bokföringslagen framg[ir all den diir anviinda definitionen iir
a\'sedd all tiicka t. ex. det fallet att det sker ett byte av tjiinstcr mellan tv<!
bokföringsskyldiga . .\ven en st1dan transaktion resullerar nfo1ligcn i föriindri ngar i förmögenhetens storlek och sammansiittning. Transaktioner a\· detta
slag skall givet vis bokföras iiven inom jordbruket. Dclinitionen av alfarshiindelse i jordhruksbokföringslagcn bör diirflir öYcrcnsstiimma med vad som
giiller enligt den nya bokföringslagen.
Med anledning av ell päpekand-= vid remissbchandlingen vill jag vidare
fr<1mhålla att den t\)reslagna ddiniti(men a\' begreppet affarshiindelse får
anses innefalta iiven s{1clana uttag a\ förniidenhcter och produkter från
jordbruket eller skogsbruket som görs för alt an\·iindas för avdragsgilla
underhälls- och reparationsarbctcn. St1dana uttag innebiir niimligcn att
förmögenhetens sammansiittning iindras.

4 ~

Paragrafen inneh~liler bes1:im111clser om verifikationer. De motsvarar vad
som gäller enligt 5 ~ i den nya hokmringslagen.
I utredningens lagforslag har den nya bpkfl:iringslagens hestiimmelser om
gemensamma verifikationer uteUmnats. Utredningen har .som motiv for
detta åheropat alt det inom jlirclhruket mycket S:illan förekommer alt
afförshänclelserna för en st1dan omfottning att gemensamma verifikationer
behöver andndas.
Flera remissinstanser har en annan uppfattning. Del har hl. a. påpekats att
det inte är ovanligt all det inom jordbruket förekommer massforsiiljning
direkt till konsumenter av potatisochjordguhbarm. m. Enligt LRFiirdet inte
heller ovan! igt att fiirsiiljn ingen ;I\ s<lda na prod u ktcr sker t iIl sjiilvplcll·kare.
Mot bakgrund av att det s[liedes finns fall diirdet kan fiin.'ligga ett behov av att
kunna utnyltja gemensamma verifikationer vill jag inte motsiitta mig alt
bestämmelser härom tas in i den nya jordbrukshokföringslagen.
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I paragrafen ges best:immclsn 11m grundh11ldi.iri11g.
Som hU\'Udregel i rriig<i nm tidpunkten for h11kriiring <i\' l'tirdringar och
skulder fiiresliis enligt t111dm .111Ckt'I att st1dana pthlcr sk:1ll hnklör:1s s:'1 sn:1r1
det kan ske sedan faktur;1 eller annan handling. som tilll\iinnager anspr[ik p[1
vederlag. utfardats eller mottagits eller st1dan handling bort föreligga enligt
god affärssed. Fri111 denna hun1dregel har i det fr<'d!C .1tl'Ck1·1 intagits
undantagsbestiimmelser som gc·r _jordbrukaren riitt att al1\·iincla den s. k.
piirmmetmkn. Dessa bestiimmelser. som ii,·erensst:immer med utredningens förslag. innehiir att hnkfliringen av tiirtlringar uch ;;kulder Lir driija till
dCSS betalning sker. en f(irutsiillning l(ir tlt'lt<I iir dt1L'I\ :tll \erifikatiunern:I f'i"ir
obetalda f(irclringar och skulder nrdnas och !(irvarns !lir sig sii alt del
fortliipande gf1r alt rn en betryggande iiverblick över de111. \'id riikcnskapsiirets utgiing skall sa111tliga dit obetalda fordringar od1 skulder bukfi.ir;is.
Atskilliga remissinstanser h:ir uppeh:111it sig vid fr[1gor som regleras genn111
dessa hestiimmelser. Den vanlig;1ste uppfattningen hth remissinst:1nserna iir
att piirmmetoden bör rn an,-:indas generellt av de niiringsidkare som omfo11as
av jordbruksbokforingslag:en. Remissinstanser som f(iretriider denna sti\ndpunkt har hiinvisat till att jordbrukarna i allmiinhet har viisentligt t:irre
verifikationer i sin verksamhet iin andra niiringsidkare och att det inom
jordhruket normalt inte förekommer n{1gun fakturering i \';1nlig mening.
Enligt andra remissinstanser hör enskilda jordhrukarc inte II1 inta en
s:irsUllning n:ir det giilk:r tlirutsiittningarna for :1tt !':i till;impa piirmmetuclen.
Reglerna pi\ delta omr[1de hör enligt dessa remissinslanscr 'ara likformiga frir
samtliga kategorier niirinµsidkarc.
För egen del vill jag anf\ira tliljande. Red11\ isningssituationen f(ir de
n:iringsidkare som kommer alt omf'attas av den nva jurclhrukshokföringslagcn skil_ier sig p{i flera S:itt fr:'in vad s11111 ntlrm:ilt giiller fiir andra
n:iringsidkare. Jag vill s:irskilt peka p;J all en mycket stor del av de aktiva
jordbrukarna iir anslutna till den producenlk11opera1iva föreningsn:>relsen.
För denna grupp sker !lertakt afl:irslransaktioner i verksamheten dirck t med
föreningarna och den avg_jnrt ,·iktigaste \Crilikatinnen hcstt1r h:ir av a\riikningshesked som med ,·issa tidsimervall uppriittas av llircningarn:1. Systemet
inneh:iralltst1 attjordhruk:tren nnrmalt :tnlilarell 11L·h samma !(irelag inte bara
for le\'erari.ser a\· egna produkter utan ucksii flir ~ina inkiip till' crks:1mhe1en.
Fakturavolvmen hlir allts[i i cless:1 fall yllerst begriinsad. :-.len ii\en tlir de tlfta
mindre jordhruk som inte :ir :1nslutn:1 till ilireningsriirclsen innehiir siiih·a
vcrksamh~·tens karakt:ir all antalet fakturor och andra handlingar som
inneh<lller anspr{1k pil vcderfog blir hL·griinsal. Friin -;kattcm:issiga utgiingspunkter anser jag del inte 111iit:1 nt1gut hinder Jlltll att piirm111e111clen till(tts
generellt i _iordhrukshokttiringsl:1gen. I likhet med vad utredningen har
föreslagit hiir dock som villkor for att piirmmewclen skall f:t andnd:1s
föreskrivas dels :1tl verilikationerna for l)het:ilda ti1rdringar ordnas tll'h

Prop. 1978179:44
f!ir\·:1r:1s for sig <i <tll hetryggande i'1\erhli;;i-; fiirtliip<tndc finns ii\er dem, d,·/,
att samtliga uhetalda fr>rdringar PCh sl-;ulder vid r:il-;cnsi-;ap<1rets utgi1ng
h1>kkir,.;.

I paragra!Cn regleras vissa J'r:igor som berör riiken~bpsiirch omfaltning.
Enligt föreskrifterna i det trl'di1· .>11·d1t·1 rnr den som tilhimpar brutet
r:il-;cnskapst1r l:igg:t om rii!-;cnsbps;.irct till blcnder:1r. I annat fall fflr
oml:igl,'ning a\· rii!-;enskapS:iret si-;e end<1sl cl'ter tillst:111d av l:insstyrclscn.
Vid remisshchandlingen har LRF tagit upp en fri1ga som heri_ir tilliimpningen av sistniimncla regel. hirbundet har pi1pckat att enligt de ril-;tlinjer
som RS\' har dragit upp för lilliirnpningen a\' mntwaramlc: regel i elen nya
hui-;foringslagen :ir det i prirll'ip inte möjligt alt liigga om riikensi-;:ips:lrer
en hart :iv det skiilet att bokl'öringshyriiernas arhctshelastning hehl:i\·er jiimnas
ut. !\·led hiinsyn till alt de hnl-;f(iringshyrt1er som anlitas a\· jordbrukarna ol'ta
haren mycl-;et sned arhetsbclastning finns det enligt förbundet hiirett s:irskill
bcl10\ av att kunna utnyttja brutna rii!-;enskapsår.
Jag vill i anslutning till dessa p[tpekanden framhålla följande. I iirenden nm
tillst:'iml att g[1 ii\'er till brutet riii-;enskaps5r finns enligt min mening inte si-;iil
att tilliimp:1 andra normer iin vad som giiller enligt den nya hoi-;föringslagen.
Jag vill erinra om att ett \Ungt \'iigancle si-;iil för att brutna riikenskapsär 1-;om
att accepteras i elen nya hokl'öringslagen var just hokl'iirings- och revisionsbyriiernas arbetssituation. Omstiindighcter av det slaget bör diirfiir beal-;tas
iiven vid tillst{111dsgivningen enligt jordhruksbol-;foringslagen. För att tills1änd 1ill omliiggning av rii!-;enskaps[tr skall ges bör 1-;riivas att det i varje
enskilt Ltll !-;an visas att det föreligger stora svi\righetcr all erh:llla hokföringshj~ilp

vid en viss tidpunkt.

l) ~

Paragrafen innehåller \'issa allmiinna hestiimmclser om i1rsbol-;slut.
Bes1~im111elserna a\ viker pi:1 ett par punkter l'rtin utrcdningsl'i.irslaget. I detta

har upplagits elen n~·a boi-;foringslagens fiircskrif'ter

Lllll

[trshok. Dessa

föreskrifter. som innehiir att t1rsbukslu1et sit snart det kan ske och senas\ sex
mt1nader efter r:ikenskap<ircts utg[rng si-;all föras in i en bunden [irsbol-;. har
intL' t:1gits med i departementsfiir.-;laget. Enligt min uppfat1ning linns det
niin1ligen inte skiil att fr:'\n taxcringsm:issiga U\!!iingspunl-;tcr införa reglera\·
det 1:1 sl<1g.

Arsbol-;sl LllCI IM anscs vara siii-;crstiil It sum u ndcrlag !Cir ta \eri ngen

inte bara genom TL:~ bc~tiimmcbcr om si-;!·ldighe1 att siir,ia friratt 1axeringsunderlagct bev~1ras utan 11cksl1 gen11m arki\cringslöreskril"tern:1 i IX ~
lal,'f<irslagct.
Jkn andra

:I\

\'ikelsen i f(irhiill:1ndc till u1redningsl'i.irslaget hcst{1r i att

dep:1rte111ents!{irslage1 intL' inneh[il!er nitg<rn fi.ire~krift um att ~1rshokslutet
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-,kall skri\·as under a\· den rcdovisningsskyldigc. Denna

:l\'\

ikelsc :ir

l"iiranledd a\ !Orslagcl att del inte skall s1:il\as niignl krav p!i hunden
iirsbok.

Paragrafen innehaller hestiimmelser om balansr:iJ..:ningen och ell schema
mr hur denna skall upps@las.
!\frd anledning a\· ett pilpckanclc vid remissbehandlingen har del i
departementsforslagel skell en omredigering av de poster som upptagits
under ruhriken "'111 Anliiggningstillgiingar"'.
I km !i rriida11cic'

I hct:inkandct har föreslagits att den nya jordhrukshoklöringslagcn .skall
1r:ida i kraft den I januari 1979. J'vlcd hiinsyn till att riksdagen kan falla heslut i
:ircndet tidigast mol slutet av är 1978 och dt1 det bör liimnas god tid for all ge
information om de nya reglernas innehåll hör de enligt min mening inte träda
i kraft förr:in den I januari 1980. I övrigt hör. som utredningen har föreslagit.
_iorclhrukshokföringslagens ikrafltriidandehestiimmelser utformas i huvudsaklig överensstiimmelse med ikrafttr:iclandchestiimmelserna till den nya
bokföringslagen.
Under tj:irde punkten

il\

ikrafttriidandcbcstiimmclserna i utredningens

förslag har föreskrivits att den som inte :ir redovisningsskyldig enligt den
iildre lagen vid ikraftträdandet a\· den nya lagen inte behöver uppriilta
balansriikning.
t'>föt förslag innehiir au den nya lagen skall tr:ida i kraft först den I januari

I980. Eftersom inkomst av jordbruksfastighet utan undantag skall redovisas
enligt hoHöringsmiissiga grunder senast fr. o. m. 1980 års wxcring kommer
samtliga jordbrukare all vicl elen föreslagna tidpunkten fiir ikrafttr~idamlet
\'ara skyldiga all

till~impa

hestiimmelserna i elen nu giillande jordbruksbok-

foringslagcn. En regel av del slag som utredningen föreslagit (vller cHirf!ir inte
n[1gon funktion och har löljaktligen inte tagits med i clepartementslörslaget.

-~

Det sociala fiirsäkrini.:sskyddet för lanthrukarc

Inom ramen fl_ir de helopp, som har tillcrk:ints jordbruket som kompens:11ion till foljcl av knstn<idsul\'CL'klingcn nch anp;1.-;sningc11 av _iordhrukarna~
inkomster till den alln1;inna inkomstut\\?L'klingen. har under
a\·satt.s \·issa belopp för sociala ätgiirder.
;I\

satts 50 milj. kr. fi:ir uppt":i.1 gg11;1d

:t\

S~1lunda

scn~irc

ar

har fiir hudgct[1ret 197717'/I.

ett S:irskilt lörsiikrinµssystcm l(ir

idnthruk1re. \lntsvarande belopp t!.'>r hudgetttrcl 1978/79 uppg[ir till<)() milj.
kr.
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l'i1 uppdraga\ regeringen lade statens _iordbru1'sn~imnd i s1'ri\clse den .?IJ
dcccrnhcr 1977 fram hir<>l;1g riir;mde principerna !lir upphyggn;1d nch
admini.stratiPn a\ bl. a. kir.<i1'ringss\slcmct liir lantbru1'arc. h.irslaget omli1ttade L'll kompletterande SOL'i<tlt l(irs:ikringssJ.;~ dd som be.stod a\ tre dd<1r.
niimli[.!cn arbctsskadellirsiikring. gruppli\ l~irsiikring 1ich gruppsjukflir<ikring. l'örsiikringss1'ydclct avsi'1gs all administrativt utformas s[1 att LRF
tec1'nade avtal mL'd en l,!rupp l!irS:ibingsholag sum sedan efter scd\·anlig
sbdercglering betalade ut flir"<i1'ringserS:illning.
Sedan skrivelsen hade remisshehandlats ffäordade regeringen i prop. 1977 I
7X:1 "4 att lantbrukarnas <ir.skild;i l'iirsiikrinl,!sskydcl skulle utformas enligt de
grunder som jordbru1'sniimnden hade !i'ire.slagit. hircdraganclen framhöll
hl. ;1. att de skatteriithliga fr~1gorna l(ir nHlls\arande för<ikringar pt1 arbctsmar1'nadcn hcn::ddcs in"m budgetdepartementet 1ll'h att det \'ar naturligt all
de s1'alleriittslig;1 l'riigorna fli1· det soci;tla fiirS:i1'ringss1'yddet p:1 lanthru1'et.s
om rt1de lick behandlas 11<'1 samma S:it t. Det 1~111 ns diirför enligt forcd ragamlcns
mening inte anledning att ;iv\aU;; ett slutligt stiillningstag<111clc till de
sbttniittsliga fr:'tgnrna innan gennmfiirandet ;I\ lantbrubrnas forsiibingss~·stem piihi:irjadö. Riksd<igen beslutade i enlighet med propositionen Uoli
1'!77178:34. r~J.;r lll77/7X:3-i8).
Den .?'-!_juni J t>78 tr~ilfodes llirsiikrings;1nal avseende grupplivforsii1'ring
genom a\·tal (GLAl. a\·talsgrupps_ju1'rörsiikring (.'\(iSl och trygghetst'lirsiikri ng vid :1 rbetsskada <Tl-'i\) i()r la nthru bre. A vtalssl uta nde parter var LRF för
lantbrubrnas rii1'ning samt folksam iimsesidig livförs~iJ.;ring och Li\'fc)rsiikring.s;11'tiebolaget S1'andi:1 betrMfonde CiL\. Arhetsmarknadsförsiikringar.
sjuJ.;f(irs:il\ring~aktieholag hetriiflande :\CiS nch Arbctsmarknadsfiirsiikringar. trygghetsfrir<i1'ring. f()rsiikringsaktieJ1plag betriilfande TFA.
l enlighet med hem\'ndigand<.: av regeringen har jordbruksn:imnden -- ei'tcr
sa111d1d med förS:ikringsinspektionen - godkint ll_irsii1'ringS\illkoren.

J.2 Hforr11nini.:e11

;J\

det '11dala

förs:iJ..rini.:ssJ..~ddl't

for lanthruJ..are

Syftet med det siirskilda s1.ll·iala fiir~iikringssk.1 ddct fi>r lantbrukare iir all ge
ett ku111pk'tter;111de s1'ydd ut\i\·er det som liireligger enligt lagen (1%2:381 l
tllll :ilindn llirsiikring. _;\fL. ol'11la)!Cll1 J 1l7ldXOi llfll :1rbets.skadcl(i1·sii1'ring.
L.-\F. Det 1'Dmplctterande skyddet ;t\Sö moh\";1ra det skydd som ans1ii!ld:1 i
allm~inhet har pi1 grunda\ kollckti\'a\·tal.
SJ.;yddet omfattar egna f(iretagare inom _jordbruket ol'11 s:'1dana fomiljemedl·~rnrnar till dösa tliretai;wre som iir \·erksa111rn<1 inom _inrdhruksföretaget.
\'issa J.;valifikatillner skall vara uppi\ lida med avseende frii1wa p[! lliret<igcts
hruttnintiikt uch lantbrukaren-.; egen nettllinkurnst fr<in _jordbruket. Alla som
uppt\·llcr kr<tven omfatta,; auturnatiskt - d\·.s. utan egen ~itgiird - a\· skyddet
ol'i1 l~1ren indi\ iduell r:itt )!entemnt försiikringsgi\·aren. Flirst niirett s1'adetitll
intriillar heh<5ver den enskilde for.siikradc ge sig till J.;:inn;i_ Dc'n enskilde
behii\er inte betala ni1gra premier. De.'isa hetalas i stiillet kolll'kti\l :11 .'i[1dan;i
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medel eller helupp sum tillkullllllL'r jordbruket enligt de s. J... jordhruhuppgiireberna. I det l!ir,Jag .'iulll l[tg till grund frir skyddet.-.; ut l'urm ni ng underst ri.ik
jordbruksniimnden att de fordelade medlen' ar <1tt hetr<1kt;1 som i1irdhrukeh
egna medel men att staten hade intre.s.-;e a\· att kunna J,,11ntn1llt:ra utliirmningen ;t\· fiirS:ikrings'ik)·ddct eftersom medlen utgick som hudget;111..;l;1g.
Detta intresse har beaktats genom kravet att l!irs:ikring~viJIJ.;11ren -;bli
g1>dJ.;iinnas av statensjnrdhruJ.;sniimnd efter sanrn'1d med !"iir'iiikringsinspdtionen. Som redan niirnnts har jordbruhn:imnden godkiint de l(ir<il\ringsavtal sorn LRF den 2!J juni l<l78 har triillat med l)Jil\a llir<ihingsbolag 11m
(il.:\. AGS nd1 TF:\ for J;tnthrul\are .
..\\"!;ilen omfattar lantbruJ..are sum :ir 'erksamma i lanthrul\et som
l'iiretagare l'r. n. 111. elen J.;alcnder111trnad lanthrubren uppn<ir I (1 :irs <°lider nch
t. ,,_ 111. kalendermtinaden frire den under ,-ill\en lanthrukarL'll fyller 65 tir.
Snm J;111tbrukare riil\nas oi:l\s[t i lanthrul\et ,·erksa111 make eller rnab uch
stidan samm;rnhoernlc snm enligt o5 ~ KL jiimstiills med make ellt:r mak1
samt deEigare i ej handelsholagst;t\erat dödsbo. handelsbnlag, k.-1111111andithnl;ig och aktiebolag som drin'r lantbruk. 0111 dcliigarcn full!!i.>r en ;irbl'lsinsats nm minst 400 timmar per [ir i lanthrul\et llL'h i friiga 1H11 aktieh11lag innehar
minst 1(1"., av aktierna.
Fiirs:ikrad enligt GL.'\ och ACiS samt ersiittningsheriittigad enligt TF:\ iir
lanthrul\are som under niigot a\· de td niirmast lliregftemle besl\attningS:1ren
uppfyllt van och ett a\· J(iljande kra,·:

1l Lantbrukaren skall ha ,·arit verksam vid lantbruksfiiretag. vars kontanta
bruttnint:ikter exklusi,·e mer\'iircleskatt fr:in dxtprodukter och djur nch
produkterdiira\' uppgCttt till liigst 15 000 kr. \'id beriikninga,· li5rs:il\ringsgrunclande bruttoinUkt f;tr ii,·en elkrlib·ider hiinll.irbar;1 till li.irsitlda d\tnch djurprodukter. sl\ördeskadeer<ittning nch forsiikringsers;ittning fiir
skadade vii\t- och diurprndul\ter medr;iknas.
2) Ltnbrukarenscgen nettnintiil\t a\_iordbruksl'astighet. i llirekommande fall
ökad med utnytt.iat ill\esteringsanlrag i _jordbruket. i siiilnleklarationen
redovisad s1rn1 :\-inkoms1 i fiir,·lin .~kiillan _iordhrukslastighet. eller l'iir
deHigare i aktiebolag 1Kh ei handelsbolag!·ila\erat diid.-;ho i l(irdr\'sbllan
tj;inst. skall h:1 uppg;111 till J;igst 7 500 kr. fiirsiikrnd n:.'ip. ers:ittningsberiittigad iir 0L·kst1 nyetablerad lantbrukare som e_i uppl'yller de angi,·11;1
kra,·en men som med hiinsyn till pföiir_iacl produkti1)n och arbet~in~at.'i
under det akwell;1 beskattningsäret l\an ant;1s l\1_1111111a att uppl\·lla dess<t
kra\'.
För<ikringscrsiittning enligt GL\ kan utfalla vid lantbrukarens fr<'inllille
och niir lantbrukarens make eller person med \'ilken han sammanbor avlider.
Vid lantbrukarens fr<'.tnfallc: utg<ir ersiittning till llirm:'lnstagare med dt
grunclbelopp som l'aststiills med hiinsyn till lantbrukarens älder. Grundbcloppet motsvarar tre basbelopp vid en i'dder mellan 16 oL·h 54 itr och s_iunker
sedan suL·cessivt till ett h;dvt basbelopp vid 64 fas älder. För efterlevande barn
under 20 är utg[ir barntilhigg. Avlider lantbrukarens make eller person s1)111
sammanbor med hnnom utgår ersiittnin,l! med 0,25 b:tsbelopp plus lx1rntillliigg.
[rsiittning enligt AGS liimnas under tid då sjukpenning l:ller förtidspen-
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sion uLgiirenligt :\FL. Under sjukpenningtid utgärd:1ger<illning mcu hiigst 3
kr. per dag. l\·E1nadscrs;i1tning under förtidspension•aid hestiims med h~ins~·n
till sjukprnninggrundande inknmsl nch uppgär till högst tilO kr. per
mii nad.
\.id arhchskada kan ersiittning fiir förlnrad in"umsl utgt1 enligt TF:\.
Under akut s_iukdnmstitl utgiir dagersiittning Stllll best:irns schablunm:issigt
med hiinsyn till storleken a\· sjukpenninggrundande in"omst. fiir insjuknandedagen liinrna.s er<ittning med högst 30 kr. ol'11 l(ir iiniga dagar under elen
llirsta ~.iu"dnmstiden med hiigst (1 kr. per dag. Efter 30 dagars s_iuktk>m utgiir
ersiittning for faktiskt inkomsthortt:t11. l :mtcr den :1kulil s_iukdomstiden kan
crS:illning dessutom liimnas 11.ir vissa siul\\·[1rdsknslnader nch andra utgifter.
Vid hestl1endc ill\aliditel kan den skad:1de ha riitl till bl. a. livriinta nch
er.<ittning frir lyte 1)L'h annat stadigvarande men.
Villkoren fiir :\(iS nl'l1 TF:\ !lir lantbrukare iiverensstiimmer i allt
,·iisentligt med de villkor som giiller för nH>ls\·arande llirsiikringar pii
arbetsmarknaden. De kapitalbelopp som utgiir enligt CiL\ !lir lantbrukare
nH>ls\·arar hiilften :1v de helnpp som kan utg[1 enligt motsvar:111dc grupplivf(\rsiikring l\ir statliga hefanningshavare.

3.3 Nm-arande beskattningsregler m. m.
Det siirskilda sociala försiikringsskydclet för lanthrukare innehiir alt elen
som iir verksam inom lantbruket far ett kompletterande försiikringsskydd vid
sjukdom. arhetsskada och dödsfall utan att göra några egna premiebetalnmgar. Hiirigenom aktualiseras två hcskattningsfrågor, niimligcn hur
förmanen a\ fri försiikring och utf~1llande försiikringsbclopp skall behandlas
vid inknmsttaxeringen. Dessa frågor bör heclöm;is mot bakgrund av de
heskattningsreglcr som f. n. giiller för andra kollektiva liv!Orsiikringar.
sjukforsiikringar och s. k. trrnghctsförsäkringar vid arbetsskada. A\· siirskilt
intresse :ir att se hur rc!,!lerna iir utformade för de kollektiva f!irsiikringar som
till:impas pä :.1rbetsmarknaden. eftersom lantbrukarnas särskilda försiikringsskyclcl i allt viisentligt överensstiimmer med dessa försiikringar.
I samm<111l1:rngct bör ocks:1 beaktas att utformningen av nuvarande
beskallningsregler har kritiserats. Livförsiikringsskattcknmmittcn (fi
I97 \ :ll7l. LSK. har i sitt sluthctiinkande (l)s B I'J77:4l Kapit<ilför<ikring m m.
diskuterat helln\'ct a\· iindringar. lktiinkandet har remisshehandlats.
I det l\il iande sam man fat tas de a\ dragsregler som giiller fi.ir .<1da na premier
!lir i,;,,llckLiv:i flirsiikringar som betalas a\· elen l(irS:ikrade s_iiih-. \'idarc
redngiirs för den skallernjssig<1 hehandlingen av belopp, som utfaller pil
grund :1\ de kollektiva fi.irsiikrin!!arn:1. och av den förmån som en anstiilld l'::'1r i
de rall d:t arhelsgi,·arcn bekostar premierna l(ir s[1dall<l flirs:ikringar. för
:1rhehgi\ aren :ir i dessa fall premierr.a i re!,!el a\·draµs!,!illa som driftkostnad i
for,·~ir' sbllan.
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Sadana premier ttir gruppli\'l'iirS:ikring som betalas av de ttirS:ikr;1de s_i:il\·a
:ir i ;1llmiinhct a\·dragsgilla har;1 intilll r;1men for det s. k. for<ikringsa\dragel
t-!Ci ~ 1 mnrn. ld_l. fiiregenl[iretagare g:ilkrd1ick numera all premie !lir 'iiitbn
grupplivU.irS:ikring som han tecknar i sin e!,!ensl\ap a\ l'iirel;1g;1re hetrakt;1s
Stllll a1dragsgill driftl\o<anad i tiin·:in·skiilbn Cpunl..t 1 a1 ;1111·isning:1rna till
22 ~ tll'h punkt 1) ;1v a1l\'isningarna till 29 ~ KU. Olll den erS:ittnin)! sulll kan
l\omma alt ullitlla pt1 grund ;1v Jörsiil\ringen utg:\r efter fiirmiinligare grunder
:in Stlm g:ilkr l!ir hel'attningsha1·are i statlig t.i:inst :ir dnd: e1lll:1't den del :1\·
premiL'n Slllll l\an anse.-; lll<lhvara l(irmiinn enligt grupplivfrirS:ikring för
n:imnda heli1ltningshavare avdragsgill solll dril'tk11stnad. Den del av prelllien
s1Hll beliiper p[1 den ii\crsl\,iutanLk frirmt111en :ir a\'llragsgill endast 11m den
ryms inPm ICirS:il\ringsa\'llragct.
Om en :1rbetsgi \' :1 rc heta la r prL' 111 ie r kiren grupp Iiv fiir.s:i I\ ring s1 llll om L1 l tar
de anst:illda g:iller enligt 32 ~ 3 m1llll. KL alt fiirmClncn a\ fri grupplivl'i'irS:il\ring inte besl\:11tas hu~ de anst:illda. I l:1r formänen i\tnjulits 11:1 grund av
enskild ti:inst llL'b utgitll efter dsentligl fiirmånlig:1re )!runder :in som g:iller
fiir bdattningsha\ are i statens tj:insL skall den duL·k !:Is upp som skatleplil\tig
int:ikl till den del den har utgi1tl efter llirmfoligare villkllr iin snlll giiller !'ör
dessa beL1ttningshavan:. (iruppli\'1-iirsiil\ring utgör kapitalfrirsiikring i KL:s
mening. Det inneb:ir att de helnpp .sum Ltller ut p~1 l(irS:ikringen :ir
skallcfria.

1;·/'/lflf'li11A.Jiirsii.~ri11g

Premier fi.ir grupps,iukforS:ikring .som betalas a\· tkn fiir<ikrade siiil\' iir
avdragsgilla bara inom r:1men fiir för<ikringsavclraget.
I juni 1'171 trjffode 1.0 och S'\F iivercnsk1m1melsc: nm siukfrirn1i1ner for
an.,t:illda. Fi.ir :imlamtikt utformades den s. k. avtalsgruppsjukl'iirs:ikringcn
(.\CiSJ. som tr:idde i kraft i september samma [1r. Knllekti\'a\·tal 11m AGS har
slutih mellan 11lika 1.0-l'iirbund och S.\F och sedermera ncksil i1wm det
k11mmunala nch kotipcrativa omr[1dcl. Premierna betalas a\· arbehgivarna.
Enligt 32 ~ 3 mnm. KL .sk<lil li.irm.in av l'ri gruppsjukl'i.irS:ikring enligt grunder
Stllll t:1sbt:ills i kollckti\:lvtal mellan arbetsmarknadens hu\·udnrganisation
inte tas upp snm int:ikl :I\' t.i:inst.
E1-<ittning pt1 grund <t\ s,iukllirsiikring som har tagits i samh:1nd med tiiinst
:ir i regel skauepliklig_ medan crsiiuning som utg:ir p{1 grund :11 <1nnan
siukfi.ir<ikring :ir sk;1ttefri om den inte utg:'1r i frirm :n· liniint:1. Fiir all en
s,iukl'iirsiikring sk:lil anses ha tagits i samband med t,iiin-,t l\1rdr<1> all det enlit:t
:1ns1:illnings;l\takl fiircli11gcr sk:>ldighet för :1rhetst:1)!:trL'il :1t1 h:1 <1d:1n
fiirS:ikring eller. L11ll siidan skyldighet inte föreligger_ :1ll premier l'iir
fiirsiikringen skall hetal:1s :1\ arbetsgivaren eller av denne .i:imte :1rheht:1g<1rcn. Dc'isutPn1 krii\·s all anmiil:m g\irs till fi-\rs:ikring.'iall~l;tlten 11m att
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liirsii1'ring.:n har tagits i samh~md mcd t_iiinst. N<igon st1dan :1nmiilan har inte
gjorts i i'riig<t lllll :\( iS. Detta mcdl(ir att de i'iirmiincr som utg;ir enligt denna
riirsiihing iir sbttci'ria kir Jlllltl<lg;1ren.

I maj I<J7-l triilfodc SAF, LO och l'TK ii\erens1'0111mclsc om en trygghctsl(ir<ikring vid yrke.ss\\ada ffFY). Till dessa organisationer ;1nslu1na l(irhund
sliit diirdtcr kolkk 1ivaviaI'1m TFY i en Iighet rned iiverenskllm mclsen. i\ ven
;indra ;1rhctsL1garmganisationcr h;1r .-;enare slutit k\llldtivavtal om TFY med
arhL'tsgi va rl(irhu nd inom S:\ F och med arhchgi varnrgan isat ioner Slllll inte
tillhiir SAF. TFY kom si1 srnf1ningn111 all 0111l~1tt;i i princip hela ;1rhchmarknadcn utanllir lllllrt1dcl l(ir statens person.skadeliirsiikring. ,.\ven inorn
sistniimnda 0111r:°1dc \ar dnL·k TFY ntirmerande. \kd anledning av :111 L:\F
rr. o. 111. den I iuli 1977 crs;1ttc lkn tidigare giill:1nde lagen ! I95-l:2-lJ1 om
yrkcsskadefors:ikring, har SAF, LO och PTK tr:ilTat överenskommelse om
rörs;ikringwillkor för trygghetsför<ikring vid arhctsskada ffFA). Th\ gii\ler
fr[111 den I juli 1977 och övercnsstiimmer i huvudsak med TFY.
TF:\ iir en ans\'arighetsfrirsiikring. Avsikten iir alt den som skadas i arbetet
skall få ersiittning för ideell od1 ekonomisk skada enligt skadeståndsriittens
normer utan alt hehöva visa att arbetsgivaren eller annan är skadest[mdsskyldig.
Ersiillning som på grund av ansvarighetsförsiikring utgår till elen skadelidande för ideell skada. sjukvårdskostnader o. d. iir skattefri. Betriiffancle
crs:ittning !lir inkomstförlust iir hurndregeln att skatteplikt föreligger. Enligt
sjrskild bestiimmelse i 19 ~KL iir dock ersiittning på grund av TFA - liksom
annan ansvarighetsförsiikring som utformas enligt grunder som fastsliills i
kollektiva\'tal mellan arbetsmarknadens huvudnrganisationcr - skattefri till
elen del crsiittningcn utgår under de första 30 dagarna av sjukdomstiden och
uppgår till högst 30 kr. för insjuknandedagen och högst 6 kr. för övriga
dagar.
Arbetsgivarna iir l(irs:ikringstagarc och crliiggcr premierna för TFA. Någon
beskattning a\' förmfo a\ fri förs;ikring blir inte aktuell for de anst~illcla.

t\fed h:insyn till den mycket niira iiverensstiimmelsen mellan lanthrukarna.s ny<I sociala 11.irsiikring.sskydd och motsvarande kollektiva försiikringar
pil arbetsmarknaden måste enligt min mening en given utgångspunkt vara att
hcskattningsrdgorna skall lösas p[1 ett likviircligt siitt for de båda omr[1dcna.
Ett ultalandc av den innebörden gjordes också. som jag tidigare har niimnt, i
den propc,sition som IC1g till grund for riksdagens heslut att godkiinna
riktlinjerna for lanthrukets nya forsiikringsskyclcl.
Nuvar:1nck hcskattningsregler innehiir att de anställda
princip inte
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beskallas for fiirmiin a\· l'ri (il.i\ <Kh fri :\CiS. Hctriilfande GLA medges dol'k
~k:11tefrihct bara i den miin liirsiikringen inte ger frirm:mer utöver vad som
utgiir enligt den kollekti\'a livfiirsiikringcn för statliga befattningshavare.
Eftersom TF:\ iir uppbyggd som en av arbetsgivarna tagen ans\·arighehtlirsiikring blir n<lgon fiirn1tmsheskattning hns de anstiillda över huvud taget inte
aktuell i fri1g<1 om den frirsiikringen.
Vidare inneb:ir nuvarande beskattningsregler att de anstiillda inte beskattas
för belopp som faller ut på grund av AGL och AGS. BetriilTande TFA är
hu\ udregdn att ersiittning för inkomstförlust iir skattepliktig. Enligt en
siirskild bestiimmelse i anvisningarna till I9 ~ KL :ir dock den ersiittning som
utgar under de första 30 dagarna av sjukdomstiden skattefri till den del den
inte överstiger 30 kr. för insjuknandedagen och 6 kr. för övriga dagar.
Nuvarande regler för beskattning av AGS och Tr:\ har kritiserats i olika
sammanhang. Man har bl. a. ansett <1tt ett bibehållande av skattefriheten för
utfallande belopp strider mot de principer som i övrigt tillämpas vid
inkomstbeskattningen.
LSK har i sitt slutbetänkande redogjort för fyra olika alternativ för
beskattningen av AGS. Det första alternativet skulle innebiira att utfallande
belopp beskattas hos mottagaren. Enligt det andra alternativet skulle
nuvarande regler inte iindras på annat sätt iin att den skattefria ersättningen
beaktas vid bestämmande av extra avdrag för nedsatt skatteförmåga och att
försiikringsholagen åliiggs uppgiftsskyldighet i fråga om ersättningen. Det
tredje alternativet innebär att förmånen av fri AGS görs skattepliktig och det
fjiirde att arbetsgivarna viigras avdrag för premierna för AGS. LSK har
framhållit att en lösning enligt det första alternativet, dvs. beskattning av
utfallande belopp, skulle vara den principiellt riktiga lösningen. Införs
skatteplikt för utfallande belopp, är det emellertid enligt LSK naturligt att
arbetstagarnas organisationer kräver att ersättningsbeloppen höjs så att de
efter skatt ger samma behållning som i dagens fage. En höjning av
ersiittningsbeloppen leder automatiskt till höjning av premierna och således
till ökning av arbetsgivarnas kostnader. En beskattning av ersättningar från
AGS kan alltså förviintas bli en faktor i avtalsförhandlingarna. Full kompensation for de anstiillda vid beskattning av ersiitlning enligt AGS har av LSK
beriiknats medföra mer iin fördubblade kostnader för arbetsgivarna och antas
ta i anspråk ca 2 '\', av tillgiingligt utrymme för löneförhöjning inom LOkollcktivet. Av dessa skiil anser sig LSK inte kunna förorda denna lösning
framför övriga alternativ.
\li\nga av de remissinstanser. som yttrat sig över LSK:s betiinkande. bl. a.
organisationer med anknytning till arbetsmarknad och niiringsh, har direkt
motsatt sig en liisning som skulle innebiira att skattefriheten slopades. \1an
har hiinvisat till att en sildan lösning skulle rn negativa samhällsekonomiska
och arbctsmarknadsmiissiga konsekvenser. Remissinstanscrna har över lag
iivcn motsatt sig etc alternativ som innebiir beskattning av förmån av fri AGS
eller slopande av arbetsgivarnas avdragsriitt för premierna.
4 Rik.1dagc11 / 1J78! 7<1. I sam! . .Vr 44
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;\ven enligt min mening skulle det fr[tn principiell synpunkt vara önsb<in
att :indra nuvarande regler for beskattning av :\GS och lT:\ llir :1nst;illda.
LSK:s utredningsarbete nch vad som anl<irts vid remissbehandlingcn \'isar
dock att del f'. n. inte linns föru1s:it1ningar all införa skatteplikt för utfallande
.\CiS-ersiittningar. Inte heller de iinig;1 alternati\ snm a\'\isats a\· remissinsta nserna innebiir n[1gon framkomlig dg. r-. ta n måste d:irll.ir :11 m i n.stone t iIIs
vidare acceptera att nuvarande regler behttlls i princip Clfrir:indrade. Med
hiinsyn till storleken av Je erS:illningar som kan hli aktuella bör emellertid - i
enlighet med kommittens förslag - regler införas om att ers;ittning på grund
av kollektiv sjukflirsiikring skall heaktas vid ber:ikning a\ avdrag tlir
viisentligen nedsatt skatteförmåga. Fiir att skattemyndigheterna skall kunna
beakta dessa ers:itlningar p[1 frircslaget siill iir det niidviincligt att beriirda
fiirsiik ringsa nstal ter liim nar uppgift om de belopp .som u ndcr hcska t t ni ng.;ärel utgi\'its i ersiittning på grund av sc\dan tlirsiikring. LSK har i het:inkandct
uppgivit att representanter för de foretag SC\m frirvaltar :\GS har meddelat ;1tt
fiiretagen iir beredda att liimna erforderliga uppgifter om utgirna belopp. Fiir
att :indå undvika att uppgift skall behöva liimnas om hagatellbelopp foresfö
jag <lll uppgiftsskyldigheten skall inskr:inkas till sådana fall diir erS:ittningen
för hela året uppg[ir till liigst 200 kr.
Som jag redan har framhållit bör det siirskilda l"i_irsiikringsskyddet för
lantbrukare få samma skattemiissiga behandling som mots\·arande förs:il\ringsformcr pä arbetsmarknaden. Den f"räga som jag i det f(iljamle behandlar
Lir vilka författningsLindringar som behövs för all uppn[1 detta resultat. De
regler jag tidigare har föreslagit om att ersiittning p{1 grund ;1\· kollektiv
sjukförsiikring skall beaktas vid beräkning av avdrag för v:isentligen nedsatt
skatteförmåga och om uppgiftsskyldighet frir förs:ikringsanstalter Slll11 utgi\'it
sådan crs:ittning bör givetvis g:illa :iven i fråga om AGS lör lantbrukare.
Den som iir verksam i viss omfattning som egenlliretagare inom lanthrul\et
-eller som meclhjiilpare till si\dan egenföretagare - kommer i denna egenskap
att utan egen premiebetalning fa skydd enligt CiLA, AGS och TF ..\. Det kan
h:ivdas att denna förm{m i princip kan anses utgöra skattepliktig intiikt i
för\'iirvskällan. För att uppnå den avsedda lil\formigheten blir man diirfor
införa en bestämmelse som medför att lantbrukarens förm;'m blir skattefri i
samma utsträckning som den anstiilldes. Som jag tidigare niimnt iir
skattefriheten för förmån av fri grupplivförsiikring i enskild tjiinst inte
oinskränkt. Förmånen är skattefri bara i den mån försiikringen inte iir
formänligare iin den kollektiva grupplivförsiikringcn för statliga befattningshavare. Fr~ga uppkommer om motsvarande bcgriinsning i skattefriheten bör
föreskrivas betriiffande CiLA för lantbrukare. Jag vill då erinra om att
utformningen av lantbrukarnas försiikringsskydd och ucksä framtida
ändringar i detta skydd skall godkännas av statens jordbruksniimnd. Med
hiinsyn till detta kan ifrågasättas om det finns något behov av en sLirskild
begränsningsrcgcl. Hiirtill kommer att en partiell beskattning av förmånen
hos den enskilde lantbrukaren skulle möta mycket stora praktiska svårighe-
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ter. Jag fön~slår cfarfor att lantbrukares förmåner av det nya socialförsiikringsskydJct görs skattefri~1 utan niimnda bcgriinsning. Bestiimmclse om detta bör
tas in i anvisningarna till 21 ~ KL.
Vad hiirdter hctriilfar den skatterniissiga behandlingen av utfallande
belopp kommer nxlari enligt m11·arande r.:gler hdopp som u1ghr p[1 grund av
GLA och AGS ll:ir lantbrukare att bli skattefria. Den l(irstnämnda fiirsiikringen iir niimligen skattemiissigt en kapitalfiirsiikring och den sistniimnda en
s{1dan sjukforsiikring scrn1 inte har tagits i samband med tjiinsl. Om ingen
lagiindring giirs kommer cforemot sC1dan crsiittning for inkomstfrirlusl som
utfaller p:i grund av TF:\ all bli uinskriinkt skattepliktig. För att den avscclda
likstiilligheten skall uppnås hehö\'s en uttrycklig föreskrift som gör all
dagcrsiittning under den första sjukdomstiden blir skattefri i samma
utstriickning som motsvarande crsiittning enligt TFA for anstiillda. Jag
frireslär alt en slidan föreskrift tas in i Il!~ KL.
Eftersom Jet nya fi.irsiikringsskycldet giiller fr. o. m. den I juli I'J78 hör de
bestiimmelscr som jag h:ir har föreslagit tilliimpas redan vid 1979 års taxering.
De nya reglerna om ber:ikning av avdrag för neclsatt skatteförmåga och om
uppgiftsskyldighet bör dock inte tilliimpas förriin vicl 1980 ~irs taxering.

4 Vissa brskattningsfrågor 'id arrrnddiirhållanden

.u Inledning
Vid I 976/77 års riksmöte viicktes en motion (nr 449) rörande beskattningen
av vissa engångscrsäuningar vid arrencleförht1llanden. I motionen yrkades att
reglerna om siirskilcl skatteheriikning i lagen <195 I :763) om beriikning av
statlig inkomstskall IOr aL·kumulcrad inkomst skulle mtillämpas pä ersiittningar som arrenclator eller jorcliigare uppbiir frän motparten vid förliing:ning
av arrendeavtal. Vid hchandlingcn a\· motionen beslöt riksdagen all av
regeringen begiira förslag om ändringar i dessa regler så att motioniirernas
krav blev tillgodosett (Sk t: I 976/77J I. rskr 1976/77: I 72). Skatteutskottet
uttalade också att det i sammanhanget horde undersökas om behov fiireläg att
anpassa KL:s regler till bestiimmelserna i jordabalken (JB).
Jag föreslår i det följande att reglerna om siirskild skatteberiikning skall fa
ti!Wmpas på de ifrägavarande ersiittningarna. Vid ärendets beredning har det
framkommit all avdragsriitten flir arrenclator som beskattas for ersiillning
medan arrendet består iir något oklar. Jag kommer diirför ocksä att förcsla en
komplettering av KL:s regler om beskattningen av arrendatorer. I övrigt
föreligger enligt min bedömning inte behov av några omedelbara lagstiftningsåtgärder på detta område.
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4.2 ( :hilriittsliga rl'gkr

Riittsförhällandena mellan jorcliigare och arrendator reglerades tidigare i
lagen ( 1907:36 s. I) om nyttjanderiitt till fast egendom r NJ U. I och med att JB
tr:idde i kraft den I januari 1972 överfordes bestiimmelserna till JB. I det
sammanhanget gjordes vissa ändringar i hl. a. de bestiimmelser som reglerar
den ekonomiska uppgörelsen mellan jonHigare och arrendator.
Nyttjanderiitts- och arrendeförhållanden i al\miinhet behandlas i 7 och 8
kap. Jlt [)e siirskilda regler som gäller i jorclbruksarrenclen finns il) kap. JB.
Atskillig:a a\· reglerna iir av tvingande karaktiir och kan inte genom avtal
siittas ät sidan till arrendatorns nackdel. Detta giiller i synnerhet de regler som
rör arrendators besittningsskydd.
Fnligt JB iir ansvaret för arrentkstiillets skick fördelat pii det siittet att
arrendatorn svarar för vt1rd nch underh[ill medan jordiig:aren svarar för nyoch ombyggnad av byggnad. tiickdikning eller annan anliiggning. Jordiigarens byggnadsskyldighet giiller bara om anliiggningen i fråga behövs för en
iindamtllscnlig planliiggning av jordbruket på arrendcstiillet. Ryggnadsskyldigheten prövas av arrendenämnden. Om arrendatorn bcgiir det skall
niimnden också fastställa beriiknad kostnad för arbete som arrendatorn kan
komma att utföra i jordiigarens stiille.
Jordiigare iir beriittigad till ersättning om arrendatorn underlåter att vårda
och underhålla arrendestiillet. Arrendatorn kan å sin sida rn ersiittning om
han avhjiilper brist på arrendestället som förelegat vid tillträdet (tilllriideshrist) eller om jordiigaren inte fullgör sin hyggnadsskyklighet och arrendatorn
utför arbete i jordUgarens stiille. Arrendatorn kan vidare få ersiittning iiven i
det fall att han utf()r fi.irbiittringar som inte föranleds av tilltriidesbrist eller av
att arrendestiillet har skadats eller förslitits under arrendetiden.
I vissa fall har arrendatorn rätt till ersättning omeclelhart i anslutning till att
han har utfört det ifrågavarande arbetet. Så är fallet om arrendatorn i
jordiigarens ställe har avhjiilpt tillträdeshrist på bostadsbyggnad (lJ kap. 17 ~).
om arrendatorn hyggt om eller har ersatt en för jordbruket hehövlig byggnad.
tiickdikning eller annan anläggning som utan hans vållande har skadats eller
förslitits med en ny anläggning (9 kap. 18 ~) eller om han har avhjiilpt
brandskada på anläggningen (9 kap. 19 ~).Arrendatorn har också. om annat
inte har avtalats. riitt till omedelbar ersiittning om han utför ny behövlig
tiickdikning (9 kap. 21 ~ första stycket). Ersiittningen bestiims normalt efter
vad som har iakttagits vid syn eller utg[1r med ett av arrendcniimnden på
förhand bestiimt belopp.
I andra fall skall crsiillningsfrågan prövas vid avriikning mellan jordiigare
och arrendator enligt 9 kap. 2J ~ JH. Pt1 samma sätt som enligt "JJL skall en
ekonomisk uppgörelse ske i samband med att arrendet avtriids. Avriikning
skall emellertid också ske vid tidigare tidpunkt om parterna har avtalat om
detta. Avriikning skall alltid äga rum i samband med förliingning av
arrendeavtal om mer än nio år har förflutit från tilltriidet eller rran n~irmast
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föregående avriikning. Om något annat inte har avtalats skall avriikning
grundas på syn vid avriikningsperiodens början och slut.
Vid avräkning har jonliigaren riill till ersiillning om arrendatorn har
eftersalt sin skyldighet all vårda och underhålla urrendestmlet (9 kap. 15 ~).
Arrendatorn har riilt att vid avriikning få ersättning om han har avhjiilpt brist
som fanns vid tilltriidet(9 kap. 16 n Arrendatorn kan vidare vid avriikning fä
ersiittning om h<m har ersatt en mottagen bristfiillig anliiggning med en ny
anliiggning. som iir liimplig för sill ändamål eller som har godkiints av
Ersiillningen skall då avse bristen på den mollagna
jordiigaren (9 kap. 20
an!Liggningen oth ersiillningsbeloppet skall minskas med kostnader för
avhjiilpande av eventuell brist på den nyuppförda anl:iggningen. Slutligen har
arrendatorn riitt till crsiittning vid avräkning om han har anlagt markviig.
förbiillrat iigoanordning eller vidtagit annan åtgiird som har medfört varaktig
nytta för jordbruket och som inte iir all hiinfiira till uppförande av byggnad
eller tiickdikning (9 kap. 21 ~andra stycketl. Om något annat inte har avtalats
skall ersättningen bestämmas till belopp motsvarande vad arrendestället har
ökat i värde. dock ej till högre belopp än som motsvarar den nödviindiga
kostnaden.
I det föregående har redogjorts för åtgärder som arrendator kan utföra på
arrendestiillet och där det utförda blir jordägarens egendom. Arrendatorn kan
emellertid utan for JB:s och arrendeavtalets ram uppföra egna byggnader eller
i övrigt nedlägga kostnader på arrendestället. Enligt 8 kap. 21 ~har jordiigaren
riill att inlösa det utförda niir arrendatorn frånträder arrendet.
Det bör hiir nämnas att arrendelagskommitten (Ju 1975:04) f. n. gör en
översyn av vissa delar <iv <irrendelagstiftningen. Kommitten har liimnat
delbetiinkandet <SOU 1978:36) Jordbruksarrendatorns besittningsskydd
m. m. I det kommande slutbetänkandet avses bl. a. ansvaret för investeringar
på <irrendefastigheter att behandlas.

*).

4.3 Skatterättsliga regler

I samband med 1972 års omliiggning av jordbruksbeskattningen i stort
infördes också regler för inkomstbeskattningen vid arrendeförhållanden.
Reglerna giiller inte för de jordbrukare som alltjiimt tillämpar kontantprincipen. Den siirskilda skallemässiga behandlingen av arrendators forbiittringar
på arrendestiillet giiller vidare bara för sådana tillgångar som jordägaren
omedelbart hlir ;igare till och inte fort. ex. byggnader som arrendatorn har
uppfört för egen riikning. I det följande förutS:ills all jorcfagaren omedelbart
blir iigare till vad som har utförts på fastigheten.
Arrendator har numera i stort sett riitt till samma avdrag för en investering
pil arrendestiillet som skulle ha tillkommit jordiigaren om denne sjiilv hade
utfört investeringen. Beträffande byggnader giiller elen skillnaden att arrendator alltid får årligt avdrag med 5 ":, av anskaffningskostnaden medan
avdraget för jordiigare varierar beroende på byggnadens beräknade anviind-
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ningstid. för de markanWggningar cEir avskrivningsunderlagct fi.ir jorcliigarens del iir heg.riinsat till 75 ",, av nedlagda kostnader tar arrendator utnyttja
hela kostnaden. Vad giiller tiiLkdiken medges arrendator liksom jorcliigarc
årligt avdrag med 10 ",, av hela kostnaden. Arrendator riir vidare pii samma
siitt som )ordiigare tillämpa planenlig avskrivning, räk.::nskapsenlig avskrivning eller restdrdeavskrivning p{1 sådana tillgängar som skattemiissigt
behandhis som inventarier.
Om arrendatorn uppbiir ersiittning från jordiigaren for frirhiittring av
arrendestället skall ers~ittningen tas upp till beskattning hos arrendatorn.
Ersiittning kan utg[1 sedan visst arhete har utförts eller i samband med
avriikning. Er<ittningsbeloppet anses som jordiigarens anskaffningskostnad.
Jordiigaren IM fördela ersiittningen p~1 de tillgångar som förbiittringen avser
och umedelb:irt p[1fora delbeloppen resp. avskrivningsunclerlag fiir de.ssa
tillgångar.
Fiirdet beskattningsiirdå arrendatorns rätt till fastigheten upphör beskattas
jorcliigaren för viirdet av investeringar i b~'ggnacler och markanEiggningar, till
den del ifrågavarande investering har bekostats av arrendatorn. Jordiigaren
beskattas däremot inte for av arrendatorn bekostade investeringar i tillgångar
som skattemiissigt behandlas som inventarier.
I samband med att ett arrende upphör sker vid avräkning en slutlig
ekonomisk uppgörelse mellan parterna. I elen mån de ersiittningsbelopp som
clå utgiir utgör intäkt av jordbruksfastighet. kan mottagaren av ersiittningen fä
tillämpa reglerna om siirskild skatteberiikning för ackumulerad inkomst.
Enligt 3 ~ 2 mom. 2) lagen om beräkning av statlig inkomstskatt ffa
ackumulerad inkomst får niimligen siirskild skatteberiikning ske för '"intiikt i
form av engångsersiittning vid upplåtelse eller upphörande av nyttjanderiitt
eller servitutsriitt och vid överlåtelse av nyttjancleriitt"'. Om siirskild skatteberiikning medges beräknas den statliga inkomstskatten som om ersättningen med lika delar hade uppburits under det beskattningsiir di\ den har
tagits upp till beskattning och ett eller flera tidigare beskattningsår.
Enligt nuvarande regler fär siirskild skatteberiikning inte ske för ersättningar som utgår i samband med avriikning under arrendeförhällandets
bestånd.

4.4 f'iiredragandcns Ö\Cnägandcn

Jorclhruksarrenden ger upphov till siirskilcla skatterättsliga problem.
Problemen hänför sig i första hand till den skattemässiga behandlingen av
såd;ma av arrendatorn bekostade lörhiittringar av arrendes@let som omedelbart tillfaller jordiigaren.
De nya skatterättsliga reglerna innebiir i huvudsak följande. Arrendator
medges i ston sdt samma viirdeminsk.ningsavdrag. som jordiigaren skulle ha
medgetts om han sjiilv hade utfön forbiittringarna. Om jordägaren ersätter
arrendatorn för förbiittringarna. får jnrdiigaren utnyttja ersiittningsbeloppet
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som avskri,·ningsunderlag: fiir Lie tillgiingar som frirbiittringarna avser.
.\m:ndatnrn beskatta-; för ersä\lning:en. \'id arrendets upphörande medges
arrendatorn a\drag for tillgirngarnas oavskri,·na \';irdc medan ,ilmEigarcn dä
beskalln~ l<ir 1illgiingarna.-; drdc 1ill den del dcssn har bekostats av
arrendattirn.
Som tidigare niimnh har rik.-;dagcn i skrivelse till regeringen bcgiirt lörslag
om iindring av till:i111pningsomr~1det for reglerna om siirskild skattcheriikning
for ackumulerad inkl1mst i arrcndclorhttllanden. Enligt riksdagens uppfo!lning iir det otillfrcdsstiillande all siirskild skatlehcriikning inte medges
bctriiffande erS:ittningar som utg!1r ,·id avriikning i sam hand med forlLingning
a,· arrenckavtal. Innan j:1g behandlar denna fräga ,·ill jag emellertid la upp en
annan. niiraligiramk rr~\ga.
\'ad jag syftar pf1 :ir arrendatorn~ riitt till restavdrag i vissa fall. l\iir arrendet
upphör för. Sl!lll jag n,·s-; niimndc. arn..:ndalor göra avdrag med vad som for
honom k\·;1rstt1r 1x1vskrivct p[1 tillg{111gar. som han sjiilv har bekostat men som
utgör jord:igarens egendom. En uttryL·klig regel om della finns i punkt 6 sista
stycket av anvisningarna till 22 ~KL. Kl. innehåller emellertid ingen regel
som ger arrendatorn motsvarande rii!l till avdrag. niir ersiittning utg:'\r under
arrendetiden.
Jag vill först erinra om att restavdrag under arrendetiden skulle medföra en
viss samordning mellan jord:igarens <Kh arrendatorns beskattning. Som
framg!llt tidigare ll1r en jordiigare som utger ersiittning omedelbart liigga
ersiittningsheloppet till sill a\'skrivningsunclerlag. Det iir cla rimligt all
arrendatorns avskrivningsunclerlag reduceras samtidigt. vilket blir follct om
restavdrag medges d~i arrendatorn inte helt har skrivit av tillg:ängen.
,\ven utformningen a ,. de civilriittsliga reglerna talar for att restavdrag: skall
medges i de h:ir a\·sedda fallen. /\ntag att en tiickclikning utan arrendatorns
v:'.1llande har skadats st1 att den m[1ste crsii!las med en ny anliiggning. Enligt 9
kap. 18 ~ JB iirjorcliigarcn skyldig att utföra arhctet. Om jordiigarcn fullgör sin
byggnadsskyldighel intriidcr inga siirskilda skatteeffekter för arrendatorn.
Om han diiremot undcrl~1ter att giira detta får arrendatorn utfrira arbetet i
jonEig.arens stiille. Arrendatorn iir d;\ beriittigacl till ersiittning med det belopp
som arrendeniimnden p[i förhand har l~1ststiillt. Denna ersättning skall
omedelbart tas upp till beskattning. Arrendatorn hör diirlOr ha riitt till
omedelbart avdrag för nedlagda kostnader. I annat fall skulle han komma i ett
siimre liige skattcmiissigt om jordiigaren har \·arit försumlig: iin om denne
fullgjort sin skyldighet.
Fi'ir egen del anser jag det säledes befogat att arrendator får restavdrag. om
han under li.ipande arrende uppb:ir ersiittning för tillg:ing som han sj:ilv har
bekostat. Restavclrag hör medges oavsett om cr~iittningen upphiirs sedan
arbetet har fullhurdats. vid avriikning eller vid annan tidpunkt. Framfor allt i
a\'riikningsfallen kan man riikna med att ersi-ittningsbeloppel ofta an·iker
~1vse,·iirt friin tillgängens oavskrivna \'iirde. Om rcstdrdet iir större iin
ers:ittningsbt:loppct uppkommer frågan om avdrag skall medges med hela
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restviirclet pä en g[rng. Enligt min mening biir det omedelbara avdraget intern
överstiga crsiittningsheloppet. I f'i.irekommande fall ffir säledes arrendawrn
fortsiitta att giir~1 ~1rliga a\"Clrag for avskrivningar pä tillgfogens tidigare
oavskrivna \"iirde minskat med ers:ittningsbcloppet.
Jag anser att den oklarhet p[1 detta omrädc som kan råda r. n. hör
undanröjas genom en uttrycklig bestiimmclsc i KL. Bcstiimmelsen bör tr:ida i
kraft vid 1980 ärs taxering.
Jag äterkommer nu till fr;'1gan om siirskild skatteberiikning for ackumulerad inknmst i arrenclcl"örhällanden. Siirskild skatteberiikning rtlr. sum
tidigare har niimnls. ske för ersiittningar som utgår i samband med att ett
arrende upphör men diircmnt inte for crsiittningar som utgiir i samband med
att ett arremkavtal frirliings. I motionen 1976177:449 yrkades att reglerna om
särskild skatteher:ikning skulle fft tilliimpas ocks[1 i de sistniimnda fallen.
Riksdagen anslöt sig till detta krav.
Jag delar uppfattningen att en anpassning av de sh:atteriittsliga bestiimmelserna till JB bör ske och ll.ircsl[ir att reglerna om siirskild skattebcriikning skall
få tillämpas pi1 de ifrågavarande ersiittningarna. Jag vill erinra om att det i
princip iir nettobeloppet av elen ackumulerade inkomsten som skall liiggas till
grund l'ör siirskild skatteheriikning, dvs. i förekommande fall ersiittningsbeloppet minskat med tillgångens tidigare oavskrivna viirde.
I detta sammanhang bör också elt annat tillägg göras i elen ifrägavarancle
bestiimmelsen. 1953 års skatteflyktskommittc påpekade ISOU 1%3:52 s.
280 I) att det var otillfrcdsstiillande att jordiigare som vid arrendets upphörande blev beskattad för arrendators fiirbiittringsarbete inte fick tilliimpa
reglerna om siirskild skatteheriikning. Kravet att intiikten skulle ha utgått "i
form av engångsersiittning" var niimligen inte uppfyllt i detta foll.
Kommitten föreslog att jurdiigare skulle få tilliimpa siirskild skatteheriikning
fören sådan intiikt. Kommittens påpekande har fortfarande aktualitet och jag
föreslltr därför att en ytterligare utvidgning av bestämmelsens tilliimpningsomräcle sker.
Den nya lydelsen av ] ~ 2 mom. 2) lagen om heriikning av statlig
inkomstskatt för ackumulerad inkomst bör få tilliimpas för inkomst som tas
upp till beskattning vid taxering [ir 1978 eller senare år. Vad giiller 1978 i\rs
taxering innebiirdetta att ansökan om siirskilcl skatteheriikning skall ha gjorts
hos liinsskatterätten före utgången av år 1979. Fr. o. m. l 979 års t.ixering
ankommer det diiremot pf1 taxeringsniimndcrna att pröva ansöknin11ar om
siirskild skatteheriikning ISfS 1978:317>.

5 Rennäringshcskattningcn
5.1 lnll'dning

Ar 1976 genomfördes vissa iindringar i beskattningen av renniiringen. dvs.
den verksamhet som bedrivs av samebyarna och de enskilda reniigarna .
.Ändringarna var delvis föranledda av elen nya renniiringslagen I 1971 :4:~7).
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Inkomst av renskötsel iir att hiinföra till inl\1Jmstslaget riirelsc och sl\all
st!ledes heriil\nas enligt boktoringsmiissiga irrunclcr. Dell<i giillde redan l(irc
1976 ars iindringar av bcskattningsreglerna. Trots detta hade man emellertid i
den praktisl\a tilEimpningen allmiint g(Kltagit att inkomst a\· renskötsel
beriiknades enligt den s. k. l\ontantprincipen. För att ändra p:i detta
förh[1llandc infrirdes <lr 1976 uttrycl\liga föreskrifter om all iivergfog till
hol\löringsmiissig redo1·isning i princip skall ske senast fr. o. m. I 979 [1rs
taxering. I syfte' att underliitta Ö\'ergtingen infördes samtidigt regler om
ingångsdrden för stamdjur i huvudsaklig ii\·erensstiimmelse med vad som
giiller inom jnrdbrul\et.
En annan a\' de år 1476 genomtlirda iindringarna innehar all s. k.
skötesavgift och sl\iiteslega undantogs frän skatteplil\t fiir 111erviirdeskall
fr. n. m. iir 1977.
SSR h~1r hegiirt r/d.1 att de nya reglerna 0111 ingfogsviirden ri.ir stamdjur skall
få tilliimpas av rcnniiringsidl\are som gt1tt iivcr till hokföringsmiissig redo\·isning !lire 1975 års taxering d<'is att ersiittning till medlem i sameby enligt 44 ~
rennäringslagen skall undantas från sbtteplikt for merviirdeskatt. Jag
behandlar i del röljande dessa frägor var for sig.

::i.2 Ingångs' :irdt· fiir stamdjur i sam hand mrd iin•rgi°mg till hokfiiringsm:bsig rt-do\'isning

De ilr 197(1 införda bestiimmelserna om ingångsvi.irde för stamdjur i
renskötsel rörelse innehiir i hu\'udsak följande. lngångsdrdet for stamdjuren.
dvs. nettorenhjorden efter höstslakten. skall motsvara den faktiska anskaffningskostnaden för nyuppsiittning av djuren eller - 0111 den skattskyldige
under minst fem :1r fiire övergfogen har hafi stamdjur i fördrvskiillan eller
fiirviir\'at djuren genom arv. gåva eller pi1 liknande siitt - beräknas med
ledning a\· djurviirden som foststiills av RSV. De a\' RSV foststiillda viirclena
baseras p<I faktiska gcnomsnittspriser under en viss period. Enligt en
uttrycklig föreskrift för hcstiimmclserna tilWmpas endast a\· dem som g[ir
över till bnkföringsmiissig redovisning fr. o. m. 1975 års taxering.
RSV har under :1r 1977 utfördat siirskilda anvisningar med anledning av de
iindrade heskattningsreglern<t fiir renniiringen ( RSV Dt 1977: 11 ). Samtidigt
har RSV foststiillt vilka djurviirden som skall ligg~t till grund for beriikning <tv
ingångsviirdet for nettorenhjorden.
Enligt vad RSV uppger i sina anvisningar har det framkommit att ett antal
renniiringsidkare har gätt över till hokföringsmiissig redovisning före 1979 års
taxering. Mfoga av dem har inte hafi möjlighet att tilliimpa de nya
bestiim111elscrna om ing[1ngsviirden for stamdjur eftersom dessa hestiimmelscr hiev kiinda först vid Cirsskifiet 1976/77. För att dessa renniiringsidkare
inte skall hamna i en sämre stiillning iin om de hade viintat med övergången
har RSV förordat en lösning som ger möjlighet att justera det ingt1ende
halansviirdet vid 1979 :irs taxering. Med hiinsyn till lagtextens utformning
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står denna miijlighet iippen endast om i.ivergången har skett vid 1975. JG76
eller 1977 års taxeringar.
SSR upply~er att det tinns ett inte obetydligt antal rennäringsidkare som
gatt över till J1okföringsmiissig recln\'isning redan (()re I975 iirs taxering. De
ingiingsvärclen som diirvid har tilliimpats har genomgfa:nde varit mycket
läga. En tilliimpning av de nya heskattningsreglerna skulle enligt SSR
medföra mycket stora skattchöjningar för denna grupp. För att åstadkomma
största möjliga likformighet efterlyser SSR en lagiindring som gör det möjligt
att justera ingångsviirdet enligt det mönster som RS\' anvisat för sädana
övergångar som har skett vid 1975, 197() och 1977 års taxeringar.
För egen del vill jag anföra följande. Jag delar SSR:s uppfottning att reglerna
l'ör bestiimmandet a\· ing[mgs\'iirdet på nettorenhjorden bör vara likformiga
för samtliga rennäringsidkare. Diirllir bör även de renniiringsidkare som har
gätt över till bokföringsmiissig redovisning före 1975 iirs taxering rn
möjligheter att dra fördel av de regler för beriikningen a\ ingångsdrdet för
stamdjur som infördes år 1976. Jag föreslår en sådan iindring av bes!Ummelserna i 2 ~lagen(] 973:323) om ikrafttriidancle av lagen(] 973:322) om iindring i
kommunalskattelagcn ( 1928:370). m. m. all detta blir möjligt.

5 .3 l\frnärdeskattrn
Sameby iir skattskyldig enligt lagen (I 968:430) om merviirdeskatt (MU JOr
skötsel av renar. Skattskyldigheten innebiir att samebyn har riitl till avdrag for
ingt1ende mervärdes katt som hänför sig till renskötseln. Enligt 11 ~ I0 ML är
sådan renskötsel som ombesörjs av sameby undantagen från skatteplikt.
vilket innebiir att ersättningen for skötseln inte beskattas.
Den inkomst som medlem i sameby uppbär från hyn för det arbete han
utför hiinförs till inkomst av rörelse enligt KL. Enligt hestiirnmelserna i punkt
I första stycket a\' anvisningarna till \-11.. anses verksamhet som yrkesmiissig
när inkomsten därav utgör skattepliktig intiikl av rörelse enligt KL Detta
innebär att medlemmens arbete åt samebyn anses som yrkesmiissig verksamhet enligt ML. I den män arbete! innerattar skattepliktiga tjiinster, t. ex.
skötsel av renar, skall rnervärdeskall utgå på ersiittningen.
Enligt min uppfattning bör bestiimmelsern:.1 i ML vara s{1 utformade att
därav klart framgår att ersiittning som medlem i sameby uppbiir fr[1n hyn för
det arbete han u!för för byns riikning inte heliiggs med mer\'iirdeskatt. S::i iir
nu inte fallet. Jag föreslår diirför att besUmmelserna iindras. Delta bör
liimpligen ske på del siiltet all ett tilliigg görs till punkt I av anvisningarna till
2 ~ ML. av vilket framgår all verJ.;samhel som medlem i sameby utför enligt
renniiringslagen för samebyns riikning inte anses som yrkesmiissig.
Den nya best~immelsen bör tilliimpas p[1 tillhandahC1llande som sker
fr. o. m. den I januari 1979.
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6 Hemställan
Med hänvisning lill vad jag nu har anforl hcmstiillcr jag att regeringen
föreslår riksdagen att antaga inom budgetdepartementet uppr~ittade förslag
till
1. jordhruksbokföringslag.
2. lag om ändring i hokföringslagen ( 1976: 125).
3. lag om iindring i taxeringslagen ( 1956:623).
4. lag om iindring i förordningen (1955:257) om inventering av varulager
for inkomsttaxeringen.
5. lag om ändring i kommunalska1telagen ( 1928:370).
6. lag om :indring i lagen ( 1951 :763) om ber:ik ning av statlig inkomstskatt
för ackumulerad inkomst.
7. lag om ändring i lagen ( 1973:323) om ikraftträdande av lagen ( 1973:322)
om ~indring i kommunalskattelagen (1928:370), m. m ..
8. lag om ändring i lagen (] 968:430) om mervärdeskatt.
Det under 2. angivna förslaget har uppr~ittats i samråd med chefen för
justitiedepartementet.

7 Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att
genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som foredraganden
har lagt fram.
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Bilaga 1

EN NY JORDBRUKSBOKFÖRINGSLAG
Betänkande avgivet av
utredningen om bokföringen
inom jordbruket

Os B l 977:8
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Till Statsrådet och chefen för budgetdepartementet

Den 27 januari 1977 bemyndigades chefen för budgetdepartementet att tillkalla en utredningsman med uppdrae att utreda frhgan om nya regler för bokföringen
inom jordbruket samt att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat arbetsbiträde åt utredningsmannen. Med stöd härav tillkallade departementschefen
den 17 februari samma år som särskild utredare regeringsrådet ~ture Lundell. Vidare förordnades hovrättsassessor
Staffan Janvid, direktören i lantbrukarnas riksförbund
Folke Nilsson, skattedirektören Olle Roos samt kammarrättsfiskal Ove Sundvik att som experter biträda utredningsmannen. Genom beslut samma dag förordnades
karnmarrättsfiskal David Ask att vara sekreterare i
utredningen.
För att tagas i beaktande vid uppdragets fullgörande
har riksskatteverket till utredningen överlämnat en
av Vänerskog ek. fören. till verket ingiven skrivelse
angående kontrolluppgiftskravet enligt 37 § 1 mom. 6.
taxeringslagen, jämte av verket infordrade yttranden
över skr:!.velsen.
Sedan uppdraget numera slutförts, får utredningen
härmed överlämna sitt betänkande.
Stockholm i december 1977

Sture Lundell

/David Ask
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J·1:=..:..!-1d1.:..!1g o:.i

~r1v~~nd3~

se~
8.\"

rJ;~1

:·.~·,·1_'.L

.J.f:..~:.-;r·~:.:.!:~indol:·.;~n

·;crifi:~atic~.

o~

dPt

::;;·ir~::;·:.i'.t

.:;kall dc:u1a

~~;' ['~kallat

~--;,:_~il.,

v:..-!.1>::'t

!.) . }

l t C.!)f.irjttad

v2!·~kti.1.~t

l.1!?11,:··!:·' . :·.::~·1 g;~-_1t..'!',

:··~)~'(•J:c.,rn_'"'.1.:..:!.nd··:

. :. .

med

r:;ot"t::it,;on l".z:ndlin[ f;p1~" 1.:okf0::"'i:·1L~Cl"i i

~;~r:.;~-~~

:_;~ltt

h2~Vi.S!1-i.ncsver_:_=if.:=t-

i!1ncn!'~l.l-3

-~-=~;_~,

vili<i.c~r:

r.:m

~.lPPt_~lfLer

dr·!. l!J•j 1:::--:.1t t.c1t.·:, !·1:ir· ...1.:.:~·;.~r:.5b:·t11Jr_:.l~:t~n ..'...n-:r:11·:·uL,

.:.1v:.J·r,

~p:=:

:-far nt~:-inc::-·:id.

1

vaci U-:.:·n

rnc)tpar·L- d..::n berör

v.L t:r.2 }-::1ndlir!p:::t!"'

~·-:r.-:;:::

leL':Ll~

t:".11

C.!'".. i::.C .:~(:;r ~~i·::;1·::~1·::.i1:r.i•.?l~::.e:·1 ::_';"...}". va~·· rJrifiir::3."'...i·1:::.ndlin.c;e:i f~)rva-

t::.:·c~··.er.

1. c:1

:n0J~3r~

ver~~-il-".a~..'...ori

1

J:J.~:;t[:.t~ilJa.:::.

oc~ b0\:fd~d

Vt~r:.r~'.-<2tic;1~er11.:i.

;)ost

skall

~ta~

föring förvaras orcir.aG.e r3. bet.ryrgande oc!1
S!·:c·r r.:.-.1
~'.~~vem

:-, §

tti.<~-;'~'
s0~

_L ve!'ifLt:atici!:,

1'Ll1--et3cJt

f-;c:l·:ft.:.~··jn<r::1

·-·J _.1 1 .-~:n

hj~i:'._·p::cd·:·l.

Vari

ct.

3..!1[;05

ocl-"'. ef"ter l:ick-

öve:!"Sk~1dlict
~;ir

~~)~itt.

!""3.t:telser: s\·:01..:t

de:~.

.. :;·~:."ill :;l·:c· p·~~ ·1c:!.:--~1;...:-:.::(t ~--.~it·~ :!. ·:::-~tt ordr:2-c ocl:

l:,:·t.1·~/f~.:_,·:l~:.\..l!:.'

c;:'._;c;'.',] i

:~t:a.11

sv1ri~}·10t ka~

b.~!de 1-".)!""e

;:.1.·: ::.iöc~-.•.::--, l. . (lrt., l..ö::.bl:-:i..C.. i:?l.lc-~:: ar..e~·2.
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oc:t: ·1cm ·:om

.-: ki. li:i.

r:.~ t

t r .l :. c-1 <1:;

v·~·r i.f ir~a tj.011(~!"1

v:..d

gran!..:~·:~·:.:.nc
~ä

h0t kan

.• ~-::.c

ftrli'·Jr·d ;•c:31.. :·:kall anr:c.,:· !1'::··

~:ker.t

dc·r...

f()rc·ta;.~.:.t.
~- ,

: ;l'".~·1 l

J

·;r_

~:I.er'

r i .:.'_ ti;~;. t

p:.J r:·::· p;'\ annat si.i tt
d 1 ~-n

u.v

ki~ncdom

t..:..t.:ic:arc·

"'.'"':.:t:·:i-:-. :1.·r:

:<: :· -:-.. _....... ·. r~

·::1I!:

j_ '.J! i

''

;~r1_·~·J!-' ...

s~U-:er:.::: t'.~

1-1.2:~

bok~"'C:·7"'da l-~l):~i.t""""'t!

::i

tt

!:t:lr:

.~·_;_"tr~

~. :.v··1~·.:..!'-

om rJttelsen.

,_·. ,~; Aff.".!r:-;::;_~r:J•_,l::;r":~T:.a. ::kall bur:1::·:!·2~; .i. i·:1· 1J~·1c:1=~- ·_ .·J:.

·:·,~--~~~1-

.;.r.;._.,,,. -

::·o:;t :···:.:r ::;c::•t· ,_.ft·::·r V'2I'ifj,_kati.o:i:.:nw::mer cll•·:· :c;·:L·:-,
fiJ:r·.ir:r,!::t1.:-cV.1~·r: :~:(1:-:·~ :. .!.:~att:~:
.
'-'~:~··l.fif.3.t ~ onr.:·r~:a
V..:!r.i.f2.~:ationP.r,
bokf2ira~.::

Y.l:.i:lij~;ea~:

~nart

at-t

d~·:

:~om

vLJ~·.3

1 _:·.

.i'!"'~gJ

l

.skall bu.k.f.'i. 1ra:--.

:_~(-1

c11cr :l.r:.na:-i h:.:ir1d~~?-,L~'

utf3rda t-::-> r..·llc· r·

P:)kf'..:..;:"in~c'r1

o.v

fi:)·-·varC:"!:3

f;_;~.

f.j~·

()r:-;

dc~

:·~o'.::

ir..c-~"ll ..

ch•t V.an

t:il~ll<..~innc.t~-:..-~--

t._; .-:.:l.!.<.:r ::.:f.ld&c;

ford!"'ir:1~~a!'

:J.~.. ar:

or:: for:.:~r:.r:c;o.r

~-~nar·t

~.:om

r:;~)tta;;.i

bt.-·talning ::;V.er. :·:.om
kati.oEc~rna

er! po:·:t,

i

e.rf:_;r[:J1:·ir:di::l:-;cr

det \<a.(i :Jk

( gn~:fi~ ." -~·:i'·.· r'~L!>""

::ivser l ~kartadc aff.jr;_;[J:-~r:d 1_.:~:-.i"".'r·,

~.:amrn:11:dr·ac.

i

och

~:.kuld€·r·

fö~·ut:..:.:·tttning

:~:i,;.-~r:

•J

;·!_i~·:

·J--.L~~Li."·t··

.)(j1

~-:·.7 ·'.~c.i.t.

ar::··r1~·:.i!--_

...

=-·

i.

..'..!·r·

--,~J-· i::.,~·::::
'·.-' 1 .t~·-

l~;""Ji:d.

l ·i.r -I:~

~'.:ij·:

i':~1:::·

d~>.:1·:

j~·· .._:~

r;~i:

f·": :·

:··.1.r."1···Ll~!1 1 -•

~

~--:.t-...-~

h~ir·f,:):-

··.. ·

1 l:'?.' at-:

·:_;_i.

· ,

:...i. l
\'(~·-:· j

!..-

ol:..\:talria fordringar ocL ::.i-'.uld-·.-r ::;!··dr.t:.:.:·. ur:::_

:~;ig

:··.:~1

Ci.tt l:c·t.:--yggandc- -~\,'C:~t.<J. ~ cJ··.

f.~1:-t"i.":=}:dLJ~-·

7 ~~ A:f~ir:-.hlindclserna ~~kall t okfhr:·1:; :~ :::y~·:.·~cm:it..:...~~Y. :)~·:::!·:_11!.~
1

:::', at;: bokfc;rlr.gc·n cör det m0jligt a:l '-iv0ro:i_cu:::c
!1c·1~C'n:-~ ~~~1!1[

och dc.,ss

H'-lV"..ld tokf ör i.~·1g·..:r~

Konton över t

V~ar:

rc~.sul

tal. och

::,:,:~1lr:ir:c;

va!"'a

.:~b:·enad

r~::?:_i

il~e)in_t';ar

~am~ru:d1~ag,

ska11

::.~.loorc!naC.

:··c·dovi..:~ning

i

den

m;~n di:-~t

Jvc~blick

och

ko~troll.

fredsst~llar.dc

gr1. !n•: "::r:d-:!"ö1' .1r:g'::7~1.

och skulder, v .i lka. :.

en f0r0s i

··-'•cY'l',:::,~·,,

(~1~~vi.:Cl·.·.:1kf:_:.: . -~-~>;).

ytterligar~

:nivl.lC.~--~~JK.L:1 :·inc;-

~pcl:ific0r·as

beh(ivs r:~ir· n"tt

~__!.e

i

t:::..l l-
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ILi'.'Ud bc:.~:för i. n;en 2.f:all h!l. ll8.s aktuell och avs tänuna2. efcer

·;ad som cicd l!"int'.Vt1
::::.t:::..IT1.1ncr mcc.. gou

Llll vf·rr:samhetens förhållar.der: 6verens-

T'1:drJ·..r1~:ining3~::ed.

(brutet räkenskapsår) skal! omfatta
!ii·l,i

-

c.ten '•O ap.r il, den 1 jul 1

;:.:iL' l''_:dovi:~:n1.r1g;.:.:~)~:Jldiglict. i:lträder

l . . i(~-~·-:::: om,

eller

-

Ju,

;.c,

jan.L

!,~i~ensk::ipsåreL

fi..'.:"' r._!I·: :;n~}::::tl):.:.;äcc: t avse: ~ort.ar~:' tid än to 1 v måna-

d i".·r r·J: !.--:r u k:tr.:i:~·~·::.t::-: ·:.:.~. t on.:~tt::.i. hög~t ad(!rton mån:-:di::r.
;~li.:·Lnin~;

.-t\'

;_·:~.:-:n::.:t.~·J.p:·&ret

:;~y.LJiG~etcn

får oct0å görac 0;;1

Av-

ri?dovi2~2-ng:~

upphhr.

T' ·:Limpa<; 11''" t .. ,t .rcil,e:n:oketpsår, fftr om::.äe;gnlng av räb?!1Sk8.psår•"°'.- s;.:., till

k~llendc·r.ir.

I ::cnnat fall fä.r omläggning av rii-

kPnskapsårPt ej ske med mindre tillstånd därtill ges av

D·~n

''om

\ r ,,1-.y;::i.g att. fura räke!!skaper i

vct·l·:s:ct.~i 11 •:tcr

sam~1rllKt
vcr·K~-3am.:-t1.~

d\'

:~:,dant

sl:cg

c:o1r.

fräga om flera

<iVSes i denna 1.c.g eller som

mcJ skylrliehct att fura

r~kenskaper

för sådan

t j_r bo V.fi.jringsskyl:iiG f1j!' anna!'°'L när i ng3ve!'ksamhet

c;kdll anv<irnia s:111un:l r1:LJ.:cn::;kapså.r

i'Ö!'

de olilc1 vcr>:sarrJ1(;ter-

synnerliga skli.L, ~~r: riksskat:everket medge
u.r.:.d;.:1ntag här.,._L"'::f.in. ~\jr d.tt f5. :~amma ri.~k 1?nskap~;j,r för flera

na.

Föreligg~r

ve:rr:sillllr·,c."\,f'r i'E1r uml::igr,ning av räkenskapsår ske utan särsJ.:il t

tillc:tånd.

') § F:.ir· var,1c r<i:-....,n~;kapsår ::ku.l ! dcr. löpande bokförin15en
avulutas med ••lL årubokslut. Detta består av resultaträk:tl nc och ba.Lan:.:r'.ilrning. Till dessa kan bilagor upprättas.
Årsbokslutet skall i'ärdigstJ.ll.1c och tagas in i bunden bok
(årsbok) så cn<.lrt det kan ske och senast sex månader efter
räkenskaps.5.rcts utgång. Bilaga till årsbokslutet behöver
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C.o(_:k ej :~!. Lc·r·~~.~~-: .:._ .1rsto~en.

b.ilagor skall

avf2t~a~ p~

:;kalJ

l.ok~;:;_utet

f-J::ir·

:.~Y~yJ.digl.r:-L

clrLljsm~l

at:i.

upp~jra:::

jnd:--a:.:,

>.-..-:~·;:.::nC !:

1',)r~.

(:·~

i.:itr~cit:-r

skall

f~llc·r ~1~i::- r:r·.1:·ljr:n

baJan~::-.r~ik:·1ir:.t~

l.;c.-.}'.~~.::i

~·:_,:·

uta:-i

act tacas in i årsbok.

::tad:gvc.:·ci;·1dr:: br:.;l,a:; ellre!' i:m.c·r1a:::. i

Offi~-j~t1:~?1gst_.~1r~n~
~~or.1

l~~L~r

undt:r::;kr:.ftcn.

fö!"'

~~c<lov.i.~:1i?it:::.~!:kylciic;hetr.~n

s~da~·i

och d:-i r· t il 1

:.;:"dc·r av cle:n !"cdovi;_;,,_. ,,,::·:;;·J.:_{.. .jic~·-·

;;krlva;~

:ned a~1givanci.<: 3.V d::t~l:)~;

f..rsbok~·~lutet

svenska i vanJjc

förs~å3

vc,rk'.;<J.r1::·,;o_,t_;:-!·:. f.1::-:.:
0J~:· ~!·att

annar: tillgång.

311::·~

om:-:i:; tt.nlnc~~r:i 1 lt;r~ne;.

clc~;s

u:v-J<int:1;,:, 1_1-::ciftu: :::-:r

fC.'rv.'irv eller

tilJve!··kr::.:~c

m<_·d :"':t.t"~ran~:.K:Jffn.incsv~~:·dc mot~va:::!.Ld(~ utg:ft.
~kulle

ske vid

J'a::;t:;t::11t
m:.lnn.:.:!

~~kcnskaps~re~:- utgå~g

v~ird·~·

:_·.2luv~~rdt"·~~.

~;k:;ffa •_;:

cllr'r,
!:·~)!"'

O'll

,:,-L

a!:::k~:.::··i-r.:...!-1f_'

•,J;-:-1

(baJansda~e:1;.

cl:, 1.i.J.:t. v:·irclt::
1

c·:~

a~.l

fac_;t:::::JlJt.:;,

driftbyggnad och inver:tar:.c·:·, :::om an-

f;_;J"L" :_:•ve!'f,'°iLf, t i 11 tJokf(r .'..ne;:>mt.i'.'.o, :.c r''d ov L:r:.'..:·i1;,

f~ir··3t~~

med

a~2kaf~n~ngsv~rd~

~tiillts

vid

0ver~ången

0om c fl.Pr f_ivt:>rz/.inecn

i~e&ngsvj:--dc

det

till s&clar redovisning.

förv~ir·va ts p:~

annat 2.ät t

byte clJ.c·r '.).:_irmed J":i.nii\jr·l lgt Cf-lng, först:l.:. r:E'd

~o~ ~a~·t
F~r :i~l~å~~.
~~n

gc.:~:1.z:·~

k._:;l),

:.i!~~:ka:.·:·~·1i..nG·.::..·

v.:_t:-·d(: de· t 0.L~:;J.r~afi'r: ~ ~1t;:J v:ird c· ( ~v~~k!"'i VYi.Lnt:;.s'.J.nd crlar) .::or.-: ··.'1~-

l .i.g t, kommur1al sY.3: Lelac;cns rcc_;le:· bcr'.iknas v .i.cl

:-;·;:·v'_i~·vc:t.

1·i \ "m,,·;:; t tnini_.:: t i Llg:·,ng tagc:::, upp till h·,c:;-:: ar:;-;kcoi'f':i.~r:;:-.:~.
vi:irdc·t..
~a[er
:'.':E-l'

rJ,-jur,

,jordb!~uk.:;-

och skop:::,prod"..J.kt€-:r

me·d de· vid

tax~ringen

geillande l;.igst.:i.

('m varu] ar,cr upptages till J Lir;r·c
eJler, i
cllc:r

2~arrit

O.E.na-c v:::::.ru-

får icke upptagas till ltigre v~rde ~n so~ 0vere~~3~~n1-

,'.'J

v~-ircle

vt·!!~dr::r.:..:::i..

tir: ar:skaffniq::;sv'; r·rle-::

fråga om andra inköpta varor än djur, ansk3:!.'fr:l n,,;:o;-

taranskaffn ~ngsviirdet i förekommande:

fa~.l

rr,<::C, avdrac

r:;r .'..nkurans, skall Bkillnaden upptagas som J agerrcs1'rv.
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vtrdet. ?as-: '1ge:1dom, sor
uppt.ap:;::-.:.~-,

~il::!.

de~--

le-!

v~rc..:~·

dock

~~~ittes

~axerin~sv~;~d0,

i~!"'

8.v0·r: om

:.axorir1g:1·..r~"il--·J17t

~~::v,~·Y"':;:-:

r·

i.-

ge-:"' anFf:a.i'fEir:.1;sv:.lrdt:t. l

aY1:::kaffnir.g:-.:v'.J:!'""'~: 1_:_.

t

ut.f_~i.f'.::1.:..r

.f;~:!rt::itt.ri!·1.:;:.::.i.r

t i l l 1~.:".;.~-1t~:-:r., vj_J -

t\.!~--

!~C·1_:1ur:-~-

ka

ciig~~~

:·C..(: :i.L det,

~:m

h;:..~u::.r_:-:!1-_.. f,".Jr·:;:.!t'.::·ir.i; .=.v
~-:!-·_,i~l.

2.!""1gi.va::~

:r:er:

Fur-:-.ir;·!:i __;i)Jl~

.., ..,
den

a~ltiggn.:..ngs~illg~nr u;>;:~a~c-~

vo.rt~:... L

LL-l ::!r::..;c·_ 1-:.nlne, rnc·C.

g;~:i:nd1 ..

~n.r

.:..ri:··(J·:>i;=t~-:

urL.1·..-:· r:.·~i.:c::.?kap~,{tret: elli=-:-r ba~an~;·:·r<i t:::-; f!"'~~r~

r~ke!·1~kar~1r.
\r~-!

h:.)grp

v:~!'dt·~·1·~:,.~~;,:;.nc!J::

f:~1

br_,r·:.;J.::-::~~::

:;:··

.~!.

~i:l

n:.:~rma::. ·~

!..\',::- utgirt..;:-r

tillt~gg

·t:~llg~~nger~

v.:..l~:et

t\jr

.C.

v~>·d

1"'~

··,_

UtLdt0r J.-.:_·d. . . 0:·~~~~--~·1p:::~:.::··::·~,

bel·JPr fi(";2n..i.:--1g :-1-:-::-tt •

;):·_::.11-~r..·r,

in.:.·1yta.

den ir UJ.-ifJfÖ:-"'ci

t...~

L3.t~c.:-:.

/d:·ciel:~;~-,

1

urp t.:..:.! bc·l!)r!r:,

fordran

:~~:·

t:'\.:

Lat~2.s

V3.::'"'::·.•.

J

up!; :. :01::

ti !. lg~'~1n~..

:::_;cc:t l:·imLu (·r. ::1•_'l;
t~

l

lfr~:~ds~~.-r...·;1:::..

s~l~at

1:'::·.r

~il-:

ver~.s2mhC?:c·~1~;

1ndc !""(:'dovL:;r.. .i.:·1g f:_::. hu;·

t:l ':-r·:·tkni;ige:i

ver·k:~amh0~cns

~'.l17.:!.1lr-ttc·randr~

:-om

::..r!t.~/1r

d·~--~-1

upr-;f:(~_lc~r

:

m1.::d ö.r:- a.v·._r 1kr::~:>:--:!"' :·.:0:!1 L'::-:·

2.nv:_~ndf:~·.-.

a1-.~

ot·I:

~)~fattr~.Lr1e

de~

Annan

Y..rav

::~0;;1

ar~gc·s

i

f~:Jrsta

\iP1rf.::-.2.r:-:[·:PtPr:~-~

~.-:·;:··!:.·

ko::-.t~1;1·lcr

av::.~.v.r:.vnLnga~

Av~krivr!i~,gar

f~e.:su1

tei t

j_ntagn2

t>-:'~E~r

av:-::.k.r·.!. vningal'

f':jr

r·.'-

~..:..n1_:.-

~c~1e~a.

anvi.~nd:J~:;

.;:ty::kf:'"':.

vi..ix tpr8clL;k tr.-: r
d~ur;,:--od;;kt:<cr

skogsprod;;i.tE·r

l·:i:·:.~ul-Lat

neda~

~-~rf.'!?-7.:=;llning!:forrr:

d;jur· och

-

r:.ikt·n~V.a;:::::t~r1:- ·~s

po:··.:,er Gf?~: bi.::.-:-.e~.Y.r1~r1gc:1r· ~~Or;-; ~.:..ydligt a!. 1g:-:~:-- v::v. ~

pc·:~ten.

i;·;:~r~·.G_\;ninr;::.-;;:::,wr.r..an

-

f\_::rh.:;J:.:..l:lr:dc·t:

~r~~orr:mit.

rr~-.;,..·,L:1

av

3~

h."in:s~·n

or.1
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-~_:0 0Y.~:~ut:.~dj,_~·~:.o~-:,j__tione:r,

'·.' in~·~t'::'r c1 c:i f<rlu:3te:r·
;::lv::~~:,ivninr:e.r

:::amt
~k~ll

1·~rJ~l~!':

uv

avyttrinc: ev

rH:·dskri\T.:i~gar

:::;·~g

a!'":ilLiggn.:..r:gstillg~~ngar

av sf1dana

-:~llgf:i:1gar

pö samma sätt som motsvarande ti:lg&ngar

balan~1··~ik~~~1gc~1.

?~.-:r

p:~

och

v:-:1: C='5r

Sx~rac~din~r·a

lnt~~tcr

och

ko~tnade~

~

ska:l

b::..-. 12r:.::-; r·2.kr:. i !![C·r. a.nv;_:inde s mr::d de avv ike2-~.~er ::::om bet "!.nga.s
v~rk~a~~10te~s

t.'llt=:f' a!·1r..ar!

bl:ck

~v~r

a~t

oc~!

omfa:tni~g

U!J!_;::;t~:llrtingsforrr::

neda~

in~agna

schema

.:_:om gt:Y' en 11.kvti:nlig över-

verksamhetens stJllning.

I ::'.chen2.t anc;ivna poc:ter skall upptagas va:' Lir c>ii::;.
(:om;-;lettcrand'-' ;Jos:.cr ges bc·tc•ckningar zom tycilii;t anger vad
:::om i.rlp;)r i

rjo~_~tcn.

r<Y..r.ir1c_rr-:r! :.:;l{a l .l l
:3'Jnt

i"ijr varj'?

:.:~µc•c

l f

ice!~act

.su.1T!:::.~n1drae:c•r1

po:::-.t l

balans-

t.:._;_nga '-..lf.'P tagas de bclopf-i

i ng.~:1 r .:.. :>:x; ~~'::'L, orr: icke 1~,o::.~-ccr:.::; 2'.af!"JTI3.nsätt-:-:.:;_ne:; klart
3.V bokf:~;ri;:.gc:n . :. 1:)vrie;t.

.:r;..!mc;f.i:-"

Prop. 1978/79:44

_J.
,_1.

VL1~d~01·Jr·1~l~i~!'
!·';_~r·1_~-::::~·i.::~a=..c1a

f'.u'.·~ti"~adr::·:-.

O'::.h u;-11Jlupn:i

i..1~t:::.Y.ter

1.2iger av

··C

.: IT i•1 :i:·.;gcn ; r:c.
·1.

Ino~atc·r.:·r·

1. ~. ~ lr'."ir:i:;:1 :·

i. ·:-f:1Y:un:: :::.:V.;, i<Te:-i~ncar

~.

L:.yggnau~_:_!:vc:n:.c:·

L.

:jv~· t.t,d

.. er

lriv~:nta1·i.c·r

f">rt.fr .. ::t~;;:: :.:J.".c; l..J •.
'J 'j Xi:· l:~ f·, ulct C '.'

~.

F0rskott frän

hv:-_~at.~

2. t.r:dra

t:ll

:V.~1dcr·

f_;•:•::1~ionc,~··

lC1ngi'ri~ tii~a

:..:t:u1(.!P.r

Prop. 1978/79:44

-~~ if!•::.:.

i~

1

1\'1.::·:_:t (·

r~ ..!

r::_: ..: f'u~-1 1 ...: (: :··

-'.:r·i~~..:.1 c,1_.c:: .. ;.... ,.l-:-.L:.~.:J'::

·::·

~J~·J ...

·::·e: :_: ~· r·v

!·..

~·.:..::-1s:··.:-~;:L•-:-:::,

·.v:~r:::..

::k:.~J.l

:.:

::i.~.: t'.)~:-::·1 : j

·~·1:1..:
::-:.01!1

··.• !·i:.il;·:::·:ir-1.,

.s

·-1i·;r•l.ygrr!~:1Ll,

+·.~r

~-..:t-·.

U}.:;;;r(~·:.. t.:-~:~

::~vc·r

·_:•V·~·:r·

.:~r_\,:_ind~:i

~1ol:f•_i-

~1.j::11~

.-

1

'.·nl.:.c·:_

:·:r:~·1~·~'-

k.::1:1

bc:::.Y~r·.ivr1.'.r.

•>:h

\:.'..ir

::k d~1 1..::.i.·:.:: (.';--!ar1:.i ~ l !:(~ :... Loi-:f~>r< nc~·~y::. t.~'r:c::t,

'.:·~:::k:-·ivr;!~1g

i':.:ur.
__ k1·_:~t

:::i... a~.i.

1 Jr·c::i:1i~.:a:i=:,n

·,r1:·::·: .:·:

!'r_·:::,:··vf·.·r,

1·.:_ir:·:-::~ ::.t.y!~;kc·t v.·01~-!}".:;_.-::ttr:ra::: r.ed

r:1;_:itc--:'~CtJ

l~i:.:2:~

r!.'_:·d

~1::·:~!"'r:·11i ... ;::,

m~::-ci

r~-·c,.::t::"'c~1·iric:a::-~

i

~::ikro-

1·:_:!~~·:to.r·i.Lg~-~h.J~ilr=111l:'d•.-:.~,

:::d~:.ri•.::t.t_•:·::.r:cJ

··:l~·-~r an:Ki.t

:-:1::~tc·:.::·~~=.:.l

mt-:·d

r·,.·1_·'. i::~ t :·,-._:-· !.n,:~::-~ r' ··:::·!'!'"1 r~r-·~·iol!; omc:d (·~har -.. : t:~kr l. i't ka~-1 la[_.:.t:-. fr·:-:i..::-:

:~~1-01~i~1]

20~

~v::~:;

;:.a:11'.T1etr:taL.. t.nirigar ::1·1

i

t·~r·~;ta

=tyckt~t

h1...:v1Jdbol-~fi:)r.l.ngen

3

f~r

e.!.ler·

ej

a!1v~ndas

.:e..r.:tld~

gt.

fJr
fi::~r

Prop. 1978179:44
0

·:1··

... l-:.. .:_.I.

'.

. . ·- . '

~_:a:-:-:r

:!C:.:

·1.

·.·!'·/:.I

:-:-:r.t

J'···~:.: 1_;_~

Or'.;"~l"JC\:·:

·_.i,_:

!.i•:::'.

;_.1.-./·~;·~-~i:.~·:,_-.-:·

1';

74

·;-·:_.d·: 1 ·n::ka~=:_:::i..-:.:.tf:·!'il.i~

::=.Y7'

::t...\':.. ~·.,~t.

.:r: :.:..-:t.

~-.,:···:ar~:::

> dJ13":!)~:·1·~

f~e~·

()'.11

:.~·:..··l';.;_.c1

U!Jf·gl

iJ!"~dc\r"'

Cr-n tid :··.ur.·;

°!:";(-\'.::..1r~1

i'•·:!:~'.'... "",.::'P::Vl~.:

l~~tt

111at(~1·~-~:~1

0

1-"~an ~~t(-rf:..nn::l.3

::)t~·'.'""'.-:L;\:·

..::n_i(_TL

. . !~·1·i:::..f.'t1~r· ~- . : 1

av d.Pr:

~

ocf'~ l~:~sas

för.:.ta

r·:::·;::,i.:::.."'i.rir.:.:n t_:!_·nurr1 1":)1_:2.v:.lI'.

:·_;r::c~r~d. l.:J.i~~

:·J~L .L~r t.i0c.~---

tr<ilii:·r i

r: . -;r·,_=:-

kraft cicr-:: 1 jnnuar.i

n:..i.~1-.cL!

dc:..e;

pr·:.·,,:~1

1'.1'"?9. Lei:is!-:.tyrc:::.-

a:1:::.jkan om "L~-~lstånd c!'l-

1 i~t ~ ~ ~re1je s1.ycjr:t cl~or· 1E ~ t~edj0 Etycke~, såvitt
av~er·

ti~

pf~cr

utg&ngen av

&~

1978.

7S

Prop. 1978/79:44

te·:·

lat:.:01!·1~:·.

cLiy·c-:.'.;:...r:-··

ikraftt~:lda~·idl·

f;~_: l,~andc~~

_r;::-reskriftcr::'la i

T icigdrc

l

j

zt

:~kt.:.llc

avk()f'ta::~

r~iKc-i:sktJ.p!:.·..;ir

n~i!nnda

ir~r-.•)m:_: L.

ov

r~·irc:.~~

för

:-·ed ov :.::::a
~

iea

.s~1dc.na

~;enr.a

~

t7C

:::J•Y.r _ :::a~.-

·._:r:-

.'.' i

}·:u-

~~-~C-:·b:-;

naturaf:_··r:-::~~n(·"t"

L.nci"::7' ct.t

och att avdr·ag

"::lc~-:.:-:!.:::.a :~~

;_intJ·~.:

f~r·

Le::.k.:.r~t-

t av j ordb:-uk~~:fa:..~ t. ighet €·nl igt b 1:-Jl·:.:·:.~ri r.g:-=.:-:-::~ ~-:
Vid dc~na redovi_s~i~f3~~tad beakta~ i~:te b~ra
oc:1 1....1:.glftcr 'Jta:·1 jven

~·.•

}··.•

bc.:...la.n.~·-;::o~: ~:->!',

Jager '.Jid ;:i·:<..:.Ye.tt~-i~r:g:·:
bjrjan och vld dess slJt. ~vdrag f(r kostnader fj~·

inci:..i

'.t: 2.V
f:j;"'dt~s

Lr.:.1i(~t";):r·.:..ng::m:..i.:~s.i.c

~

enJ.i:_·J:.?t r::cd

tillkomna

förordni~gen

idkar·0 av

jor·dt~~k

t:nrlerJ

~~·ri_:-·;=_~j-~:

br·~Tto~~t~kt

kostr:::idc.·.::·· som ;1ar

inkorr.!~t0r

p~r·!·~.:i

·1

~0~1

var".. I:!°'OY'd!"'ingar, varu::;k:..1lcle.-r

~re~s

:1:.1..

l.:1korr.~~

g~~nder.

kouta~ta

dv~~.

tas upp

~_;·'.~

.-_Jv1:i:·~:r;:·-::~·.-:.~ir:.:::.':.!

~-ll>!'db.'.'·1d-::..::··ast.i.:)~c:...

Vl!d:::af, a::-. kon:.an"ta j_nkor.-:.ste:· oc!1
teskat-:~l!~CS~~

tt

:·a:-iac!'af.

kon :·.e.ntpr_i:jC ipc.·1~ ~

de!·: :·:. ;..: ..

:·-_·;r·1::r1f~:..·L~

t":llr::-r

Y.omr.1r:::r 3

;_1g

fi·~r

rc.-d,_1v.i.:·.n.i.r:t_; vr.-.tr

:'l_;rc::.~·:r .... !'tt-7r:·ia

(1951:793) om

cllGr

tc.x.erir.t~-

:)c~~

?k0g~3bruk

- r'Jbrj_kC'L

i

~:!tt

eten

skyldigtc~

att

~~en'.J.:-'(·?

f~ra

r:;1·:(~~·1:::~·.::1-

::~an::ic1.!.<i...

för vissa

~~ikc~skapcr

~i:1dr t::~c.l

i.. i]!.

11

so~

.j·:i?··d.-

b!"u1'.::b1)kfr·r Ln1!s"-a1;.cn". 3okfi5ri.r:gssk:;ldiglv.·V•n ici~· h:-;r -:_ <,1:;_1_

76

Prop. 1978/79:44
·~:Jj __,:~_;_-

1·,_·_1_.'!·.·~,_-~j

L··.:ik.~\i:· in.::~L·!·:

.._..il::.: ..•=-.

[.~

·:·::·:l;

··.·~·iJ J.~~t-

··1i1·:~:::_·:... +.... -~1.. ~

;_:-_:: ·.

:c:::

::

~.-~~Lt

1: ; ; : :

~-;2~1.iC·:.:

b:ik:~.:::t'i r-:.t~:.: J .::tt;

( ·1

r:-_-,.f"'

handc·l~:;

~-~i.··!~!: ·1

·17).

J~r:

.~.·J;:-·dt.?""··._J·:::·[:.r/-::·:.-,r,j
:::-,o~:.

:·1_i-..:-.l<-~r::;i-·r1 iL"t·:·

f·~,l.j•;r

r~;·~<...~f:::,r

t: _

d~'

a\.r 2.. l lm;lr-. t-i:i\r..~'ör in~~:...;:~1[..

v .:_. r ··::(i~::

:·::i:::~1..-:1:.~

~->~-·ar!dC

~;:!gi·~J

n~·t:··i!-1:_--::::~idi-:;_1.:-··~·n

.::1tt

"t_:r_,,·:~·;:rir:[.f·:·:

..-:·.aK~1;:;_:·

:~:1··.D L tr1.i.:·1zr~··~r.
;=-·.~::-',

~i

'.f·, ~+::\l.nc::~ :-

·.:-:-:i"·:::;·-:·l }:.:1r.

d··.-r.

-~~J: .. ::i;..:.

1
)::'.;·;

:·.:~-. .-~·i ::..n;~t•.l

1·:·::~·1:_:k~:["'1··!·

, i, . : ~

J.·;·~

.,

<·[r:--:nt~ir-a

( _!jr' 1 _l~:.

1~ :~J! 1-:...ar. -r.m:j ::: :-.- i

·1)~. 1 ~1

'~!r:.'.

'.~-"-.:r;:l

vi.::: fuJJ.g.: . ··rar!dt::t
d.:~c.l>·d·:

b1.1nd•:·:·1

:~c·:f.·or;'.:~L

c t

j_ ..!.

l

'"•H

CJch alt ciet

b(:::,t;_inmeJ ~~er om v~ri :.'ik~t l on1:::r.

·1 (':fi'~-. : ! ~t_i, . :Y.1 ! ·1 ~-:'/,~': (,·(',

~·J/::~: ·;'L.r1-'//~~··;.

_;· c;::; (.

::.t-.a~l

1~·-ncbar

r::-kr 1 !.)7:-·: 34 -:_,,

e::1 1)bl"Lf;:.:.:.t·:_n·i21': G\rcrgång

l·ct: :--:1_...·i~-1c~~rn~; ::;:.:;ig

~

r:k(jJTJ:.::; tre-dov i

srd.nt~.

t:i.:·~·.·:r·.i.:!c_.

r·~·:·.1·:;:-1

rt".·C~1.:rr1d.

i.. :~~:~1:·\

\'.:.ci

C:~r

b(::~l{attni1":f!

av i.nkoxct ,:..v ,jord8ruk.:.:'&~.:;-

·huk:··~'·.:·ing~·.:rr.:_i:~·.:..:~.i~; r·:C.civ~~n.~.r.g

0c.h ·-~·~: nnpa~1sn.i:--i.t:, av

rJ t·-::::.:~J rt·:.::~1.>-!;"' -: ~ 11 vad ::o!"Tl gij .!.:Lt-:~· :·;5~ :nkcr~:~3t av rörelse:. i\cg1_) 1 :~~ y:: t.cmr:t
(!t':L~: t

-~ ~~.y::~l.c

vLl. . ~Ji~.~.1s:J.:.. i.J:.,

~

jr."J1''.i Lru~~!::L•.Jki'~:·. !" ~ng:.·-laf~1.~L

t:

:.i-::!;;--:.;i·:;.:~~·.i

:~ri=:.:..:·::1f.~·~r1

;_:v.:.. ~._.La:

.J.:1

\1:..:..:t.~· i1.:/LiLt;,

.:.nn,~h::u· ~.1tl".

L·.)l·~'..··J1·:..r1g r~i•.:(i

b1:.-r<.·. .:·c.it.::;.j

!?:1-

:..tv ~,:y72 ~\r:::, reform. Len

i:~·11.i0:_t

v:~i: ~-

d~~ rcmot

:_;:·_'1dci~·;a

:Je;},

,jordbrukari::

1.',:_·,r:u~.t.konto

::~kul-

-,.I'"
P::i.ral J ._< -~ t ~>.-d ::jc~n:·1a. 1..1tver..:~... ~_i.n( av !::.:katterc-,sJ crnd har ett
1.'iJ!i:.·c:~l.l~::.nd·:::· et~·~_.,-_.t,!~' br·<.Jrivit~:

~

!~~:;1"~0 b.tt mch_: . -_'r!l.i:.:":era
.
·i9;~9

77

Prop. 1978/79:44

:.i· .. l'__ J';'i~.::.:~ ..

l~·l/'._,/'/1~·.:~_· 1 ·!:_·.,
. ~L·l·i

,·_:·::·:1L.!~--~

·1

1~r::··~-.

~1·~ 1 ~

i.

~>!:::'J...1~:·-~t

:iy<:~

1........

lag•:r'. l:::-1:··

i·~-··-i

"ir-

1:·,r· a::!.1 I'•:d·:·)vL... !"1~l'.L~·

[Ji:-.t-

L·n·r::ni.nc(~~:

l<i;::\:;r-:r:.<~::r·~·clc:·:·na

.Yt:·t..

t.j l lgod~1:·:p

.:.:cr·d·:..::·:_.:k

~:/:-~

d(·

::1v

i.=-11·-·~~

1_::!\.~··:-r·:;::~·::~··.~-i~--.

l·.·_-,J'

~-.~:a~t ·~';::~i~:::-:.i;2:d

~-;kogc::i..:··:..J.-••

~·:~;.::;er:

·r

·:.:_;i:ik.:·;·,rin.f:·<~l:·J.~l·:~1::·n
c.u:~.;:1g::.

!l:1.~~~

·~t)'f~:·1D4

k~?t.

-

(s.

.f(r

:;n;r.cl av att
bruk u·::::
gjord(~:::;

!

._1._:,rdt:·!·~1r·.~.-i.r'.7

·1-:,·~·:;

·il :c~2.:'lJCi

~()!'d":.:·uka.~·'e.
ek~

i'·:··c· . ..;l· 1:
~1ctL....!

:·,::::;

•:'·lr·c:k.i~öii

::;~{oc~~t:·~··uk.

c~ft;__

3om

Li.~J:_tr.:r)2il;t r~

!ia~.

'1..l t VL:·L!{l .:.n;_~,.~'li

:.>.:l.T :~c.cr;~~:a n:: .. ~~~;;t..-~·l·

·_1tvl:·cl·:::!..j_~·-1t:.

111~_·,;·1

,c'·1·,:!~.i

i~·:te

.'. .

.. ~wr_

l.

:·!·--

J..<1

ar-l~r·r

;_···r·-

1

l.~?1~~

r1.~'1t_':()~1

.~··.i1f1

]<1 li·_:: L_'.: .

l

:·~·,_·>:

~~!:dri~l(:,

i

f.::~,-)(·J~·c_i•_·::

..... J

l:-:~d··.i'·:r.!.Lc~: . rr.="JT-

1::.:..ij·:-

Fir 'c-c>kf;·.<·i!·1,: ; :-,u~~ >.J:· . . J-

i:1r::icndi:..~

~.:.t;c·dr:: :!t~

mot dr.7:nna

-~-.i-·:~·.t..'1

·:\ci l:·:t f::· l .j-:: i_

~1.:.irj_n_:_;2:!.i\ 1 ~~·t

emell~::rtiC:

:-1r -: ·_"!';"··

1z:, "::.: . ra

~!-:~-~;...

~··.::·d~:: '.'i .:..;1 i.i nc~;i..: 1 :n1

.::•J:-:: .L;io::i

.:1.-

'."::".!

'. !:':.·t.~;j·:.:·.t11t_·t..

::ill:<i:il:1:··~·

i1:.:·-::i.J:J!)L~c
·:.~1:1c·'.:

1

t_;._: ..:L·_~!:.!r!:..:··l

u.t:±'l·?""·llt!C.!.
:~~om

ul2.2 ,_i!J:"'dl>.:"'uk:1re,

._-ordl:ruk~:.t. ok:!.~··:ri!:~::.::la:-;i:~:i l:2r

dr:·r.na

o.t".t

!·.:·.:c

i i·.:·(_1i'l
lr-.

f·'..i!··r·.J.:1raC.i:-.' !.'··r::clr:=i~:;a:-id(·~! ni_t. l:_~r:

i:·1t_e var' br::·r-i-7cid :1tt

pli~c:.1:-~·J

:.:t.·,·.:i1·\:

.f.'.".:··

:_i:::ra g::·:~_l;:t .f(.1· r·i..:,rcl.:.:;._:.:.i"!k::-irt.:

111

t.c-r •

:..-:y~~rit~~--d·:

:::!2! .. on: :::'.:~~v~il dr;:r~ -~;~·;l~~·.!!"1d~ l1Jl·:r'::cj!·1gc:i

j

t:.-~L~

/il)L'

ir:t(:

_:_

\:·:v~·ict

0::!!2~~;3,::::_1_:::

bakgr 1 _1~·1ci

•
-rj_:::.l

a ;_:t t.i;":c-:·1 fil.1

Prop. 1978/79:44

1·;.:;~~:·i~·11_~~i.-'~!~·:i.~.r'!,

r i nc::·~ l

[>.) k.f."~;

~:_;;j

ni;:tt.

at·!~

78

f'·r· :_1t::··.::·c:!-:i.!"12::~~lrl•ClF:t b;_-:f' \'ar.:1

~=.ter.: r: :_:

=·1 :.~

f:!r~-ta

i

'.ia1~d.

~~i..lL:·.-,c!i:.,~---.dd.:-i.

L)-1.i.:·

l' ;1 ! ~=. ~--

r~::i~:-cc

t..axc·~·ing~:::-ij!":~t~~-[a

de

f~Jtr

t< ri::~·:!-:r· i. t"tJ"rna .:·::_;r

di:::-!·1

:i_:;a:l~ic'

unci(:rs:-~!Y...;i

va.r·Q. att

:.:i!' :!:1~:fa:1i!~:~;:i::r:1 iL:t ;_1·tt !_~amor·Jr.a

l!r~

~---_.'~!·-·:·

"'· f:..:·r~·:t:.1

b.:)r:fi~1 :::,.:..r:c:c·r:

•_)c.~:~.::}1

"tar

"J•·h

i

vilki:~r:

s~1r;..:1-:i.~(:a

l:t..:!'".'.na

~~E.. 1 :·

!l~·ir

~;n

cl0:.

(}~:h

vt:-!'i.-

u-r~~tri.ickning

!'C:L, 1:·1 ~"";y-:::temt:-:

i

det

,!oräbr'u}:~~:bo!·:

:~(1d:.::.n

f~:-~2. ~

vE:~:·if~kaL.!.0n~:~~ia~-1::E.·rinc,eL,

_:_ d;_=;-5~;2 di~·Jur kan

L.i(~

'c1,\..:.}:E·

1

i·1a~1d

:~

c::.:::;1_,c~:ter!:te..

bot:..:·,jri!'if~C'!·1

t'·)r'iLi;.r:<:ar3C'r.. ::-;i:_,:i dc·n n~'a b·.)}~f',-··:--~ncclc.tge:i.
~·:ir:.i~

K·var~: t

~:.: ka 11

t:;r:·"!..ydi:::Jse ir.t.e t2r::1 r::.-;.r det

rii::-lt.a

rriu~::r<·:t_f'n

,_~·Cir(!l:ruk::~

;:it·t

•J::.. ~··:_1:-:c~ c ;:- i~ l: ~lli!):l ing ::; cnn~··;'.tj~

::.3:.:or'iden

1:_,:'

l·-:~;an-

:=1vr}n ora det

i"inr:3.!.: b'.:-~·1ov av s:·.ir:·eg1._~r so!TI bc·ak-

.[\)rt12..~l.J.:'."1C.cna

iLo:n

jordbrt.J:e~

ocl·1

~kog2-

t.

:.j:::r :Jet t( . 1~1 t.:r
vl~.~t?n m.~1r.

i~!··:: L,o~~sl ·J Lsbc:...-: t~.t:-:-1'.Tlc:l~~er:1a

bL·r undcrsökn.s i

d(.·n ~1ya bokföy·.:..nr::::i.agens reeler or~ r·esl!ltat- oc{1

b:oi'.<:LC:-:'.il':!!l,·u:;ar :rn.n !,"'.ÖraC' "tilLirnplir,a inorr. jordbruket och
~---.k~)g.sl::~ukc·l..
(~,.:'°1Lc:(=~J'

\!id .ltfurmr..ingc:i av vtirderj_ng:::;rPt;;lcr ·r.~:.r -:ill-

2~·:u-~der :,:::!"'

(.1c:i-:

:]jrz.l Ll-:
1
•

.1ppm:-!-:'k.::,a~:lrnas c:i.t7. dt~t

..

.C·>r·.:-:tti }!and ::r· .:J..'.~_j~tl:.. ..:_ntr·~:::~:.~et sor.-i .:.kall T..i.llgod:)::Ps. ~iet
.i

~1~i 1~:-1_i~i t'

r·~cler~

tt:.':

~-1

t

~

\.':irder lng:::!1o:·:ncy-;··!::i

t;c~::;k::-"!t-:~-1_;__:--10~1·t·t;;l-=rna

e! 1.:-.!

k8~

~-_<'i

kom~n

i

.J.nk~1y:.o.~:

ti~l

att b0rj1'a:; i

cje~

pjgående

dt.~

mat er l-

[i;3 cte~;sa

utr·ednlng~arbc:

.f:. ~r·r.:.t;.-il_'.;:.:'.:i·~~!·.k2 t.tr:inger:.:-; omr3.dc bijr samr&d ;::;ke med fö-

J'(.>t..:.!,s:··.:-:t:r1 t t• ·r.!(·r1.-dc: i r![C~r~ (Fi
d..:~t

"t_-,ch.-.Jv::·.

k.:: r·!·:a

Cr:~1r:

:_·}<~.:le::

:;•:·IT-J

(

f.::.:1'.""·:

t··::r

t~o;.:mL;!1.alsk:. tt(~.i.ag1='n.

orn

1: 1 r~

i~Y;:_\:~r;).

°!Je"t bi'."ir ;_: ckst1 öveY-v~
1

rc·gol .som fr·i tar de mi!'ld!"'e ::3.ring.sid-

;;I-!i=:-tc.·n

c::t

tt t.:..l ~;·irn_pa

,)fr c1v;::,r<ic1c;:·1ir,i;::o.rc:·cel'1 i

:i.~st:okslut.:::"bestgmmc:l

1 ;:. fji:irde ::;tycket i. den nyG

t·.o:.-. fi-: r·l!-1r_!.:J 2r;c-n _, ....~ orC. bruY.s~;orl.iör .!.ngslaeen.s be.st3.mmclseY, om
r·~-i~·:i-:~r::~.J-:ar;::;:~~!

:-:;:_;r

~:~amordnas med fi.)reskrif'1:e:':1a l

_i\:··ring~-)lacc!·: •..Jat~ vill. l

den :-1ya hok-

cJ.et:.a sam:narihane erin:--a orr. de nyli-

Prop. 1978179:44

79

gen a. 1 r.:.:-:.:._·u:::.ccr:.

a.:ii:ap~na

1

i de·1

j:1dr:.~·1co.rna

cer.3 be::;t:tmmclsi:•:-- o.rn r~·H:er:~3}-:~·~;::;:~1r

~-(/:-1

:-.=2kf.~jr.L~·1,:o;~:;_-_;._\

1)7!.)/77: -1,'-3, '.,U

(prOfJ.

1970/77: 1 :.: , l':jJ:~· ·1··J7G/77: C.:11, ~3F~~ ·1976: 'J91).
~.?,e::; t.:._.irn~els~r:1a

a:·i;·}3.3Sari·:

/:,i

:~7

t::..l·~

J:o~1ta:--1t)rincipc-n

:·-c.::.:~-:!·:yld:i,~~:1el..·~:-1

:-ing.'.3:n\3:::;_;_g
fa::> t.i.1_--;hc t

D0 :. . .~~r

t3xe:-in;~~~;la~en

j

ir~rJm

;_!:~

u~s!.::.v.irt

r.·fU:"'

~H.1

(jy,_~r·c;5.nscn

t~_ll

eda

ijvc~r:_:~.':-~

O:'"!.

'. . lf::p-

·:)o'.-:f·:·,_

.~<J~"'c:'.=:·u:··..-:.,-

'.Jetrjfrande .inl-:ont:t ,l'.r
'.-:>~~··anl

.:-··~:r· ·3..1~:r::s

C:_!~l~-:~~··

:::1.::!.. !::;r deL

Jord:Jruket.

rf'd(J·.;i.s~·1in.r~

:Jl.ir

( 1956: r~.2-~:,)

-~~·.:::::::~

J.'J

at-: de nya rccler:l3. >.an bör ja ti. ~

:-:_:.1:1pa:~

::r-1ar-;,, ~.;arnt.J.:.cCl j:_·;rdbrL.l~~arr_i ~iar l~?\tt över

t.ill d•::oi. . :·1:,r2

i.n.f'or:.ia ::icr: rJ::-: de r'!ya

00:-

regle~na::

in.·:eh . ~l l

~J.ut:fcir~ f~re utg&n~c~ av ~r

tct varn

:·L~'.:.1

flc: :nl

·197:.) 9;:

t-.

t:;er inc:;

3'1

rcc,J. er 0·::.h

en

rc.:·cr""~.n.'::Sbc::::;lut

o~n

~·:-iförde:_~

f:-..!.-:

~-Qr..cte

1-Jest~i:nr.::-~_:..:;e:-':10

:;ucccs..:i ~rt u:;Jcr er: i1e:-iod av fe::l /'.!r med

·ii:;7_::.• Gc:-10::1 ett

:J~::"C>C:.:!l~i[.'...ia!'.:)c

:3t1J'..1:11ln

~;jordcs

lab·t..e:-:·cen. :·::..lir;c. de nya

b~)rja~~

:1:1dcr f)76

sf.::uiclcr

inr.e~jr

~01:1

~.ler..

·i

~13.r ~-ie:~L~3

jar~uari

~2'":'"'.::)r_:

:"~ire2-.3e

atL i1änsyn s::all tas t.:11 fo:-dr~:12~ar o~:~i

:...i~-i:1'.:o:n:n_~

t i

jordbrt~l·~sd::.t:t8:-i,

:i.nJ ··~cc;~·1in:.~sLlll~~·. .1:·i~~:.:..r~·1a i

vlsningsper.:..oder,

_Jr

or;:ri::d~

sl-:nll E:·r:.

De :--:ya rr;clcr·-1:-i., v:lka 11tf()!'"'ir:;:its cfte: föreb.i.ld av
rec;ler~1a,

~..i-..;

::=.~::~.·:~-

1977.

Cb:--.-~i~,,-::ir..'..;:.cnr.

7C·-talc-;':. u:ld·:.-r[_<;tt f2-8ra

:·.,_~·-

princi9

\.L1der vilk3

att h.:!.n3Y11 ta:J tJ.l:

.s~·:all

0tt

\·: 1 -j~.:~il·'.1~]r.;~-

i'örc.lcla.s

,t:.:·~

tillc;[tnsa:-na fi:5:-bri.lka.s,

laL~ertillc·j.1t:;a.r

vid

~~·~~

.:::..e rc·Jo;-;a::-!t:

':J•2sl·:a-ct:-1~:it:;s.::~1rc"!:s

i~·1-

Prop. 1978/79:44
oc:1 :rLi_~."';; .[~.

· .'• · rl}Lt ~·eeler:ia

d:·.:-1(.f!l ...!:~. mclJ
1

<:t~nl~"t.:;

80

r":r:·i·

~r!

;_ra,.l :Jor:-i

·i r:.n0fa ttar ~i ven en ~i.ndrad r.;räns-

();in [öras t.L 11 ::;yc;z!iad, ::!arkan-

s~·:all

i~i-.rr:t";:.;_it•je;"'

~~~amt..

dc1·~r:_~)

nya br::::t:..itru:-ir::-1.ser

c!rac· f.:_;r ,_,:irde ..1'ri~!:r~lne o.v dylika ti111.3::'n1c;3.!"' cc:h för

·: .. rn

~i~:jr-2:~

:·::.~ L.~ ~)l!.:

1~.!? 1 ·,

:·lr:.:.:

l3~~0tiftni.~-1G

~:r.:~:~·=.:::t-:i~l~.nt:

a';s~~r:i ·1:--:i:~c

för

~>eLiyec;d

.Casti chct sa~t i:1förc:..-:·~ r:i~.t

~r~:

·:.3:(Cl"'i.nG

or.i

ti2-2-

-'.'~1.~~..;r· ~.1r·~.1i·,~1!"'.-:?n <·1•.r (-::1

~~oriu

ror:::

QV

~t·~t:.i!·:t.

huvt1dsak följanrlc recler för

[~älle~ i

.)=:)rdbruk.sfa.stj r;het.

:.:tca~·P:1

i.h.i.Sl.aci,

:_.est:·i~!'.lelserna

av n:!slutningsavgiftcr och an1:1cc:r.~.:1Gs·~1.idrac.

:.:e:~.;li::ar:~:t~ir!c ~v

i

f:·1:_··.J:l oi7! :ruk todl:. nc;-

:.!ndrade.s

.r;.:;r av ..;;-.:--~vi:.ir:i;:~:.tncl.:-1::-L-~l o:,: l"iYG['t:!.c.le:r· .::c:h r.1ar·L av

_c,:.J:·j~l::l::;~

1077

3.V-

: •.Jr fi:.r·i::i Llr·.i.r:csl·:0~.i·:.~1ad('r' ;)·:~ arrendcrG.d jordbru~:s

L '.)ch ~~Ö!"' 3.~l.;.: c:;c;11incsl~ostnader i

2r. 1..;e:1 1:)rn

'!id

0::1

subs:a~1s-

:.)or;i

s-ldan

taxr_~rad

f'.J..stlg~'1.E.'t

t.:..11

!JC:1t:a~,

var·or ~!ler tj~\nster, ~~som v:·irdc av
av Jor·dbr·t1L rned bln:;rint;ar, lr:~;:;;-:t, av .s}~oc:s'.)ruY..

c"ller .i?1U:"t av 2r:?:ui: slac;. '/ad som menas rneci dessa beg:--epp
v:~:"'de:::
'.~c

t··o~,tad

::.i.v

ti1:.t·c<~8C~:O!"L

~13.:--~<:;

hct

r1~~e:--

~-.;;;:r~i

t)i.:~~

Lf:,

.skall inr:ludcra, föruLrn-;; vad U-::n
._,. 0

:;·..rc~1

:.rl'\·':i;:~d.

:·::.)r

~·:~e1·.,

sir:

av

ri 1 ::'!"SOLi:l~bc1:3t.".\der·,

hy-

~:'>)~n

son bedrivs i

a-:t utvinna en b.:.för-

'11xyt c,).Jndc :i.v fastigheten::; aJ stcr och r:a-curtill-

[:.::!c:ar, av v ... d
s;:;..:i~s~l,

:>::!~; UfJp}:~lCS

fUrv.~~rv~:;ver;~sa;:ihc.-:.,

Dn.mmar;!1anc r.:i:::·C. .~orJb-:---uJ.:r.t och .:iom avser

3v:;0dc~3.

c=ller si!1a tjti-

sa:-:lbond ct:~rr:':.'d. bcdri. vc:~1 d,jurs~-cöt.sel.

:·.-,j_lJ.·.i:"'.i r:c, ti "2. ~ .}:·l·\1 ~)c11i·~ O.!;scs
:~j':i'.1:::;t 1~ed

farn:.l.j~;

anv:_indn.i.nseq 2v an.ordni.~1g2r för bekvti:nl.:.~

V:ird~·~

0(:!1 i.!nt: oct: ·i

:;.ii'l

s~:attsk:yldi

;~·."i~"'d::H·~J.:ct

a!'lst:i.lld ar':Jc:.:s;·:raft eller nv d:1rför

sr.1:;cc:·tinco.r eller .L:-tventar.:.e!',

t.e:·:.

~a;·~t,

ncm:;l.j,jd, utföra:ide av h.örslor :.iot e·:--si_it

uti1~rrni:1c; a~..r 1.iy[,[:!·:3der

fiske,

~ninc

bi-

eller

eller .i.~1ven ~-.arier • .Säso!'TI i~1täk"t av

jonibrui: rr.ed bln.:irincar r:.ik:ia:::;,

förutom avlrns"tni:11;en och t.ill-

::odoc,öra.1ciet av ·v.:id som enl.i.c;-:: ovan :.ir att hc!:1föra till de:1:1a
~/r:~"'!-;:~ar.~!1~T:,

:_!ve·. 21:t:;~::. genom avytt;i~t:: a~..; djur, andra varor

Prop. 1978/79:44

:_iC fo.J.1

:)\:;rd"i:_::!~··,,

81

i r· I:')

:1:·c! 7.'~'

,~.~"'C.·[:·.l.r·:·j :~c

i_,i_LJ_

;~!r'r''~'-!:CJ:l"i..:0:."'

!\'.~"'

,-:e:1r"1··_,:..: !·:·~;~:.:~:n8:lr:r' fi·~f' .C··jrl,:_;-;·tr.i.i"!(: :.1·1 li:.rc-:.·;~-uJ.r.l c:.:..lr:r 1ri~-.1r~·.c.v·1J :-~c:~~-

mo t.svarand c: dr::1:. (:).·:Llri.i? \':i rr.lc L

l

3

r_:r'.:

:,:;j ;l.\'

GotLt~örcl::-;i::

:.:;io~;.:,:;-

::l·~ogar,

~1 1 :·!:c::: .. ~}i..•

fiir tlt;--,i:-1.,

~1:·1

]·'i)r

~,u1..

;:-1t:.

[~~·und

av

~.':.icl

~:1r":_1•_~1·..--:.(·i·,.rar1;

c!t~::~;a

.L~~'.:.e

·~r~

::;l·::-:.111

11:l;1.UU!"'i

eller :·;c-~·:...1:in.:::.~::.:;~..:.f:.e1_.:-:r-~ ::.;~·.::!l :. u:··1p·::Ll:~

ur.gör-

::-1!"r't}:·uj:_~1 .. •:.:1~ ·~:

b·~:--~'.-:3;~t~·~it1r~

s:ir:::.l:i..:..d

~~.i

ll

L:--:5:1

1.:

'1 1-:·

l-

::r_;i:lr;~:-~

)iC

:J0;;L:.1

.f~·;:-'1:.ir·J:;l::::~lla.

·1;::.

-

:~:~·.t

·,it;der-

sl-:o :. t 'l.~d d·~ '.: i:;,:e~·1 :-..~-~c;a Jordb:--L~·.:~~,t ;·:'i~ ~:ta:::; ~ l. l t.-::~ a:...: ~(i;,;.'.!··~~:-:~:-=,,
rnol. c:t': Ö\'c:--:..;;'vt·: \'i·:·:

:3i·~~)r~:;~):"ul:e:_.

Li.::·crr::ut

:_;es av t.ex. rörclsed:--.:i. ·.ra:1d0 ..':'ör..:t:.:i.i- .:.J.:al.J..
;1,C~a

en cl l.cr

fJ.r~r~

:~:-~r::;li;:i ld~1

6 Riksdagen /978179. I sam/. Nr ./4

::.:.:.··~

.-·.c1r:!l·,!·u~::3.Ci. .-:.::.;~·~,~

~:~~lu~y;,,a

f'örv:irv:_;;-:,'.·iJ . lr:;r.

o.:L~t-,\r'i

'.)~ir-::~'."1,:..Y'·.

t··.o.~1

u1.. -

Prop. 1978/79:44
C;;.L:~~:_L~he:.e!-:
ha~-:

f:__ ir':Jc:l1:Jllr~r :_·, !.c, a·:verl·:nln~;::;:·:.~"'c:.0n,

:r1t.::""t

:3\·~·t:t:r·a~-

82

:-::~lu~cla

eii

cr~1~~!1.l<'.1~

:!:·:-t:. ;Jv ..;:·.·.i;_:..;hr·i.:;: i:a:i
~(J!":-1

~~·~attsky2.dige

de:-t

:.') förs'.iljn.i.!1c:

IJ~--.::.~

i:~J.l~r

~:iiiljcr

bort.glvande

r:.~L-ts~..11\Jl·"tl.cl:_;(::.r·

v: :;;_:-·";

el~_,;:r

1::1 :;_,.~::::·::;1=r:--..".i

1·:llt:'r' :_.;\.:'r·v~~l1t~1·:itL
~:;i<:.c.-1t::a:'.)

C'il

c_1·-1v~:'!':.:1i!1g

·1)

~~·1v::i.:1der

3.V

.Sl)Ll

:~·iti:

:1ine:ar

p·~

'..!-~!lu~:i.:

:.>cr·.rl:.:1l~,

t t;·d r:~::-1l· vi ..i

so::i

;:·:f1,~>.~l:

:~\"...rilar

t~d.,

;__~\'

i

.3;-~a.11

t..i..11 :~ocL·1 !·):1 .:r',J:1d

.:.Lll _C;=1:-:;-c..i.c;-

t·i.ytlja:"'..cie-

::a.:~;L.~t::;~1~~i:~:·~1,

vil~~a

Li~·:aledcs

::l·..·

ct".t

(~i:;i.::~:

!°";Y t tj:t!1d.e:"'.:~t t
:3'...:~lJ..l~;_,

1.1e-

'Jad so:!l ,·:.:or.;nr.:c
r"itt att t:<~

t!:ny7.7.ja ;,:~1r,on annan 1."'o.s~.ir;het ~)C~i-~o.t~as :·/i~~ Ul'.~r:~-H:.

G:!."''...:~d

-~~:::-1csve2.crl::..~~--:

11·::._j:_l l)

:_:1·u1~rJ

p.:1

uv

s1-:;idcför~:i:·:rlnl;,

vi

:3S

L.ij_;i1i:·tsrcclcr.:.!1[. eller .:cr·J:. tut.s-Jlgjrd,

i·:~-c Je:-.

virl'~e,

av

rr_jr ege--C bruk,

u~i;1l . . l tel!~=::·

;.L'\ o1Y.:1_~r:·1n::;:.l(l

:"'C:'"..tlL::-;:~1·..:1:·::·1svi:1st.

la~~lti:jhr:i.:.:·._;Ll.1i1"\h:·1vCJ..ce

·1-i.:3._~t

~ju111

0~:1

avverkn.LngsrLl.tL,:;) för-

"'..:.i.11 de .ii1t:.ir:ter :.3.:.H:i n.:imnt:s och ;·:;u,:i

i"!r:;;:.cn. !lit !1Jr t.e:·:. allt

·=.J

r.cr.0:~1

eller

lj_~·:~om

avver~·:i1ii:./_~3r:-it.t.

ft_-,rbc}y·:'illen

::.a::1~

:~:'""'..:_·_ .:-~:.L.
~v::-:1·..:.~..i..:_.·

:.:ju~:;)c1-1i:~r::~

i:·~11.:i:Flc

..

~!-~i.ll:1.:ld:;L.·0lc~>~ 1 ·:-'...

~..!p!)

er~-;Jttni~1c

s-catlir,~

f3.s-

av-

~on

dc:·i·_1·1".. t1v:..i ~-1·_.r~·;iftc~'"'na,
Lntil·:~

vid

~::ii:

c·-:.lit;·:: laccn

:;ch.::i:Jl:·j~"!;1·;:Jr:..::.~~ .C:.i:-- e~:c~12:.:;_:ifLc~

:....;u.:.u:~:.::.n :_-....1 d.:

ta:·:

t)ch

or~.;.'.itt~-:.i~1g v~d

~1:...s-:.~

to.:·:~:r.~n:_~c~1

(.-:c

s;-:all

Cör det

Prop. 1978/79:44

83

att hLin.:·öra ti.ll driftl'.0:3t:1adc•r, utförligt c•ze11q li1'L:rc<eic_· ::_
0

anvisningarna till ?2 ;. r:L. Hi T hör sållJr;c..ia

arrendeavgifter,

av.'~:tlc:c;r

l!.-~1!!.:ko::·.t11~·1d~r,

p& .fastic;Leter., r:.intor p:'i l;in:_1t

kapital som nedlagt;:. i fa:iticheten eller :::uiVUnt;oc fcr r.lt.·s:,:

:,'°_

dri:"t, inki'ipskostnader för djur och diver:c-.e ctn::at :,:0m

hövs för driften, reparations- och underh"1llsko:3tnaciu',
vissa försäkringskost!lader, avskrivnii:.gar, m,m.
Vid jordbruk som

till~impar

bok:"öri:·,g::;mii:c sir:

inko:::st':.,er:il·~n L·~;:

medges värdeminslmingsavdrat; vid följande· objekt: ·1) Jri_f".;bygcnader, 2) maskiner och bvrie;a ,jordbruksinventar'ier, 3)
markanlägf:ningar, 4) naturtillf/mgar, ::;åsom -r. ex. t::rustag
och sandåsar samt :") fruktodlingar o.d.
Byiognadsavskri vnin.;c;srer;lerna iir avsedda att tilliimp:i:~ e1:d:ist
på de!l del av anskaffningslrnstnaderna sor:-1 utg(ir er;entlica
byggnadskostnader. 'i'ill den del

ut-

anskaffnings~rnstno.dc·rna

gör kostnader för jordbruksbcroende inrEdnine; och utrus.tr1iq;
(byggnadsinventarier) skall kostnaderna däremot g3 .i.n

av-

j_

skrivningsunderlaget för inventarier. '.i:'ill avskrivningo;underlaget i'ör byggnad kvarstår endast den q;c:1tlig2 t>:o:;0nadssto!llffier1, Ui..omllusledningar med blandad <DW~~ndni!1D, dvs.
som tjänar si\väl en byggnads allmiinna anv::indning so::: ,jr.irdbruksdriften, f&r helt hänföras till inventar icr;rup::'e~1

OT:

kostnaden för led."1ingarna till minst tre :",järdedel:::.r 6r
hänförlig till jordbruksverksamheten. V)_d omvända fiirhc'tll:::u1det, dvs, om kostnaden till 2inst tre fjärdedelar

~ir

hän-

förlig till byggnads allmänna flL"1ktion, skall dock lcdnincarna i sin helhet hänföras till avsk:·i vningsw1derlac;et för
byggnad, I övriga .fall skall kostnaden för yttre ledningar
med blandud 3J1vjndning delas upp p& en byggnadsdel och <"n
inventariedel. Kostnader för anslutning::;avgifter el::.er illlläggningshidrag, varmed avses frärr::>t ave;ifter för anslutning av fastighet till eldistributionsnät 0.ller till VAellcr fjärrvänneanläggnir.g smnt bidrag för uppförande av
sådan anlägEJ1inc;, får dras av genom värderninskningc;avdr:i.g
efter sarn:na metod som r,äller för byggnadsinventarier, under
förutsättning att anslutningsrätten är knuten till fastighe-
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i:Qr1 och ~-~f~J.ec.ir:~ ir1-+.:C b:J.ra r~~: ;_~VC'r'Cnskorrunel!3C av }:1erson.li[

an: fr: r fu:·.t.:.c;ikc:o;:if;arcn eller den som nytt:jur fac;tigheten.
i"'1ark:~ui:~.it!,[.!1.Lr:c,

r•..::l:·~c· ~/~

1.i:i!·id!·:.l a::~

trt:-' ;_:::r·.~11~·1P.r .

. v~::::: :i.

3.Vf.:~:r·i vt1i~·ic:.:!1:-!.~1 ~--.r.7-'(:~~1cir..

r it::!',

l:!.1:c1
~-

f1uii':T i

'.Jffl

c_ 1nP.1.l

::u~·i_;.jc;t_~nir.e.a:·

t::.L!1L'ör::. niimlig....:.t1 i

::mt.i11;:-,en t..i.11 byggnad
~~-<ur:l 1 anrl

t.

::'l:i r(~llggL'!'"',

cl~_c:r

i :·1ven1:.a-

c-12-c·r 'L.j_j_J

:,a'. Mari.d' Lco~nlnc; betrat ta:~. :::om

m~.lrt:är: l.' <u:.rciL 1

:-!\r::l-:1--.ivnLn.g:::L.::in~_:eer1de

"f\.:..:-l~·.t

i .J:·:e: ll ·~

~~~1t~b::1!

1

nödviindig

f(

1(1

a...r:1.=~if'.;gr1.:i.ngc:l

r}:i.!'

H'.'-'d

n·i n~: :~O!'."! :_ir j(;f'db!-,;.k~:J°':.)erc.ic:id·::·
!1:-i!1:~cr:-r:d(:: 1:~j: _fö .:"'a~:

i1::.:i.r ett sj.ciu_r:it
~~~iga~=,

by.c:cnad att den kG..n

r :iYE'.cnad(211:; ulJ.11(.in.na

:t!r

~uw1~ndning.

d~!rcmo1:

ti 11 i nvl:·r1t;:.~r·i Pr

(

~g:ent

~'YC/'.:·; u.d

i

varu

f'!:u-(::-mläg;;-

uv~:::-·.rl\'1lir.g::;

m·~:"""'1-:.inv r_·1-i·t:.1 r·.L (_·r).

:·:;ci~

··:-;:,c·n.i.2. ie2 :narka.nl:.it:f.:~n.i :isar :=t~1:·~€'C o.ll~l, marka1·.:.1;_iEcrd Lc.:i..:··· ~~<~m
~~r

,3.v;:.:~(id2.

rig:-iet

mc~d

:-c,r

:i0t·dt.~u1.-.~::d.:,_~i'Lcn

by1~~i-~1::~d

men in--.:.e h8.t'

inv(·1:t~r:cr·.

e-2.1er

<iir~~kt

T::ic~-:dlken

:::r.il:--J'l~-\-

l_,i.ld2r c·1.:.

P-e;cn p1·~ipr, ~~ki.1.<i :~r;..:ln andra cgentli.[:a mark::.u:.! .:_;[~:l!r.in.~;:u·.

Kostru_-!dcn

I~~"!'

ru:~::k3.1'fande

::!\' driftbyggnad pd ._·;()rdbn..tksfas-

tigbet fL r d!'"''o av f.'.i',!lOm c, r-1ir:a

v~irdemi'.1s\.:c1.Ln1;:·.,~,vdrag.

Av-

skrj_vni!:f: 2v ·byf_~i~!"Hids:-.~e.:tti~cic·t .f.:~tr endast :::.~<e er1ll c:t plan.

För i.illfä::..li;:; :-'Yt;cnaci f;°;r

~mcv.af'fnine;skostr..acien

dra.::. av

m::.:;ygl:'.:1ade:· rx:1 fö:· ct-r.:.:::tc·n betövliga bo:otad!:":;ygi;1:ade-r.
~~r pcr:.::.ona:::.b~>::--:tticicr

dm!a byggr:.udcr

sarr~t

i:i.r,3.rc:~.

S<~

elier bruk3.-

rcs bo~:;tadsby.'.~f·'..n.~~ci 2- dPn :.1~n dc?1!·1:.i byt-:g!1ad 2-r..tc .reprt::3•::rttf:i,·~·ar

eTt

~'tö.rr 1 :'

v;_irde

~in

::.·.om bi.·'hövs för jordbrul·: c:ler .s•..:ogc-

brc:i'. av :n•.'t.c.Värande :- torll'r:.
0

Avs~:ri ,.._.rnir:r:a 1·n:~:

dvs. i

.:::; r::ta

be;.··:i k:'"\0.~::. tJ~i by t'.;b!1Gd\~11:::-. an~~ka fi'ni!·10~. . :r:o::.;tn::1d,

h~u.d

dl·Jl fCJkt: ..sfi:a byt;!_'.kO!ötnaden. ':'i11 a.i12kaff-

ningskost:rnden :·.,:aJ J. tiven h'.införa:> kostnader för· t.'. ~.1- ell(

0

01~1byfg~·1ad.

:·

Vil! ur.,pl·1öra·ndc ::!V L!.rrendc .'.3kal:.!. vida:!°'(~ det vjrde

av byggLaC. :;om rfa:-vid kan

u~gö-ra

.i.nkomst av jo:·dbrul-:sfa2tig-

het för ;Jord~igaren tas upp :>om a.nskaffnings\.:o:.t1:ad ( C'e ov2:1).
ViC. fö!'"'firv genom }:öp elJ.er dtir.T.ed YimfLirlig"'.: fö.ni:; av bygi:;nad tillsa".l.'!lans ml'>d !!!arken skall a.i1c;k3ffn:!.ngskostnaden fördelas enl.i.gt

<:T pr.:ipo-rtior..~rine::>regel

på s:'i. .sii. tt att pii
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byr;c;:-:ndcr1w :_:\':' L1 arn-:<<'· i-. ..:·-:;;;:-,,;, :•-/, :.:t(Jr del :1v
an~-~ka.ffnin;_::_~J<.o;~t:-~·1d

~;t::illda

rjr_~l

.:-:(.•fil

byF-:vn~1d[..·.vLird(:-t

\'id

L1::.t~.;:-1,•:-t-:·L:·

f;_:_;..;:ig~·1~_..t.::t,;1:·:r.·?~j_n_1_:..:.':·:

minskat r!l0d vi:;rdr.'t J_;;'! <·v·_-::--:1

f;,~.T.

:,;.:~;-:.~:,.!

utcc" av f:-1:::ti gLct-.en:o: :··el:; t::ixeY-.i ni:::'.v~i rdc·. >:''/:. )·.."r:•;:-:ri.L -·.
vf·irdet av by(~r~noder!'1a ~.:kalJ. j~~rnk~i.::
nlnc;~;l··.oct~1cidcn

d~Jr:

(_:..11

d·~·J

:.~!-::!·L11'.±'

av

Li!.·~

::;om dCirvid :3.:- anse:.s belöpa p:1 a:iCr.J

cJJ.nf.:.:ir ~!n dem :-;c m 1.nf.3~t!"' j_ ti:,rt;gnadsv3.rdP.t rner.J. av:~i:.:·v:~!?~t
1

över- eller understie;er vä:-d.:::-t av de.s::.a
Vid bonefikt

förv~rv

3V jordbriJ.t::::.fa2.tighet ~:;kall ::i'.rc--:rL::1t.·1-

ren:.: ~~l{8.ttemä.ss:Lga rc-<~tvdrde .JJl.~:;es
::~tlimpelskat-t

boY-d:nats

rc~

a:1sP.s utgöra
De

t2.?..lr~:'..\.nf-~ar.

.:..r.2/1.:ic:;;v:--:~-.dc.

:3o;n

1-i:J::-·

pö grund a,.; fö:-v.:..; :"V ger: om arv t!l2.er t,:·z.-:·.r.11-:-;c! 1·i_ ··.'

li'<grc: bs·lonn ska::.l e:nelleY-t:'..d cL>t LelCc·jH:.·t
an~.3kL~ffn2.r:c;sv~4rde.

:~rliga vl:ir·dcmin.:-~knlnt,.savdr2~c::1

av~kri vning~~plan

till vi..:.!:. !Jrocer..-: av

ningsl\ostnad. Procontsatsen
byi::gnaden a:-i2.r>:: kwma

bc·st~i::i:::

;.;t:-iytt~jns.

i det fall bygc1ad uppfö::"ts

,_,'.·.li;~~l

bi?r:.:.:./.na::·. G.ll·L·.-;:i

byr,gr.iad.::.·n~..:1~1~~k.:j

f.' [-

med h::inc:yr: til:'.. de-!: i:.1.c'.

33r:.kild i1:-i!1syc:

jordäe:aY-c-n inte' 3r 2kyldie; att SC':-iare lö:;;;:i

t ;::•

::Y~iJ.l

.'.!.V ::ytt;i.:mder~'tt:::hav:.;:--~

.-,._

b~'cc:n:dC'u.

f_

:_,,,,

nyi:tjanderätt:shavuren up::;för :-m byt;,€';:-: ad vartilJ äg:J.nÖ•::r•.: t t·cr:
orr:edl!::.baY-t tillfaller ,_;-ordägaro!"i gäller

·~mel.!.er-cid

.o:•-;r::~:

•_:1 .;.,,

!'egler. Rik s sf. at"t(~VE.0 ri-:et h:::.r leimnn.t an vi sninc: 0rr: t..i llCl:-:1~1 _:_ ~. :~

avc.kri vningsproce:-it.
I likhet med vad

~om

gäller för

investeri~~ar

j

r~r~l~

byggnade::- f<~r primä!'nvdr3g: göra::. r.ied. två proccl'!t !·:i:::·r ~:::"' _·,.-,_.

dcr de
.i

f~m

f~)r~;t2 ~v:·:.::.kattninc:~~:~1re~-! p;~

alla

nyir:vr_:~:;tc·::"'.in . . ~·-::

esentli13a dri:'.'tbycgnadc·r i_ jordbruket, dvs. ,,,:, :illcc

nader för ny-, till- eller ombJs?nlid av

Y-"~'

:..

t-

ekonomibygc~ader

och personal bo stöder. S<'idwt avd ca;; r.:edgec all t::-::t lni.c· ·;id
r:yinve.ste::--inc:ar i

!::iE:ere~.

en personal bostad byter
drag i'örlorad.

ellor br,1Y..ares bostads'jygc:iaci.
karaV.t~ir

d'"

rättrer1 tiJ :1 pri.r'Örav-

Kustn3der för rPpnratj on och -..rnde-r"'h:91ll a.v byg[':r12d t:r· <.:.vdrag~c;ill:-1.

lvlf?d 2.(ldan2 kostnad.er

~.\n

lik:::-.tc~.lls

1-:.ostnadc?.r :·öY'
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.:-J1dx10. i:indririr~::;ar-bc.·tt:.':i sc,n ~·i 1_1:.:::-l~ t

t:n.n pä:!"'Jl•...:·!:::-1::-. lL.->::~

i ~--t!'.>·L

för dc:n br.:·d!'~.""r.·1:::~ V 0 :.'r'r.~·.:~1~J-1:···tL~·:::t. 1\t.c-.:-~rd :::.en_ i?"Di!.·:~·. ;_"11· r.::r. vi.i~J-!11:
~1v

lig änd":"'ine

Pksn(•mib~/t~2.11ctd

ellt.·~ 0rr:b;.c:c;n~!d.

till-

~-1;:ir.fi..J:--~-5

dtir·?mcit: ti i-~ r.\'-,

!·>:-i:::t:i;_"!.c.ic·:- f~~r ~:·.·~1danl-1 ;.;~-1d.r·: r"'.t~:-.:1·,..·1·":·t ··r:

oc!1 :<jr 21:...-:-1 -~!·1dr.i.nsc2rb~·:tcrt p{i bo~:.:.o.<::::·.tygc;n~_L.:c·r ."i1· :.:~11t:.-·.::.

inte

rJ:11'.=d•::~

b:J.rt

avdragc-;GL:Ll.::~ ;..::ta.~·1

~t:'.)}:cif.:ningsr:o.stnad;~n

som e!·1 dc:'l uv

dr:i ftb}f..f~r~adf=l' -~-~~1
ir~te

all ts::1
nad.

~JGt

l:(x~~a

~:::om å-terst;~!r

na.den i

av

byggnad

t~~JJ_;j:

r.:.v~-:,.

av.skri \.'lJ.inL,

c·lli:~:-· p-:.:~~:;r)

s:jr:~

~-~5.::··

byr.·

i..!1fl~;l·=r· f;-:·n,:_'.m

1?.lli_?l' dy=:...!k·t.. vj cl ·,__ltrx·1g::-r.il1g.-:-:

Oi-i1·01.l0t .:.;f.:_~l::!.. Y.o::tnader för· rl\.':1.ir1:·

t.:..lJ_ kc..te(or.i!-:.

v~irdcmin::".kn~:.··1c

er:.ligt -:rc st-..:.ld3

~vd;-~.1_!_~ ~{.;;-.iJ~

;:ei:~~:afi:'ni~-~g~·:.kc::tnD.cl·:1-_

marr:anlhggnir:t_:Ll~·.

kostnad :-;kall a:l c:3å sl.;ri vo.~; av enligt de

Avdrar:, för

::l·:riv:. 1~-- , .•

Avdrag ftir d.{l ~~:c· ~ör \.rad

;_-;vr:r·:;tic..:r vad

byr~c;n:J.d.sm2tc:·ri.al

h:_1n.fi5r~:-;

~::~\dc..nt.

:::.··;~=f·3. r:.~!r ekonomiby[;r.~i;n:1d

oavsk!""iv0t av

r.:.~-1~.~1.1.~c·n.

::L:~=--l•:·t

=:-c;r äca~'1?S E:·J le. ~ "!Jrul<.:arr}s bo:-.tac.~~b:·.';·~1~

a~.:n r!1.:~n ':jt:.:lori~r.:>t

a:vyttr~n~

t·llP.r

i

utra:·1:~2ra:~

i

för byt;gnadi.:-:-n.

,jordbr\..:..k::-:·.::.~::..:.:-:.t::..ghet.

erh;?~-:~_a::

k.ar..

naJbo.:-::tarl

f;~r

2v

.invi::·ntaric·r 2.

2v:::.k.rJvr!i!"1c~:;mF~toci.er,

:::""'~-i1-:cr:sY.a~.·;3C!~1lie,

rc>g~

er

iL

r::il J c·,·

:,·c_;ir;

jo:r·db~"':Jk

n:j;-;11.igc·r~

;1v

~1~1 J

f:-_i;·· .<·:r:;

rlani::n=! i . _~

,1v::;krl v.:~inc och ::--cztvi:i.rdeo.v-

.s:.-.ri vnint;. Fc-ir rätt till r:.ikcnsY.o.:i)'?nlic avskr·ivr,inc e;C"::!v
~~r s.k. d~bbel ho~förin~ ~0d
vinst- och förlu.;:tkonto. En och 0arruna .ske.ttskyJ.dlf: f!1:· l~~~:r:
t.ill~impa mer än f:'?'l av dessa r.1etodcr .fä!" ::.i..na invc.-r..t::.rj_er.

hl.a, att den skatt.skyldig0

Rc'iötvfi rde1:wtodPr:, c;om Lir etc. nykon::;tr:..;erat :;lterr12t.i v, 1Jtgö r er, fö rerd·:laC. for::; av !'foiker:ska;:;o.enlig o.v : kri vnh:t_;.
0

skil._jer .::it fr:'\;1 de!1J"'_Q främst geno:-:; att dc:l:
teringsref:el,

bet!7Q~"ad p'.~1

l~ne~ir

~;aJr.nc..r

av skri \T!'":ing,

[1-::·•i

}:~:Hn_;:•l!"~i:.

oc~1 €"er:o::·. .:j·~: "\.

höi.:;.sta tlll:'.J"Lna avc;krivning '_\r 25 prose!C.t av inver:t2.:'j_;o:r;::1:0
sk2tte!'l1~i:-::siga

ref::tv::!rde v:.d

be~::.kat.tningsC:1rcts

ingE:inc;, i

i'i:":·-

rckommar..dc fall ökat ried x-i:3kciffnin&skos-:::-iadcrr:a för' inv•-'ntarie:'.' som ir..kö;rt~-; under be:o;katt11ing.såret och rr,in.sl-:a-:: rn0d
ersättnine; sori v.tgör vederlag för inventarie:· so::! :3!,Jts
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C: - [ .·, ~ ·

·, ~·' ~:

: :"-.'. ! .1··-· '.'I:~- r,;'
1

~j.n_ve~·!

11.::

~~:.~:11

;.- ..

.. ·,

·.'i:

:·.r.lr'c:tt:.!.~'

n.!.r:g::::;":";:.::..r2 kD:~tr:~1d . ::r.
.
:~ 1.~::~ Y'E=Jn

:_·;~~;

~i·:c.:~l

. i~m1·:a~3

c~

r:::~_·!.·:=::· ~:--:~"'t2:r(·

ti.d .::ir-i.

·::.~tt.

.:-::·.

-2Li:~n-cl..'..-:=:_:.::. maY'~:artl.~·:;:,v--!ing::ir.

Dr-~n

ny..-=

·::1!·:1 !";l-.t~1::;'J.:id~n.

:~·1-·.:-:1"'.:tL.i~;~~:.-.·~1r·:'t

d;~

~-;5!"'

J?-~nc~'·:::

1_!.:.

:!.r.-t-;..: r:::~ r,ct ;:i.v:::-'..-: ri \r:nlE[,~~Ll.!1der::..a.c v.:.d fi:Jrvär··.'~L.

Utr;.~!f.·:~ring:3,'J.vdr3..~~ r.:0d.rc:.~
.f;::i~·.tir:,h·::·ten

f•.vc~.r.71c,~C:~

l::~{~~l~:_;

r.~:=:!'"'

,,.;.~~:iy1

.:. C.ct ::..::.11 :icla vc·Y·~:s3.I'.1.hetcn p:..1

a-tt fr'.!.::.tii;Lcter·1

av:rtt!:"'a~:.

F\~:-'
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ur~dc1 :::·:-1~l.lJ ~=.r:~: :·;tn3der mcdr,c:~·.:

bar·t för he-1a !-:c;5tnc.:.dr:-;-1.
ninc,savd!"'L~f·~·:..,
lli1l~icsni!.if~("u·,

dil·:r. ..:...r:g~.~,:.!·11.:_:

;.>_H~1

t,L':.lir~:.-i:· 1 :·

b~.::rtf;1lli

!_:~1·.~r: ·j

n;_i~··cmcit

:·ic,a r

t..

~-·_w"iJ·iaL

h:~~:r

~1tf·:)J"'ffi(.1t~::i

L.;:jJ.JL'I' rJr

~!.ctrJ·:::··J;l::~ef.~r:J:1c.:"}r

att

7'.·.i

:;1\'

J;I'<".':.;t.::1it

~:-:om

Ko:-:-;tno.df.'r

\::-11e1·

l-: 1 "J~::tna.d·~.'r;.:1

.1~·rcLd,'J.t·)~"

r.·.:ir'i~a!-.:.l:·.~t:cr1.i.nc

ue::--Ut'"Lf'll

~-:

1.J v.:..:.C.

h:;~:f"t

:.~l-:all

::::r~r-:-.

l~rhf:illa::;

1.->~·.t:'t:·.1dc,n

.:,o:~

~-;_)r
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:-:\~m 1Jt.t~i .ft:~t:::-1r::~.J.ktior.0rna r, ..91r vj .J .}0rd1:r;;l.::.t=·t::; ~-~:··t~O:i!:i_~;ati 1" ' ; nc~,, d:.~r lö~:Jndc· l.:..or:tol-'.ur::int·~r Iö!'!: och r.1,~·d ,j:·ii::r:a mi.:-·~10.1:ru!!!
i

t'..lJ~_;-:,;;_1.t.~.-.

,_jr":~·d"t:1.:·uk8.!""'•::n.

r•E.'.1 jl.ie1~ctc:r!"!3.

t~:i:

Y'r:::·:~)i:;~·!_.ru}·:t·ic·r:

:..1~,r L~O! ... cl3

a'."i':_i!·'["".-:.:r·an:::.:::i.l·:tio;1cr r:1.' !~t·_..,, cl~:rfi_)r :)r:·d :-S1r1c:.;::. :·:~tö:-!~~:
;.ir. för (v!"'.:..[..:.i. r(:y·;:·~::;e.:'...dko.r·c. ~-;.:unr.-:::-t:Ji'-:-~ttn:!.r~G:··~1i:·:. r:nL di-.~r·l.'ö1~
:~:
att ~;orc:t?r1:--ir:·:ir:.t!·o:.:;:.:c-it ;·.ir :.~:·; utt:ul:.L.::::.t, L::;Y' cL:'t c:!l lc·:!:""
".iordbrui·:~~f::-:~:::t.j r:hr...,,t" or.:h 11 a!'1nan C;..:t:..:tl chet 11 , :.=:i.t.t de·:.::;.::;:.:. -J·.::-1·~·:1

. <:•:i:::,

,~~::~D~t~;~~n~ ~te· c· Q;~ ~:u m~d~:;': t.~~n~ i~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~~~=::; lcl~ ~a: r·at1

[•~r)-...;

det :}~1::""örd.::-..: J<:.lf: Vi:·:~:.or1 ~f_.i;en inV~il:das,

all.

IT:.J..n

in"t!:?. }:elt

E~~,~~r;~~ / r~~i'.f~~a b~~:~~~ ;~~,,'~~~r~'.~:~~~~i'.~j~;~ v~3~~ ~ö~c~~;ni..1\'

rörc·l::(~r.

hr:·tPn:~

rc1 ~·.u1 tett.

i:ir vj:_

~

de-t.

0~~:1

ccL .:Jo:n underlo.c; tör bt~<lörnnl:i;_~ 2.\! ·v·t-~r~-:~:.:un
ocL (:l:n: !VII:.: ::;; .2. :.;-L~i l -! !"i.Lnc. Dc.·n!"l.J. ~ Lv~_ir~c~~1lng
1

~:.ic

fl)!'

b·~l'oceid,

mc:1 mc·U !1~111:..;:,r~! tjl·~- :.1~-: r'..i-

ken:jk.':l_!J~~kylJjc~ir:t docl-~ m1::id:!:'ö:· ...:tt vi~~t lni..r'·:l!·1c:; .1
.::orJligo. .!'rihcten, :..:~'l to1·de iutc _'._nv:ind.nlngcr: ~-:w1Lc.t
2-nt::il-:t för ::.acb·~:; LimnHc lser.

elen >C·:-

ta:::

-:i::.. L

ti i::_ <!t:~n m.:i."tc·r.L1:~:!.la. re:ecln, :..lt ~- a:-..1.:i
rtirc'l~~._)ld~~.:irc:' !tic:d u1-!do.n"t3.l.~ 1'i.S r :_::"d::.~.:1.'1 :~()01 t;rtt~·:_ar· ,jc;rdb::ul~:-::
.:·a~:i..lgnet eller idkar uthyrnlriL; av ann3.n .:·aritig~"Ii?t ~-;J\a~l

Det nu an:!.'~-.i rdci. lc<iL·~··

~'.:12gga!J

r~ik 1_'!!~l-'~ap:.~~~ky~!

ct::.e:hct. Det dr er::e 2 lcY-i...id

~ lar-c

a-::-:-,

0

~3~i~~~~n~~b ~~~~~~~~a(·~. ~:~ ~~~~~Zo~~~t~-~~;=1·~~~~r)~ ~fi~t~~a;~~
rj'.i-~en:3r~ap:3:3kyld.:f

för denna C?r11iGt den

:iy:'l

~a~~enE

1

bt.•st.i.:~::tr:;:cil

:;'°r.
1\r 1·:.f/"i tillt·.a1.:..c:..ic·~~ !:..:i.kkunn.i..r-'J J'(ir 3tt ver1'.ct~;11a e~1 .fo:·t~-;o.tt

övi:-,r:·:;y:1

l~imna.di"~

bl;kfö:"in1~~1.at~:;t.l..:t!'1.ir11_;i:::·n.

(].'J

\y)k '.'öri r.::::J ::i1_:. lYd•. L5 :'l
si-'.u-:..l(.'

i_l·t.redni!1gc·::1 G.V-

;'.it"' ~'://!1 :·itt Lr~-t~~nJ.:-.andc (~~UU 1')73::17).
fi_jrt:-1

;l~f::i

1'01·

:.!

li[!;:~kylrU

L·n!,dbr\1>.~;rCr(~ ~:·;~·-·.

.st.· :..3kulle

dor_:~:

inkomc;t eiv

i.·•1

som utr;.i.ck

~ordbruk~factighct
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dr;;:.-v

J;-i.:5r den :;cm drev

Lio~-:.Cörine::.;.sky~d..i.[:h.:•t

r~ikc·n:J~~aps.:!r,

~kall

F'8r:~·l.J..C

t:ill

Li,";t dc>i:t~i fö!''·'J af;

i l::i .r.om yrk.c:·~:m:i:.:.:.. ic,t

ct:_:ir.iblo.nci

och meC. det

(';!1'.'i:

rörciJ.:.~e,

jcJ~·d:-Jr:..:.l:.:..:~:r·J.!.··el

intr:ict::.;_ t.idlt;a.st.. frLri
r:~nno:St
beskatta~

för[=:i [..:c~. L~r de;

efter

bol-:~6-
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Ji\;_j~~:-~lc,<.:;. cr~liid.1·..·:·

,_;ndar:t.'..i ~Jr:::n..ibrukac~ fl'~l!i bof:f;)rinf,~;:3\··.yl

-

:~ibc·r-opac;r='

di(:ht?l.. 1.ltr1·dr:i.r:1r_1.'r•
d···r::t.!""·t.·.·::-:-:.·n.1.:.~cl1(:f.-:::l

~-

bl.;1, fijl._)3.nd.c· u-+...talandt-7

·1<J7;.~;·t?·.J

:jro!:1.

:il ::..r'.!:.in Gver·t.:<ir:!_'.. till r.;ol··.1\: rj nc:~:;rr.~i::· :. ~.::..r:.
1

:;~(ir:1~_~t.

;_~v

mi..::J l~.--r~·.lcq~ -::ili. E~J.
rPJ::;vi:.-;~!inc

ov ln-

a\• Jo:!"cib·.'."t!\·::·~fa~Jtight- L:

~~~·:·; .'.. tl :.·~~J~S l ~-l:~ t 'i~~~~~~~~~~;~~ tz~;~:~~C' t:() ~:~~;~~ T~~~~~-~~d~~C~~~ i~~~l)~::t:::

lrt

a.~·ln3.!·1

:_-F·ir~i'.omst

!•!""' .i.r:c .i.p a:. som [;i.i J ler i"~.:! r r!2dovi::-,ni!·1g av i·(}reli,\:" hi.:otcriskt betinc:at oc!: ::mw.rG.st att b~tr:lkt:i

:...;c.:-:·~ E'Yl O.!·:om21.i. Konta.ntp ~i r.c ! fH~·n leder otv l V(·l.:.ti··. t:igt

-:.:.J ~-

\' ·i;~~1.~:-'.0 r~~.~~v~~;:~ \~:~;;~i~~d \:~~~~L~,~~~:~;;~~~a Icir:~~~e~ai;,v e~Yi~;=
r::: rU.i-·.r-.-n;::;knp·.:~r· ::;_1m furdra::.~ för bokD5rl!:f~smj~:,ig redovisning
lr:·t t"· v:_!l'it n:~1;.~l)n utbredd tr~di clot: ~!1om ~~urdbruket och ::.d.. t
::-:,":~if:2. ._1c1 rd:):~~kG.:'1.-:o

:_:;~~lede:_;

~i!' ob0k:i11t~1

rnf·d c·n s.Jdan redovi :.:.;-

~~~~~~;Te~Z~{;a j\ ~~;.~.s~~n~~gl~~7f J ~~: ~ ~l)~ k f~K~n~~m;~ ;~~~~ ~~~t~.~ ~~ !:::_~ lJn:

C~-ill·~r

.:'"'C.:"1!""'

~.·Jntant.:::i:i::-;siE:

r1."'dov L:_.::i~-~i3,

.i.nncb'.lr detta

·:·r:.e 1 J_crtid _L:: to att: d":-i !J1_,kJc-:i rinf. .mii:-; :~:Li_'.a r·pdovisnl!·1c)n i_; r
0

v~;~:.i=·r.t:.igt

mc~r

komplic1_,rad. ~:··1c'rt;.!.lct. ;j0r-c-ibruk3.~. . . c torde
k:2ca av 1:=:n ~-.t:d~·in rodov:i !-:nlrir;. Der~ da1~
.Lig;:. nc.1t('r.:.r'..~-~, ~0m b<:ht;v::-, för' den boY·.:_·jring::,m~~s::-.iga !"'edov ! ::_;;1incc,~-1, h.arl int.L· anses med i'~) ra nt1gor1 ~:;t.C rrt? ::irbet!"Jökninc
n:cd h~in:_~~-.:. tll J vaJ ~::oF.J ;0d2n 1:~/ill (:.·r i i':'t!g::~ o;:i ar~tec:mi!1~sr-::a~1:-·.ko lI.ltt kunr::..:.

~;~:y::_dlr;hct cnllr;t 20

§ tm:crlnr:;sförordnlnr,er1.
frw.m~'örde~;

fr;',11 rer::i.s::.in:.:.t<1.11SeI'l1Q.c; :::_ido_
01'.'.

framförde~:·

kt!..nde

kr.i.ng

30~1

gr;i.n~·;er~

ön~-;kc~m:-=11

orr. speciella regler för r.1i!1dre

ut.o~luta~~

n;;o

.fr:-~n

~.;"tJunda

kr;_=,t~·~c~n

an~:1c

~ordbruk

i..HF ~:ttt. enmans:före-

:-iv bor~fö::-"ing~:skyldiga.

Or.:-

fi.iret:::.c ::_;kulle· de', undantw.:;. F:tt skiH till a-t-t

borclP d!"\J.~-, vid en.m.J.!""L~.:.;förc-~t.:i.t3 var en} lc;t LRr, att om

:>c:· av formbunder. bol·:.föring.

:...:-\F

int(' nc1got yrkande

•1tt ,jordbrukc:boi'.fö ring:;l:::.gen :::.kulle bi bc•rJ1 llas. DEire:not

ocl1 <:t.ndrc1 m~nc.lr.::., r~)rc:l.:-;C.'r.
t::..~f~

-

r~-j.no.s

Som

c!"c'llill~:::förctag

sk:.;lle enligt

ocl-;::;;'.i :;:1dana som kortare tide!' har tillfälligt

anställda t.ex. vld semester,
lam:bruk och

sju~dom,

s~isone:svariationcr

sådd och skörd i

i traditionella rörelser.

För den so;n unåaritas .från krctser: av bokföringsskyldiga
bocde <"cligt UU'

.mteckninr;~;skyldighete!'l

rec;leras .i taxerl!1gsförordningen.

- liksom :ii ttills -
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Förenl~1e;en

::uktori:öcradc· l'>'Vi:c:orer kon,ö-:,a-:,erc:idc' att ,,.,., a·.;-

,3evioird del av d0n :örc·c:lar,na \.::rotsc·n bokföri nc:c:kyld.i
rimJ.igcn m;,ste utc;örac; av jordbrul'.ars· i. L_ ten
andr3 :,:om driv·:·r- r:irc-l::;c l

rl1:cC1 format.

r:rdl1~t

kunde dL: fi'ire.slCt,:;n::i rcgl1:·rr1a fi;r dE·n lcipc.inde
inte anser; st.:illCt hö[;I"--· 1'.rav
b1)I'd(~

r/,

:V.unn;::i uppfyll::i. fFjrcr:iot

n:olati vt kompl

~ccradc·

r·:·clcrn~,

dc~;!".Q

grupper

i.fr&gc~~atte

:~k;1L;

!';':!

c;-::!,

n;,· ...-,::ir,!_'.•::n

b;,J.·_f;_:r~LC':··n

~in

v•;d d•c

f(irc·ni1·~-~e:~" .:·.m

di:

i i'r;\e;a om ;'ir·.sbo':;·:l•Jt ':w:•.'..•c

•oft:L·i·l<.'va:.; uc:!1 or:; det var crfonic:rligt för att '--if'rfyl !;:,
J.:rave~.

:\cmi

ptj infor"':'"'.latior..:-.berc:'d~-~V.op.

!·;:·~.in!.3 L3Ji!3C~~n3~:

förctai:~a:·e

ön::3t'.em/i 1 on: Pnklarc:' rcrlr_'r _i'j

till:~c,do:::&e:~ f.C'nom

,~ i~:.!.r1!_:r.·~

LJ.tt rit:r..dl.lc;c·n pt1 fi.)r::1o.g, ~1v

2-:-1?Utf:;J-:ottct LLYldtl.ntoc mir~d.rc rör:::.J.:;; ::-idkar,-· fr-:;11 :_;~~~,,.-:di~):-:··
1

tf'n att t_LlLimpc.t b(e::;tJTTL1wl0ercia om ;', r:; bok:::l ut. Vldarc ::c1 :-'
bokförinr;sn~lr.inden

ut:'.':i rdat en lni'orm3tion tilJ n.'-' r _i_n1_-.:~i dl--_c,-

re med mindre omfattaYJde verksamhet om hur bokLi1·.Lr1;;c•!-i '.:l-::;lJ
ordnas.
I propoc;it.Lo11:;för:-:laget (pror,. 1')75:101,) till riy ':,,,,._c::ri:1c:slac hade· c::iC'llertid undo.ntac; ;::jorts j'ör cn:oki_ld :'en.cln
:öorr, driver Jordbruk eller skocsbruk. C>om mot i Vt'I'in[ 11'.:irf(; r·
aYJfördes:
Det år 1c.)7? infiir-da s.j·:;tc•met inne bi i:·· bl. ci. u t.t fi'·rPn~:la:ie
av skri vnin1~srer,lcr c·n1i[':t den c:. v.. r<estv::i rdeme t.cd":n :'.nfö::"t :~
t;amt att bokförin{; av inköp och förs3ljnil1!_'. av il'Vc":tarier
kDJ1 underlö ta::;.
De nylig·:-n införda rvc.h·n1;·i, c;om iirL'1U int•' Lillt ut tr~·itt l
kraft 1 _ini~eb:i;: ::;;"ilun~a .. att b?k~ör l::1gspJ.iY.t':'n för ·1?rdbr:_1(::;rcinte ....._:.._gr;er p;_1 d.Qn n1v::1 ~;om .v.:ravs l utrednJ.n;_~en.s ::i.)r::.];J.E; '.::ch
sor.i också enJ.igt min mening bör krJva:o~ av rö rol,;cidkare i
allmänhet. Med h::in,_~yn till de spccielJ.a förh:'\llanden :;.or.-1 ri.ider inom jordbruket och mot bakgrund av de skiH som chc·f'en
för finansdepartementet åberopade i samband med att de närru'1da best;·immeJ.serna infördes (prop. '1972:120 :o. 208) ~ir jag
inte broredd att nu föreslå n:ic;on Jndring i bok1'öringsplj kten
för jordbrukare. Det sän;kild:::i :oystem för bokförint:'. inom
jordbruk och r;koc;:;bruk som efter ine;;:;cnde utredninr; gc'no~
fördes :'.\.r 197? bör a11 tså fortfarande best'!.
I enlighet med det ::mförda bör siilcdcs bokför·ingsskyld:'..gnet
utom fi5r dem som driver jordbr:.ik eller skoe;sbru.k, g~illa fö!'
alJ.a närinc;sidkare.
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!00

L•:ii>.! '-"·-·tyd··r :,tt L>,':.···1. 1·.-:.i:· tc.:.-;.:.im!''·iC 1. :,d, i'i.ir· clc• all:c·2.
::.~:ör:.-. t;·l :t\·:.t: (_ :)\) ~.:_u~i:~n :111.-::U lu.:i.::!it.o.l::.; a.n:.:t~il J.C..1. Ge!: 1"Cr en~.V.:'..lcia r1;_1r·-!.:1;•_: ..'.:.r_L·~:·lr·r.· .1-t:. 1r. ~1:~~rr; . , .:t-ri:_;t,:~llciCt ::11-~:-,.
fJ._.-:_. ,_;""t~-~.ll:;.:,i.k· i. r.-1·,)p.
l '.'dC· [.:;1·_,:
v:_,_;;~1'.'C

'.:_;111C.'r"li .(~3

t!t.'t.

:_1!'"'

[:e;;1;;::t~,~:d.
(~I.' !' 1 ::-~,J .....-~~

rn·:.·1· _-1:i1:·.i_•:_t.j

;)·/ ..'.:·1;~:i ~~om . . :b(:T'Up:.J.de!-; 11.:J.dc i'cilj::11:d1~

.. :\'!·~V.~·!vnit!r::~ill!L:_'tC:d(~(L

r"'i:.~la°LiVt

~~v;:;r

:11.:·~ ..-,.~ p;1L:..il~~l Ii~t2J f.:L ~i:1J1·Lnt~ :.J.V (LIV3!'8.n:.. y.L t,:.-. :1·:.:·t i'~J :·!""'2.:;1 c~:1 ~·01· .iordbr•1!·::_;_:.'Cr~-1;!llcu1ct:::;·:1
._11.1:.;;.~r-~·n1~!ic::!"'.!{·.\Lc·d. ::~:: :_:t1d:.t.:1 !!l~l...ocl bt)1' Ui:=':...;:~t..;·tom

iJL'!_

::~·

rnl\:;l~((,i:i:·:·~ ~·~i! d'::::':! ::1•.~1tt ..>~yldj.gc· ,J.t:. .i.nor;; c~1. C.i.VeJ! .c:i.m v:..trit_·r:~ :·1\':·.L~·i'.r:i..>1:·.: L'°:·l·--:q·'.~~0'!i'i. u1 1."'r.:: ~·1:.\~~::.yn "til·~- ,,1·::.1·e~:u·.:.t:1te:t..
[: ... ·\ t .. !i1.' l ... !·.,,.
:_-:ic!": Li.ir ::.it: 1·.,;n:~::1 ~1~·.:::. ;~.·~·1~~)m :.::i.tt göra tJ;:·~·-1
i'<l·>·~~;.l:a~1...:•:·:·1-~ ~C.~1 G.'v'::l-:~"'i,n .. ~r:~·.·!'i t..i.~L.:!11pl'Lg .r:jr' :ll~u bokC:i1

:.. in~_~:·;m::i~:::;i:~t

r 1 .=.=U;') 1 .:i:.~and·.:.~

::r: 0 rd~·=r"...J~2re,

:;beroende: av Jrr: C.·.=n

~;'~':'.;:::·:::n~~c:::;. [,~;/~~,·~~; ~~~;~·;;~t:~~.~~i~ v~~::i~ ,;·~'.~.~d f~~·l~~'.~=
~1ov

kc:1:.rr.J.llpr~'.lö.lr.:-m,

till

:-;on: r:i~ir-:t.e

~ö~·.ia::.;

1.'ö!" att inte r..:..;:::--

;;~:!/, .~;~;!':i~;·~~'~ 1:~;'.~\'~~,d~~~~:'~'.~1,;;I" ~~~~cl~ t.; ~;~ ;'.~;~~.:·!1-T~f l ~ r ~·~~'.~;-;_
:·:.1•.:_1 f 1 :_~1"": 1l _;_ ,.~ .- :. . . _, :-~ k c i v:: ir 1r_: ~: t r:.i 1_; ~·~:.~ ~.;t ·t i i ~ a ~- l :J. bol·: f ö ri 1·1r.;:.::~m2 s: :~F~t r·edc. i.:.,a::ac .JUl'tl[J!"·ut-.c.u·t:. 1.•C1t·~ ar;...:.lute:· m.:..t~ ~J!l!.:\dc-~:; i
:~~t:.;11 c·t ti 1::.. l•.·_;:::i:·;-! ;:-. t.6:1:: 11ppl'~!i.tn.i.nt~ ~1tt c·~1 :-.:.~. tt.:r112ti.v ~'.r
:~J··.l'i v1:~::!~:,P:l:t.~;:.l L~-: r· t..i J l :·.J.:.:-1!<~:;, ~·r:.i1:1~:t fl·i1· J~ .:/·:·dbr~!-:ari::
:~~:·m in1.C' .-_iv:.;(··:·· ~itt. .'.J.11:,.<i:·ici.O. ch::r. Uu:)bla ~j.~;k_~.'~.)r 1 Lr.cer: r;;c.:d vii:~·.:;t
uci": _c;_-·,r·1.:_i::~t\·'.r·,~11··'· ~-lCt r:·1.J :~~.tt~d:..t ~n:·10lli·l1· s~!~i...;,nd:..~ ock:::.:S att
Ja~!. 8.:10'2!' ._1tt oi.lt:! trL.' ::iv:-:k::~_i_v:!it1c;:.:::m0tudE:!'.1"'!.:~1 t"iö:· i'.ir:nas ~'i:.)r
.~·1orclbr··....:.k:3.1·c_:. •
1 './

.:-j•~·r.

:·:~1tr!r~13t.iv:l metod som E",.::,.1ur:8.:.1 ~-(r:.-ld.c;i l~-~ i-!r den ::.k.
r·(':.::;tv~irdt·:<iv:::kri·.r.1.inc:::;(.\r:. f"!;_:-tc;di.}L ~:!{i..!,jec ~ig ~·.c~u r·;-.iken-

~.:;}-·.opse!llig ~lv~:::rl vni!"':L3 1·1·Jrn:::t ,~cncm :::iv:·;.:-1k;i.::~d :1'1 er: t<:.omplL"?tt·::·r~ nccr~:·.r:c2., bas0r:i.d p.~1 1..l.ncLir :J.V!J~~.r2..v;1lnc. V.:.dart
n~-.:r k.o::imi ttC!i för~:1agi 1.. e11 [·1ji~:_;to. t.i.ll:~tC·L :.lv:.;l<rl\.'11.i.ng
Jni_~d 20 ~·~.

Mc:r~

L:!r.:~~Tt

;;cr jac i

J;r·av~-r-. i'' 1.:n:·:,_J 1 1L··t c"~!t L!tt.~lLir:::!lighct 3.!1~·'.t:ct ric'd ko~rr:.i. t t.i'·r-. :-!t.t !fli-:,tc::dpn ini . e ::.:;kalJ komint=-d ! 1~i t~ort ~~id:. u1 J•.or.:~i..l C't tc·'!··inc~~r·ee,e l. Ti llämpr:ir.:.gen

Li 11

i!

pl::.ct:· ras
av r·r: :3:.\cl::i:1 rc:c:•·' "\·::, 11(· :;:.i;:.1i1;••n JG·'ivc1 de:l :: .:ct t i11köp oc!1
för:·::~i-:!.,jri.i.iif..~ ~·1v i.~:··.'(7-!itar.i.cr· i•.1_;;1tlnu::):'libt riote1·a::..;, dels att
förtecknin.~~

r~·1r·: ..

ijvr'f'

:1l-:1..1it.·~

tC1.r:..:::·ed::;v .i.~~1i.i.!ll~ tord<:· ~·,t:.~.1
·1 ·:·t jlJrdU::-;.1~:ari.: j_ fr<.1tr..:1 0111

1:1 lr1v1:·11t.:)f'ier.

~ :.1 .~·~i~· :....,tur::i
t_,oL.:..·~·i!'"'in~.•

l~r:

~:)~ida:-i

invi.:1n-

an: . . r,r<'J<. µG flerta.-

i~~~ f;~~;~c~~;_i ~~ ~r:.U~~~ ~1 ~ ~~ ~~; -~~: ~ r;.~e 3 ~~ ~!~~)~~~~~ ~;:~~~:[;~~ ~:t;nr~~~~~.
~;~:::t~n ~;~,~;~ ;'. ~. ~·. \~.:~~l ~n~~~~~j ;; ;:~~~e;c;, ~~'.~~~i;f;~i~~~~~.~~s ;~'.~d~~~~r"vJ.:··,

nil:~d

er·~:.:·it:n.:.!.c;

::~om

.

-..~t<~ör \l(~~l1.~cl:-1r,

:"ör ~r~ventarier ~-:,om

i'Jr .. ::·~.!.t!..: cll.:~1· 1'~5.:·lur.::i.t:..~ U!1dL'!' bi::~~L:rttn.ing~~ret. Den cr-

:_-;or-! utci:Jr vederlar, ~·c1~. ::J<-'.!lda 02.lcr förlorade inl~nliet s8vdl n'..lvo.randc recler som förslaget
ta.s u;:ip ''.om .int:ikL vld taxerinr:en. f, andra cidan bör det bclo;jp vur:ced a'rskri v~1ii1::;s:..:nder~ a,~ct s~1luncla ~:ka 11 ::iinskas f?.
dras O'i direkc. F.rciittnir.e;sbeloppet kommer !1ärigenom inte

!:~i ..i.ttn..inc

venta;1er cknll
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att p{ive!·ka dc:t ;;:Zattcrn:i::::.i.f":• n<•Jl tC1tc·t i vidare'' rw.1n
avskrivnir.gsund••rlagct. rnin::,ka." med dPtta belopp.

:.:~,

'·' '· •.

En .'.33rbchandlin[ :;;ync:c pi1Y.allad fi:.ir invPnt.ar.i c·!' ~:um :1vytt ,.. ~,:,;
eller går förlcracic· undtc.':' :;:::ir.Jn'l :'i!" de· CJ.n::Y.:ifJat.:-.. '!i•i· r.'_i!'.t:::i:ohapsenli c av:;\<,r·i vninc; r:, ,.. .i. dc-:o.sa faJ.l avdr:1r: om<:•rleJ bart
sl<o för an:3kaff:~inc;sv:.irdc·t e~ :.er oo.v:_;l-:ri ven c:cl r.i:.:r . ,v, o:::
t. ex. avdrac: redtl11 }·~3.r r.lP.dGi vit:-; p[1 kont rak t.:-:·.:3t.:id.:'. ei .. Er-.:.1 i ct
min menir:.c; bö~ man :_jven i ett ~-~ystem r:ied rc=-·stv:irdec..v::;l-:!"'ivnirJ.G göret ~Jt~k.:..l.lrJ:...td me~l::-i:i inventarir~r ::om t:-t:: ut -;.;:""' ,~:c1:rd
bruksröreJ .::-en under ailGko.ffninc:::;~!ret, or:L ~--:~id3.!J.-:J.. :::;crri t::=.!:. ut:
3e:-1ure. Om l.:·t. t ~nvc:i!'"1to.:?"i um ::cJrr: m~:;i-:a :·f:;.t~~ t.u:der bc:.::l-:E.!.ttninr:--::~trct i.nr..-:. :·j~1:1~; ;.:vo.r v.i.d dc·tt:: :·t~":_: ;i-:.rti:1 1·.~, bör 0llt::·':
1

~-:~~~f i~i~;{~~~-~~:~~:~~: ~~,:~I1 i7<'t:~: l~~)(~;~~~~?~ :;:~·{;:1f-'.!I~~~:,.t.
f·~:"~;-J>!.<
C!fir::_~t

h!t-f tj.lJ
:·all. L<.i:r

V.::!]\....!_ ;J.V

;}Vfi.,....D(

v:C

·-:r:-:~'.Llt:·rt..id

"Jl"UL.t_·1:t:_.;_1:.:~.

re~; t v:.i t'dO::·c v~..:kr_ vr::

r;:.r·

LJf~··:-!!l!:C';'j_~Jj~
i~!tc·

ri-•[ ...:l.:..i

.')V

~n\rr-·ri"f::-ri.r-:·

i

~~jrtli..:J:~:.

Li~J~":t;1.'.J,

.:..1·-;::~:~··:v~1iL;::,

"./l~

.i.tic; l,;_; r· b1_· ::. ::~i::-::T!::.1:·~ ;;_iv d•.::!'! !:;r::!·:ol!i::n.i-::. t .. ic;.::.:

~~~~~,; l~~:~:~::~~~; <·c~ i fi•J':l ~~r~ ::~~'.~'.:~~!::~~.~:)I;~;,.~!~·~;::_;::; ~:l;:;.~'. ::._:~· 1. ·-;~:,::.J'~T' i v;, ia , .:.' f te r:~·IJlll n:~ c;o ~1 k.;Ji:t ~ ! J c· ~-:: (;·it:~~:·::::,,__ C,L' "L _;__ :·1 t (· -~-;-:,~ ··:: ::·.1.:: :.~.
?.rfarr~n!·1r_,t(~rr:.a talnr r;_··r r.:.:1 c:1·,nor.-::-~n.: ttJ ir, v;.~r . ·ck-::ie~-~·:·~:--.tid ;_i'I

1~ ~~:~t:1',;~:~ ~:~s ~;~~~s~~~:~2~~ ~!~;.i~··-~~ ~.J: :.r~ ;;~:·:~f ~.~-~ ;~(~ ~:~~~~.:~:;~::
I:

p:J d1;>t

hc~a

! .' ·-

tagi::::t mE.--d dr~r. vcr1.-:"I if.:::i v."ir·'.!1·1::j_;·1::·k:1. r:.~~r:··ri •

.i likhr_·t i'.lh] vad :: )Jf", _;_.~:.:iJ li::.r ~-(_·, .. !':i]-·.c·n:. ··-~1;;:·.1.'r.J.J.f_~ :1·..r::·l·: r·! vr.inL
m-:ser Jar att av:~Vrivnine rne:rl ..~;~-· ·/; v_i.d l'e~~t.v:.:11·d1:'av:.~·.ri . ..n.-~.:.:·ir.
[_;kall l.r~illLI 0::1v~--t:tt n~".ir uLdr.·r L 1 ::;Jr..::d.-.i-~1itir.;.;:'\rc~ t.i.l2c/ne,:::~r:1a
a--is\-:a:ffat::. Or:t bc::~~~-'.Tttninr::~:~1":""'et (:•mcill'.::~rtiC om~'2tt.:i.r- l-:.'1r-::..3rr~,
eller l~lne.rf_~ tici .'.;ir; ett :"'!r, :;r~o.11 .:iv:_,krivr:..:.ni~:.;~-:ii:..~lop;;>~·-: ,,_";;imkn. f., i rr.ot~.varand;::• rn;::n.
l<estvdrdemctodcl1 bör, li.Y.scm i·. ~1. r~.i ll_!~r UP.r1 r:..tt". en~-~~:ap.: i::·nli.62 avsk:--i vniY"l(~en, för.;.t.s;i tt:-~ överer:!:::-tJm;:ic-l~.:-.i::- me:lar.. dr::·t

hokfBrda
ring.

~estvjrdet

och det rectvirde

fi.estv~ rdcavs}~ri vni!·1ger.

so~

uppres vid Tax0-

k rävt\r .s:'.'1li:de.:::; ge:iom .:am.;ian-

koppliq;er~ med boY.föringer: ir:te n'.'.igon :o~.;rd:i ld av:o;«.ri vnlr:t: ;;pl.'.ln. De uppgiftC'r som behöv:: för )(ontrr;ll o.v r·e:,;tv~i~d<'3'J
skrivni.nc;en bör kw1I10. lb:i.mn3s direkt pfi. dc·klar~·:!.tion(::-.::. jurdbruksbilur..3. i\ ven o~ det. :!"':·~11 t:ontroJ l~·.y-r:.pt...t.n~:t ~i-i:l11 le v3r;:.1
önskvä!"t r:ied specifika upp[';ifter om varje ink~'P och l'örsi:il,jning under året, anser jar, att mo.n bör godta en s~'!11llar.isk
redovisning av förJndrinc;arno. i. inv<,ntaricbec;tfö1det imc..2r
<'<!'et. Denna rodovlsnin;_' :;kall d:.irför in:whi'.illa uppc;ift om
ir.ventarierr1:is vJrde vr1lir::;t balCJ.n:; r~il<.!1i:;c0n vid bc':c:l:attnings:ir,_•t.:. inc/•~T. ::m:;l·:af!:'ninc:~-ko:;trwdcr f<'ir lie inventnr.i•ct·
som inköpts undrr bc~kattnings~ret och finns kvar i jordbruket vid bcskatt'iinc:cårcts Ut[!;Cm1~ liksom eo·:~'5ttni:1c ::'<.;;:·
äldru inventar~er· :3orn ~:~lts eller fLlrlorat:~ w1der b0ska~t
ninr;:;~1rot, lnventarl•crr1as restvärde före av:·;l-:rivninr;, yrkad
v~irdeminsY..P..ine; ~:.31nt inventariernas vä rdc e:1llgt u.tg/1r_.·nd~
balans. Er.iellertld bör skyldir;het föreliGc,a att. i deklaro.tionen särskilt specii'i.cera inY.öp av lnventarier i de t'all.
där anskaffni!1gsvärdet överstie;er 2 000 kr. Det ankormner pi;
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r i ~: :. ::·.]'..~1 L t.1_··1·~· t 's·>_· L att ;..!. vpa~~:;c:1 d'='klu.råtior t::.; b L. . :...:1kr_··'...'~t-r::.::..: utfc:innr. i :·1;:~· ~~;:::l o..-Lt dr.:nn.:! ~::.k..yldj_et~et ~.an laktLaca~~. Vida:re bör
.~dt'.':1:!''':·

.~1 cr;:.!.i:_;·!·~~\'.

Z°l'·.'

e~l·:_·r

::kog::.bru/. V~!"'~\ ::;~r<(id:..ga ~it\, vid

d.ol.._Ja:'ei"tionr,T1 i'CJ/'.'-' 3.v::;krii't uv balansr'.ikr.ir1gcr. i"ör beec;p·.attr:~-~1~->~·~ir·.~.'t. r·.-:r_1L:·:·.;:.i_r.::ir:dc lJÖI' i fGrekor.unandr_. :'.;,:ill ''.:l(:k~~~~ g::illu.
i Jrtq~.::~ :;r;, vi!1:·;t.- 0 1~:h fUrl~.;.~~trL=i.Y...r1ing. Hörcl!:.\f-:.:..dk::lre har rc·J :u·, r1u ::'idac :.öi'.J ldighet.
U:::-:~

.i.L:·.::i~_:,3: .<:t.t.:!..~-,

l--.8.r.

:·i:'-r·in['. ....:c.1'.: ;-:•n.rc:L.ir
r.i·~ricJrc,

r·;, ::1cd
:,~_\j"(:.!
:1:>:;r1d::.~.·,

qrn b'~ilUV ~-1v en ~j~r~~k.i.:...d ,jord"br-J.Y.~.:bv~-.
:~(·dan

rik:;da~cn

r-.~il·:(~·r..:·t:;.::.ri('Y't~.J

rT!·~'d

t·:~··:;bok~lut

:· r·;_,:"n.i r·dc·:.:; r::j ,·~ot yrr;_ande om .:itt

.:.v,1.1.!...lc· b:ibc~h!j~las.

o~h

;_:~:11a:;

medels~ora

D:!

~-

la;:'.

l·:iv

l:!':n~~t

att

1i._;ring2i.id!·:3r·c om

bruksb•)\'.fi', r·ir1c;s lagen

och andret mir!dre rör·r_:l!:;c-r.

jordbruker:

boJ~föri:-1gs~;ervice

.fören.i nc,:..:r·ijrclsc.

r:.~ "tt~·l! 1C (·

~jord

:.>i-~y·lctif!,i10ten

.::h ~:crl:..:.r. bo1··.:öri.!1[;~~

1

;x.iremot. fr~.1\Sr·de:.:.: ö:-isl-:eJ:l;;l o;:-1 !:iµeclc.lla

r·-::-g!c.:r ~·ör r:1~nlir? ~~orclbr·u}:

drol 31,J.i ta rJe,·1

0

s~!dana

q-:.f:jrdat .inl·onr13t.ion tlll

De stora

undanL:t.'=i·::. nc!;·ing:·:_:_rH:a-

omL:itt3nde verksamhet f1·:1r:

~ ·1.11~:~t.i.i11di~o.

ut\jvc r· dP Y..ruv
1

Lor~ee

:~om

till

mycke~

s~or

förmc-rJla:.: av cicrdbn.:k-

Dcrina ::er'J.iCG in.!·11.:.>fo.ttar c.:!.'ta u.pp-

;'i r·:...; t.ic>k:.:; lut,
:_;rJm

:...;om

j; 1nC:.':1.''!

l

l::~:n~ssigt

nuvarande ,_jordbruk!:;bokförlng:::;-

ll'.':'J"JSticillc;:·. T::n jordtruksbokföri!lgs:lag som skal::. t.'..lläm-

p:..c av de:.::.::a niir·inc;~;idk;ir·c· ::;yne:c; i
.!.L.nc·:1~1 l

allt v2se;r;·Llic;t böra

la a: Jo. de te:..it;.:!.:amel:..;vr :)om ;J.ter.i'inr::e:..; i. bok:örirjgs-

Sr1bo.rt ln:·örandr..::t av restv;lrdcrnctod('r.;. vid avskrivninc av in-

veritar.L.'r i

,jor-::lbr-ui< ka11 inte nioti ver3 en :o;jrskild bokfö-

rincc,lar fö'."' ,jordbruv.ar-e. D0t r-;'..der emeller·tid

~iven

a:1dr3

sr,eciel 13 fi_irhC,ll:::i.ndcn inom ,jor·d-:Jruket som til lsamma'1S kan
fö rc-;v~u-u att man
bokför.ing~lo.1;.

lik~< om

hittills har en

s~".r2.;<.l

;.. iarl kan t. ex. pPka p:l de rt·E.:er

:.;e:attninc::;h:ir::;r_·c:·rdc· [!;:..i.l 1-e'."' i

ld jordbruks~om

i be-

fr:'i[':i.t 1_.Jll r;:::"t.lr.orii:g av djur i

._iGrcl!:;r'._fr: o·:h :.'.:Jm inneh.~r en tvt\ne:svi~; uppv;irderl:--1g av tillc:~J11gi:_1n,

vllJ·:t·::l i. pri.ric.ip lnte ~!r t.i.llJten ('rllie;t bokförings-

la[.en .. Vi•jc:.rc· !3Ör sit; boreeni..ir!:;intres~et inte r;&llande p;;

sarruna sött sorr. ntir det gtillc·r '1ndru. rörelscor, vilket gör
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be:.~Jmmeolr.er

i bo\.:fi.iy·_ing!'>la['.Pn onödi[:1 l fr:!ga om

jordbr..lk.srö :-~·l!.;e.

donn::i
Det

~ag

m~~

"Jtc-::luto.nde c.ir av::;eddet scm

Prinro.::i om at:t

föredra~a.'t1dc:

underla1~

för t;.i:-:·:·:·ir:•::,

Dto.tsr:'.Jd i

.:..::11Tib:i..r:G. ;:-:;::G

nuvar;:;_r1di' .:jonibru\.::c;bokfö ringsl::igs U. l: lrnm: t ui·,d• :·:;trö'.-.
0

0

(prop, ~·;:i51 :·1~1-1 :,., 176) at-: riH:enskaperna utc2lut2.!'1dc var
a'1~eddo.

an::es

so:n underlae; för taxeringe:1 och att r;,e ii:te :;:ku:'..le
handelsböcker. W1gon

:;or.1

11

bokföring~;::kyldig!:et"

i

ec;entli.g mer..ing av.såc:s alltst1 ir:.te bli till:·:r·.3.pad g€:r.orn

dc·;1:10i

::ii:;.

Jordbrul·:arnas bokförings::l-:yldigiwt sl--:aJ 1 ::<\leci1°::.
::~or:1

intE· meä.för3 de civilrLittsli.f,Q verkni!"lg3.r,
bokförin~slage~.

Enligt

ut~0~1ingcns

brc:k::beikförinc;slagens nuvar3.Jldt:·

direktiv

f;:.J

.j~:Y'

3~2].l

tilLimpninz~;omr~jde

(::v

JOt·ek·.ra:r:; L;:i

oförändrat.
~,;om

Det för:::lag till .jordbruksbokf;5rlns:,;lac;,

utredr:i:![;<_'n

framlär,ger, har utformats enligt ae dj,_rektl v som c;tc-rcdningen haft att följa. Utredningen har sålunda :';ött att _:_
mö.jli.gaste r;,2n samorcin3 regel.systemet :;i.ed
De änd!"' lr.:.gar som före:::;lJ!:. i..ir

3.V

boi-:.f(irlng.slc.:i..gc:-~·i.

st:. c;enomgripande art att

utrecl.ninger! inte ansett de-c ld.mp::;,,ct att i:1arbcta d2:-;sQ. i
den nuvar:indo jorclbruksbok.föri?11:;slac;en.

Utredr:i!1ge1~c;

för-

slag innebär därför en helt ny jorclbruksbokföring:,;lag. FörslLir,e-: korrilllonterLi:~ l cl'3t följO!lde l en special;::oti V(Ticig
p3ragraf för paragra:.·.
I be-';;ydande u-Ls tr~ickninc; inr: (" b:ir u-;;red!linc;en:; fö rslc.1t; <-i-L t
bokföring:olac;ens regler
lar;en. I den

mf~n

överföre:~

tiJJ

jordbc-u\.:sbo\.-.L~rin1~:,;

rc13lernLl i do b'.idLl lac;arna överen:o.stämrr.>?c-

blir uttalandena i förLirbetena till bok.föringslac;e:·1 i ti11himp1iba delar gällande även för jordbruv.sbokföring:ölagcn.
Detsamma

g~iller

ut t:ila'1den och 3.JlVisningar

2.V

bokföri:1g:c-

nämnC.en. Eventuellt bör nämnden utökas med en sakku.>mic;
beträ_ffa!1de de speciella redovisningsproblemen i_
och skog:;bruk.

~ordb:·ul·:
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va.::: VE7rl·::..;:.-i::ti1 ·.'t

fijT·c:.;l;i1· ult r1:..iring;:..;.idi·:;.::.y··(·,

(.1V mindre cf:'li'attning,

1

inte· .:;kall behöva

na med t, rc:.b0\.::-; lut. Det t~1 '·< r :'..

överen~·.::-U.i1runc-l:;c·

r0glcr. De~~n närir1esidkarc
uppr3tca nagon balansriihLi_nt;.
r,lr1~slaGen~

ha::· ij·;crvL.ic;t :.::.tt

:.Jtr'!?ci:-1inrc;~

idl·:ar·e,
~-~r~ullr~

av~l....lta

:!.'(Jrt.-:__jl;~i

(ltt

r.'1c. d <:•ui_~-c-

bc}1öv~r·

~ivt:·~·~

::r

r:ii-:en~~k\1p'_'!'

~~l0de~i

ir~~~

!l:-:.r·.ii\·_~:_;

ch:.·r;

som ..i.!!te av:.-:1:...t tar räkenskaperna n>_··d :_i r:; bok[·d.:..it,

vc_r3 sY.y1di

e

uppri;ttc::i

tillctJr!gar och :_;i-:ulcier vid

1:~ri

bala.r.i::,:--;-i\-:Ei!"li'!. ur)pt.:tgL-1...:";cl•:..'

r.:.ik·2ncl-::a.p~Cret~~

~:l:Jt

t.'!1l~<~:

~

huv,;dsaJ·; fölJandE· ::;chema.

Or:i ~-.;itt'. 1ir:r;:.~t i

~i.~ G:-~r 1f~ar

F.a:s2 .-:"ich tianl-:tj llr.;odo-

Kc!rt!r·~st~~~a

:~~.:ld~r

l.ev~ra~1~ör~~k~lder·

havanrk

Aktie:-- oct obli[:.:i:.ioncr
Kundf'ordrlngar

Övriga

~ordrin[ar

Sirngsl-:on Lo
J11vcsteriri~sko~!~O

Till

~taten

för skog

betald moms
LGnc.:;l·:ulG.c'r

Pr::;dukter ocl: i'örnöderdic·tc·r
Anlt:ggningsti 1.lr.;';q_;ar
Insat~er

i

ek. fören.

DriftbyggnadPr

rast ce;e11dom :-;orn CJ dr
tillt:Gng 011lir; t 0van
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Det :-;l·:ulle k:1aj:pa.:: t 1"w:r1a <.!n::c·:.·. l.wtuncande för ?1cirine;s.i.dkarcn
att

be~'lövo

upprö.tta er. .:;å.d.D.r1

l:);tlar10r~ikninr.;.

en :·:a1llna'.1ZC::illning av till[/mi:ar och

~;kulder

Han r.·1tistt::· göra
bl. a. fö!' at-:

u;-1rriitta dr:kVirationr->11. Ealo..n~.ri:ilmingcen borde lj Y.~:om ,;r[boY.;:lutet införa<:
sk~il

:'"'::--:JJnL~illi t2.,

1: chct atY

en buride:1 bok. Det må framh:Jllas Gtt som

j

;}rsbol~clutet

fiir ntt

ckall införac i en bw:den bok har

2.tt krave~ pfi kor:tinui tet mellar.. :~irc:n och ::lÖj-

r~ra

~ellw~

jjmförclccr

cllka dr

m~stc

tillgorio-

:0c::. F;·; :·cdragandE: ctat.s:!"ådet h3.r .:. d.0t tidigare ö.tc·rgi Vl~a
dt.~3.::_a2idet

._io :·er:-

:~c1v.

3.V~k!'"'i!'t

framhf1llit, att j_dka:·e av

1

:"koc~;br:1k

oc!1

t:..or.er: f·')r,a

·1·:: 72:·1;>0

±"ri'ir; ;,rop.

bör

var~1

:~:,:yldica

b,:-;,.J.3.n:~r;iknir:e:en

av

att vid
för

d·~-·i'.13.ra

~~!~-~Y-.a~tr1ings

:.'11rr:·t.

I :;o

~<

1

r::o~1.

taxcrinc:--.laL'.Cll

dc+:2.ar2tion!~skyldi~:,

ctadL::1~:

~30D ~1nde!'

.i

en] ig!1ct

~·1'ir.:-1<:-d

be.::.:!·:o.tt;Ji.r113!_·~rct f~j:'t

3.tt

r.~1ke71-

~;kap er

i röreJ.:;(', jordbrul'. ellt:!' sko~:sbruk :;om bedrivits av
skall vid sj~lvdok~urati8~0r~ foGa bes·tyrkt avsk~ift
av bal.:w,:,r:.·!t-:n.:i.ne _f(~r t~:e::~:attninc,s:!!'(~t uc.:1 balc.n~r~~k. . .iine; flir

ho~o!:1,

det.

n~inna::.t

:. . örl::_~~iendc~ räken.sl-:ap:=:<:iret. Det rn;\ äver: c:i~:--a:...;

om ~x'ctämmelsen i

22 § pi.L'.'lkt ) andra ::tyc1'.ot KL att skatt-

skyldig :!.'år .'..tn.:iut::;

rc:::tv~irdc,avskr·ivning

r:.ing av motcvarw1dD

3.VS~:;ivr:inc;

::~om

"u!1der för..:-:si:itt-

i r:i}:cnskapen:a" och att

fi~,r :iv::~ittninc; till i.r:.veste:ö rlo:--ade: ir:vc\r::.t:.G·i 1-~.r och lac;erti 12.g:3.ngar

f'Urut!:'.Jttr:inc :'ör civd!"'.J.C

ri:1g~~:cJndc:-

:ö r

giiller, att

av::-.~<tt!'lint~

skall ha VE·rl·::ctiillt:o. i rj!-'.enc;kapen1a

för besJ.'.:::tt!'l:'..r:c;:<: ret. Avc:'.\ r l v:;lni:;en och
int•:.· l ,,.:..."lna ;-;or;ur.:-1 t.:.::_1 uttryck i
0

av:;~;tt:iirigt'~:

-corde

r:-ike"13kaperna om .i.nto en

baJ C:LY) :;rJ.Y.ni!'ii:~ upp r~! tta.s.
f![if.O!l

s1<:yldic;hr.:t 3.-:.t upprii·!.:ta

inte föreskrivits i

~alansr:ikninc; :·1a!'

boY.förinc;~lac;en

emellertid

för de nijringsidY.are,

~"r"bokslut. För dess3
:::.,;:ilvdeoklarationens rörelsebi-

t;o:c inte nvclut2.r rciken<.kapcrna med
n~iringsidkarc

f:;r l

c;t~;11et

lag3 l{ 1 ''11c·r r.iot:::vara!1de

ers~itta

Utcedr1 i nt;::,1~ I1ar i:-itc o...r1sett ~,ic i

ett vanligt C:r::;bok:o:.lut.
~1ordbrt..;.Y.:.~bok.förine:;lagen,

som f:--Jmst o.vser Gtt till;:odocc de taxcrinc;smässiga aspektc•rna, kurma uppställa större }(rav p3 räkcnckaperna 2.n som
ansetts cr1'ordor1ic;t .i. bokförinr;slac;cn. För de jordbrukare
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~or:.

_i.n :.J.' Clv~·.J .it:·tr .:·j}\('n:;k~fll~~n;:i :ned :~1T''..:~bi)J-:~·;J_ut

~;j'..;:cvdci'.leirG.t.lono:c:;

cr·s~i'"ta

f~~r

.sölc:dc.:s

:·!ordbruk:;bil::t[G. J 2 eller mot::;vG.rande

ett V:JJ!l::.ct ör::;bol'.:jlut.

1 §
För aktiebol;:cg, elrnnomi::.k förenint:; ( :·.arr1bru;,.sförenine;) och
ku1dE:L;!_;ol::ie;, som driver jordbrul'. eller· s;-;ogsbruk, giiller
::it.i. c!c• '3r boi-:fö rini:;sskyldiga enlii:;t bokförinc:.la[ie:1, Detta
i:;2:ld•o, 'iven e:1lic;t 1929 tirs bokföringslag. Den nuvarande
.jc.lrd.bn1k:::b0Y.i'li!""'in['.::;lagen [;i.iller end::ist för enskilda ;wr:ooneer"

:-:·~·:n

dr::.v•?r :})r·dbruk eller ::;ko[i:.;b1·uk,

Er:J.ir,t dir€kt i vr_'r1 b(5 r

t..i.tg.:·~~-ig:~·.pun/..te~:

för

utrl~ci..."1.!.ngsCJ.rbetei.

vara att jordbruk::.bokfiiringslae;ens nuvarande tilliimpningso:nd1de :}·:::il:. kvarst} oföri.indrat. H'i.rav föi;jcr att även den
nya

j·:ird.bruk:~;l;o\··.förine;sla13en

bör bli

till~i::i;cl.i.;-S

endast för

:,;<'.\.dana nii r i:1f :o.idl'.are, vilka i ckc J r bok fö r::.ni:;:o.sl·:yldiga enligt b0kföri:-1g.sl::i.cen för inkomst av jordbrui-: eller skogsbrul', dvs. pnski lda personPr.
N~-ir

bckföring~.2.a131?rt stadga~;

undantac föY- e11skild ;erson
r:;:~::te: !cC'C. c·:1skild person tol.Kn.!.ng::-vi:c iivcn ji.im::;ti.illc1.s dcid:o;bo c•fter :>:'.,dan person.
i

:sorr. driver ,jordbr.l;.-. eller skoc;::br.,..1k

Beereppet c.~~1:::i~:i 1d per.son ha.r ::.:;nm.'Tla iru1ebörd i

förslag 2.om i

r:n

ut:-edningen.s

boY.ft~ri1::.r;t:lo.gen.

rörel:oeidkan:, ::;om i.ir bokf::<ringsskyldig enligt bokfö-

ring:;lagen för· :c;in rörelse•, kan om !:.cm även driver jordbruk
e:i.ler skoe;sbrctk finna det Uim_plie;t att tilltimpa bokföringslagen::. rc:gler för all sin verkrsaml1et. Detta b(ir inte möta
nbe;ot hinder,

a:,

bokföringslagcm::; regler är :ner omfattande

än ucredningens förslae; till jordbruksbokföringslag.
Bc:;tämmelse:'l'1a om

;'.1r~cbokslut .i

jordbr:.iksbokföringslagen bör

i pri'1cip v::i.r::i. obligatoriska ·mdo.st för de större jordbruken.
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Enllr;t l.Jokfcrlnc;:ol3[L·L

~i1·

tillämplie:a p{i e!1::kild

n~ir.i.r.c:iidl·:a!'C.',

bc·.:ti.i:nmelsi:orna om ::ir:'.'oc.:·:::lut
tv~;

samhet utan bitr:ide av flera :J.n
och i

var~l

stiger

'<°!

VC'l'(.-

;;rsar;::o.Vi1ld:oi pc'."::or,•.•r

rörelse den «=!r-1.iga brut toom~ij ttnint;!·;::wnmo.r.: und·.:ir-

200 000 kronor.

flertalet av de' mindre jordbruken :.ir

tJ:l antalet

.J..;:~mplig

famil.jejord.:J'."~;.:,

farni~~·,_~mcdlcr.unCLn::o..

arbetet utföre!_; ov
htin:-_;yn.

,;on: d!'.i.\".''.' ::;lil

;~n

~:~rsan!3tö.1ld.J f0I'SCH1C:r'

!1.Ur det e;Lillcr ._iordbru.k.

cl:_; r

er::in;~d~~rr!."inr:: :1~cd
:-:::/11C<.

df.i!'fÖ!"' lr;_L.!::

3:uttoom!_-:~it:Lr:ir;p,r~:n

i

jord-

bruk och !3koi:;sbEik kar1 varier:; lx:tydl.i.e:t ;;;ell:i.i: ,-,1H::: :",r·

t. (~X. pti grund av

~r~ogE.avveY-k:-1.i~c;.

bruttooms::itt:rd.nccm

~ir

di..irfi:ir i

drag!1inr,en. Det hade· varit

oc~i

ör1:~r:v:.irt

hc:-"llc"!"~

I!-1te

för

~~ic

om ma"'·1

~::torlL...,!·:c:r

2v

l:implif. f::'>r· 12.r:in,;~~~-~.'l:J.-:

i~~·ir:.:!

c:·:-in:::-

dragnineer.. vid vis.s area.::...sto!"'l~::~: p::! jnrdbru!-:et c·l..:..t.'l~ e.:~tt:>!'
~~tor3 ~;·i1.7ll~~ . 1 .~J(J!··d

taxeringsvärde"':. Vc.i.riationernu jr dock s&
bruk i
och

olii<.a delar av landet bc;tr'..if.fandc

taxeringsv~irden

b~!d':c

J.I''c·c1c :c;tc,r::.el·:

att utredningen stannat för att. !'i.'re2;l:'",

att e;ränsdragningen görs med hänsy:1 till bruttcom:,::.:-:tninccn
i verks3Jllheten.
Utredninr;en cinser citt c;r:.in:::cn :ivc·!1 bc'tr:iffancle ,jorubn1k ·Y::h
~;koi:;sbr:1k

för njrvcirande kan

s,~tt:i:;

vid

c~n

brutto,Jms.Jt't.!1.'..:ig

av 200 000 1'.ronor. 3om framg!ir av de> :..ippe;j.ft.•':r, som erh~!lli te'
från statistiska centralbyr:;n (bil.c.11~0. 1), ~:OITL':'.c·r d:·1 c:c:·t i1c:Ji..
övervägand<e ant::ilc't ,jordbruk att undanta'; !'r.fa: c.kylc'.it'.!Jc,-:
att

av.s~ut a

rC.iken.skaperna med 3 r~~bok~:; l Lit. Att

oir..:,;:~ :t~~Jj ~1f:~cn

ett enstaka är uppg6r till eller överstiger 200 000

krcn~r

bör dock intrc medföra c;kyldi[;iiet för n~'irin::;:::idr~'"r·en ii",l t.:;:i;_.r~itta <'.!r:.;boJ.:::;lut, of'.1 :1an:.> om:::ättr:lnc; normalt 1..mderc:ti[;c::r
?OC COO kr·or1or. CJrr. ·::;ruttooms3ttnini:;en u..'1.der tv:J p:l van.u1dr;:,
fölJande

rä1'.em;kap~:;;r

uppg:'\r -:ill c·J.lcr över::tigu· 2C1C1

()()rJ

kronor, bör reglerna or.: :'.lrsbok:olut bli tilLlr.:;Jl.1ga, ,-;:'.!vld:.1
ici\1° nci rj.ngsidkarcri k::m visa ac t bruttoom:-;'!ttn.i.nr;c'!·1

h~1cl3

dessa {,r var onorinal t :;tor och ::itt bruttoom:·;;ittnini:;en tidj garc' unclr.o'!'Stigi t ::icl1 .!. i'ortsLittnlnc;c.·lJ konunr_'r att und'''r::.;tic;::i
200 000 kronor.
Enlii:;t utrednlnc:dlrektiven skall regelsyster.:et vara utforn:cit
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~•-"·

för:;t~

.::ltt i

~1;1:1C.

t Glgodosodd;:i,
~

108
t:aXL'r·.i.r1:::;~:;m:.i~--. .s

d1.:

i.c;o. a.:-;pekt.c·rna b1i:::"'

fJr:,,t;:i stycl-::~'i_ i I § h3.r d."ir-föT', lik,,·cm

l

nuv3randc· ._i ordl)r·,il:.~ boY..fö rin~_:.:::. ·lat:, ::1.nt:i vit!?, att

~.:.;kaf.H-:r;it~

::~J:.:-,-=._J..

Jör.:i.::

under·lng .för

~;om

brukurr:a:=: sV.yldit!,h _:t ntt :·öra

rtikc·!'1~::V..a.pcr

1

r:~:t-.en

taxeri:-~gen.

~.::k:i.l:;_

Jord-

~::::1lcdE<=:

in"\.e !1c"..ler .i fortc,'ittnin['.C""\ ;:;edförc. dP <:ivil:-'itt:olit:;2,
,Jer!·:..r1:~.Ear,

.:-_~orr:

fi_--.;lj€!"' ;J.V bok ~--~~rir<:,::;l-1.ccn. D(_•tt3 '. .;:ti:-jc~:··.

1. trc·dJ•:, :·,:·L·:,'Cl·:c>i. :,.o::: motsv3.ra:· tredje ::;tycl·:ret l
jord1::r·~~k:::bokf(; ~·· .i.!1cslo.c.

t1·!.;tt l kraft har"'
hör.:k~:·r 11

c-2-.~.:.at tt~

;_ittrycke~

::·.f!d "boi·:fö r

''?likt~E

att

lr:.r2::.~·:ylC.i.[

::3e~-~2::t:icJ..:r~~~-!:t öv~:~"'1:·~1:_;:-.ti.:irnrnL·r,

::1!~d

~ör~

l

0f.C1r~~ndrot

stort. :::t:-t.t i

~1 [:::or1

vi::;~;n

sc.L~ordninc
:::;l~e

r:linc..1:!:"'':

G~~J

:J.t.ir det

J_er den löpande

1

::~.~·bc·tet

nv
för

:·~er::.:.
1{~~~1 :--:

de

:_ ..

ndrinca~·,

Jordb:r•;_tks~:;yr:c•s

E:~

för:::·.t2 !:and kunn3
~)ch

vorifil ..~a

tax0r·i~~5mdssiga

tillr:,::ido:::.eddo..

om

.::k~·! :~

bo~c:_\~,r:..nc:·i]

vc~.-::-·.:i..::.ik.31.~oncr

:ir~n ~t:;

:'"ir:·: LnL

utförlif:~a

i

Uu~:ft;rlr~c.cr:

~~:i~iecnom bli~ ~iven

y<.i. o.tt rvfo!""moro.

~)t~h:-J:-:els0r

tj_l~

c}:_re~:ti Vt?li

re[~l~~r

1

ri~~::.~-

Utre<l2-i~n;:7.:·n f~·-:--0-

l.~vr-irf(:.rc::

rr:ed boi-::'örings] agens

tlonsl12r1tcri~~cr:.
as~ek-::E·rn.::.t

~,~... .i <.~J..:

:_·ro.mh:J 11 e;: i

:--:w~<Jrc

~m1del2-

en lj_[.t bo1.._fj r j

med bi.?.7.t.ö.m:-::c·1:.:;er~i[! .i. ? ~ bo~{:'i5riric:~:lac'.:ot!.

bcl-:för 2.n[:.lC.L,011.

ciuva:"<Jr1d,o

Df:l den nyG. hoY.fö ril i.f::~ 1.ac_~r::·i~

en

.~;j ~::..~k:~ J.d

\'(~;·.!.r.t::·lai:.~~

.J.nt(?CY~nill?.:l!'

:::1g::it.i.fL::1::..nge:i Lar bc·-

c.·1..::1 hu.r de~;~~3

ti~J ke~:~:-~t

brukadr:~

::kall ha.111..era::;

uprrr::·i rl:~;arr:h1:,~l... Vi. d t.:i.d1?!l

rJ. .-:ras i

v:Jr det va.nlict a"tt
d3f~b:.JJ.:-.c:~i.

Verif.i.ka-

t.:..r_.1nt:.·rn:i L;.:idc d~~r.!.\.ir .inte· ~;~1 :~tl;r ·ue:·tydc·l:::t?. Detta s:-itt att

bo;·:Iö ~·-~.

~12 -:--·

ned t.ir! c~t 1.'i5 :-~ nd rat~;.

r·.jun: :·:ro. hz..-~r textsk::t"'i v1·iinge!1

i dcen llip31:de boi'.fii!·.i.nr:rm komrni t att h0c;r'.insas och

d~·t

Hirio-

kommE,r oft,1 ::itt tex-r :-:c:l·:n::i:::; hcJ.t och hc:llet. I ::.i:otnLirr.nda
:Ca::.l ka:1 ori bo,.::föricii;:::;ante>ckn.i.:1r~ bc,:::;t:1 i

att d<?"'.: cör:o. en

hi:invis1:ir;1'-'. t.i.JJ. r;wnrot :för don u:;d. rlif,C3.ndr' verifikat.i.onen.
0

Drcr.:1a

~:tvecklir..c

har lett till att veri:fikcitionE:·rria numera

m:'i:o:tf:· anse:; :::;om de1: e;rur.dUic;g;:indo up;i1y:::;ninr,:::k;illan. I

fonnc.r·botol.

;1'.l!'

re-

:;vr'n i'.i.:;k;:ila :'..ntre:c:c:f,r1 och civilr:.;tt!,:liga
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koni...rollbc.~h~Jv

som

regl(~!"'

:.:nr1 :: ~i:Jd .:.'i...ir o.tt det.

~!bcrup~T.:_;

L!!f~·ir·n.··.

::i;__ir

ver li~il-:::1t.ionsmatE'r.i ;_i-~· :t.

~;;_iY.er.stli. lJ.f~~:

Bokföringslacen st:iller lc·av rc'.i :'1tt det i 711'.l r:<:ip :cJ.:aJ. .!
f.inr:.::1.s verifii'.a t :'..011c·r för

v3~«_.; 1.""l

.:..ru1ehiillcr

: ..ter or.: vilka

:·~1-:::-dl

katio:·1

-r.lonerTia

Fi_,r·

rc·~~.!.~trcra~~

._iordbruk(~t:-.

n~.:

:sket~

förc·::kr~

l pr·..!.ncli:.,

besk1·.:.vl·~~;.
·~·n

:~:;tt

~1.::1

r:·"t

föl~t.

d.-~n

vt:- r"'.~i'~ -

.:!l.Jin:in~-1,'""!

;··.~.1-

:-;;-Jr:: t.·LL .: ~:·~.i

~Jet::.:_iff:..~r

vad

:~~·1

vj lk.:_:t 'Ji.::r:..i'j

·.'...:~.r-:.::.:·i(l•.

di.:L

utv .··::·>J.i
1

!-~t~

Det ~nnt~biir· ~·:.- :] c:df~~-: .::ltL det :~v~~n }:.·_:r
0

.:t"ör::.J·:.... ·!ut!1jrq_~

J..-.2tionc)rr:.:.1 korr:..r::i t

r:·1 !:.inci-::··l :::.:: • ;::,_''. .

u!·;~)ci.ft.1·~r

:--;y::ti::-matis!:rel.~~

och

prc~x.i.~:

del torde

afJ.:~

('L:.:k.i lC.

in11c·:i:"1l.lc1 oc:·1 c)::; dc:·"t:

~1-:~1ll

::i~Jkfl_irlngr.:·~1

~-;om

v:..cJ.~rc

~

l/"J~·.fl.;r.i!"i[_':~:1·1.i.tlL1"'C!:;..1

f1>rt_~~t1r1dt.~·n

i

tJdi[;2!'e. Dc·t ;_i r d:.'.rf0 r' upper..C:::.::irt.
bruksbo}:f() rine~-::l3c,cn!"_;
ko.tion~)hantcrinc;cn

'J·~·r·!1;

··:-:.t

:····

p;'; 12t.t l:eJ.t. ;_fn~·:::17. :~:-~-tL. ~~:-!

be~:it~ir.ur.c·l:-:i:-::·
k:::~civ,

inte ..:.·yllc:-r de;

._;i::.·:\.:-

de:1 nuvar:;.r:rL•

:i.T.t

knarlphjt_dic~:t

c;m

·vei~-~1·

i-

2orr. m~~- :F.c·:ic·r.:.~ -~J~):·

st:illa, för 01tt i-;unna till1_'.0d•.J:,(: ·:;'.. a. Ul t :il L;:-,:;ru!:l-'"' :'.k.:·1t-:c-0

i11tresse. Det :.ir d'..irför l:jilipli.r:,t .:itt nu ;judr;-:l
rnclser i

nuva.r:-u·1dc

._jordbrufc~~bo!·:.:"l) f' ~!-1(~-:1 ~-~r.

18.r:.c;t det iir mö.·jlic;t, komrnt=:-r
n~i:'ine;~idkur(·

i

i"Jokförlnf.~Sl:l!~C'r:::-:

till

al~tmijnhet.

:1tt.

~jordbrul·~:~bu~.:._fi,-."1

korrunentarcn till 1.-

r:;ot:-:.v.:.-.:.ra vad

Ti2.l f:·:iz.:in i

bc·st~1.rrt11cl!"·.c:··

p::1

dc~t

t:-1

att ti 11

all~

v.:..l!·:t~!1

omr:~idt.·

:...:·;;

!~~il.11=.1 2·

C:!:1:!.':::.1ttr:::..!·1fT

[);~:r

<· :.::u.drc.

öv.::::-r-:±.'(.., ···~1: ..

~:.tyr.::!·>.~·-:. u!1c=.,::i~"

.:J.tt rcdovi.::r.:.iEc,s.skylc.llg!1e:tr.:·r:
om

vc:rk:..:::unhct·:'ll~.;

l!pp!··.ornna ~.J..'f~~r~.htinde·l:~cr- och

tioncr tiJ.l

::.()i:1

1Ji.<-:t:~n~

~~:tert. iJr.ur:L·Y' ~trc:dn.:...'.:·1r·2! i

r .i.r..c;slac;e11

före:JY..r·Jv~L~:
u~1ply::1·1l!IL'..

ci;:..·:.:.~·:·:

:-:tt de,

:~.

T enll[hct rnocl vad nu ~1nl"ört:: f·1.:lr l ~
pu.nkt ·1

:--;:"!

t

i1l~:r:·

in_r:c-.f?.ttt:_:~

1"'örlop-t-.' löD::U·.d•.:.· ":)!'.ikfö:··.:.1

:-itt de:-:.: fi!·:r:.::.~ vc~r~.fi.i-".::i

~okförinespo~tor.

Undc!' i;w·11•.t 2 hl..lr· f.Lirc~.:>k!~ivit:- :::hy.!.111.!?"het 1\jr· ;ii:.~rJI:(.;:~-~ldl·:~~

ren att 2vslui..::1 bokf~.5rlngen med. :"1r:~'!.Y~~-:::-,J.L~t _:. ÖVt?rcr~:.::~-.i..~irrui:._,l
t:.c ~'.h~d Llol--.IUrinL~!.:laEen~. regler.

Prop. 1978179:44

I JO

hlive:1· z1v:_~l1~·::a r·:iY.1:·1.~1·~~-::'t

·"r"··

-~o~:fi_\r in~~:la~en:..

.:.~~u~: ·

rc l~)- ;_: r·

.1

·!.i ~·i r"'~~Lok!_~] u·t e!· 1J i gi:

- _:om

·....1. trc·dn~nr,cn

LE1ll .it - ;..:j:.il vdt~kl;:.:.r·a: i oncn~~

:_i ord

!:::Va!"'.:.u~di? c·!"·:.;~i

:~r~~bok:-;lu

t t.a c· t.t '/Cl!1 ""!..lr t

~:ordbLiL:~t,ok.L"·;··j

:1r:.:lac

::L~·dl

or·dt..::rul-:::-

lid:..[~l'I:°:'

bruk.sbilaga . .7
t. i:-:r:·1 ip; t

f r~~l~

eller mut-

:..!.

r~uvarcG"1dt:·

r::ir in1,~: idta:'e::1 vid r:.il1.cri:·;l·:C!]:o::;-

.:1re t!:' :.:l:....it. u~ 1 pr<~ttn .i.rrvent:11·i~..i.:i1 o·::h "':J~1la1::.-.c:~kning. ;'\v.:.n u:Ti

utredningen

::.n:o~c·r

de L na :u:··Iit:t
!ir~bok~~lut:

:.:.om inte- U!Jpr·'.ittar

3.

t t :;v(:n de n'irincsi.C.i',arc·

~-:kalJ.

vara :_;kyldi.[::a

:..~ppr~-~t

La

t:.·r: ba.10..~·1:..:l':iKr:.i:i.e hu!" 1..;trr-~dni :·:l:r:'r1 av :-.k~:il :'.O!~ t.Ldif,a!'•:..:· reda-

v i :·.a ~:· .ir1te framlat:t

i·: \'(:r'e ! ~~··, ~· t: int;"'."'.(· -!
:.:1 ;-, t : ·('d1)V .L

:_~(!

!!it._'·(

:~ni.!1{',:-·.:.:

ver i .C .i.t~u t ior1,·:r,

n<~r;ot

::·c;:·cslag lt:.iror:i.

i l_,,_) i-: f'," i!' i!·:;:,~--~ ~l at,t::t"L::;

Y.:,: ld ·i

l~~li:_.t~:n

l' '.:Cl(.!!' ,

f,".; t·•:: :?, 'r:. ~-i_ "'li. t :_:

.:vc·!1 i nnr.· fat tar· ::t t;.

t::ul-:f.J:~ iLF,cb:Jc kr.=:··

oc:·: aEna t

~ r-~·: ::_

vc·rr-1

~-:-iki::n:.:.~~E~~-J~~-~:2.. Ct:.·-

rial.

~·
Aven

b1:.:.t:·imm1-::l:.;i:~rr_u

t.'nDsUim-nel~(·

de

återfinn~

mt:·d
j

i

~1

·:~

~::J.r

n1<:.it~;varandt:

i_..t..forma~s

rc,c-Jt:r i

huv:..:.(.:.~_:aklig

:

bokf;::;ring~;lag•::n,

Ö'Jer-

d'.:!r

4 ,.

I nuvarande jordbr·uk:::bokfUrinc:::lag

finn~

inte

lig motc.:va1·ir;h·:·t till C:'ijr·c·::.\'.c-.i :'.'tten .::itt dc·:1

~~gon utt~yck

c:.·.r··~mde

bo\',f'..'·-

ringen :;kall om!'ci tc.o. alL1 a:'.'.''irc-.h:.indc:l:::e;· i. verl{;;amhetc:n.
E~1J.lgt

~:!

:\

andra :.:.tycket r_uvcn·G.ndc ,jordbr·uk:.:':.:1ukJ<jrint;!:;Jag

!.;kall i

dar_~buk(:·n

kc~t

.skCJf.~·:1:>rW<.c·

och

r·c:dovi.~;a~

v:.irdet :iV d(· fi"":·rn:_idl:·:nhotc·r
verksam:~e:.c·n

irit.jkt.er oc:-i kost.":lader i

t.. Ti.11 int...ik::.e:·na

.:C.ir ar. t

1•

~··;kall

..i;·..:!i produ~~t.er,

anv~·indas

f(."·1

eget,

hjr..fö!"'a~s

,jordDru'.:iver:

scJm ut~agi t.s

ar~~t~illda0

dai:ta5st..agar1.:·~.: bf-~!·1ov c:llf·r liJrJ1anC.(· :.tndan.:~:.

rrJ.n

ellE r :..::11

-l~ven uttag f.Jr

att a:w:;ndu;, för dc:-1

fo~'t::.atra

ctr·if·L"ri på fastie;hc:ten t.fex.

f(,r ny-, till- e:ller

0~1byggnacl

c·l h·r för ·.mlicr'.1<'111 eller u L-

t21g fc;r att 21nv'_indac; p:3 <J.rrnan fasLit;hct l·ller i rörelse, som
irmehas av n:irir1e;::lclkarc1:.,

:;kal~

bokföras i dagboken.

::om niir::-iarc: kum::ic.•.!' att not i \!CY':J.S i. kom~entarcr.. tiJ l ~; § anser utredningen att de ::.:irskllda fi..;rcskr l f-cerna om dagboken

Il I

Prop. 1978/79:44
bör l:.w-ina undvo.r:-1~:. Surn ett b~'~!clli.!{~f!:;:.!.ttC!:·· r:1·:i!ne!·:t.. i. ·::.1r . t·.1\-~=

rinf:5ar·bctet hiJJ"' ±.\i rPt.;r:l'2. v ~ t:.::: .'}t t r·:··dov .i:~:.uing:-:.~.- k/1u_j_;_:l~~~ te fi.
t0Y.l'i.:~ r~1 \.l!)~:.konu1a

i:nne fattar G.Lt löpancie

af f;:; r~.!1:~~~-:.dc: ls.:.:· r.

Dcnr:t.!. ~indro.de ordning f!H::'Of(i~.' b(·ho'J nv c~n c.t:t~'~/cJ. . lj_f:. ~;c:.:i.:.:1.i:1:--..t:fi'Sr~hLindc:l::;;::·

melse: uv bc:gr0p!H-'t

l'i ni:,:: 1::.t[;t'n.

affär:~l:ä:1dclscr

.:·ör1nögenhet('n~-;

bctaln.:.r1f.:.:lr'

::torlc~·.

::..:.1.--:~t

.::;-·,r~.::ta

utr·edninc:c~i::

\::~tt

:·:kall ::.o::.

allu f:) !··:J.:-ldr i

~:t-;:::i.r

rjc~1

:·;;'!:; .im _'._!·11

-:h ::r.1Jl

[1 1

cJ(··~".

~:.

~-~k:J.11

~·1c,tc"'.'"'a~:

~_i;_; r::1r:~etoC.•.:·;·.

.1··.•

:·~ ..:.·: .-~-~

i)~~··

r·

;::rn

::::.·:n

..!..?1-

bG""t..rUffandc· bo!-:JJ.ringcn :1v .f1ji'd:!"'ir.g3.r c ch ::·.Luld:-::!'

det

g~iller

~L:..:~·

1

.!nll'.?°:1~lr

Det

.-i-tt t::ukfi··)rir1(1.:·L ;::iv

rine;ar och [-",kuldcr w1dcr vis;:.;3 fö!'1.r::<.ittr:lr1[:.'.J.!""'

till d•.•c.::; bct3JT.Ln,:; :jker.

:301~

Enligt

3Jm3J1

i~·1J·

f~-·~··u

,:_r::<!:J.

!i..;vJdro['.el l'ön°:: J :'·'. :·; docl·: :::l·.

la t;'illo. att fordrifl[O.r och :;ku:Cdcr :;ka:2.l L:.llc
tura ellcer

L'::·~1:~

.'1:-ir i;:,,1-'.-

handlini:.; utf:!rdo.t::; olle::- nT·tt11'.i t::.

bo~:förir.csl:tec!i

r~i.kr1a~;

:·~om o.f~'i.i:r·:::.h:ln(:.t:·J :::i~~

ti~l oc:l1 uttat~ tn·

bokförir.g:oskyldic;cs t.!.11:o·J<.ott
pene;a::-, varor ellc:r

;.·.~:u:111a

D<Ct s\rnlJ.e

Q.."l::;:;t.

jordbr...iksbcki\.~rin[~slagenf";

deiir~i ti

Cic;·~!_;:J

1\;:-·_·J

: ,·1-erv''i,i~ac.:
0

un Cl.V ();_71r-;rep-;.:.c:t:

cL:-n

~'""'

En

s~\dan

jordbruk,;Loldc;r.:.:1c:~.:.::ic,

~~kulle

orci:1ir1r,

bol·:föra:·. i

'.

~1~'fi.ir:...:t·:~~!:

<·

J;:,,z;,c!-:,:.,,,

t::·:nellL'rt.id t~r ld.s·t..t:.'1-=.nj_~:;k -:..-;~,;r1v.ir,~·1:·J

bli r:iycket tync;anlic. :le•

(.'Xi.0 ffi)lC'::.

!:,kogsbrukc·t !-;om

i

on111l.il!Y!::.

~;k;:,,11

,;v

~;tt.

delse göra bruk av uppräkn Lncc:ci av d<:' uttCi,3 ::.cm en:'.i1:t :.:
nuvarande

,_~"t.-

ti l: :::'.1-

i'~!

p.::1~

:_jordbri...ii-'~arc.

-~·1..

:.:1.~~~ . d-

._·1~.~:!""d~u-~1!-r.:_~bc~·:f:j:-'lr~:~.:::J..:.:11_~;-'.~

Lc~11""!d

den

,_-;ordbrul·:~.:.L;:·i; .._j·(-

~-~::ur:m0.n~;ij-rt11i:ic

och

uppkonm2 .!.~ordrirc-'1r

aift:ir!:.J:tindel:-..er i

i.

bol·:f~j rj r1f_~~- ~a~:c·n

notl~ra:-

.L [ijr:.t3 l:::u"!.d

n..inc;eri föi·L-:3.l:Jr· o:lt t7;iliGt

anse!'

jv·.~·n

2l! 1.l t:t def iLi tl onc~: i

~t,

•~ttag

ur J)rrJ'::>n;i-:.f't ·:·l l<'·l'

~:. nuva1'.:c1d•:! '-iordb:1.1ksb.:1k:~-::-;r: ~![.~-~

j

lag täcks c·nlic;t utrcdnir.cen:; u;-infa-ctr.iiw av boi'.föring:J o.genc. uttrycl<.c.;::;;_;t.t

"'Cill~.;.;,,tt

nv pengar, VQ.ror·

QJJr_ 1 !~

~tt

av ber_:roppt.'t

dc~fin1 t.ionP!·1

:.llln.J.t 11

till oc!-. ut-c:-ic cir
•

Utr·~~d..ri.i.nt~:e::u

ve:.r·k:.'.amh•:.~t,-:·r:

fLi:"'t:.·sltir

-'."lff~~r:·_;~·1.j~1dc.l:~•.:

d~!.~:fUr·

~-lv~~n r~8.r c.i·~~t

i'}iJ.lr>r ".:ill"hJtt och uct.J.c; ai1l·:ny·tc; t '11 v:1d ::··)!11 i,i r- :::·\·irc'~;kri vc·t

l Luki'\:J r·inc~ l:J.c;en.

Dc-~t

l-::tn i.

dett~1

~-- :.:i.:iU'.""1~.c·:hc.u:..~.~

l·:( ;~1-

112

Prop. 1978179:44
·i.~·l Lr,"Lc

:;tJterct'° :;t·::
l,i~!'

'J ~cl

Q.nv:_!ndt:;.::: i'ö r

ut L:ir_'. :;v f:.;n·.::·.r:i·:··'·;h•:·-

1~11 t~~.r·

;1v 1.!r:.11;,!:~t:.i l

~;.:·:.:ik-:ii·.1 . ·t1

i

ty.::t. l'."\rl tt:·1j_11~:. !·:n

(·r:

o:t '1tt

,/>!.''lL::.·1J.~'.r.:t

t:.lXl 'l'.:.r.~~·:=~1

2'""'epnr·o.tion~:;a1·bet:-.:on

hi.ir

:; :· <iV:.1t1!.;

~·r-:'tr.

CJCh p1·odi_tktr.:r·

~~l'J..Jf~'.·.l.11···.l~·-.Z.'°L

1 :i

:._tri~lcrh:'!l ~

inte· bokför-.::. I

~:./'1c~::)..n ty~:~i.

kv~ t·t '.1

t.id

pril!clp ii:·t.:c· ~ccc·vt~:··:"';_~:;. Det r:1t1 t.i:.:x.

u.-~:t:.:i~:.

::l.V

rep~ro.-tiu!-1

.:·ör

dr..:·r:.

l L.lV '.:l r'~~nci

:il..' :·ci lrr'Ui'". :.~ Uu/. ..'...'(~

:_·.

vr-::-rlfi.k:.:~tJon<~:r· :~r· :n~,.:c~·.ct
.f~)rp~;Y.r.iJtern.::l

i

_.-~:-.ii-:.!1ln:3:..1r

1113.!":dc' tr!=v,

=.-.'Ll··:~.J..·:·"'

i..:?1·.:!.n~::i:.:

o::·: :-1:.:t

;,rJ:-:-: :?:..!Pf.'lr::~~:··

bo:._·.t~1d:.-.l!u:.:0t,
~:·,·":(1:-:nt

utt3[..

:.i.:1n::,

~;:-.ir:~~.-. .s~~o.11

or-/..::.-~~

::-n

1

.!:' .l 1q

>-·· :_ ;.:11~ I.::::

.;-;-:~~·~·:.

1.Jtt::.~f.~

cch

t.recl;)L· :.;tycke··:·.

~

Cjv~.,lc:o.

l(°"!-.v:..;,~""'2:~

~itt

:.~1·:..!:·:~·.l1!t

<,

/,

h~u-~r.il.irig:..i.r

un~

:·:!-~:~·)
:·(:;:·1

:~J·:i.1:;i ....

..:. ordn:it

förc-:-:k.~-·if"t

''<·r-lc· r·a.~~ och

:.~c·:. t:_-1::1.1:~'..' J_: '1..· ~--

1-:~·i~ppr~Jndi;_:::t

<.)CL

del5e:· fi5r v0Y--1·::::.:..t::!Lc•Lcn
::.tyc~·:c:

~Ji.:

~-:k.ett·tcpli~·:ti1-~t

:·:t ..il2-1Jl .-;;.-_ , ....

LL;:: !·:.:.!.:·1

i'0.:_;·Llc/1c·tr~r.,

;:.tt.

:~.cL

'.'

:-.1 . . L:.l L

bok!öras.

~;(~ledc·~:

E!1lic"L

·:.c;r:.J..

o.rb~~te

eller ann3t

mc·rv~r·d.c_·~:v.~.:1t-:

t.il)

::)(::I

fr-:'u~

virke.: t"·t\:.

:ö:~

.:-;-

1 ::!.nJ-:. :.=1::-

L:i·:-.

r

f~·: .!"\TC.!"'Ct~;

:::;k 31 l

b·.-L~.:-

:·:~.-:J:i::-1:.::

ai:t ho.ndl2..:t[.:.:i.r

l::.oplorn~.-l

r_,J::

:~i.::·.:1.--:.

~:1'..r

:::·_;J::

c:rd-

::_

!·1at ski.c.k.

:"'!"'i.:1Inh:~illi t:::

:)om ti d.Lcar·..:
l·:r·av

:~.o!n

m:.:.:·:

bl.a. di.?t
et~

n1_rn1'""~r::.:t

ei.Jlmjn..:-12..:~

ill!pa~··~,'.=;ni~1c;

till

Bokföring:~lo.g(~n:;
utfonnat.~.-

r lr!gPn i

b~ir·

i"ö r· att

i"yll(:~l., dc:.~so.
::t.:J"i.l.:.~

.:·.:;r·

:.:.j'.:c.ittc·lL~:rc!~~.:r..•.

nc~L

Ookf6rlr~c::l.:ic;en::;

rcc~l<.)1"· :~~ lr~T3.[.n::i

r:,c:

.:1nv J

oll\-:3 ;_;lLlr :..1v

.:;n~!i.J.::ar

be;:t~ir.JT1c·l~;er

i!·1tc

r..i;:-

::1tt l-: . . U1!13. til~!.C'.Jd~~:>.::·

bC5r <.Lirfdr

L~ir

:::·>.'

!'ee;le.r·.
'.~i

.J..

~~·.

De~ . . :::.:..::. r·.::.t~·l 0:· 1~3~·

f()r verif i V.at i::;n::h::c~i>:·-

VL:'l'~:~:lI'.lhcti::·r.

Enligt

v.trc·d.n:Ln<·~.--~n::

fllE)r1ing 'r ör rc·r:1crn::i. ll~i.r1'i.5r i~1ti.= J. r.Jl\ir\indr:-.:.t ::.Y~ic\. ._ C~vi:-~:""'f(·
1

ra:.·. t i l l

.}ordoJ!"'Uk::.boki'i.irinc;::i:"c;e~i

ut::t.n

anp~iss::i.s

till

(loh_,-

vet fö!"' JO!"'dliruk oci1 :::kor,sbruk.
DPs U:.inunel:_;cr11~-1 .i för:.:"t~l ~t~rcj~r_~t .L

.i

huvudsa~;

k:.;nna \\vc·:·:\;r:is

Kravet p:i ::i.tt

cfr~t

ti.~.l

'..:"i

§

bokföri~1g~.l~[.E-r. :.y~-1~:_:

jur'dbruY.~.hoi.förircc;l'°'gE·r;_,

.:>l·:c1l J finna:: r:.·n vcri:'..'i ka"t1-on ti 11 V:'lr,je

::tf'L..irsh:indr•lu· bi.ir :--"ilPdc~. :::;:ill~i fu11t ut :ivon v:'..d ·::;uL'.'örlngen .i.nom ,ju:--rl- •:>ch ::i·:ogsbi'ukct.

JrJ1ebi:\rdr n av bf,grep1ie>t

113

Prop. 1978/79:44

;_1ttat~

1....11· ,11.rd- :..H_:iJ ::l·>"J:'_":_·:)r·u~·:r:·t.

det :::~kall

finn~:,:::

t:~!t::i:n l!:J..nd.11:1:~ ~ . -~.!l:
~:ivl;..:..!.)

::L.~,

:·11.i

/11:·tta .f>~~r ti.~l i'~."!lJd att

:iv·::n r:::r

vcr:.r~~-·-~.iti.on•.'l'

v:..1r·~1

~:~v

.r·~:i:·i.~1t:~-·..:l.dl . . ~_1!'!=·~-~

:~ :iLi'Ui ;.1·1·t.

cil:·::::·.::.! ~-.:=J};...fö.!··i1:L'::-~-

;-: .,ntr:=-.d... t

( l. • .-.x ..

i!1:-_, . . v.ilJ ~.;1L3.

1

~r1c:"1

di::::·1

(:-J.1C'..'...

bl~1nd

o:n det .:ir ~):'.1k~J.!.l2t :--~1:.·d J·;.:i:1::yn t·;_i·J. arL('r! :.:.:.v d.•··:·1 Jr;Jt.. -

L..lc:~·u1

na.nciJ .i
dr:.~n~i~-!

d:.::::.: 1·t1

:·11.~ct_,

(11)~:.f'G ~-·2_r :c:c·n

t-.:.:i.r~dl_Lc;,

c:r.JnrJ:."!.:_:

J1.jr:\1.:.~,~·:i~1t 1 :::·~·(··~··_if.ik:..1t.ii.JI~,

J:~~

i. :::t:.; J J (·t i:--:!' .:·. tt

r·,

~-i;_,

·~·:1

:.·1:1n~1:·:

bi:..ir cLirf:_:ir

i·:rl.1L-

.ipr·,~·~it-:...:J.d

::.:_t1·..-:.;··.i.lt.

~;v~::~1

·i ,j;-_,rdbr,d·::-.:-

bi.""i~--f;__; !'"'."ir!f_~ :~ 1:·:1:_!,( 'r~.

ur;;·.'t~~.1't. 1 . !" F'!J

·;: l.l·-.i..1

-~i0nen

s'.-:;.:d.J

~-.i-·.td

VC.·r·_!_i"ii.t.ttjor1 :.J·::11J

:i.t V:l.l"'J.k.tigt

1

1_'.~ilJer

[1r,lopp G'-'ll
Vidare

1

u1. r- ;;_;tt:..·_ t!"·., vad

t1a~··

r;.:i r den

r·ti

:~o.mt

jnneb:-i~· :111.t:::.~
(-'llc~1·

::ivt:;::.1
~:c:i.

en

>k.'d

~1:j!i'.</1!

tJ_".i.. . L

i;~1Lv

l

lc:l~2t

V\~~·l_.i_"_ik:·.i

.1r1 ~:::GL:~.'t.(.:r :.H'.l

QVSE:r,

vi~.-1-:et

a:!.'1'iir-:-;!1:.indelc'.c·r1 l\o:·.

fiJrc-:>~:or.un2.11de

·f'aJ l

211rc~~3

f'.!'LJnc.l ::·:·,'"' :.1ff:!r:ol1jncieL:r-,n.

Upf 1 1.:~lft ::1'.C!~--i. ljnl!1ci::; ,-_:m

~.:cm

f";_d·:tur:J

:~;.:ir!~kJ. ~!_;_

:::':'l~;c,

c.tt

0

rnot~Jart

:~tycY.c.·

1 '°'nlic,t dott.'."l

.i~lLt~!1;'::ll~.l.

.L!1!1(:h: ~ll;..1

:.:i t"J"j r~h.". irtdcl:::en

vilJ•yn

viL:a ho.:r,dl'1:1:0.r '."nm 1L·i:;3.t tiJ.c

Jet

:-~:.~tt

-:il::..

m1~<_i~.it_~h1 1 i..1_··r1

1 ~!"'"1..l..!·i::!.

::itt

i ... ~11 J!e:--vcril".il-::J.tic·n

f;_;:-·

r,r1...:.rui::-~
J.·~nL~-:-.

t.ex. of.:0:-t,

.:::1i"l:ir::.h:3.nd~l

:;c.:d . . .:..·~.irint:f'r..

r>cr·.::. '! c,n

~1:~1

bE<~t:.im

o.t"L d<:: L i f(, rek::;mrnd11dc L1l2. :3kcill :'i:·m,,::; uppgl ft om

v:..1r' r_iri1:,.i!1::.:.JhQ;-1dl.!.nc,

JL·,~cira:::.

F(.··· "Cl :.'rt.:-:1lct ,_ic1r·dtJruJ:.:1rc bc:·.t.:"1:· -:it.:·r1 vj!-:ti;:,'""l:.:.te
1

t..: O(~·~·n

:i

~Jc·t

;.·.t.ir,;~1.:. <.·~!

.::~r·

~:V

r .: i J.:~1 i tl(~[· bc·:-.t·: (~J f r;''.:.r:

:~r.·:·.t~.i:nr:ic·J ::f:·r~·1:~1

fi.Jr r.""tö . -·:

l.i.!~ 1~~n

'-tl.":>

(] 1r:·r :;:;1Jar·.:.·r.. ::um u·Lf.:i?·ci::1!'

i

~'..!1dr.:i

k.wu1::i

::.t~'ckct

o..n:_;c:~

vPr:Lfik~-

rdi..ir"...ll·:(•t::·. ::!.i ~·1.:.nlngs ri"Jr(:O l;; C •

V•.:.,r.:.fikatloncn.

bo:~r;_::r·inc:~:;lc..(!;G>n

::om .")ve: r·:lödl[.3. i

:::kullt?

d~r·

jor-dbrul-:::-;bo!-~

f:ir:'._11c;:c;la!;cL. "me::!_J crtid Jl.ird·.u!:unf'·r 'iven i. jordbrul'. och
::Y.01~:c;bruJ.:

~1ff':i r~:tra"l:;o.f'.tioner

8 Riksdagen 1978179. I sam/. Nr 44

:o::om inte: be:'Ö !"' ;icrdbruJ.:ets

114

Prop. 1978179:44
.-_i!'J~a.nl.·.;:t. .i;;•~·

:_,.

~;.

~.U!d~··~1

••1 • •

~--d\. 1 r.... ~ . . :~·::;,i; .

:·. i·,:·d :;:i1::

t.y'

i'l"\

'/JI

r··t:i 11.

/:·

LY.=l'.~.·i_;_:-~_:11_·.:.: :.;~f-~C:1:

L:·

i'~ :~{--1:1::~.~-'~l.

:y.J_~:i~'

~:.tt

lfi;~<l;_~::l

hc11·

~j i'.~l

'..-1

u(·::t."i.ll.!i"1;·:J.::cr~·1.:-:1

i"'\ H 1ki:

':~-::.],_)1.:1·

:~~_.'Ill

r~a._;l

Il:.;

!~(::me~1.:·.:xn:::~1
i.!~(~l~:.~t:'i-

-~

r
.J

:'.i:tn.~

·.~'

.J. '·

f:r.:1;·ra:::~·

c11.

[~1·.:.; !_~t.

r.lJil

:.:i.itt

:·1l·~

bi_:·;r.~t

f;'!

i)vcr-

!.'l_·,ret:J.r_::

rr-::·!n dl:'
;_~·1y;·inc!G.

:~ ~-f.T.

;]V

.nor:: t.i<·:.

fJctt3 b(·:1ov ;jr :_:.tij!·:·.:-::

~·1v J"'.l(·i:_;:·:J·:a1·:_1kt~l.:.·.

l~1om

i~VLL c;;r1 Uv;. k;_u·~ bli :_i\·:ti.J.cllt i

::e·ilr,c!..!1lq: i:yn1:<1
:;:.!~~:·.~'..:1d:--1
1

L1[~t0:·:tc•11

.rc-:~r!?:·.~~.r·1

itrcdn.ir:.F~l':·::_'.

!ilLl1ir;t:

::1:.::ti:;t-. :\1:.:

,,-~·t

·:::irri

!Tir\!:~~·~'..-.

kr·~1\rr.=.-r1

~~G!'ci

rt.c·r r:.11n

gc,mt::-n~.a.m

vc·-

:.::.:.1-".1~.:.1:_~

d('t Civ1_:_.r..

..-.~n-

bc:::t~i::-:-

ii. . L.t.~ . .ic_)~:{:!'t1.~.1

:.:kc1l-~

r(:ci:~tr•.-.·:::--u~~

~:._"i:;J_v~.~

t·. ok Ci_i

~'ing~~Clrbctet.

oc;--1 hur de

or

d.c t:r. ...md-

:J :-·d .i.

::1.rn.
p:~

!1:\cc:t

.i jurdbr~il·:::-

:.-.1~(t-~.i.!_~t--n

:.i f'l~ r.:'
,,,-.::r~.:

1;·i;-~f.~(L'1cic·

:.u1~~1,tt

rr1ycket ~:;:!11:_1~: ~i-:t ~!.~·.r:ir""'~:h~ind1.:~~-;ernci i''.'J~·

mt.::.l::..;c1· om /1u1·
:::kall

~::.:111_~.-:t

jir:

!°'(:'C°.~ t.'!~

!'L.ir::,trt.r:isaÄ.ti.r.inci·

·:-)o~·-fLi:·.i.!1e:~.1::er-:11 m·.:_,u

l

in"L1.'

1

1·l.:·r·1:·;.-.·~nu:1t·r

~·.i fi\·:~Jti

r:ai.u.::··

r.<"li f:;_u;d~.·J.::fijr;:··~:iC 1:: .d •:..·r1 :_:;"!dOJl ::~tr~i~·.tur C1"Li.. lL°ir'

~.'n ~~;~1d:_1:-. ·Jm.:.·~.1--...-Lninr;.

:·:-!.:_l

av

~~Li.kt-:~·1~~

·ty(_:V.1.··t bu.l~f~)r-i_rqr,:·l~rcn OI!~ t:~=-

.~::::\.ibrt~l-:.ct

b·_·L'-1V

rd l)r1.1l.:: c· t.::; fl) r•::·r! i r..:,::-

.!. i ggc·J' ·i

:' .'. I ~i:.:·, 1:..!./~ '. '!l. F r:"\ r1 b1:; V. r:·\ r .i 1"1~~:.:. :~ y1:.-

V'.'r·i.!"i~:_:.:~t.i.::_.r:·::r'.

i'l..;r(·J.:r_imr:ic·r
l_,~··ttkvl.

:_:j;_·~

h::t:

.-11)

J.h.'t

ut~'c·d.11ln[~L'ii

. :.~ l"\.1 L :··!.~ ,·.:-.bi);.·. r;:;

t .L "L ~

'. ·;·,I ·;::1 ::'

lLJ~··

Ji:·>:·· ::!.tt

in(/!l.'!1df:' .i.nl·:0m~;t;;ci:_:t,.:•r oc'.1 avr·:_tL-

·> tl't·t.i.·,c

.i. I

n:1_•1i::.:(.C:'. ~IL·,r:fi1·:;·~t~oli

Cr·::in

pc<~i.r~·.::··.

:jv~·:~1-:.::.i!1L;:b; .. _·.~·.:-~dC?!i

:..

Lr..':.t.:_irnmcl:::(:;i

r.ict '.:iör i tlr.: Lta :~,:urrrn;:ufrL:u1t; fr:·1n-

l1L l l::?.:.~ ci-:. r ~.l 'J :"': ~ 1<.!""i lnr:::·.{J;:._, :·; l·~<:d ::·~:
r; ·.

<1:"1

·'1.:!1

tlli!-'.Ciiiliillt. bl .. :.:i.

:)l'~:.~.-,~1

1

Li:~:~·,t:\i'.unc-1.

u~)~-;1'ylj_e:-

ocI·1

DY!~tr.:'

hL:r v;,;_)r·.:..f.:..~-:.::t.io~·:;;rn:..1terLaJ.et bör ha.Y"ttr:.ras.

Dt•t :..:::i.Y.r~~1~:. :.:!.n_L!:·:...:J1.~.nc: a.tt till1_~c_ 1 clc)si:..' dl~;·'.: .;:.-r krav c.::fte!·' n{i_;ot
Qru:c1t mi..:i~1::-c,._ ~· ~1~:r c!~t g;-~llc:r ;jc):::"'db::i..J.k~-~- cich :..~Y~oe~·a1Jr.incarno..

U"Lred.ni11gP.n

fl.;:··l~·:_-.l~~r

:·;klc!' f<-'·r:; (',ve:.. t:!.11

1L1

.:~~lJr

C'!tt

br.:.·:_~tLirrLrr1e:l.:ierna

~ordbrc1k:;bul·::'.örini::;s1at;en.

i

oförändrat

115

Prop. 1978/79:44

·.li' !'i l./_ .. l ;:q•

av

(·:·1

•.

-_·11:::!·

~-·.:..0.d

sc:i

-~-1~:~·.--.

.f~lr

-

c.);·,,~·k·-l"'

i~·1::r..

·~a~::;

(':(_11

1_~1·

[::·_;rt

__ .~ 1 ·:··11l.:-t~·:_,_·'.. 11 .:1'.

!~·-~·.···.:.-.~

~-1(.j.·J·:•:·l.

·i 1~1. ~

.-::...

\.-.--!1·.:.~

ic ..-

f,;~::1i:·.")..

::i~:lLJ t.1~:..1

r1u

11 .. _·\::_1·;:

löp~.u1=·lc·

!l'.•" 1-1 i'ri •'Jr

a.tt

:~1Lm

f:ir :::i.t.-t ti l

:r.=_lffi[·~t

Li.ir

:.r:r:.1.-.t.~1

~1'!

tion:.ihllntcr·i·r~!-::l.'!l ~

1:in d·:!::bo k -:_~;5
m12 l::

i.:::~l'

;_)m

·-:·tt lc·d i
.i.

r~

·,I

.~r'..-.dn:.::

c; ~ . ::

:_1~i:.;•:r

i r i.~·.:: l: i<• ·n :-:r:; r

bcil·:i'(lrj_~~.':.~-~1..1[~'-.'~!

11~:.r

,·]···t

,_i.I !u .. i'i ,, :/1 i_";_•nl.e ..:::'..r=-:d<:':_

;_:l.l::·!:.;nr..-~::.

r_;..:· ;·._·c;l1:.:1·,

u-t..rr_)d~iiI1f-~1-·1:
~:.;

r~~>:c,ri::k:.-:.i·,_:1Jl) 1.:·\:_c_.-r·

det 1(·)p,'1r(J ..-.

·i~·

:,(iffl

:.~Y..:1t-r:c·i!·1tr'C<·::.:,c,

L--:.·rijr

',/1"·;·i~.:i-::.:-!

;.:::tt '.!iE.1.r1 ··~\.'1:.:·1 i

,·1c1r·d-

.irtr'::i :nic:v.:-11':-1 rJ •:. -7·.::1J ,·1 ·~· ~ ·.:..::.d f.· lii:--:-;.:; l,~;r:1-

.-;·: t; !:1.1"!"· d· ..-:·.:·.2

~i(·i1-:ri.~ri~1(~:;~1~·br:.-t . :t..

c.i'·'t (];;rr.;··)r

1·:i::.--:\·::-~

:·:\:.~·i!

i-'.1

rr~t:·d

·1

fi5?\::1:::

:~:1.:w1::

:·!-rt

::: 1):~

:>·i-:t

~u1c~::

'Ii

.-.~(~:n
.1.~·.:.1

Prop. 1978179:44

116

:-1tt ::.. _"!:ilv l:.:C':··.t.:i::!l:i:..::
fl~r

h:.1L;.";

~_;;.·.c

. :.

l:1.1nd..r1~1

i

t..ex.

~ir

inte:

~.i<:i.

l:(J1<.1·;5!·~n.;_~:_;/i;i:t·:. ·<.~

:_,;_~r·

'!(il'dbr:.....:.!··.;~l't'.'

::-:cnlj.rt.
~:t·>~··

;-tt·~--

.-~\!;:'fl

ut.~1y~~-j .:.1

ut.::·t.rLic~·~:·1iL{~

~1jr.01:.

j_

:.~::i.:·· ..

··.,.Jm

.i.~·i"t.•.·

:,:':li:-•d···::·:

hil1d~··:_1;·

bi:_.>1-:l·:•.::--. !Jet-::::!

U/::?t l'(1r flh'.".inc::t
~--:ndar:l:'.JJ

v.i.~l·:r.::1

V\:·r·t-::·::-u:1:1L·L..

:_1_..· i".-ii:::t

:_·;_·;; ! .J ::.1:.:.

n:·.1T.1.11··:::..ic;·~:v~.:~·.

:'c1t··t:_::-!-:-"\:!tit1

bu.r1ci...--iu. b<":.i1-: i.r:-l··.

:.1·t·~.

_._:l ....

;.·:1r·

r;_.(I

~::··

j:_ r·:.1.\'

"/:·.!l':...:

f:·; r·.-:1·> ··mi11l~_. ! ·

Jy:·. t.

TLL de·:: !.·"=;).l!-1\.ic· 11:""1;-:f;:.:·2.nf>:t"! --.\ ...i:r·

Ci1i:.::k,;:m;''.;l :rLt

.-·.·.:.:·JJ.korru~1~1

.:.ind:·~~tL".

(_: •. :,tt~l

j

-~·:_.;J·

h;~.ill.::.nC.c·.

l:inu1ac.: i'öre::·.l<ri.:t"t(_:r
~k3l"L

:.:l-: 1.:.· uc'.1

ilL:1~

l:u~""'

.:_ huv1..1.d:_:::i.l1• :-i.:imt~:.d•:'

,~. .:.1Ll

:·:.l;l~)~>:-·~·

1

,icir·dbr!..l!·:~:'·\

• Dt·t i

.:'l:.irc::~~r:r.:..:t~'r

ett vc.r:_~kt:Lc:t :-'.~it t

;\vetl :_ J".:<1(;;_l
hrukc.bol~

l'f..\~lt:·r

na i
vid

~°1!"1(.· b: ~ ~-,

(".>::.

;_i·\. i.

\°ich ::;.tt d··.·t

1·~!t"l.L·l::.c'."'

fOrin;:1:::--. l 2r,cns

:-:1v

i:,1:~~.:1

bc:::~t:lm:·1 1 ~'

:r::itt.c·}~:·.e

av

Er:lict
i-..-~1~·:-:irJ

vE:.)!Jl som :öretaei t

d0!"1.

de::.:.~c.
~)u'."·t

V.i.d3rc:

~1 ...!1·

.'."i(JJll

_-:_,:; l"'

:7~i;_:

!!:...L-

.r:;1·:::·::ir21ld·:·~

::·.~-:~·

t····JLfi5.'.··-r .i:!.tt.·

~···\r'

._11l.·;_irir1~_:::_ir-

rc·!:,ler
:1r1~cs

:.~l<alJ

j_
n:·~!'

:.:y-L,_·:·:·

c·!''.~:.i--ct.:1;.:;

lt-:l'

i._,···

:!r':-1 r ..

nr;.:.~ 1 ::1~~

:,~~::lll

t.:·.c·r h;· Y\.."t

::om en l .L(t lnjr:f;_; r.-:.n.:~c-l ;1:~e1.

;.-.:.lln1~ir~1c·t.

:.il 1 ~-'.:'j:"'.i_ni:e11

~>

:it.:-:.r.

:.~L-,c;·:(·:r

ju 1 ·J bru ;.... ·. ~ )() ;. _.[:.~ ri

:..i.·:.t

()~::

:.)r:.

L. . ·~,i:-·'.7.·:.1 1;-:•.::t i

!":';:_·

~.-~· .

~--~tt

::.·:..i.l.J.l.::· c.c·t

n.!r d·:''.: r'-;l'J,;,;!' i:fr·t i_.,_.J·'.!!:i ..:,;:l

~iver;

bl·_;r· .i.1u-::_1;·h::1'.lr;.

~:·.:..:11n1-::::~

~)1.uH.L·!:1

l .r:..iV1'·L :.. ·

vid '.Jcd·:f.:.::::··i~:,;_::.:-arlx:·t.c:t -:1!-1;-:nyt..:.~ 1.J. ·1J
bc1~~ f~ ., rir: !~ :-·. ·1 :.:t~. .-~r1

;>;''1

1

t

den lö-;-:a."'1rlc :)<J1... :.-c..:.r·inf:/-·!~ .irf.ir:i

tucligt ::it-:

1·."i~·:.c-1t:.t:c1r :·:1<.···~:; . . 1..····~1;·1

.1

C-.. r.··h~:rr~dl:L::.

:·r:··:r. ·1 1 ).~ ·; "":r:: ~-<·~·-.l~.>rin::: J:1c.

fö~~:_,:·- ~.::1r;

utr·odn.inc,e1:

i:!i"~·ir~.:·1c.·~·r1

d·.~<:.~.:..:i..

J."L-·f·

.~·:_;f'(~

!f!C··:i

dr-.'

n~i:··in~r~~.idJ·:c-1

b:. . d-'.1Ö!""'l!1[,~:le:.~-::;on
r~·;tte::.!:!c·!1

::.~1·'.J~tt

r-

:·~l-:;:~J
t:i(:!l

r:->rn r·~iT.ti.:·l~;e: :-:~i-:c·r ;:::;1~·r: 1 :::;;

-1

Prop. 1978/79:44
F::;~

~-~·_i:·::;; . . i.=.d

~-:·:·r!.

j

1·:!-r~·~·]:::.t":-:r)::J:.t

v~

_,:c

:.1:.:.t. 111::1n .

L1• ·-:.
~,,~1

l.i.l-:;_~l.j_r.Jr1\::!~

1'i

1~1·;.i!::.:J·::·!.i!,l~

::;v;~~r·_:_1_'..LL.·t.

:;

r· ~

f;:~

ce1:·!."i i.c:::. 1:;:_

iY_1Äf()r~!·1e.:

.!··.c·:--n~1.

a~-~

~ltt

'.:·l.'.

..:.·i.i

·'. ..i l·:d

l:.••:)\--.fö!"·_~!:c,:;J,'J.1_~··11
~;.:_11

l

l. ;J •

~1f:(-.":.

:·r:.:·

:.:;:iJ.._er:~t:·ill3~;

r~itte.l:·;en.

Vi.~:-:.~·:.c,rli!~i::'n

var·a cl·:·fl:1J.

:1~1::t:.::.:

.:;

~ii_'t

!.Jli.k::~

:1ti

~!:t~;.:_.ri

:.n:.:._:·

J.'t.:rc·V.r_i;~imc·r

:-..:-~

rr:~L

k"l.;.:-..dc..Iar

~;1:-ippc.'r

r:'l:t!l nu

!~j.\:

•

f.")r.:1c~!_)t .. '!'!U

.·.::·anb211d i:lt-'Cl

löp.:1r:d1~:

dr:-:·1

t

·~'~:

~-1oi·:

vlJl·:LJ. . . ; 1::.'k:·;_ivr·t

r~.-.1rt:·.~jttnl ..:~:!:~n

·r Ji ['(~pu:_;.i

~1:;:~

:;tat:_;r;'.id . :-t (:.~.

:-·k:::l~

i. rir·.ir:::.i.fl il!-1pt'.:.1t.t:·1:.:

1

<l•_)nn~t

~:1Ll

::u1l.c.'<_.;·~ni11r 1 .,

:·.1.Jril

2·11)

;_iv: ·:::·

:_~()TJi

"!"';_~1-'.1~·~:-

J•. L1r"t gt}!' vid ~13Lden at-: a::1tc(.;~·:

licil--..i'U!"'int~=-

·j_

j_r_tc.: l·:CJ:-:1-

t.! 11 dt::tl r:ya.

c1rd~1:_id

v i J

::yJ.'tc.·.

<.ic·t j_,-1tc- :ic1lcr för ,jo:-dln·c1ket" eller

:_;k.:::i.ll :_;t;il2-;J:: kr.:1v

me~1lnf'

ti_1;~1l·:·~1

v;_!.!·\J1::

i: 1 ot·:-~.':.ir lngen,

:1trcw:lngcr:.~

:i L t.'. I. i

fl)!· 1 ·cir·ac~Lr1.JL·

ut·t:~1l~JcJ(:

t~1·1_! . . orr:1r.j_t

~-ö:·:.:''.~,,~··~·l

::~·:c 1 c.::..:1ir:.1;.-_,·.1,.~

L;_:,:.;,

1tbrct t..

C.·\':Cir1CJ!T1i,

o;n...:t~iLdl;~l~cl:t-:r:i:i

(_; . :.";or.:

:::>rr:

!·.V.;:ilJ
~_1

Geno~

r·_~·;.ii'.i

::p_:_,u.i1<' '..".itl

r·:·.:.r·r:::·l:--:•:-~·!:;

r

i:1Ltecl:..:·1:ing r:·! Gc:t
~:.;:itt

t-ö<:!'.':·r .: dc:t 1;:;:·10.nd.:.· J··ui<.J.'i.ir.:.:1c:;cir,bc•tc't :,;r rki. d··cL

:_::ir:.nolil·-.t

::r)f:'!

.Ji)i>r·.:_ttt.:i.::: om r~;ttt.:·i

;_:P.~1\."Jin

:J~riat.

p;.'1

J.:::i~·1!~1.-d(1:n

·;: _n:_~~.:.:~.!~~_,-1 d :.t~ ~<ji;::uvJl~·

:ncr

gT,

av cicL tjdi.gar1.: bo\.:törda po::.ten

')!~nr.:.ir;·~:.. :ill.-Jl~:J.t:;

:.-; J 1 d1··ri r1J-:1

b:_i::d~i:1

c.·11.!.':·

Lr::1V.:.'örjnc~:;;y1t[~:~r·,j

.:~·::;L~;:!r. Ln.r· ...

i

L".i.>.~·1t.i(:;J

G·:tt.:.l ~.::1rn1r::~u1h:·1ni: l '.!;:·!y-:l ~-f~t ~it.t ~·1·n!.r:c:i~: beri_.">r~--~ ~·r·'.it~ar·:

.:·L

r:~·;::·

i·:c111

VL.'1·i

::~:J.r:1-:.~J..j

:_;k;_1JJ

d::·tt:1 f:1....:.l

t.[di1_·~~r·:·

utCEi
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p~··1

de' t r·eJ'erc:-r·:..ide

bl.i~·

tillämrJ:1:_: :!vL'n

'!;~1.!1lir12

böcker i

::,;yn::;;~ttet

dt:·~ . 1

er.l: gt

h~lr.

(_.

d,::·~--

]i:

r.1a_ndc bi'J>:.::_·j1·inc, :-:n
1

~-

ti:i!~b~>!-'.l:l~

<.ltt·.

~.rit.:.iLtcir·

oc~1

l··.o:__:~,-
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ln.·t:_iV.t·.:·r

.för· pr_,_·:1 .•

ht-::::~ 1-'::..:fr.:·nt·J;t

l-.ir:-:~-:~.'ö t·~LC~:-;~i ui~i::·r:

I

( 1 ~:!·.

ko~::tnade!""

c.ic1t:i1. .~r.ft~ra::.:, i

f:~1r

~1..!1de~~

i:::n

dag,~~n

T;O~~t,

om

vi::.>~::a mot:::.v3.rir~)u.:·tc-!··

i'iYl.!""1:::: det

av

li~·:ar

lic-t~--yggandF·

t.i.J l

dc:.s::::a

ft_.;re:.:1-. .:·'i .:.· Lr.: :·. ~:r1llFi. -~- ·~;. f(j r::;ta ctycY.et g~~ 2.2.e:~ s~'1lw1Ja att
aff~·ir::~·L~nc:~ . ·J:.::c-rTi.Cl
t\~r

~ ..10.?.t

<:-..:.·~J::or

:..:Y.~11

Vi":·rifj

bol-:föra:: .i 1':rc!""10::..cJc2.s~: o~--dr:ir1g -~H.Jst

f.at.i.or..~;nu.r.lmc1 r

i:·~_lor

r·i ;:f_~: . . -::eckc:n ~.:or:i ~1 :-:att.::; v~~rif ik3:tion<=:r:1::i..
:;01:-:

;_~v::~t~r

!;~i..'.Lll.CLI lC~Y\'...iL:

vi.1~.-:a

EnJ.~

~

r:r! ~-h""J~..;t,

utr~~:;o(j1-!i1:uer1.::·:

från vad s8m
<-:-

S·

u::an

ing:~r

i

:nl?ni:r..c, :..,aknas

:).!-ul··.:::"t.1c1·:fi5rir1.~~:'.J.2.gc~1

l

dc.··i"",

C•Ii:

-:".f~::.~r~:i1i:ind121ser ~-:.om

gt

f:~1r

liY.artad·.:· C!:'"':";.!r::.hj!1dr:>1SAI',

g~ller

:~a

er;.

enl~ct

ai1dro.. iC.i:;-ntifieVer.'.. .f :i..i·:ation(~r,

docl-·.

SV;;_

r.:. [~het

en

s;.'.id.Qr~ po:~t.

::..n1lL~ci..c.:!.~1c

i.

·:.;c~:f(,:--a~

!-:~!.!~ l.:...larl8.ggu::

2t~

_:_ ,;ord-

reelc:··inL ~-;or;-: i rrinci:J av•..rl ~-. er
det nyss ~efe:·0rad0 i~n0h~llet

fcjrsta :otycket 8okfö:-:~ng:o;lae;e:1. Den fy-' imst2 anled0

ningen till detta st2illninc::,;tar;ande ifr att d<:· :·egler i
bi-.~da

de

12e;ar:-ia, :oom anknyter till verlfikat':.uncrna, bör vara

::am::;tif:1JTiie:a. D0tta krav ciil'Ler nc.tu:-ligtvls inte e:1cast för
~3jdl va

ve ri.fikat.ion.::;hanteringen

teY.r:.iY~

sor.. :..:;,;-_.:ill ivivi.J.r!da:.:. ni-ir grur.i.dr::.ote:-.i.:1geir .:_:;kall ske med

1xt~-i:~:n[::ipL~:!.~". i..

fr:~;r.

~1tan

ocksC:: i

.fr~iga

om dt..?n

ver l fik3t .~on:-~J~;ater.:. .::1lct. J enlighet

det nu sa~da har f~1~::;krift~:n3 i

~

§

m~.!d

första stycket n~va

r3l1dE· jordbrui',:::bokför_:_!-ig::;lac l·::·satt::; med vad :;o::-. gJller
allmänhet enli~t 6 § för::;ta stycket

för nJringsidkare i
bof.förinc:;::;lagen.
1

fr~_1r.a

0::1 tidpunkter1 :·ör

dc1f'._boken c:;11er
s·Jm

huvudre~;;o>J.

'cl~llct

d1 ~

inT:~v.ter

att

kronolo!jLsfc:2.. noi..C!!'ingarna i

:1uvara11de jord'!Jrukc;bol-:Iörine;s::.ag
ucl: ko:-;-!:_1,auer co>:all införa:-;

d3/'.ligen. Ett w1dantag 13Jll 0>r för gcrne1:::amma poster.
0

Dessa

f-~r

- om det '.ir ;:iåkal.!.at rnc::d hänsyn till verk:;am-

hctc!-1::; ;,ir'!:. nc::1
p~'lföl~-:andc·

uml'P:nr~

- inf<.ira:o; i

ci:.-1i_:;liol'.1;r, _'.\·i rst under

3rbetsr;tag. Ett annat w1dantag gäller er;na ut0

t3r; 2v produkt(•r fr: 1n jordbruket eller sl-<.ogsbru'J'.et. Enligt
andra c;t.ycket l

,, ~ .:år s:l.112d0s uttag "för att användas

för c•gct, a11:3t:_; llda,; eeller ·..mdantagstai;arcs behov eller
liknande Jndam<'.!1 11

-

under förutsättnini; att i huvudsak
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llgt;e:r

d::..c:bcJken
b3.t-::)fll

rln[.::lo.t~cn

bokfi:!r·;:i~:.
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;~:.:v

::Jll.:.te-L

j

Gt-: Y.ont::i.nt.'.J. ln- ocj:

.:·~r

'~'"i-12:ot

under pf,ft:';lJandc

afi'~.irs!:ändP.1::·.er ~.:;Y.::.~J.l

bokförinc2.l2gcn

v0·::i·::.:..~:z

:~or;i

l

:örfrund~r~

utbe~.:.J.ln:r:gsr

arb'.~tsdag

lett t.:J l

f:~i

r ses mot bak{I,rw·1d -:iv

~-:.i·:r.1.:i.J

~-;~·:c·.

':'id::.;-

d,:·~·1 ~r!...

;~ill tn1r:--r

att ve:·if:i.kG.7ion.e:::-"'!18

tr;·j tt

som LL"'1derlag f:Jr boJ-:förir:gen. Deru·i.:=i u t.vc:c·v.~l .ir.:.c,

i li f.a hi'ig i;rad för

l>o~f'(.r.j_ng:::;lagon

:1:::tr

och :-;kcr,:;br.:;.:c·': :-:om

,~o:--dbrukct

sko.L ti 11:.impo.s. :)ko.t te ir:tres set l:o.r
:!~:i:'

~1-:~:il

cd: at.t i.'.vric:oi

bokf?_ira::; så snart det ha:·1

i-: rav·~?n i

p,~.;J_lcr

f'r3.kt:i~:;l<.:.::.

v2:-jr-: vecka.

und3.nt~1z::::bc::t:.i::-Jnels€:.

denna

CU!p.:J.:.":!~::-:t::~

oli ~·:<J sii t·~ b<0. ::i·: ta~'

;i:'.1

t.llJ

dc~1

br:·~-:~;riv!1::1

1.;t-

veckl.inzer1. Detta lntre~se bJr ~ den fr&ca det n~ G~~ller·
tL.le;ocio:;c·::; cnli1'.t sarruna huvudpri:'lciper j de L::cic1 :'..o.c:,r:·:a.
Ctn·dr.incen förordar dJrf(ir att det i Jordbrul'.co:x+L.rin::;::;1 ac;u1 :;o]'[ !11.,;vud'<•gc'l
ni!!g3r :::;J..:alJ.
[<J

boY~föro.s

anl~e::.

:'!tt konto.nta in- c,ci-: utbct.o.l-

scna:~;t

ptifö ljande art0t;3do.g r_;ch :::iv ri -

afLirsl:3::d0ls•:?r st, cmart ckt ka.n zkc.

För avidr3.

a~fär::3h~indo:scr ~ir.. ko~1t2nta

in- och ut1::ictaJ.nj_r.g2r

sV.ulle sd.lcdc": som huvi1drec;e2. kor.una att c;'1113 ::!tt det inte·
ges n2i;'.on fixerad tidsr,r3ns. I boki'öringslager: har detta
bl.;:;. mot i VPr;:its med att .i rörelse::-', där
E.~ller cl:!tacc~nt:·2.J..

o.nJ.i t..~~;, en bosttimd

bo;.:Hirir;c:~-;by:·::;

tid::r,r~-?.!-~::..~

inte all-

tid V.a:: h:11 lo.c p:'., c;rund 3V cxceptlonel 1 arbc·ts'!:Jelac:tni ng
C.'llc-r· av a'1dr3 sh~l. Men det har i:ivd1 p.'.i.pel<;:its 2tt d.:t L:nder löpande &r

före~ommC>r fl5rh:..~llande!1,

t. r::-x. :-:;F.'mf.'.:..tPr,

s,jukdcm r.-:.rr.• som gör det praktiskt :3v;'.irt ellc-,r omöjl:'..t!:'L
o.'tt h<'illc; en

vi~·.::;

tidsgräns, Mot denna bakr:ru..'ld har det an-

setts o1"öjl2.gt o.tt ange nE'!r:on för alla gemensam ytte:rsta
tid sor:1 den bol<.förine;sskyldit::;e l:an låta an:';t;'., mr.'d e;rundbol.;för:'..!'le;en av memorialposterna. Det har vidare

p(ipck~rts

att

norrr:en cod redovisninc;ssed ytterst får ange de tidsramar
inorr: vilka e;rundbokförine;en med hänsyn till
måste ske.

h~illanden

rörelse1~s

f'ör-
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Snli c;t utP:cdninc;r:,r:::; ::;en i nt': tör man kurma nnliigga ett mot.svaraJlde

betraktel~;e:':.':it.t

fi\r redovisningen .i norn jordbruket

och :::kog::;bruket, 'l'idsra'nar V.orr.mer här emC'llerU d ytterst
a Lt angec: av de r:•:innr_·r .c;om

utvr~cf'.lac~

inom rnmen för det

all:ntinna :;tadt-:and•?t i 2 ·~' fCr::;t:a stycket förslaget Ull
jordbn1V.sbolcför lng::;lag.
lttcic; ::>.v s:.icJ:.l:1 :c1rT. ::c•m

2.r1gc~

i. 'j ~· andra stycket nuvarande

,:'ordLruksbcl·:fi.' rirn;o;lac - dv,;.
0

ter och prod>.JY.v,,r·
v31·~je

vr:-.. c:ka -

:::c;1:; .f{1r

/o:;Jr:'~!~

1:.Lngen att omi'ac:ta:o
!·):i~1del~_;ey-

:_:Y..:~i.~.J.

uttar; av förnödenhe-

i

cr:lir.:llc)t med den före.'.".->lagna ord-

~'v

f'0rc-: .l'rlften ntt "övric;a affärs0

t cil-::ör·a::.·.
1

i'le:-:i b:'..J i. ·'.:,rc-t :::om

~•ådana

o.nteckr:as i do.gboken i slutet av

~;:· ·~c:n'.i

~-.;~~

:·;nart det V.ar.i

;;kE=! 11

utr,.,ci.J<lngec df't in cl' Lil:(':re rr.oti vcrat att i
fö rini.;sla.&er' bro·h(111:1 en

•

Med dC'n

r·1'.a.i•ck f'ör denna föreskrift nn:::;er
c:~~rbc·:o•t;~rrunc'lsc

jordbruksbok-

av innebörd att

vissa uttar skall i'§ bokföras i :.:lutet av varjo vecka. Den
tidsrar;; ::.nor.i vll\.::c·:1 bok.Ci_irln( ::iv kir lwhnndlade uttag bör
:-;i-'.e kommer i

::t;.dlr.·-L ::!-:t i.':

0

I ·:;:..:timma:.: m<!d utgångspunkt

'

från vad som är god sed och praxis inom jordbruks- och
:3i'.ocsbruY.sr.:i :·i:1GE·L.
ltrecL"Li.r1gc·1 i"ivcri_;;'.,r h::i;·c·:'.:'tc·

t~ 11

.f:r:\•.'.:J.Il ni.i r fordringar

och :31'.uldc::r :;V.all nott'!"ii::: i d:en li'ipnnde boldörine;en. Som
huvudregel e!'lli13t b0kföring:.:l2cPn gäller att •;ppkomna
ford:rir.c;nr och sY. 1.ilder skal] bokföra;o; ;o;:, c.r.art det kan
ske ei'ter det ::itt fut'."t•.Jra cJ..1.er a.nnar. .lllmande handlini:;
föreligger eller bort förell[.[3. enligt god afnirssed.
Pr5n bok1'örint.:;:,:lagen:,: l.r::iv E"'·' att :!.'ordri:igar och sl<.ulder
::;kall
,~om

hoJ.:~'ö:ra:.>

gör det

st' ::na:"t rje

mö~.ligt

:r:·;1·

uppV.m:un·~r

fir..n:•.; ett undantag

:ie n:.cndr;:o fiiretagen att anviinda

d0r. :::.• ]·~, r:·•·; rr.ITTr;todc-::. De:ma rr:·dov ·j :·.ri i.nr,:o.metod innebär att
det sl-;er
och

'°''

i.c1nt'1!1tm:issie; redovi ::nir:c; av kundfordrinr;ar

lcV<'r2-'1-:ör:~:o:LulC.(:!'

;. de:,

löpand·~

tok:'..'örlngen, Följnnde

förutsättninr;ar cällc::r c::nlit.:;t bokförinr,slagen for o.tt bokföring av fordringar och skulder sko.11 fil ske först när
betalninr; sker. I r6relsen f[ir förekomma endast ett mindre
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antal foJ:t\.lri)r oc1--.:
v1:.~derl.:i1_~,

.JJ1dr.:.~

t~ll~::ir!ri:icer

=1a:·1dlinra1·, :·:om

och d.C' f: 0:r c,j -..:r:?t:.:9: t i lJ

;J:~

lo~p.

Det skal] vara fl· :·utlir:t mc-c L'O·:i r"·tir_•v i

~-1tt ::u~v~.ir1r:l~.1

::.ic 0.V

~'.J.mtl).~Ct

.i::ko.ll

dt:

Df't l:ar t;l'..1tli1:cn
::::il~c-tald~

fi)r c.ic;

:::·:::tr:-hJ.r~n ::;~:h
C>bc·t~.llrLt

vJ.d

eic:~

;-~(~t..:

-~·li.)~·:::·::·11''..!:.'

Lr.:c:T·

att vr·:·if i i·::1tionen1c'. fi_i:·

fordrinc;nr och sY.uld..::-r
:-~~:i

Lt..:-

~n~ ncs~o;e:d

r:.:r:~~n:)··.::1~_::.· . . 1l'i:-t::: ui.{'>':~·1g

fl"1rr_~r.inc;a~.'

föros~~ri vit:-

an-

·-1-... 1 ::.-::v.:.~:--da

:.=ipr&k

~:J-:.?..~.~-

att b0trycc321de överbli c~·:

c.rd.!i~~1:~

()CL

f'ort~::.5pr::..~·1ctt?

:.:_~?-'"'V;)r2;~

f.:..r. .r.~~

över dem.
lJndantagsregel:1 0::1 rc!tt Qct cill'_i!:t] ''' ?f:ir':".'u".'.etod<ö::! till'.--.c.:;1
~;'.,

~:.:. tt

förc:.lc.13 av 1 q:;utcJ:cttret. Lagut2.}:(otteot : r:-JJnh!'ll i

b!-?t;int:~1dc·

(i.U 1~:rt~_>/7c:·i~·_-, ::~.

11okf;_-)rin[,0!1timndo~1

0t~:i.JJ

:_i.::.

!-,~l

tagn;--1 i

att t;.::1:-r:;:-i.rc:

:itt o:-!ct .:~.i·::~·: :~~-:ll·:·"l]t.:::o. r:-~

!)rc<-:.:.:~:c!"':J.

dot prakt i sl...:ci. h::mdf'. :1?8. r.. dP.t

föring~il~·i.r:mden
'bctrt~ff'2J1de

;~:~:)

I10.r i

€~!1lic,1:1et

f:rLU1d~.iOJ.:f(.)rinc;

Y.o:nmer~kol1r:)[~iet:::

r...::i !7i1Cd

<le·

~v

l·:r:_~\r

:::·::!!:

m:·:::·tc

_:·i:j 217l.!1h-~t0J 1..... ~·1.

utf;~ rfi2t

;)y :fcrd.::"'j nc;ar •:;ci"J

1:.0~·:

::..:-1vi:-;!·;i~--:~-~~r
.::~·>t~_d..-:·::-'

.: ~-1-

f:)rf::i-L t.r:inz~.;:::urili~i[~ (i·j:~~ -1 ~)~'7: -1,

DFi'i:1). De;os:=. :mvi ,-nir.r;ar e-·i.i:· i tlll'-;11,rliCL d•'..-c:i:' ;_.;i_,ll~,,:-1G~-iller"'

de äve!! för ;jordl")..:.. . .....lk:::i.re. Dct.s:JJTL'Yla

gjortc; i lngutsl-:ottets

de utt'.ll:.:i:;idc?:

~::om

bet~in<:~:ndc.

Generell r:i tt att ti llf:impa c·tt rrenodL3t ,,._, r.:1:: ;;:::tc·1~. ,:;!·:all
enlie;t

bokförine;sn~irrmdens

näri!':,:sidkare, l

var~

::i.11~

nnvisr.ir:r; forel2-!',C3 f;'r

ver1-~:::..un:1et

b:r'1.. •:::toocs:ittr~i~-:g~~s'...l.."r.:3Jl

ex.k:.l. mervtirdosk2tt (moms) tu1der~tit:c:ir ?GO 08lJ t:r·:ino:-' f(~r
år r:.iknat. l)en f;;r äve:i till~~r;:p3..s av r~::::.2,j nc,::;tdl·:a.Y'e ::1ed
.större· bruttooms::;ttr.:.int; (:in 2C.{) C'.}~ i-::!"onor, under :·c.;rut:-::~~tt

ninc; att en ;;;_:ir:::-.%.ild
f<i.kt~.1.rorna.:···

f:~r-':.;eclu1ing

:'..ntc - :-Iled

h:.:in~,y-~~

t:i.12.

r.ir![:i..l .:-i.nt::::~l och d:irj{~r-~~! . . ~:-:·. f{:.:J._),'J.ncle c:·;•::·d•.::ll::-1r

öv1.:r!:'!-:ådli[3hct - :::Jk.t,;.lle r;c

c~1

1/:ittre fortlöfc.J1dc

:_~.vcrb2.ic~·:

över fordring:::- och skuldför:-icUlo.r.d•?r.a. V_Ldarc· förut;:;3tt::
att

fordrin13~;-

respektive skuldebeloppen var' för si[, ::.nt-:'

utgör en vti.ser:.tlic del av

r~5rcl::er::.:~

bal3.Dsom.slut:1inp;. :-lur

bedömningen skall [;Öras bli:-' beeros·ndc av :·C:.rcl:z~n:::. J.:;lra;-;tär ~nod hi·in!3yn till god rcdov.i::;~-1int:::.::ed .inom br:.::..n.:--;chc11.
Förfarandet bö.:' er:,ellertld inte fä tillämpa:,; i rörelser
som nått viss omfattning, Därför uppställs :::.om i:ivre be-
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m:.'dc:~ -!..:J.~

. : · 1.-:>r:oa·:.:::.:.e.!1:· f:

;r:::..:::1:·l.(1U 1 _::.~1.

:·r:.;rr_t !··-:. :·ii~,; :--

(~ \!

::;r_;::·.

;~r1...;.r. d:::·t·.

L,:·i]

ld

··,·:-.:'

:=:i~.·t

t·.:_1~·1

~!~~t

1.- 1 ! ld ::~r

~·111·.-1.:r:.i:·.-_g,.·:'l
r.:~:.:r·

:'.._,r·u:·.:

::::r~ci:-~:!

~--ak-;:ur~;

fr·a.r:H!:;.~Jt:~r

:.~.~::ci

.i

:·i:· :_:1-~::-.!·:~.':~r"7.
.~~:t·

~)(;r

::,i_'!1

r· .::nli

:_~~11?n

:.:\··.vJ1:1··r·

·::~11c·:·

;.::_~f'r7!:rir~·T.1..:·dl·r.

m•)t-:::--ip-i t:.:.

d1:):-i.

··~··_:t:

:_iver!

:it~

t:cd-·.;"'C:··ir;.ce~~

be!·:.:.·:..· ri. ~if~.::.r;::_! ::::~:·~- !~.:~

t~-',,:.

.Jorc..i":._.ru!".::-~:>.:d··.f'~:,···:.nc.:.--\.;-.it.:.~::.

i

:·;]·'.~:-! ~-

1-.,:.!·:

'.~;.:i!··;J.:·:·
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Antal brukninga~nh~ter förrlelade efter summa bruttointäkter
enligt rieklarationsunderHbkningen för Jordbru~are

;'.ruttointäkt

An ta1

i 1 000 kr.

19613

1974

1975

32 875
01
'i'"J
8)1
'-~
17 338
12 264

14 664
17 904
11 695
10 880
8 813

12
16
10
9
8

470
868
725
614
290

9 %'i

7 880
6 659
J 309
5 315
3 827

6
6
4
4
4

4 71
455
397
747
893

on

15
10
14
2

999
167
495
389
836

( 10
10 20 30 40 50
60
70
80
90

-

100
150
200
500

-

20

-;o

40
50
6CJ
70
80
90
100

150
200
- 50u
- l 000
> l 000

Summa

1ärav med redovisning enligt bokfbrini::smässiva
grunder

!bre tag ( = brukningsenheter)

:;o

b 8())

5

91J.~

4 j45
) 291

8))
733
278

16
8 861
11 188
l 941
661

163 186

Dl 620

8 758

.,

445

?,2 'i··

2H,5

128 816

'.;~

39,5

/o
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Bilaga _,

Sarmnanstiillning av
hok för i ngslag

remiss~·ttrandl·na

ön•r förslagl'I till t•n ny jordhruks-

l11/cd11i11g

13land remissinstanserna råder enighet om att det föreligger ett påtagligt
behll\' av att modernisera reglerna nm bokföringen inom jordbruket. Från
lkr;1 htill framh<'ills S:irskilt att elen nuvarandcjordbruksbokföringlagcn -som
i allt väsentligt hyggcr p{1 1929 ärs bokföringslag - inte motsvarar dagens
reduvisningskrav och att det ligger n~irmast till hands att inom jordbruket
u1 veckla ett redovisningsmöns1er erter förehild frän den nya bokföringslagen.
Vid remissbehandlingen har det vidare påpekats att en modernisering av
reglerna om bokföringen inom jordbruket tar betydelse iiven från andra
synpunk1er ~in de taxeringsmässiga. Man har hl. a. framhållit att ett modernt
redovisningssystem hör ge jordbrukaren möjligheter till en b~ittre överhlick
över verksamhetens gång och den ekonomiska stiillningen samt att detta iir
till fördel ~iven för utomstående intressenter.

He/1!1\'l'I il\'

en särskildiordhrukshokfiiri11gslag

,Ä.ven om det bland remissinstanserna råder enighet om att regelsystemet
behöver förnyas finns det olika uppfattningar om hur detta skall ske. Den
vanligaste uppfattningen är att det inte finns skäl att reglera bokföringsskyldigheten inom jord- och skogsbruket i en särskild lag. Man förordar i stiillet
att jordbrukarna förs in i den nya bokföringslagens rcgelsystem. Bland de
remissorgan som redovisar en sådan uppfattning kan nämnas ka111111arrii11c11 i
Srocklrn/m, ~SI·. hnkliiri11gs11ä11111de11. Dl:FU och flertalet lä11s.1·11.,-e/si'f' samt,
på den privata sidan, Srnrska rc1·isorsa111/i111di't, A'F och TC 'O. I flera av dessa
remissyttranden påpekas att det egentligen inte föreligger några mer
betydande skillnader mellan de regler som gäller enligt den nya bokföringslagcn och utredningens förslag. Vissa lorjordbruket speciella problem skulle i
stället kunna regleras genom ett fåtal siirbestiimmelser i den nya bokföringslagen eller genom s~irskilda anvisningar från bokföringsniimndcn.
En annan vanlig uppfattning iir all redovisningen inom jordbruket i allt
viisentligt har följt samma utveckling som inom näringslivet i övrigt och att
det cliirf'ör inte finns skiil att arbeta med två mer eller mindre parallella
regelsystem. Från ett par håll har praktiska skiil åberopats som stöd för att
jordbrukarn<i hör bli bokföringsskyldiga enligt den nya hokföringslagen.
Uin'islrrels('lf i Ö.11Ngiirla11ds län framhåller t. ex. att man med en sådan
ordning undviker besvärliga uppcklningsproblem och följdändringar i
samband med iindringar i reglerna på bokförings- och skatteområdet.
Bok!t'iri11gs11ä11111dc11 anser att all redovisning bör ske med utgångspunkt i
elen nya bokföring:slagen och att det förhållandet att det kan finnas skäl att ha
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S:ir~kilda hokfi_iringsregler för _jordhrukare inte behöver medföra all man
hehiiller en separat lagstiftning for denna grupp. Niimnden p<'tpekar att i dag
:i\'Cn andra grupper i saml1iilk'l :in skattemymligheterna har intresse av den
ekonomiska redovisningen i _jordbruk och skogsbruk. Som exempel niimner
bokforingsniimnden borgen:irsintressena vid kreditaffärer i samband med
l"astighetsförviirv och de anst;illdas krav på insyn i niiringsverksamheten _Om
det skulle föreligga ell bebov a\ siirskilda redovisningsregler för jordbruk och
skogsbruk borde bokfi.iringsniimmlen i sUillet kunna utförda siirskilda
anvisningar enligt det mönster som redan nu g:iller för fas1ighe1s:igarna.
Skulle det diirutöver finnas behov av speciellu skallemiissiga rc'gier för
_jordbruk och skogsbruk - t. ex. när det giiller viirdering av djur m. m. - skulle
dessa kunna l'astliiggas genom anvisningar frän RS\'. Det forh[1llamlet att den
nva bokföringslagen med for vissa civildttsliga verkningar anser bukföringsn:irnnden inte utgöra n[1got avgörande hinder för att föra in jordbrukarna i
del la system .
.-\ven andra skiil har åberopats som stöd för att föra in jordbrukarna i elen
nya bokföringslagen. Lä11ss1rrd~e11 i l'äs1em1m-/a11ds /ii11 erinrar om att den
lagen har karaktiiren av en ramlagstiftning och att elen har utformats så att
den - bortsett från undantaget for enskilda jordbrukare - i princip skall gälla
for alla niiringsiclkarc. Om tilliimrningsområclet skulle utvidgas till att
omfatta iiven jord- och skogsbruksn:iringarna sk ullc t. ex. begreppet "god
redovisningssed"' - vilket begrepp i sig innefallar vad som iir "allm~int
brukligt" på jordbrukets och skogsbrukets omr<l<lc - kunna ges konkret
innebörd genom råd och anvisningar från bokforingsn~imnden. Samtidigt
skulle enligt länsstyrelsen erforderliga till:igg och ~indringar i elen nya
bokfl:iringslagen bli få och av marginell natur. RS 1·påpekar all utredningen
som stöd för en särbehandling av jordbruket har åberopat all borgeniirsintresset inom denna näringsgren inte skulle göra sig gällande på samma siitt
som niir det giiller andra verksamheter. RSV kritiserar denna stänclpunkt och
påpekar alt det egentligen inte föreligger nägon skillnad i kapitalanskaffningshiinseende mellan en arrendator av en jordbruksfastighet och andra niiringsiclkare eftersom en arrendator oftast torde sakna elen realsäkerhet som en
fastighetsiigande jordbrukare innehar. Frågan om borgeniirsintressct h:1r
berörts även frän andra håll. Lii11.1·s1_1"rd.w11 i Malmii/1111 lii11 h:invisar till att
_jordbruken efter hand har blivit alltmer specialiserade och kapitalintensiva
och all jordbrukarna diirför i ökad utstriickning begagnar sig ;n- meclelltlnga
krediter i form av driftlän och maskinlt1n m. m. samt av kortfristiga krediter i
form av obetalda driftkostnader. Borgeniirerna har enligt Hinsstyrelsens
uppfattning ell betydande och bcriiltigat intresse av jordbrukarnas bokföring
och a\' all den bokforingslag, som reglerar denna bokföring, har samma
civilrättsliga verkningar som den allm:inna hokföringslagen. Fiirrni11ge11
S1·cng1•s w_wri11g.1n•1•i.\nrer och S1·em~11 rni1Drsa111/i111dc1 liksom :iven vissa
ld111st1"rd11·r framhåller att fastighetsiigare, som hyr ut mer iin tvi\ liigenhcter.
iir bokföringsskyldiga enligt den nya bokfriringslagcn och att det från
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horgeniirssynpunkt knappast föreligger nägon avgörande skillnad mellan
jordhruk och hyresfa.•aighet. Det linns tl:irför skiil all ha en enhetlig
reglering.
I utredningens l'iirslag iir tilhimpningsomrädet hegrlinsat till att avse
enskild person som bedriver jordhruk eller skogsbruk. Om en sådan
verksamhet i stiillet bedrivs av el\ handelsbolag eller ett aktiebolag blir det
den nya bokföringslagen som skall till:impas. Detta har kritiserats av flera
remissinstanser .som päpekar all det inte iir liimpligt all löretagsformcn skall
rn vara avgörande for vilken la!? som skall tillämpas. Utredningen har som
stiid frir att hehälla en siirskild jorclhrukshokforingslag hiim·is;ll till den
.speciella skattesituationen inom jnrdhrukel. l.ii11ssn·n-lsc11 i Sruckhu/111., hin
erinrar i det sammanhanget om ;11\ lörelagsskatteberedningen har föreslagit
all den s. k. rest\·iirdcmc\Oclen, som giiller för beriikningen av viirdeminskningsanlrag i inkomstslaget jordhruksfastighet. skall avskaffas. Linsstyrelsen erinrar vidare om att siirskilda ska11eregler för viirdering av djur inte
tinns enbart inom jordbruket utan ii\\!n för sådana rörelseidkare som bedriver
renskötsel.
Bland de remissinstanser som tillstyrker eller liimnar utredningens förslag
om en siirskild jordbrukshokföringslag utan erinran kan niimnas horrii11e11
iil'l'r Skti111· och 8/eki11gc'. ka111111arrä11c·11 i ./i.i11kii/>i11g. skogssl\'rd,c11. 1.0 och
l.Rl.
Hol'rä111·11 ii1·1'r Sk1i11c och Blcki11gc konstaterar att de av utredningen
föreslagna bestiimmelserna rent sakligt är i huvudsak likalydande med dem
som nu finns i den nya bokföringslagen. Från lagstiftningsteknisk synpunkt
kunde det diirför ha funnits skiil för utredningen att inarbeta sitt lagförslag i
den n~·a bokföringslagen. Med h:insyn till att riikcnskapsskyldigheten inom
jorclbrukel endast tar sikte på taxering:siindamålcn och sålccles har en sniivare
innebörd iin den nya boklöringslagen anser hovrä11en del motiverat att ta in
bestiimmelserna i en siirskilcl lag. i\ven ka111111arriill1'11 i .lii11kiit>i11g anser
i\verviigande skm tala för all man bör bibehålla en siirskikl jordbruksboklörings\ag. Kammarrii11en framhåller siirskilt att en sädan ordning friimjar
i.iverskåclligheten för cle redovisningsskyldiga. l.RF framhåller att elen nya
bokfiiringslagen har till iindamål att tillgodose s~iviil taxeringsmiissiga behov
som borgen;irsintressen och att dessa dubbla funktioner medför att den inte
kan tilliimpas i oför;indral skick i verksamheter där behovet av att tillvarata
horgeniirsintrcsscn ~ir litet. För att inte komplicera bokföringen i alltför hög
grad for den speciella kategori som jordbrukarna utgör iir det cliirfor enligt
LRF viisentligt att clet finns en speciell jorclbruksbokföringslag. Med h;insyn
till att behovet av all tillvarata borgeniirsintresset iir litet bland jordbrukarna
anser förbundet att detta inslag bör begriinsas. Förhundcts uppfattning iir att
det framlagda förslaget i stort fyller de krav som kan stiillas pa en
jordbruksbokföringslag och att clet kan liiggas till grund for lagstiftning.
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.·lll111iinna s1·n111111k11·r 111/ lag/iir,/ager

l 'tredningens forslag innehiir att den nya hokföringslagens regler i
hetydande utstriil.:kning fors över till .iordhruksbnHöringslagcn. Men samtidigt har dessa regler anpassats till de spcL·iella llirhällanden som r[1der pä
rcdo\·isningssidan inom jordbruket. Vid remisshehamllingen har denna
allmiinna uppliiggning a\· lagförslaget mottagits positivt och åtskilliga
remissinstanser anser att förslaget iir \·iil iignat att Eigg,1s till grund för
lagstiftning. Detta hindrar dock inte att det ocksä fiiråommer kritik av mer
övergripande natur. AI pekar pa nliigenhcterna av att pä det 'iiitt som skett i
llirslaget blanda 1.:ivilr:ittsliga och skattcmiissiga viirderingsrcgler vid hokslut.
KF riktar ocksä kritik mot vissa av de begreppsbestiimningar som utredningen anv:int sig av i samband med v:irderingsreglcrna. KF niirnner sum
exempel att utredningen fiireslagil att med anskaffnings\'ärcle i vissa !'all skall
fiirstäs saluviirdet lgäller cljurl. Dessa hegrepp iir enligt förbundet till sin
innebörd motstridiga eftersom saluvärde rent t~rminologiskt aldrig kan
betyda detsamma som anskaffningsvärde.
l.:tredningen har uttalat att i den mån förslaget överensstiimmer mecl
reglerna i den nya boklöringslagen blir uttalandena i mrarbetena till
sistnämnda lag i tillämpliga delar giillande iiven för jordbruksbokfliringslagen
och att man bör anliigga ett motsvarande synsiitt iiven niir det gäller
uttalanden och anvisningar från bokf'öringsniimnden. Dessa uttalanden har
kritiserats från ett par hål!. Enligt RSI måste de båda lagarnas olika syften
påkalla en viss försiktighet vid bedömning i vad mån förarbetena till elen nya
bokföringslagen och hokföringsnämndens råd och anvisningar skall \·ara
tilliimpliga på jordbrukshokföringslagen. Förutom den inverkan som olikheter i verksamhetsinriktningen kan ha niir det giiller hetyclelsen av t. ex.
uttrycket god redovisningssed måste man enligt RS\' heakta att lindamälet
med de båda lagarna inte iir detsamma ..:\.ven andra rcmissinstanser iin RS\'
har vänt sig emot uppfattningen att bokföringsniimndens uttalanden skulle
komma alt giilla iiven för jordbrukarna~ redovisning. Län.1stru·l1·1·n i (iiir, ·horg.1
och Rohus län anser att det skulle hli svårt att överblicka konsekvenserna av
ett st1dant arrangemang och att det skulle kunna försvåra niimndens arhete.
Liknande synpunkter har framförts av Fi'ireningen S\'en);es wscring1n•1·isorer.
/_lin.1·.11yn·/srn i Stockholms hin flireslår att om det skulle behövas siirskilda
anvisningar för redovisningen inom jordbruket bör dessa utfärdas av RSV
snarare lin av bokföringsnlimnden. Denna uppfattning delas av /?SI· som
anser att verket uttryckligen bör till:iggas uppgiften att meddela råd och
anvisningar för hur jordbruksbokföringslagcn skall tifömpas.
Utredningen har föreslagit att bokforingsniimnden eventuellt borde utökas
med en sakkunnig för handläggningen av de speciella redovisningsprohlemen som kan uppstå inom jord- och skogsbruksniiringarna. Rnk/iirings·
nii11111dc11 anser sig kunna tillstyrka detta förslag under förutsiittning att
jordhrukarna hlir hokföringsskyldiga enligt den nya bokföringslagen.
I (I

Niks.J,:g,·11 1978/!<J. i su111!. .\'r -1..J
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l.11g/iirslager
I det följande redovisas paragrafvisen sammanstiillning av rcmissinstansernas synpunkter på utredningens forslag till en ny jordbruksbokföringslag.

I ss
Enligt .fiirsta sr1·<'kl'r i utredningens frirslag skall enskild person. som
bedriver jordbruk eller skogsbruk. vara skyldig att föra r~ikenskaper enligt
jorclbruksbokfi.iringslagen som underlag för taxeringen.
Utredningen har i sin motivering till detta lagrum uttalat att med enskild
person skall jiimstiillas ii\·en dödsbo efter sadan person. I ln\'riilll'll ii\'cr .\/.:1i11e

och Blc/.:i11g<' anser att en s~!dan utvidgning av begreppet enskild person bör
komma till uttryck redan i lagtexten. Ett annat p;1pekande från hovriittens
sida giiller det fallet att t. ex. td makar gemensamt driver ett jordbruk eller ct t
skogsbruk. Enligt hovriitten ger ordalydelsen i förslaget niirmast vid handen
att var och en av makarna skulle vara skyldig att föra riikenskaper. vilket dock
inte kan ha varit meningen. Det måste diirför enligt hoHättcns mening
klargöras att riikenskapsföringen kan ske gemensamt nLir nera enskilda
rersoner tillsammans driver jordbruk eller skogsbruk. Även lä11ssrrrcl.11·11 i
;\/a/miihus län anser att det föreligger ett behov av att förtydliga begrerret
enskild rerson - siirskilt mot bakgrund av att utredningens uttalande torde
giilla iiven förs. k. äldre dödsbon. vilka i beskattningshLinseende behandlas
som handelsbolag. RSI ·betonar <Jtt ett dödsbos skattcriittsliga ställning inte
alltid behöver överensstiimma med den civilriittsliga. För att förhindra
eventuella missförst[111d föreslår RS\' att lagtexten utformas så att det klart
rramgår att dödsbo. som inte enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag iir
att anse som handelsbolag, omfattas av bestiimmelserna. En sådan iindring
kräver emellertid. rårekar RSV, iiven en motsvarande ändring i I ~i elen nya
bokföringslagen. Även LRF och /ii11ssryre/se11 i .\Ialmiihus län efterlyser
förtydliganden när det giiller behandlingen av dödsbon. Uinsstyrelsen anser
det vara oklart om ett enkelt bolag skall kunna inrymmas i begreppet enskild
person. Enligt liinsstyrelsen iir det inte ovanligt att makar. som gemensamt
iiger en jordbruksfastighet, driver jordbruket eller skogsbruket som ett enkelt
bolag. En verksamhet som bedrivs rå detta sätt bör enligt ILinsstyrelsens
uppfattning föranleda rcdovisningsskylclighet enligt jordbruksbokforingslagen.

LRF anser att det bör göras ytterligare ett förtydligande. Av förslaget
framgår nämligen inte. framhåller LRf. att iiven den som arrenderar ut en
jordbruksfastighct skall omfattas a\· reglerna. För att undvika missförst{111d
föreslår förbundet att första meningen i inledningen till första stycket ges
följande lydelse: "'Enskild person. som äger eller bruk<Jr jordbruksfastighet. är
- - -." En liknande uprfattning har S1·eriges adrnkarsam/i111d som dessutom
råpekar att den föreslagna utformningen kan ge upphO\' till tveksamhet om
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gränserna för tillä111pningsonirt1det iiven i det falll't att en ägare av en
skngsfastighet endast siiljer rotposter frttn sin fastighet.
En annan fdga har tagits upp av /ii11.1s1rrd.,,·11 i (h1ergiitla11dl' lii11. Genom att
den nya bokforingslagen inte giiller för enskild person som driver jordbruk
eller skogsbruk blir inte heller taxeringslagens bestiim rnelser om kassainventering och granskning av varulager m. m. i sa111band med taxeringsrevision
sa111t bestiimmelserna i 1955 års förordning ( 1955:257) om inventering av
varulagcrtillärnpliga för dessa niiringsidkare. De nu niimnda bestiimmelserna
giiller niimligen enbart fiir bokföringspliktiga niiringsidkare. 1-ör att granskning av enskilda jordbrukare skall kunna göras på samma fullstiindiga siitt
som vid revision av rörelseidkare bör enligt liinsstyrelsens mening bestämmelserna utvidgas till all omfatta iiven enskilda jordbrukare.
Vid remissbchandlingen har det vidare gjorts vissa anmiirkningar mot det
anviinda uttryckssättet att räkenskaperna skall bilda "underlag !lir taxeringen". /.ä11ss1rrc/se11 i Giirebor:l!,s O<'h Bo/111s hin framhftllcr att det inte iir liimpligt
att här anviinda sig av begreppet "taxering". Riikenskaperna enligt jordbruksbokl'iiringslagen skall niimligen iiven ligga till grund för redovisning av
merviirdeskatt dvs. för en skatteform som inte faststiills genom något
taxeringsförfarande. Länsstyrelsen erinrar samtidigt om att mervärdeskatteutreclningen har föreslagit att redovisningen av merviirdeskatt alltid skall
ske enligt bokföringsmiissiga grunder. Av jordbruksbokföringslagen bör
därför. anser länsstyrelsen, klart framgå att räkenskaperna skall tjäna som
underlag iiven for redovisningen av mervänlcskatt. Även RSI ·har tagit upp
denna fråga. RSV hänvisar till förarbetena till den nu· gällande jorclbruksbokföringslagen därdet uttalas att lagen skulle ha till ändamål att ligga till grund
för inkomst- och förmögenhetstaxeringen. RSV anser att det skulle vara
mindre liimpligt att ha en motsvarande begränsning i elen nya lagen. RSV iir
av den uppfattningen att en ny Jag på detta område också bör tillgodose
behovet av kontrollmöjligheter från skattemyndigheternas sida enligt
taxeringslagens bestämmelser och niir det gäller källskatteredovisningcn.
Verket har emellertid inom ramen för sitt remissyttrande inte ansett sig
kunna närmare utreda på vad sätt en bättre lösning i fråga om lagens
tillämpningsområde skulle kunna uppnås.
Utredningen har (s. 42) uttalat att det inte bör möta något hinder för en
bokföringsskyldig rörelseidkare, som iiven bedriver jordbruk eller skogsbruk,
att tilHimpa den nya bokforingslagens regler för all sin verksamhet om han
skulle finna det lämpligt. Detta uttalande har gjorts mot bakgrund av att den
nya bokfiiringslagens regler är mer omfattande än utredningens lagförslag.
/11wriirre11 Ö\'er Skd11c och Blekinge päpekar att med cle strängare krav i olika
hiinseenden som följer av bokföringsskyldigheten enligt den nya bokföringslagen kommer möjligheten att redovisa all verksamhet enligt denna lag
sannolikt att utnyttjas endast i begränsad omfattning. Enligt hovrätten bör i
sammanhanget också beaktas att värcleringsreglerna för tillgångar och
skulder i de båda lagarna iir något olika utformade. Hovrätten anser att om det
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över huvud taget skall finnas en möjlighet för jordhrukarna att för
jordbruksverksamheten tilliimpa den nya hokföringslagens regler bör denna
möjlighet inte vara hegriinsad endast till de fall lfarjordbrukaren vicl sidan om
jordbruket eller skogsbruket driver en hoklöringspliktig rörelse. I stiillct hör.
anser hovrätten, varje jordbrukare. oavsett om han bedriver annan rörelse
eller ej. ha riitt att fritt viilja regelsystem. F.·I R har berört ett angränsande
prohlem. r AR konstaterar att en person. som driver både jordbruk och annan
niiringsverksamhet. inte kan redovisa för jordbruket enligt bokföringslagen
utan att samtidigt bryta mot jordbruksbokföringslagen. För att komplikationer av detta slag skall kunna undvikas bör enligt FAR klargöras att
bokf"öringslagen skall kunna tilliimpas i de avseenden den inte strider mot
jordbru kshok föri ngslagen.
Utredningens förslag i a11dr<1 s11·ck('/ att niiringsidkare vars <'trliga hruttoomsiittningssumma normalt understiger 200 000 kr. skall vara undantagna
från att tillämpa bestiimmelserna om årshokslu t har kritiserats frän vissa h[tll.
Kritiken går ut på att det med hiinsyn till penningvärdets fall inte är liimpligt
att här anknyta till ett fast gränsviirde baserat på elen nominella bruttoomsiittningssumman. I stiillet förordas att gränsviirdet sätts i relation till ett visst
antal basbelopp enligt lagen om allmiin försäkring. Rland de remissinstanser
som förordar en sådan ordning kan nämnas hm·ui11e11 iil'N Skci11e och Hleki11gt'.
/ii11s.m'l"el.\e11 i Malmiihus län. FAR. l.RF och DLFU.
Som stöd för förslaget att anknyta griinsviirdet till visst antal basbelopp
lämnar LRF en utförlig beskrivning av omsiittningsutvecklingen inom olika
brukningsenheter. LRr upplyser att med den inllationstakt som rått hittills
kommer bruttointiikten per brukningsenhet att stiga avsevärt under de
kommande åren. Med en tio-procentig årlig ökning av hruttointiikterna kan
gårdar i storleksklassen 20-30 hektar redan år 1979 beriiknas ha en
bruttointäkt som överstiger det av utredningen föreslagna griinsvärdet på
200 000 kr. Antalet brukningsenhetcr med en areal överstigande 20 hektar
uppgick enligt förbundet år 1976 till ca 44 000, motsvarande 34 procent av det
totala antalet brukningsenheter. För att undvika att Ligare av allt mindre
jordbruk successivt skall bli tvungna att upprätta årsbokslut är det enligt
förbundet nödvändigt att ha en flytande gräns. Förbundet föreslt1r att
gränsviirdet siitts till 25 basbelopp. För är 1978 sk u lie detta ge ett griinsviirde
på 295 000 (25 x 11 80()) kr. Om 25 basbelopp skulle viiljas som gränsvärde för
skyldigheten att upprätta årsbokslut är det enligt förbundet naturligt att tilläta
ett enstaka överskridande av denna griins utan att sådan skyldighet skulle
inträda.
Om en viss bruttoomsättningssumma blir avgörande för skyldigheten att
upprätta årsbokslut hör det enligt /al//bmkss1yrl'l\rn klargöras om hostadsförmåner och bilfiirmåner m. m. skall anses ingå i denna summa eller ej.
Styrelsen föreslår vidare att om gränserna för hruttoomsiittningssumman
skulle överskridas under två på varandra foljancle räkenskapsår bör skyldigheten att upprätta bokslut giilla frir det räkenskapsår som börjar närmast
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diireftcr. FI R och [)LFC anser att iiven den nya hokforingslagens heloppsgriins för skyldigheten att uppdtta årshokslut hör göras rörlig genom en
anknytning till basbeloppet.
Bestiimmelserna i det 1redic .11rckl'l om innehördcn av jordhrukarnas
redovisningsskyldighet vid tilliimpning av allmiin lag innebiir enligt utredningen att denna redo\'isningsskyldighet inte skall medfora de "civilriittsliga
verkningar" som följer av den nya bokfliringslagen. Horriifl('// iira Skdne och
8/ekingl' har berört utredningens förslag i denna del. Hnvriitten p{1pekar att
utredningen inte närmare har uttalat \'ad som avses med uttrycket "civilriittsliga verkningar··. Vad utredningen här torde åsyfta iir enligt hovriitten att
det i vissa förfa11ning<1r finns siirskilda hestiimmelser med striingare krav i
olika hiinseenden för dem som iir hokforingsskyldiga. Förfottningar som har
s[1dana siirskilda bestiimmclser iir köplagen. kommissionslagen. handelsregisterlagen. lagen om forctagsinteckning, lagen om handelsholag och enkla
bolag samt konkurslagen och ackordslagen. Hovriillen niimner iivcn att
straffbesWmmclsen om bokföringsbrott i 11 kap. 5 ~ brotlsbalken endast
omfattar den som iir bokföringsskyldig. För att ge tydligare uttryck åt
innebörden av detta stycke förordar hovrätten all lagtexten får följande
utformning: "Skyldigheten att föra räkenskaper enligt denna lag skall vid
tillämpning av annan lag icke innebiira att niiringsidkaren iir att anse som
bokföringsskyldig."

l.äms1yrc/srn i Giill'hu1:1!.s och Rohm län har tagit upp en fråga i anslutning till
den allmänna bestiimmelsen i första stycket hur redovisningsskyldigheten
skal I fullgöras. Länsstyrelsen erinrar om att utredningen synes ha förutsatt att
bokföringsniimnden skall utförda anvisningar om innebörden av denna
bestiimmelse. En sådan ordning medför enligt länsstyrelsen all det kan
uppkomma en konnikt mellan {1 ena sidan det fiskala intresset. som den
föreslagna lagen ju avser att tillgodose, och å andra sidan vad som kan anses
vara god redovisningssed inom en viss hransch. Uinsstyrelsen ifrågasätter
därfor om det är himpligt att tillägga bokfiiringsniimnden uppgiften att
meddela råd och anvisningar för tilliimpningen av jordbruksbokforingslagen.
för att undvika missförstånd och för att ytterligare betona ändamålet med
jordbruksbokföringslagen förordar RSI ·att forsla stycket ges följande lydelse:
"Redovisningsskyldigheten skall fullgöras på siitt som, med iakttagande av
vad som krävs för att tillgodose taxeringen. överensstämmer med god
redovisningssed." Att begreppet god redovisningssed skall tolkas med
hiinsyn tagen till vad som iir allmiint brukligt inom jord- och skogsbruksniiringarna kräver enligt RSV inte något uttryckligt stadgandc lh:h framgår
dessutom, påpekar verket. a\' punkt I trettonde stycket av anvisningarna till
41 ~KL.
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Denna paragraf innehåller bl. a. en definition av begreppet affärshändelse
som iir hiimtad frän den nya hokforingslagen.
f..."a11111wrrii11c11 i S1oc/.:.h11f111 riktar i likhet med fäns.11rrc/w11 i Ös1c1J!.iilla11d'
hin uppmiirksamhct på att utredningen i sitt lagförslag har uteliimnat det i 4 ~
bokföringslagen intagna uttrycket "'alla föriindringar i förmögenhetens
storlek och sammansättning··. Kammarrätten erinrar om att enligt vissa
uttal,rnden i förarbetena till den nya bokforingslagen skulle det citerade
uttryckssiittet iivcn innefatta byte av tjiinster mellan två bokröringsskyldiga.
Utredningen har. påpekar kammarriitten. inte redovisat nagon f"örklaring till
det avvikande uttryckssiittet i lagförslaget. Vid remissbehandlingen har
lii111sf\·rd1e11 i l1faf111iilws fii11 berört frågor av detta slag från mer principiella
utgängspunkter. Uinsstyrelsen konstaterar att vissa lagrum i den fOreslagna
jordbrukshokföringslagen är helt likalydande med hest~immelserna i den nya
bokföringslagen. l\iir det giiller vissa andra lagrum iir överensstiimmelsen
stor men inte alltid fullstiindig. I några fall har utredningen inte niirmare
kommenterat sådana avvikelser mellan de båda lagarna. Liinsstyrelsen anser
att omotiverade avvikelser mellan lagarna bör undvikas eftersom det annars
lätt kan uppstå missförstånd.
En!igt /änssrrre/s('// i I "iis1em11rrfa11ds fiin torde jordbrukarnas uppfattning
om vad som är "god sed och praxis'" inom jordbruksnäringen niir det gäller
bokföring av produktuttag skilja sig avscviirt från fall till fall. Giillande praxis
på området innebiir enligt länsstyrelsen att det i de flesta fall inte sker någon
speciell bokföring av sådana poster. Länsstyrelsen föreslår att det införs en
uttrycklig hestämmelse i jordhruksbokföringslagen enligt vilken jordhrukarna åliiggs att föra en speciell hushållsbok över gjorda uttag för varje månad
och vidare en föreskrift om att de bokförda månadsuttagen skall införas i
dagboken i slutet av varje månad.
I het~inkandct har tagits upp frågan om s. k. tyst kvittning i samband med
uttag for avdragsgilla underhålls- och reparationskostnader. Utredningen har
i det sammanhanget uttalat att en sådan tyst kvittning inte kan accepteras och
att t. ex. uttag av virke som används får reparation på en fastighets
bostadshus skall bokföras. l\a111mwTiitte11 i Jii11kiipi11g påpekar att det i
lagte:\len anviincla uttrycket "'uttag ur verksamheten" inte t:icker sådana fall.
Enligt kammarriitten innebiir det angivna förfaringssättet inget uttag ur
verksamheten utan n:irmast ett uttag för densamma.

Paragrafen innehåller bestiimmelser om verifikationer.

LRF upplyser att flertalet transaktioner inom jordbruk och skogsbruk
grundar sig på skriftliga avtal eller avräkningsbesked från olika föreningar.
För alla sådana transaktioner ~ir förslaget i denna paragraf viil avpassat. Kravet
·.;\att samtliga aff..irspartners skall namnges är emellertid enligt LRF alltför
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vittgående. förbundet upplyser att det i \'iss omfattning förekommer att
jordbrukare upplåter jordguhhsland 1Jl'h iippelocllingar m. m. till sjiilvplockare. Det förekommer dt1 att upp~1t hundratalet personer under en kort
tidsperind kan hesök;1 gårdar for att plocka biir och frukter. Betalningen
brukar erliiggas med ett visst belopp per plockad liter. Del kan enligt
förbundet inte vara rimligt attjordhrukaren i 'lcssa fall skall vara tvungen att
avkriiva kunderna namn och adress. för denna typ a\' försiiljning hör i stiillct
de i den nya bokföringslagen giillande reglerna om gcmensamma verifikationer kunna tillämpas. Bcstiimmelser om gemensamma verifikationer har
efterlysts iivcn från andra håll. /.iims11n•/1c11 i A/a/111iih11s hi11 påpekar att det
inte iir ovanligt med massförsiiljningar direkt till konsumenter av potatis,
jordgubbar m. m.

Paragrafen innehåller bcstiimmelser om grundbokföring.
LRF påpekar att andra .11rc/.:.<'I har en motsvarighet i 8 ~andra stycket i den
nya bokforingslagen. I sistnämnda lag har uttrycket "kontanta in- och
utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag'" givits beteckningen
"kassabokföring". Denna beteckning har, utan någon motivering, inte
medtagits i utredningens lagförslag. Det iir enligt LRF liimpligt att uttrycket
"kassabokföring" tas med iiven i jordhrukshokforingslagen. Förbundet
upplyser att i den mån det förekommer kontanta in- och utbetalningar inom
jordbruksnäringen brukar dessa bokföras i en kassabok på samma sätt som
vanligt vis sker i rörelse.
Bestämmelsen i samma stycke om tidpunkten for bokföring av fordringar
01.:h skulder framstår enligt RSJ · som oklar till sin funktion eftersom
utredningen föreslär att den s. k. pärmmetoden skall ra anviindas generellt
inom jordbruket. RSV tillägger att en jordbrukare oftast - i de fall bokföringen
grundas på ett avräkningsheskecl - inte har något egentligt inflytande över
handlingens utställande och att en bestiimmclse av detta slag, som ju riktar
sig till den redovisningsskyldige, därför inte torde få nämnvärd effekt.
Utredningens förslag i det trcdic' styc/.:.C't att den s. k. pärm metoden skall få
anviindas generellt inom jordbruks- och skogsniiringarna har fött ett
överviigande positivt mottagande. 1\frrl'ärdcs/.:.a11t•111red11i11gc11 betonar att
jordbrukarnas bokföring p[1 ett markant siitt skiljer sig från flertalet andra
näringsidkares med en jiimforlig omsättning. Jordbrukarna har nämligen en
betydligt mindre fakturavolym iin andra näringsidkare och samtidigt förekommer det hos dem normalt ingen utfakturcring i egentlig mening. Såväl
leveranser som inköp regleras i betydande omfattning genom avräkningsbesked som uppr~ittas månadsvis av de producentkooperativa föreningarna.
Mervärdeskatteutredningens uppfattning iir att den renodlade piirmmetoden
skulle kunna användas i flertalet fall inom jordbruket redan om man
tillämpade den nya bokföringslagens mer restriktiva bestämmelser. Merviir-
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rikta några inviindningar mot lagf\oirslaget i denna del. .Ä.ven l.RF har berört
frågan om piirmmetodens anviindning inom jordbruket. Enligt förbundet
torde antalet verifikationer inom llertalet jordbruk vara Uimligcn konstant
och. jämfört med rörelser med motsvarande omsiittning, oftast liigrc.
Förbundet upplyser att det genomsnittliga antalet verifikationer per riikenskapsår for jordbruk med animalieproduktion varierar mellan 150 och 300 och
för övriga jordbruk mellan 150 och 250. Det kan diirför enligt LRF med tiig
hiivdas att merparten av alla jordbruk uppfyller de krav som bokföringsnämnden hittills har stiillt på de rörelser där pärm metoden har fått tilliimpas.
Eftersom det inte iir beloppets storlek utan antalet verifikationer och
möjligheten att kontrollera dessa som bör vara avgörande för om en ren
piirrnmetod skall få an\'iinclas inom jordbruket hiir det enligt LRF inte kunna
riktas några inviindningar mot utredningens förslag i denna del.
Ltt par remissinstanscr är emellertid kritiska till förslaget om att piirmmetoclen skall få användas generellt. Bok/iiri11gs11iim11dc11 papekar att utredningens förslag i denna del innebiir att man iiven i mycket stora jordbruk
skulle fä riitt att tillämpa den renodlade piirmmetoden i sin grundbokföring nagot som bokföringspliktiga näringsidkare får lov att göra i en mycket
begränsad skala. Boktliringsniimnclen påpekar ocks~1 all förslaget medför all
helt olika redovisningsprinciper skulle komma att gälla för enskilda personer
som driver jordbruk jiimfört med sådana jordbruk som i stiillet drivs i en
bokföringspliktig associationsform. Liknande synpunkter framförs av liim.1·11•relse11 i Ost('lgri1fa11d1· län och Srmsko rc•1·isorsa111/i111dcr som betonar att
reglerna på detta område bör vara likformiga för alla grupper av niiringsidkare.
8 ~·

Paragrafen innehåller best~immelscr om riikenskapsårct. Bestämmelserna
har kommenterats av ett par remissinstanser.
LRF framhåller att skiilet till att brutnCJ räkenskapsår kom att tillåtas i den
nya bokföringslagen var att boklöringsbyråerna annars skulle ha fått en alltför
ojiimn arbetsbelastning. För den praktiska tillämpningen har emellertid RSV
förklarat att det i princip inte skall vara möjligt att l~igga om r~ikenskapsåret
enbart av den anledningen att bokföringsbyråers arbetsbelastning iir ojiimn.
De hokföringsbyråer som arbetar med jordbruksbokföring iir enligt LRF
väsentligt färre iin de som arbetar med rörelsebokfiiring. Detta innebär enligt
LRF att byråernas arbetsbelastning i jordbruksfallct i avsevärt större
utsträckning iin i rörelsefallet påverkar behovet av brutna räkenskapsår.
Förbundet efterlyser ett principuttalande enligt vilket just detta motiv för
ändring av räkenskapsår skall viiga tungt.
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Denna paragraf innehåller vissa allm;inna hesLimmelser om ;irshokslut.
Hirslaget i andra s1\'Ck1·1 all :lrshnkslutet skall tagas in i en hunden bok
tårshokl har kritiserats av I.I</. Jordhrukshokfliring~lagen skall enbart tjiina
syft<:::t all ge underlag för taxeringen varför det enligt förbundet borde vara
möjligt <•tt hiir vara mindre rigorös iin vad man iir i elen nya hokforingslagen.
Atskilliga årsbokslut i jordbruk omfattar endast en sida och denna sida består
ofta av ett datablad. Det förefaller inte rimligt. anser fiirhundel. all denna
enda sida skall hehii\ a införas i en bunden bok. I sliillet borde det riicka med
all föreskriv:.i att databladet skall klistras in i hunden bok eller på annat \·is
förvaras pä het ryggande siit t. Förhu ndet föresl:'\r en iincl ring i lagtexten och all
diir endast anges att ~1rshokslutet skall förvaras pii betryggande siitt.
Lagrummet har kritiserats iiven frtm annat håll. Enligt lagförslaget skall
årsbokslutet skri\·as under av den redovisningsskyldige med angivande a\·
dagen för underskriften. Taxeri11g111iim11dsordfiira11d1'11as riksfiirh1111d anser att
om t d personer gemensamt driver ett jordbruk som ett enkelt bolag iir det
himpligt all båda skriver under årsbokslutet. En sådan ordning föreslås också
för det fallet att flera dödshodeliigare gemensamt driver ett dödsbos
jordhruksfastighet. Förbundet föreslår all lagtexten kompletteras med en
föreskrift av i princip samma innehåll som 11 *andra stycket sista meningen i
den nya hokföringslagen.
I0

~

Paragrafen innt.:hälkr \issa begreppsdefinitioner.
Ui11ssrrrcl.1·1·11 i :\la/111iih11s /lin efterlyser regler som anger hur anskaffningsv:irdet för hemmaprnducerat lager skall hestiimmas.

11-1.1

~~

Dessa paragrafer innt.:httller \'iirderingsregler för olika poster i halansriikningen.
Lii11.1·1·1rn'l11'11 1 0.1/Ngii1/a11ds lii11 anser det vara tveksamt om den viirdcringsmetod som innchiir att anlaggningstillg{mgar och omsiittningstillgångar
förtas upp till högst anskalfningsviirdet verkligen behövs i en lag som enbart
skall tillvarata de skattemiissiga intressena. Enligt liinsstyrelsen tillgodoses
dessa intressen häst genom att man sätter en lägsta griins för viirderingen av
tillg~lllgar. .Även lii11s.1rrrel1e11 i Alalmiih11.1 /ii11 har kritiserat dessa bestiimmelser fr{m principiella utgångspunkter. Liinsstyrclsen ifrågasiitter nlirnligen
om det finns anledning att över huvud taget skriva in \·iirderingsregler i en lag
sum skall reglera skyldigheten att föra räkenskaper som underlag IOr
taxeringen. Liinsstyrelsen erinrar i sammanhanget om att lägstreglcrna redan
finns i kommunalskattelagen och att högstregler iir motiverade endast om
lagen skall ta hiinsyn till horgeniirsintressena.
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Paragrafen inneh~\ller besUimmeber nm resultatriikningen och ett schema
for hur denna skall uppst~illas.
Som villkor for att fi1 anviinda en annan uppstiillningsform för resultaträkningen iin den som anges i schemat anser lii11s\/1.,-l'lse11 i ÖsrNgt'i1/a11ds län att
det i analogi med vad som g~illcrenligt den nya bokföringslagen bör uppställas
ett krav pä att mindre iin tio anstiillda skall ha varit sysselsatta i verksamheten.
En friiga av annat slag har tagits upp av lii11s.11_1.,.c/se11 i Malmiihus län.
Linsstyrelsen anser att om taxeringslagens bestiimmclscr om skyldighet att
liimna kontrolluppgifter kommer att bchällas iir det lämpligt att dela upp
verksamhetens intiiktcr i ytterligare varugrupper. Därigenom skulle
niimligen avstiimningen av komrolluppgif1ern;1 underliit1as.

15

~

Paragrafen inneh[1ller bestämmelser om balansräkningen och ett schema
för hur denna skall uppstiillas.
Enligt LRF talar praktiska skäl för all balansräkningens schema inte bör
delas upp i alltför många underrubriker. Det gör all befintliga rubriker måste
tiicka tämligen stora begrepp och all rubrikerna måste vara mycket klara och
entydiga. Förbundet pi1pekar all utredningen under rubriken ''Anläggningstillgångar" i det föreslagna balansschemat har blandat fast egendom med lös
egendom. Punkten 4 r·övriga inventarier") under denna rubrik bör enligt
förbundet flyttas och i stiillet ges benämningen ''Liisa inventarier".
Uinssl.\'rclwn i 01rcrgiirland1 liin påpekar att den pågående utvecklingen
frän mindre till stiirre brukningscnhetcr medför ett ökat behov av krediter
och upplåning. Det kan därför enligt J:insstyrclscn vara lämpligt att även föra
över elen nya bokföringslagens best~immelscr om ställda panter och
ansvarsförbindclser till jordbruksbokföringslagen.

Mot bakgrund av att skyldigheten att föra räkenskaper enligt utredningens
IOrslag har en annan innebörd än bokföringsskyldigheten enligt den nya
bokföringslagen bör enligt hovrdl/en över Skåne och Blekinge uttrycket
"bokföring" inte förekomma i benämningen på lagen. Ordet "jordbruksbokföring" anser hovrätten också vara missvisande eftersom aktiebolag, ekonomiska föreningar (sambruksföreningar) och handelsbolag, som driver
jordbruk eller skogsbruk, är bokföringsskyldiga enligt den nya bokföringslagen. Hovr~illen förordar att lagen får en rubrik som anger att bestämmelserna
i den gäller för enskilda jordbrukare och avser skyldighet att föra räkenskaper.
\1ed hiinsyn till den hiinvisning till balansräkning som förekommer i 30 ~ I
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mnm. taxeringslagen anser /,a111111<1rrä111·11 i .lii11kiipi11g all detta lagrum bör
omformas. Kammarriitten fi.ireslär all lagrummet skall inledas enligt
följande: "1 lar deklarationsskyldig fi.ir beskattningsilret varit skyldig all
uppriitta [irsbokslut - - - ."
La111/lruk.1s1rrl'ls1·11 foresl{ir att övergången till de nya bestämmelserna skall
fä ske ~uccessivt och att jordbrukarna ges tid att före i.ivcrgangcn inh~imta de
kunsk;tper som erfordras för att kunna uppriitta ett årsbokslut.
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