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chefenStatsrådet och
för Finansdepartementet

Regeringen bemyndigade beslut den 25 februari 1993 chefengenom
för Finansdepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt en

reglerna uppbörd skatt och socialavgiftergöra översynatt en av om av
dir. 1993:22.

Med stöd bemyndigande förordnades den 8 1993dettaav mars ex-
peditions- och rättschefen Nils särskild utredare.Dexe som

Som förordnades den 10 maj 1993 chefsrådmannen Johanexperter
Annell, skattedirektören Gun-Britt Björnqvist, kammarrättsassessorn
Ingrid Engquist, departementssekreteraren Karlson, kanslirâdetMatts
Kjell Olsson, kammarrättsassessorn Kjell Rempler och läns-numera
skattechefen Kerstin Tollerz, den 28 oktober 1993 Gunnardirektören
Johansson, den 17 maj 1994 chefskronofogden Christer Ljusberg och
den 19 december 1994 departementssekreteraren Torbjörn Boström.

Till sekreterare förordnades maj 1993den 1 kammarrättsassessorn
Valinder, majDag den 15 1993 byrädirektören SallnäsAnn Magnus-

och den oktober 1994 kammarrättsassessornl Marie-Louise Kraft.son
Utredningen, arbetar under Skattebetalningsutredningennamnetsom

Fi 1993:07, lämnade i juni 1994 delbetänkandet tidpunkter förNya
redovisning och betalning skatter och avgifter SOU 1994:87.av

Utredningen får härmed lämna andra delbetänkandeöver ett
Mervärdesskatt tidpunkter för redovisningNya och betalning SOU-
1995: 12.

Utredningsarbetethar bedrivits i samråd mednära Dettaexperterna.
markeras vi-form genomgående ianvänds de övervägandenattgenom

i betänkandet. Gunnargörs Förutom Johansson,expertensom som
särskilt yttrande, ställer sig bakom förslagdeavgett ett experterna som

läggs fram. särskildaDet yttrandet har fogats till betänkandet.

Stockholm i februari 1995

Nils Dexe

Marie-Louise Kraft

Sallnäs MagnussonAnn

Dag Valinder
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Sammanfattning

Förslagen kortheti

Redovisningsperioden för förkortasmervärdesskatt till månad fören
skattskyldiga i redovisardag mervärdesskatt för tvámánaderspe-som
rioder.

Mervärdesskatt skall redovisas och betalas den 20 i månadensenast
efter utgången redovisningsperioden.av

Räntevinsten for förslagen kan uppskattas till 900 mkrstaten av ca
år och den årliga budgetförstärkningen till 450 mkr. Det årper ca som

förslagen genomförs positivuppkommer engångseffekt statsbud-en
10 200 mkr. De ekonomiska konsekvenserna för de skatt-geten om ca

skyldiga beräknas minst statsñnansiellade effekterna.motsvara
Förslagen avsedda i kraftträda den l januari 1996.är att

Bakgrund och allmänna motiv

Skattebetalningsutredningens uppdrag såväl sakligär göraatt en som
lagteknisk reglerna redovisning ochöversyn betalning skat-av om av

och avgifter. övergripande syftetDet med översynen skapater är att
effektivt redovisnings- och betalningssystem.ett

Utredningsarbetet har inledningsvis riktats in direktapå skatter och
arbetsgivaravgifter. Sedan den tidigare pågående EG-anpassningen av
de indirekta skatterna avslutats har regeringen i december 1994 med-

utredningen i utredningsarbetet får indirektadeävengett att ta upp
skatterna. Regeringen har samtidigt frågorna betal-rörangett att som
ningstidpunkter för de indirekta skatterna bör redovisas förtur.med

Utredningen har tidigare behandlat redovisnings- och betalnings-
tidpunkterna för källskatt arbetsgivaravgifter,och delbetänkandetse
Nya tidpunkter för redovisning och betalning skatter och avgifterav
SOU 1994:87. Förslagen har lett till lagstiftning tillämpassom
fr.0.m. uppbördsåret 199596.

dettaI sammanhang behandlas motsvarande frågor såvitt avser mer-
värdesskatten.

Motiven till förtursbehandlingen betalningstidpunkterna förav mer-
värdesskatt statsfinansiella. Enligtär utredningens direktiv det vik-är
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möjligt. härtigt redovisning och inbetalning sker så tidigt I detatt som
statligaskall resultatet den be-sammanhanget vägas översynav av

talningstidpunkter utförts Riksgäldskontoret RGK och Riksre-som av
visionsverket RRV.

avgifterför betalning ochFrågan tidpunkterna skatter påäravom
förutformningenflera förbunden med samordnatsätt systemettav

Utgångspunkten i detta arbeteskatte- och avgiftsbetalningar. är att
enhetlighet för-uppbördssystemet skall effektiviseras ökad ochgenom

enkling. redovisnings- betalningstidpunkternaoch bestäms måsteNär
effekterna.beaktas både denna inriktning och de statsfinansiella

betalningHuvuddragen i för redovisning ochnyttett system av
skatter och avgifter skattekontosystem har klarnat. En be-ett nu- -

idömning kan därför inbetalningstidpunkternas plats så-göras ettav
beträffande utformningendant Hittills gjorda övervägandensystem. av

varjedet förfarandet visar det finnas förfallodagarbör tvåattnya
månad. bör till den indelningen periodisktDe knyta nuvarandean av
återkommande och betydande skatte- avgiftsbetalningar. Debiteradoch

arbetsgivaravgifter ioch innehållen preliminär skatt har dagsamt
naturligförfallodag i månaden, den 10. samordningenDen ärsamma

hänföras i förstaoch bör behållas. Till andra förfallodag bör dåen
hand betalningar mervärdesskatt.av

Redovisningsperioden till enmånadsredovisningövergång-

statliga betalningstidpunkter RGK och harDen RRVöversyn av som
genomfört visar inte från tvåmånadersredo-övergångänannat att en
visning till enmånadsredovisning mervärdesskatt möjlig. Iär grun-av
den det statsfinansiella skäl motiverar sådan Menövergång.är ensom
det finns effektivitetsvinster uppbördsadmi-hämtaäven att sett ur
nistrativ synvinkel. enmånadsredovisning för samtligaDessutom är
skattskyldiga inte beskattningsåret redovisningsperiodharsom som

konkurrensneutralt endast skattskyldiga driver handelän attmer som
med EG skall redovisa ord-och betala varje månad. Den nuvarande
ningen fråga utifrånmed olika redovisningsperioder har nyligen isatts
EG:s konkurrensregler.

Redovisningsperioden förkortadför mervärdesskatt föreslås därför
till månad för skattskyldiga i dag redovisar mervärdesskatt fören som
tvåmånadersperioder.

lO
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Redovisning och betalning den 20 månadeni efter redovisnings-senast
periodens utgång

Enligt RGK och finnsRRV det förutsättningar för tidigareläggningen
redovisnings- och betalningstidpunkten för mervärdesskatt. RGKav

och RRV företagäven små och företag med geografisktattanser
spridd verksamhet kan redovisa mervärdesskatt den 18 varje månad.
Vissa skattskyldiga har överskjutande ingående mervärdesskattsom en
fullgör för övrigt i dag sin redovisningsskyldighet någon de förstaav
dagarna efter redovisningsperiodens utgång.

Vid valet förfallodag för mervärdesskatten de statsfman-vägerav
siella effekterna En tidigareläggning betalningstidpunktentungt. av
leder till den möjlighet till kredit iatt det nuvarandesom ryms mer-
värdesskattesystemet i stället för hos får sökas på den gängsestaten
kreditmarknaden. Om till intressen borgenär be-statensman ser som

kreditriskengränsas skatt eller avgift skall betalas i anslut-näraom en
ning till utgången redovisningsperiod eller motsvarande.av en

En faktor måste beaktas vid valet redovisnings- ochannan som av
betalningstidpunkt deär skattskyldiga skall rimlig tidatt attges
åstadkomma korrekta redovisningar. Hänsyn måste också till detas
ekonomiska konsekvenserna för de skattskyldiga.

Mot bakgrund i första hand nämnda förhållanden föreslåsav att
redovisnings- och betalningstidpunkten för mervärdesskatt förläggs till
den 20 i månaden efter redovisningsperiodens utgång. Den nuvarande
utsträckta betalningsfristen under sommarperioden föreslås slopad.

Vid enmånadsredovisning mervärdesskatt och den 20 i månadenav
betalningsdag blir den genomsnittliga kredittiden 35 dagar. Isom

praktiken kommer kredittiden variera mellan 20 50 dagar.att -

Konsekvenser och ikraftträdande, m.m.

En övergång till månadsredovisning ökade årliga ränteinkomsterger
för bruttopå 450 mkr kalkylräntastaten 8 %. Tidigareläggningenca

betalningstidpunkten till den 20 i månaden efter redovisningsperio-av
dens utgång ökade årliga ränteinkomster ipå storleksordningenger
450 mkr brutto. Den sammanlagda långsiktiga årliga inkomstförstärk-
ningen för dvs. nettoeffekten dessa förändringarstaten, för denav
offentliga sektorn, kan beräknas till 450 mkr. Under genomförande-ca
året vidareuppstår positiv kassamässig engångseffekt för påen staten

10 200 mkr.ca
Konsekvenserna för de skattskyldiga består i ökade ränteutgifter om
900 mkr och likviditetsindragning 10 900 mkr. Kostnaderca en om ca

11
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för de skattskyldiga administrativa rutineruppkommer även attgenom
behöver ändras.m.m.

enmánadsredovisningFörslagen till mervärdesskattövergångom av
och tidigareläggning tidpunkten för redovisning betalningoch avav

föreslås i kraftmervärdesskatt träda den januari 1996.1
Utredningsarbetet vidare med den utformningengår närmare avnu

avgifter.för redovisning och betalning skatter ochett nytt systern av
Under det fortsatta arbetet kommer bl.a. fram förslag tilltasatt en ny
lagstiftning uppbördsområdet. Siktet inställt kommandepå påär att
förslag kraft vidskattekontosystem skall kunna träda iettom m.m.
årsskiftet 199798.

12
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Författningsförslag

till ändring iFörslag lag mervärdesskattelagenom
1994:200

1994:200Härigenom föreskrivs i fråga mervärdesskattelagenom
dels 14 kap. 13 § skall upphöra gälla,att att
dels kap. 8 10, 12 och 30 §§, kap. 2 och 21 §§14 15 samtatt c-

16. §§ följande lydelse.kap 1 och 15 skall ha

lydelse lydelseNuvarande Föreslagen

kap.14

En redovisningsperiod redovisningsperiodEnom- om-
fattar kalendermánader, fattar kalendermånad,två om omen
inget följer 8 9 ellereller inget följer 8 9annat annatav av a,

1010 Redovisningsperioderna är
ochjanuari februari, ochmars

april, och juli ochmaj juni,
septemberaugusti, och oktober

november och december.samt

8a§2
skattskyldigDen enligtärsom

kap.J 2 § första stycket 4 eller
eller5 enligt 3omsätter varor

kap. 30 skall redovisaa
skatten för redovisningsperioder

kalendermánad, inteom en om
följer andra stycketannat av

eller § andra5 meningen.av

1 Senastelydelse 1994:1798.
2 Senaste lydelse 1994:1798.

13



Författningsförslag 1995:SOU 12

Skattemyndigheten får medge Skattemyndigheten får medge
den i första stycket den skattskyldig enligt 1årsom avses som

redovisa skatten för helt kap. 2 § första stycket 4 elleratt 5
kalenderår förutsättningunder eller enligt 3omsätter varor

kap. 30 § med undantag föratt a
sådan skattskyldig isom avses
1 § andra stycket redovisaatt
skatten for helt kalenderår under
förutsättning att

den skattskyldige tillämpar kalenderår räkenskapsår,som
den skattskyldige bedriver verksamhet där beskattnings-en

underlagen för kalenderåret beräknas sammanlagt tilluppgå högst
200 000 kronor, och

den skattskyldiges omsättning enligt 3 30kap. §av varor a
tilluppgår högst 120 000 kronor kalenderår.per

Skattemyndigheten kan för För sådan skattskyldigen en som
skattskyldigviss besluta skall lämna särskild deklarationatt

redovisningsperioden tills vidare beskattningsunderlagentrots att
skall kalendermånad för beskattningsåret inte beräk-vara en

andrai fall sammanlagt överstigaäven ån som nasanges
8i det kan 2OO 000 kronor kan skattemyn-antas atta om

den ingående skatten dighetenregelmäs- besluta redovis-att
kommersigt ningsperioden,överstiga den i stället för vadatt

utgående skatten med minst i 8 skall ettsom anges vara
000I kronor varje månad. För helt beskattningsår.

sådan skattskyldig skallen som
lämna särskild deklaration trots

beskattningsunderlagen föratt
beskattningsåret inte beräknas
sammanlagt överstiga 200 000
kronor kan Skattemyndigheten
beslutaattredovisningsperioden,
i stället för vad isom anges
8 skall helt beskatt-ettvara
ningsår.

3 Senaste lydelse 1994:1798.

14
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Skattemyndigheten kan för Skattemyndigheten kan fören en
viss skattskyldig besluta viss skattskyldig beslutaatt att
redovisningsperioder redovisningsperiodenom en om en
eller månader får förkortas månadtvâ får förkortas tör-eller
eller förlängas med mindre längas med mindre antalett ett
antal dagar, skattskyldi-den dagar, den skattskyldigeom om

regelmässigt kort- regelmässigtupprättarkortperio-upprättarge
periodiska bokslut. diska bokslut.

Deklarationen skall lämnas Deklarationen skall lämnas in
den i andra5 månaden den 20 i eftermånadensenast senast

efter utgången den redovis- utgången den redovisnings-av av
ningsperiod deklarationen period deklarationensom som avser.

följeringet annatavser om av
13

fallI i § I fall §5 andra i 5 andrasom avses som avses
meningen skall meningendeklarationen skall deklarationen
lämnas in 35 dagar lämnas inefter den 20 i måna-senast senast

förvärvet. den efter förvärvsmdnaden.

3Oc§5
Den periodiska sammanställ- Den periodiska sammanställ-

ningen skall lämnas in till Riks- ningen skall lämnas in till Riks-
skatteverket. skallDen lämnas skatteverket. Den skall lämnas
in den i andra5 månaden in den 20 i månaden eftersenast senast
efter utgången den period utgången den periodav av som

sammanställningen sammanställningen Riks-som avser. avser.
Riksskatteverket får medge skatteverket får medge denatt att
den periodiska sammanställ- periodiska sammanställningen
ningen lämnas till lämnas till myndighet.annan myn- annan
dighet.

4 Senaste lydelse 1994:1798.
5 Senaste lydelse 1994:1798.

15
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kap.15

Om den skattskyldige har Om den skattskyldige har
lämnat deklaration inom den lämnat deklaration inom denen en
tid i kap. 12 eller tid14 i kap. 12 §14som anges som anges
13 § eller eller inom den tid iinom den tid som som anges

i beslutbeslut anstånd anstånd medett ett attanges omom
med deklaration, lämna deklaration,lämnaatt ettanses

beslut ha fattats i enlighetbeslut ha fattats i medettanses
enlighet deklarationen.med deklarationen.

Om deklaration inte har kommit till Skattemyndighetennågon
inom den tid i första stycket, skatten beslutettsom anges anses genom
ha bestämts till noll kronor. Kommer deklarationen till skattemyn-
digheten vid tidpunkt beslut i stället ha fattats ietten senare anses
enlighet med deklarationen, inte beslut omprövning harettom om
meddelats dessförinnan.

2l§
En sådan ändring be- sådan ändringEn be-ett ettav av

skattningsbeslut berör skattningsbeslut berörsom mer som mer
redovisningsperiodän under redovisningsperiod underänen en

beskattningsåret får hänföras till beskattningsåret fär hänföras till
den sista redovisningsperioden sistaden redovisningsperioden

beskattningsäret.under underDetta beskattningsåret. Detta
gäller under förutsättning gäller under förutsättningatt att
den tid inom vilkengått den tid inom vilkengåttut ut
deklarationen för sistaden deklarationen för den sista
redovisningsperioden under redovisningsperioden under
beskattningsåret skall lämnas beskattningsåret skall lämnas
enligt 14 kap. 1312 eller enligt kap. 1214

16
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16 kap.

betalasskatt skallbetalas Denskatt skallDen somsom
redovisningsperiodför vissviss redovisningsperiodför enen

dag dådenskall betalasbetalas den dag dåskall senastsenast
skall läm-deklarationendeklarationen skall läm- senastsenast

§ eller,12§ enligt 14 kap.enligt kap. 12 eller 1314 nasnas
enligt 14anstånd medgettseller, anstånd medgetts omom

dag dådenden kap. 14enligt kap.14 14 senastsenast
skall läm-deklarationendå deklarationendag senastsenast

anståndsbeslutet.enligtenligt anståndsbe-skall lämnas nas
slutet.

återbetalasskatt skallrestitutionsränta skall betalas påRänta som
ochenligt 8 § första stycket l

frånberäknas utgång-beräknas från RäntanRäntan utgång-
efterförsta månadenefter denden första månaden en aven av

för dendeklarationenfor den den dåden då deklarationen
redovisningsperiod skattenredovisningsperiod skatten avseravser

14 kap.skall lämnas enligtskall enligt 14 kap. 12lämnas
deklarationen lämnats12 Omeller 13 Om deklarationen

betalning gjortsellereller betal-lämnats senare omsenare om
iefter den tidpunktning gjorts efter den tidpunkt angessom

från1 beräknasberäknas räntani l ut-som anges
månadenden förstagångenfrån denutgångenräntan avav

deklarationen läm-efter den dåförsta månaden efter den då
gjorts. Rän-eller betalningdeklarationen lämnats eller nats

till och med denberäknasberäk-betalning gjorts. Räntan tan
återbetalas.månad då beloppetmed månad dåtill och dennas

gällerVid ränteberäkningenbeloppet återbetalas. Vid ränte-
uppbördslagen69 § 2beräkningen gäller 69 § 2 mom.mom.

1953:272.1953:272.uppbördslagen

1996.kraft januarilag träder i den 1Denna
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Inledning1

1 Utredningsuppdraget

dir. 1993:22 innefattarSkattebetalningsutredningens direktiv ett
reglernasaklig lagtekniskuppdrag såväl översyngöraatt aven som
övergri-och avgifter.redovisning och betalning skatter Detom av
effektivtskapapande syftet med kan sägasöversynen att ettvara

för och avgifter. Enligtredovisnings- och betalningssystem skatter
tidpunkter fördirektiven, finns återgivna i betänkandet Nyasom

1994:87, in-redovisning och avgifter SOUoch betalning skatterav
sammanfattningsvishuvuduppgifter i uppdraget.går flera Dessa är att

uppbördsförfarandet utarbetamed utgångspunkt i det nuvarande-
socialavgifterförslag till för direkta skatter och gemensamen

dis-uppbördslag och därvid särskild uppmärksamhetägna
frågorna,positionen, systematiken och de terminologiska

utarbeta förslag till för redovisning ochsamordnatett system-
inbetalning socialavgifter och därviddirekta skatter ochav

tidpunkterna förundersöka möjligheterna tidigareläggaatt
redovisning inbetalning,och
förutsättningslöst regler för beräkningoch föreslåpröva nya av-

avgifter,ochräntor
lämna förslag den preliminära skatten bättre skallhurom-

med den slutliga skatten,överensstämma
undersöka införa skyldighet för arbetsgivaremöjligheterna att en-

arbetsgivaravgifter vidredovisa källskatteavdrag och ocksåatt
förskottsbetalning lön,av

behövs ivilken eller vilka sanktioneröverväga typertyp av som-
föreslå bestämmelser detta.den uppbördslagen ochnya om

Till detta kommer uppgiften lägga fram förslag ändradeatt om
förutsättningar för anstånd med betala skatt eller avgift prop.att
199394: 151 vissa särskilda frågor tillämpningen reglernasamt om av

F-skattebevis bet. 199394:SkU20, 199394216.rskr.om
del samordnatEn central utredningsuppdraget utarbetaär att ettav

för avgifter.redovisning och betalning skatter och Behovetsystem av
samordning har sin grund i den bristande enhetlighet gäller förav som

19



Inledning 1995:sou 12

olika skatter och avgifter med avseende bl.a.på inbetalningsdagar,
redovisningsperioder, redovisningshandlingar, inbetalningskonton, på-
minnelse- och anmaningsrutiner sanktionssystem.samt

Utredningsarbetet skall enligt direktiven inledningsvis riktas in på
direkta skatter och arbetsgivaravgifter. Såvitt mervärdesskattenavser
och punktskatterna i direktiven resultatet vissa utredningarattanges av

EG-anpassning indirektade skatterna borde avvaktas innanom av
ställning till möjligheterna foga in dessa skatter iäventas störreatt ett
och enhetligt för redovisning och betalning skatter ochsystemmer av
avgifter.

frågaEn flerapå förbunden medsätt är utformningen ettsom av
samordnat för skatte- och avgiftsbetalningar och skallsystem som

särskiltövervägas tidpunkternaär för betalning skatter och avgifter.av
Med hänsyn till det här fråga mycketär skatte- ochatt storaom
avgiftsbelopp det enligt direktivenär statsfmansiell synvinkel viktigtur

redovisning och inbetalning sker tidigtså möjligt. Samtidigtatt som
pekas i direktiven på de betalningsskyldiga måste tillräcklig tidatt ges
för kunna lämna korrekt redovisning eller deklaration fåochatt en
fram nödvändiga medel. Enligt direktiven bör i det här sammanhanget

invägas resultatet den betalningstidpunkteröversyn för statligaav av
betalningsflöden på regeringens uppdrag utförts Riksgäldskon-som av

RGK Riksrevisionsverketoch RRV, Finansdepartementettoret dnr
646292 och 78093. direktivenI utredningen,sägs det inteatt om
bedöms olämpligt, bör redovisa de frågor inbetalningstid-rörsom
punkter med förtur.

Genom beslut den 8 december 1994 har regeringen efter fram-en
ställning från utredningen medgett den i utredningsarbetet fåratt ta

de indirektaäven skatterna. I beslutet utredningensägs börupp att
redovisa frågorna betalningstidpunkterrör för indirektadesom
skatterna med förtur. Det också delssägs gällande EG-regler påatt
detta område skall beaktas förslag i detta hänseendenär utarbetas, dels

det skall belysas hur motsvarande frågor hanteras i övrigaatt EU-
länder.

1.2 Arbetets uppläggning och bedrivande

En huvuduppgift i det pågående utredningsarbetet är, som nyss
nämnts, utarbeta förslag till samordnat för redovis-att ett ett system
ning och betalning skatter och avgifter och härvid undersökaattav
möjligheterna tidigarelägga tidpunkterna för redovisning ochatt
betalning. Utformningen uppbördssystem berör iett nytt stort settav
varje fråga utredningen har och såledesöverväga tid-ävenattsom
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därföravgifter. haroch Detbetalning skatterförpunkterna av
innaninbetalningstidpunkterfråganbehandlaolämpligtbedömts att om

ochför skatte-samordnatifall huvuddrageni systemnyttettvart
genomgånginledandeskönjas. Efteravgiftsbetalningar kunnat aven

därförutredningsarbetetuppbördsområdet harnuvarande ordning på
för sådantformernafinnariktats in på system.ettatt

redovisningförutformningenmedarbetetUnder systemett nyttav
tidigare-särskilt rörandeavgifter ochskatter ochbetalningoch enav

viavgiftsbetalningar harochför skatte-tidpunkternaläggning av
såvälvidare, påharRGK. Systemetochmed Riksbanken ettsamrått

kontaktervidlöpandeenskildheter, stämtsplan iövergripande avsom
med Utredningenockså samråttRSV. Vi harnivåer inomolikapå om

1991:09 ochFiindirekta skatternaEG-anpassning deteknisk av
har visidan härav1993:08. VidFiskattebrottsutredning1993 års
Bank-RFV, RRV,Riksförsäkringsverketkontakter med bl.a.haft

Postgirot Bank AB.ochBGC ABgirocentralen
betalningredovisning ochförihuvuddragenSedan ett nytt system

harklarnatskattekontosystemavgifterochskatter ett enav --
i sådantplatsinbetalningstidpunkternasbedömning kunnat göras ettav

församtidigt skapats ävenFörutsättningar har utanatt sam-system.
frågortill vissaställningskattekontosystemband med ta omett

bakgrund bl.a.avgifter. Motochbetalning skattertidpunkter för avav
tidigarelägg-fråganbehandladirektivenidet attsagts om enomsom
vissa förslagredovisade viförturmedinbetalningstidpunkternaning av

betal-redovisning ochförtidpunkterdelbetänkandet Nyaiden delen i
Eftersom den1994:87. närmareavgifter SOUochning skatter ut-av

betalning skatterredovisning ochförformningen nytt systemett avav
emellertid för-begränsadeshänseenden återstår,avgifter i olikaoch

iden 10betalningstidpunkten tilltidigareläggningslagen till aven
januari 15 föri denmånaden

preliminär F-skatt,-
särskild A-skatt,-

tillkommande skatt,kvarstående och-
preliminär skatt,innehållen-

utomlands bosatta,försärskild inkomstskatt-
mil.,artisterutomlands bosattainkomstskatt försärskild samt-

forvärvsinkomstervissasärskild löneskatt påsocialavgifter och som-
arbetsgivare.betalas av

bestämmelsertydligareförslag tillpresenteradesSamtidigt om
förskotts-arbetsgivaravgifter vidredovisningskatteavdrag och av

betalning lön.av
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De förslag lades fram i delbetänkandet har lett till lagstiftningsom
under hösten 1994 prop. 199495 292, bet. 199495:SkU12, rskr.
199495 156.:

Delvis parallellt med vårt utredningsarbete har på regeringens upp-
drag RSV gjort översyn betalningsfristerna för punktskatter.en av
Uppdraget redovisades den 30 september 1994 F 1943138. På grund-
val denna översyn har beslut fattats tidigareläggning be-av om en av
talningstidpunkterna for punktskatterna på tobak, alkohol, energi och
lotterier från den 25 till den 20 i månaden efter redovisningsperiodens
slut prop. 199495:92, bet. 199495:SkU12, rskr. 199495:l56. De

bestämmelserna skall tillämpas fr.0.m. den juli1 1995. I motivennya
anfördes regeringen inte beredd i dettaatt skede gå längre iattvar
fråga förkorta fristen för redovisningatt och betalningom av
punktskatterna ville avvakta resultatet Skattebetalningsut-utan av
redningens arbete prop. 45.s.

Genom regeringsbeslutet rörande vårt utredningsuppdrag och de
indirekta skatterna finns förutsättningar övervägaattnu ett nytt
sammanhållet för redovisning och betalning direktasystem ochav
indirekta skatter arbetsgivaravgifter Betalningstidpunkternasamt m.m.
för de indirekta skatterna skall härvid behandlas med förtur. Vi tar nu

denna fråga såvitt mervärdesskatten.upp avser
Betalningsfristerna for punktskatterna har nyligen ochövervägts i

vissa fall begränsats. Eventuella ytterligare begränsningar kräver
särskilda överväganden lämpligen bör ske i ettsom senare samman-
hang.

Utredningsarbetet gär vidare med den utformningennärmarenu av
för redovisningett och betalningnytt system skatter och avgifter.av

Under det fortsatta arbetet kommer bl.a. förslag till lagstiftning påny
uppbördsområdet utarbetas.att
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bakgrund2 Allmän

betalningstidpunkterRedovisningsperioder och2.1

ordningnuvarandeenligt

förfaller1994:200, MLmervärdesskattelagen16 §Enligt kap. 1
redovisningmeddå deklarationtill betalning den dagmervärdesskatt

skall lämnas. Re-redovisningsperiodmervärdesskatt för viss senastav
huvudregeln ka-enligt tvåför mervärdesskattdovisningsperioderna är

-juni, juliapril, majjanuari februari,lendermånader, mars -- -
kap.december 14och novemberaugusti, september oktober ---

mervärdesskattredovisningHuvudregeln för är8 § ML. attav
eftermånaden utgångenden 5 i andradeklaration skall lämnas senast

Omförsta stycket ML.14 kap. 12 §redovisningsperiodenav
30till ända denredovisningsperiod gårdeklarationen den somavser

13 §20 augusti 14 kap.denjuni skall deklarationen lämnas senast
stycket MLkap. 1 § andraskattskyldig enligt 14ML. Den ärsom

varjedeklaration föri särskildemellertid redovisa skattenskall en
bestämmelseSkattskyldigheten enligt dennaförvärv. avser gemen-

punktskat-transportmedel eller förvärvskapsinterna förvärv avav nya
35 dagarfall skall deklaration lämnastepliktiga dessaI senastvaror.

ochML.och § andra stycket Frånefter förvärvet 14 kap. 5 § 12
bestämmelservidare särskildamed den januari 1995 gäller1 om

medbedriver handelför skattskyldigaredovisningsperiod de som
skattskyldiga skallbygger deEG-länder. Bestämmelserna påandra att

8 §månad 14 kap.redovisningsperioderredovisa skatten för aom en
mervärdesskattenredovisaMöjlighet finns emellertid ocksåML. att

skattskyldigeförutsättning denför gäller underkalenderår. Detta att
bedriver verksamhethantillämpar kalenderår räkenskapsår, att ensom

sammanlagtför kalenderåret beräknasdär beskattningsunderlagen
EG-omsättningenden årligatill högst 200 000 kr ochuppgå att av

8 § ML.120 000 kr 14 kap.till högstuppgår avaror
Även 8 § kan Skattemyn-fall i 14 kap. MLi andra än aangessom

tillsredovisningsperiodenskattskyldig beslutadigheten för viss atten
ingående skattendenvidare månad det kanskall antas attvara en om

000 kr varjemed minst löverstiga den utgående skattenkommer att
deklarationsärskildskattskyldig skall lämnamånad. För sådan som

beskattningsåret inte beräknasförbeskattningsunderlagentrots att
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sammanlagt överstiga 200 000 kr kan Skattemyndigheten besluta att
redovisningsperioden skall helt beskattningsår 14 kap. 9 §ettvara
ML. Redovisningsdagen för dessa skattskyldiga fr.o.m. den 1är
januari 1995 den 5 februari.

2.2 Bakgrunden till valet nuvarandeav
redovisningsperioder och betalningstidpunkter

Genom lagen 1968:430 mervärdeskatt GML, trädde i kraftom som
den 1 januari 1969, den allmänna varuskatten omsättnings-ersattes
skatten med indirekt beskattning. Redovisningsperioderna fören ny
omsättningsskatten två, fyra månader, med månadertvåvar resp. sex

normaltid. Skatt endast i sista ledet i produktionskedjantogs utsom
och företagen hade alltså inte ingåendenågon omsättningsskatt. Inbe-
talning skedde den 18 i månaden efter redovisningsperiodens utgång.
Företagen fick viss ersättning för sin medverkan i administrationen av
inbetalning skatten.av

Även för mervärdesskatten skulle huvudregel två månadersom vara
redovisningsperiod. I vissa fall kunde emellertid redovisning ske per
tertial, halvår eller helt år. frågaI medverkan i skatteuppbördenom
anförde departementschefen i lagstiftningsärendet kostnaderatt som
föranleds skyldigheten uppbära och redovisa indirekt skatt tillattav

i princip borde betraktas kostnaderstaten i verksamheten ochsom
kompenseras på andra kostnadersätt prop. 1968:100samma som s.
44 Han ansåg det inte heller möjligt i praktiken konstrueraatt ett
ersättningssystem ersättning motsvarande faktiska kostnader.som gav
Departementschefen ansåg därför någon ersättning inte skulle utgå.att
Vid riksdagsbehandlingen anslöt sig utskottet till uppfattningen att
särskild kostnadsersättning inte borde utgå med hänsyn främst till de
administrativa svårigheter ersättningsförfarande skulle medföraettsom
bet. 1968:BeU45 90 Emellertid ansåg utskottet skäl talades. att
för de skattskyldiga på något kompenseradesatt sätt för borttagandet

den förmånen. Enligt utskottet metoden förlänga tiden frånav attvar
redovisningsperiodens tillutgång dess inbetalning skulle skeatt en
lämplig åtgärd, eftersom detta samtidigt till godosåg önskemål redo-av
visningsteknisk När inbetalningstidens längd fastställdesart. tog man
hänsyn dels till den tidigare utgående kostnadsersättningens storlek,
dels till den genomsnittliga räntevinst de skattskyldiga kom göraatt
vid senareläggning tidpunkten för skatteinbetalning. Såledesen av
förlängdes tiden för inbetalning från 18 dagar till 35 dagar, dvs. till
den 5 i andra månaden efter utgången redovisningsperioden.av
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Vid ändringar i GML 1979år utmönstrades tertial redovis-som
ningsperiod. Samtidigt medgavs inbetalning avseende redovisnings-att
perioden juli december eller helt kalenderår fick ske den 5senast-
april nästföljande grundadesår. Detta på redovisningstekniska skäl.
Dessutom redovisning periodenavseende maj juni fickattangavs -
lämnas den 20 augusti, vilket motiverades svårigheter för desenast av
skattskyldiga redovisa betalaoch i anslutning till semesterperioden.att

Reglerna redovisningsskyldighetens inträde för vilkenom anger
redovisningsperiod skallmervärdesskatt redovisas. Enligt äldre be-
stämmelser sammanföll tidpunkten for inträde skattskyldighet ochav
redovisningsskyldighet. Flertalet skattskyldiga tillämpade ursprungli-

kontantmetoden. innebar skattskyldighetenDen inträdde närattgen
betalning flöt in kontant eller skedde. Betalningsdagennär uttag av-
gjorde och med vilket belopp skatt skulle tillkomstenutgå. Föreom

den gällande bokföringslagen 1976: 125 flertalet skattskyl-av nu var
diga inte bokföringsskyldiga. De inte bokföringsskyldigasom var
kunde sina inkomstdeklarationer efter kontantmässigaupprätta grun-
der. sambandI med bokföringslagen kom till knöts redovisnings-att
skyldigheten för mervärdesskatt till bestämmelserna bokförings-om
mässig redovisning, dvs. redovisning mervärdesskatt skall ske närav
affärshändelser bokförs. bokföringsmässigaDen redovisningen av
mervärdesskatt kan fullgöras enligt endera tvâ redovisningsprin-av
ciper, faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden. Från och med den
l januari 1981 faktureringsmetodenär huvudregel prop. 197879:141

42. Möjlighet i vissa fall redovisa mervärdesskatt enligt kontant-atts.
metoden behölls emellertid.

I december 1982 lämnade Skattekreditutredningen betänkandeett
Ds B 1982:12 med förslag förkortad kredittid vid uppbördom av
mervärdesskatt. Utredningen föreslog redovisningsperioden föratt
mervärdesskatt skulle förkortas från månader tilltvå månad fören
skattskyldiga med skattepliktig omsättning femöverstegen som
miljoner kronor Utredningen föreslogår. vidare betalnings-attper
perioden skulle förkortas så den sista betalningsdagen med vissaatt
undantag blev den 25 i eftermånaden redovisningsperiodens utgång.
Förslaget ledde emellertid inte till lagstiftning.

I samband med reformeringen inkomst- och företagsbeskatt-av
ningen år 1990 reformerades de indirekta skatterna prop.även
198990: 1 l 1. Mervärdesskatten ändrades bl.a.på så redovis-sätt att
ning skatten skall ske för all skattepliktig omsättning någonutanav
nedre Om den skattepliktigagräns. omsättningen inte överstiger
200 000 kronor skallår emellertid skatten redovisas i denper
skattskyldiges självdeklaration. Möjligheten redovisa mervärdes-att

25



Allmän bakgrund 1995:12sou

skatt med redovisningsperiod halvt beskattningsårett togsen om
samtidigt bort.

Den mervärdesskattelagen ML i kraft den julilträttnya som
1994 innefattade inte ändringar redovisningsperiodernågra eller be-av
talningstidpunkter i aktuellt 199394:99,hänseende prop. bet.nu
199394:SkU29, rskr. 1993942170, SFS 1994:200.

I samband med Sveriges medlemsskap i infördes fr.0.m. denEU
januari 1995 EG-anpassadl beskattningsordning för mervärdesskatten

prop. 199495:57, bet. 199495:SkU7, rskr.199495:15l. Lagstift-
ningen ändrades bl.a. till vida mervärdesskatten redovisasså skallatt
för enmånadsperioder för skattskyldiga bedriver handel med EG.som
Skälet härtill i första hand den tvåmånadersredovisning,attvar som
tillämpats huvuddelen de skattskyldiga, inte kunde förenas medav av
det krav lämna periodiska sammanställningar handeln med EGöveratt

införts den EG-anpassade lagstiftningen. normalfalletIsom genom
skall sammanställningarna redovisas kvartalsvis, de får i vissa fallmen
redovisas för kalenderår.

2.3 Beskattningsordningen inom EG

Som förutsättning för medlemsskap i gällerEU landet skall haatten
mervärdesskattesystem. Ett sådant krav infördes 1967redan årett

det s.k. första mervärdesskattedirektivet. främsta skäletDetgenom var
genomförande marknad krävde likartadeatt ett av en gemensam
i medlemsländerna för de generella omsättningsskatterna. Ettsystem

skäl gemenskapens verksamhet till övervägande delannat attvar
finansieras medlemsländerna betalar avgift motsvarandeattgenom en

viss procentandel omsättningen sådana och tjänsteren av av varor som
enligt de bestämmelserna skall mervärdebeskattas.gemensamma

Genom det sjätte mervärdesskattedirektivet från 1977 har detår
skattebelagda området i princip harmoniserats. När det gäller skatte-

har emellertid någon fullständig harmonisering intesatserna ännu
skett.

Redovisningsperioderna för mervärdesskatt kan enligt det sjätte
mervärdesskattedirektivet bestämmas till månad, månadertvå elleren

kvartal. En redovisningsperiod kan längst omfatta år.ett ettsom
Deklaration skall lämnas inom tidsrymd land bestämmer,en som resp.

inte månader efter redovisningsperiodensän två utgång.men senare
Betalning skall ske samtidigt med deklarationen skall lämnas.att

ÄvenAnnan betalningstid kan bestämmas land. interimsbetal-av resp.
ning kan krävas.
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Förutom den vanliga redovisningen införs under övergångsperioden
krav särskildapå kvartalsredovisningar för möjliggöraett skat-att en

tekontroll varuförsäljningen mellan medlemsländerna. Kvartalsredo-av
visning skall lämnas samtliga skattskyldiga säljer tillav som varor en
köpare i EU-land. Medlemsländerna får själva bestämmaett annat när
företagen skall lämna dessa redovisningar och i vilka former detta
skall ske. Uppgifterna skall emellertid tillgängliga för andra med-vara
lemsländers skattemyndigheter inom frånmånader utgångentre av

kalenderkvartal. Den inte lämnar kvartalsredovisning påförsresp. som
sanktionsavgift.en

2.4 Beskattningsordningen i andra EU-länder

Beskattningsordningen i Sverige har redovisats i det tidigare se av-
snitten 2.1 och 2.2. I det följande redogörs kortfattat för den beskatt-
ningsordning gäller i andra EU-länder såvitt redovisnings-som avser
och betalningstidpunkterna för mervärdesskatt. Undantagsbestämmel-

i många fall kompletterar huvudregler redovisning och be-ser som om
talning har här utelämnats.

Belgien

Redovisningsperioden for mervärdesskatt i normalfalletär månad.en
Skattskyldiga med omsättning inte överstiger 20 miljoner BFRen som
1993 kan ha redovisningsperiod kvartal.etten om

Redovisningsskyldigheten skall fullgöras 20den i månadensenast
efter redovisningsperiodens utgång.

Betalning skall erläggas samtidigt med deklaration lämnas. Skatt-att
skyldiga lämnar redovisning kvartalsvis måste emellertid görasom
månatliga betalningar i förskott med tredjedel skattebeloppet fören av
föregående kvartal.

Danmark

Redovisningsperioden huvudregelär månader. För vissatresom
branscher inom skogs-, jordbruks- och ñskenäringen tillämpas en
redovisningsperiod månader.om sex

Deklarationen skall regel lämnas den 10 i andrasenastsom
månaden efter redovisningsperiodens utgång. För den redovis-vars
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tvådeklaration lämnasskallmånaderningsperiod senastär sex
redovisningsperiodens utgång.månader 20 dagar efteroch

redovis-medsambanderläggas ii normalfalletBetalning skall att
branscherspeciellaFör deningsskyldigheten fullgörs. nysssom

betalning.gäller särskilda reglernämnts om
kalenderkvartalför varjeskallKvartalsredovisning lämnas senast

speciellakvartalets utgång. Iaktuellamånaden efter det10 i andraden
sexmånadersperiodförstället få lämnasredovisning ifall kan sådan en

för helteller år.ett

Finland

månad.Redovisningsperioden är en
i andraden 15betalasoch skattenDeklaration skall lämnas senast

redovisningsperiodens utgång.månaden efter

Frankrike

ocksåkannormalt månadRedovisningsperioden är ettvaramenen
Även skatteplikti-förekommitinte hardetkvartal eller helt år.ett om

redovisning lämnas.skalltransaktioner under periodenga
15 ochfullgöras mellan denskallRedovisningsskyldigheten ut-

exaktaDenredovisningsperiodens utgång.eftermånadengången av
mervärdesskatt.registreringsnumret tilltidpunkten bestäms av

redovisning lämnas.samtidigtSkatten skall betalas som

Grekland

beroendemånaderellerRedovisningsperioden antingen tvåär treen,
frågaskattskyldigavilken kategori detpå är om.

redovisningsperiodför ärpreliminär deklaration skall, denEn vars
redovisningsperio-efter25 i månadenmånad, lämnas densenasten

tvåmånadersredovisning skalltillämpardens utgång. För den som
redovisarför denmånad ochdeklaration 20lämnas den somvarannan

tredje månad.deklaration lämnas den 15for månader skalltre var
vissdeklaration vidslutligårligDet skall också lämnas enen - -

kategorivilkenutifråntidpunkten bestämsfastställd tidpunkt. Den
skattskyldiga redovisningsskyldigheten avser.
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Betalning skall samtidigtgöras den preliminära deklarationensom
lämnas. Dessutom skall ytterligare 15 det redovisade belop-procent av

betalas i förskott.pet

Irland

Redovisningsperioden i normalfalletär två månader. Den regel-som
mässigt har mervärdesskatt återfå kan lämna redovisning för varjeatt
månad. Skattskyldiga med låg omsättning kan medges redovisa föratt
helt år.

Deklaration skall lämnas den 19 i månaden efter redovis-senast
ningsperiodens utgång.

Betalning skall ske samtidigt deklarationen lämnas.som
Kvartalsredovisning skall lämnas för varje kvartal, skattskyl-men

diga kan tillåtas redovisa varje månad eller för heltatt år.

Italien

Redovisingsperioden är år.ett
Deklaration avseende samtliga transaktioner under föregående år

skall lämnas den 15senast mars.
Periodiska betalningar måste den 18göras i varje månad. Under

vissa förutsättningar kan betalning få varje kvartal,göras den 3 i
månaden efter kvartal. Om det i samband med den årligaresp. att
deklarationen lämnas återstår mervärdesskatt betala skall dettaatt
belopp betalas den 5 följande år.senast mars

Luxemburg

Redovisningsperiodens längd iär normalfallet månad. Redovis-en
ningsperioden kan också under vissa förutsättningar månadertrevara
eller helt år.

Den har redovisningsperiod eller månader skallsom en treom en
lämna deklaration den i14 påföljande månad. För densenast vars re-
dovisningsperiod heltär skallår deklaration lämnas den 1senast mars
påföljande år.

Mervärdesskatten skall betalas samtidigt redovisningsskyldig-som
heten fullgörs.
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Nederländerna

helteller årmånad, månaderantingenRedovisningsperioden är treen
må-Normalperiodenomsättning. ärskattskyldigesdenberoende tre

nader.
redovisningsperiodenseftermånadlämnas inomDeklaration skall en

utgång.
deklarationtidpunktvidBetalning skall erläggas senast somsamma

skall lämnas.

Tyskland

mervärdesskattenmånad. OmregelRedovisningsperioden är som en
föri stället lämnasredovisningvisst belopp kanunderstiger ettett
därförskattskyldiga måstepreliminära. Dekvartal. Redovisningarna är

redovisningar.lämna årligadessutom
månaden10 idenskall lämnaspreliminär deklarationEn senast

redovisarskattskyldige påDenredovisningsperiodens utgång.efter
skallvilken skattsjälv räknaoch skallfastställt formulär ut som

31 maj åretdenskallredovisningen lämnasbetalas. årligaDen senast
efter beskattningsåret.

skall erläggasredovisningpreliminärgrundasBetalning ensom
grundasbeloppredovisningen skall lämnas. Ettsamtidigt somsom

från den tid-veckorinom fyraskall betalasårliga redovisningenden
redovisning skall lämnas.punkt då denna

inom tio dagarvarje kvartalförKvartalsredovisning skall lämnas
redovisning lämnasfall kan sådankvartalet. I någraefter utgången av

för helt år.ett

Spanien

redo-mervärdesskatt lämnaregistrerade tillallaprincip skallI ärsom
kalender-för varjei del fallkalenderkvartal ochvisning för varje en

dentransaktioner underförekommit någramånad, det haroavsett om
aktuella perioden.

efter utgången20 i månadendenRedovisning skall lämnas senast
fårförkvartalsredovisningen åretsistaredovisningsperioden. Denav

januari.30lämnas densenast
där kopiorårlig redovisninglämnaSkattskyldiga skall också aven

bifogas.redovisningarårets måste
fullgörs.redovisningsskyldighetensamtidigtBetalning skall ske som
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Portugal

Redovisningsperioden antingenär eller månader beroende påtreen
den skattskyldiges omsättning.

Om redovisningsperioden är månad skall deklaration lämnasen
den sista dagen i andrasenast månaden efter redovisningsperiodens

utgång. Deklaration avseende oktober månad skall emellertid lämnas
den 20 december. Närsenast redovisningsperioden är månadertre

skall deklaration lämnas den 15 i andra månaden eftersenast redovis-
ningsperiodens utgång.

Skatten skall betalas vid tidpunktsenast redovisnings-samma som
skyldigheten fullgörs.

Storbritannien

Mervärdesskattesystemet i Storbritannien är s.k. self-assessement-ett
dvs. den redovisningsskyldigsystem, är för mervärdesskatt skallsom

preliminära deklarationer varje månad. Skattskyldigage med låg
omsättning får emellertid redovisa varje kvartal. I samband med att
den preliminära deklarationen lämnas åligger det den skattskyldige att
själv beräkna skatten och betala den. Om den ingående skatten har
överstigit den utgående återbetalas den överskjutande skatten efter
ansökan.

En definitiv mervärdesskattedeklaration skall den 31senastges
maj året efter beskattningsåret. Denna tidpunkt densammaär som
självdeklaration skall lämnas.

Österrike

Mervärdesskatt redovisas månatligen. Dessutom skall årligen
mervärdesskattedeklaration den 31 för det föregåendeges mars
årets transaktioner.

Skatten skall betalas den 10 i den andrasenast månaden efter
transaktionsmånaden.
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3 Riksgäldskontorets och Riksrevisions-

verkets översyn statliga betalnings-av

tidpunkter

3.1 Uppdraget

I 199192 års budgetproposition anfördes det borde görasatt en
översyn in- och utbetalningstidpunkter för de statliga betalningarna.av
Syftet skulle pröva gällande tidpunkteratt optimala förvara om var

från kassahållningssynpunkt.staten Följande principer borde enligt
uttalanden i propositionen vägledande vid prövningvara en av
betalningstidpunkterna prop. 1991922100 bil. 1 48s.

In- och utbetalningstidpunkter bör väljas så räntekost-att statens-
nader minimeras.

Utbetalning bör ske före den tidpunkt då betalningsmottagaren-
skall erhålla medlen.

Tidigareläggning utbetalning för minska det aktuella bidragetattav-
eller utbetalningen bör tillämpas.

Senareläggning inbetalning för den betalningsskyldigeav att ge-
kompensation för administration statliga betalningar bör ske.av

Uttalandena i propositionen föranledde inte några erinringar vid
riksdagsbehandlingen bet. 199192:FiU20 57, rskr. l99l92:128.s.

I maj 1992 lämnade regeringen Riksgäldskontoret RGK och Riks-
revisionsverket RRV i uppdrag i enlighet medatt angivnanyss
principer göra översyn in- och utbetalningstidpunkter för statligaen av
medelsflöden. Förslag till förändringar betalningstidpunkter skulleav
åtföljas uppskattning ränteeffekterna förav meden anledningav staten

förslagen. Vidare borde effekterna förslagenav för betalarna ochav
betalningsmottagarna redovisas.

3.2 Redovisningen uppdragetav

RGK och RRV redovisade resultatet översynen statliga betal-av av
ningstidpunkter i två lämnades tillrapporter över regeringen densom
21 december 1992 den 5 februari 1993 dnr Fi 646292 Firesp. resp.
78093.
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betalnings-för hurprinciperredovisasden förstaI rapporten
kostnader. Ettminskasyfteiskall bestämmas statenstidpunkter att

utbetalningarin- ochintedockbetalningsflöden, avantal stora
ändradetillutarbetatsförslagochstuderatsharmervärdesskatt,
för be-periodicitetändradvissa fallibetalningstidpunkter samt
ändradetillförslaginnehållerandratalningar. Den rapporten

mervärdesskatt.återbetalningochuppbördförtidpunkter av
betalnings-statligaÖversynen handförstairiktats in påhar stora

periodiciteterellerbetalningstidpunkternuvarandedärströmmar
betalningsströmmarDeförofördelaktigaförefallit somstaten.

arbets-A-skatt,preliminärinbetalningarbl.a.studerats avavser
preliminärförvärvsinkomster,vissalöneskattsärskildgivaravgifter,

stämpelskatt,lotteriskatt,sjömansskatt,mervärdesskatt,F-skatt,
utbetalningargrupplivförsäkringarförpremieskatt samtsärskild av

mervärdesskatt.
för-nuvarandemotiven tillharöversynsarbetetförInom ramen

längremotiv intedär dessainbetalningarundersökts. Förhållanden
falli andraochundersökningarfallvissahar ihållbara enansetts

administrativfråndettidigaremyckethurgjortsbedömning av
harutbetalningarinbetalningarna. Förläggamöjligtsynpunkt är att

bedömningprincipernagivnaförutgångspunkt de översynenmed en
ske.börutbetalninggjorts närav

friståendeanlitatoch RRVRGKhar ettmedsamband översynenI
undersökavarithärvidSyftet harSynergetica AB. attkonsultföretag,

arbetsgivaresförtidpunktendelstidigareläggamöjligheterna att
sjömansskatt,A-skatt,preliminärinbetalningredovisning och av

särskilduppbördendelsarbetsgivaravgifter,ochkvarstående skatt av
rutiner ochavseendeintervjuatshararbetsgivareantalpremieskatt. Ett

ochskatterinbetalningochberäkningföradministrativa avsystem
ändring-förförutsättningarnabedömningararbetsgivaravgifter. De av

utifrånenbartskettgjorts harbetalningstidpunkternafrågai somomar
de finan-tilltagitsinteharHänsynhanteringen.administrativaden

undersökning harmotsvarandeinbetalarna. Enföreffekternasiella
Resul-mervärdesskatt.betalningredovisning ochfrågagjorts i avom

och RRV:sRGK:stilli bilagorundersökningarna presenterastatet av
rapporter.
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3.3 Riksgäldskontorets och Riksrevisionsverkets
förslag till betalningstidpunkter förnya
mervärdesskatt

I det följande redogörs kortfattat för RGK:s och RRV:s översyn av
betalningstidpunkterna för mervärdesskatt. RGK och RRV föreslår
sammanfattningsvis redovisningsperioden föratt mervärdesskatt som
huvudregel skall månad och skatten skall betalasattvara en senast

Återbetalningden 18 varje månad. mervärdesskatt föreslås ske denav
7 och 22 varje månad.

Noteras bör riksdagen efter det RGKatt och RRV redovisat sittatt
uppdrag har beslutat ändringar redovisningsperioden förom av
mervärdesskatt övergång till enmånadsredovisning förgenom en
sådana skattskyldiga driver handel med EG prop. l99495:57,som
bet. 199495:SkU7,rskr. l99495zl5l, SFS 1994:1798.

3.3.1 Allmänna utgångspunkter

Som teoretisk grund för bestämma periodiciteten föratt löpande inbe-
talningar utgår RGK och RRV från den s.k. lagerhållningsteorin. Det
betyder räntekostnaderatt ställs istatens relation till övrigastatens
kostnader grund ändrade betalningstidpunkter.av

Enligt principen betalningstitlpunkter böratt väljas så att statens
räntekostnader minimeras RGK:sär och RRV:s utgångspunkt inbe-att
talning skall ske så den betalningsskyldigesnart har medlen till-
gängliga. Men enligt myndigheterna måste samtidigt kost-statens
nadsökning för administration för uppbära inbetalningenattm.m.
ställas i relation till räntevinst till följdstatens ändrad betalnings-av en
tidpunkt. Mot bakgrund härav härleds från kassahållningssynpunkten
optimal tidpunkt för inbetalning. Resultatet denna beräkningav
kompletteras med bedömning de konsekvenser de ändradeen av som
betalningstidpunkterna får för inbetalarna. En rimlighetsbedömning av
effekterna för inbetalarna görs. I de fall dessa effekter bedömts som
orimliga har den för optimala periodicitetenstaten justerats. En
senareläggning sådan optimal tidpunkt bör enligt RGK ochav en RRV
i överensstämmelse med de givna principiella utgångspunkternaen av
inte motiveras den betalningsskyldigeatt skall kompenserasav för
administrationen betalningar tillav staten.

RGK och RRV konstaterar tidpunkterna för deatt största betal-
ningarna har gällt sedan lång tid och sannolikt inte varit föremål för
några överväganden och anför bl.a. följande. Motivennya till val av
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Arbetsbe-administrativ karaktär.praktiskvaritbetalningsdag har av
mycketibetalningsdagvaletharpostkontorenlastningen på styrt av
in. Ettaldrighar vägtsKassahållningsaspekterutsträckning.stor
betalatsharpensioner. Dessautbetalningarnaexempelbelysande är av

infördes. När1914 dåsedanända årmånadenmitten systemetiut av
anpassades1947fastställas årskullebarnbidragförutbetalningsdagen

skullepensionsutbetalningarnakollision medtidpunkten så att
källskat-förinbetalningsdagvaletgälldeundvikas. Detsamma av

diskussionerna1947införandet årsedanändadärteuppbörden
postkontorenstillkunnaskulletill hur hänsyn taskoncentrerats

betalaspensionernabl.a.tillarbetsbelastning, dvs. när ut.
denkassahållningsaspektenRRVRGK ochenligtdagens lägeI är
ochbetalningstidpunktssystemnuvarande post-väsentliga. Det som

behövakommermyndigheterna attbyggtbankväsendet anserupp
tillgrad koncentrerasi högkommerBetalningstidpunkternaändras. att

kassahållningennödvändigt förDettai månaden. ärperioder attvissa
föreslåsRRV:sochRGK:sförbättras. I rapporterskalli staten
syfteivarandraefterplacerade attbetalningsdagar äremellertid som

förslagenSammanfattningsvis innebärkollisioner.undvika en
finansielltilladministrativt synsättpraktisktfrånkursändring enett

kassahållningsprinciper.byggdstyrning på

mervärdesskattförBetalningstidpunkter3.3.2

RGK:stillbakgrundenkanmervärdesskattbetalningarfrågaI avom
följandesammanfattas sätt.slutsatseröverväganden ochoch RRV:s

därmedoch1969infördes år ersattemervärdesskattenNär om-
redovis-månaderbehålla tvåtillmotivetsättningsskatten att somvar

bådebetungande föradministrativtalltföransågsningsperiod detatt
redovisning.månatligtillövergåochskattskyldigade attstaten

motivera-vilket35 dagar18 tillfrånkredittidenutsträcktesSamtidigt
admi-förersättningekonomiskfåtthadeföretagenmeddes att

utökadeDenomsättningsskatten.inbetalningnistrationen avav
förtill företagenkompensationdärförbetraktadeskredittiden ensom

kassahållningstatligförprinciperEnligt deslopade ersättningen.den
syfteinbetalning iförtidpunktensenareläggningbörgetts avnusom

administrationförbetalningsskyldigedenkompensera avatt
betalnings-förlängdaför denMotivetske.intetillbetalningar staten

princip.dennaalltsåperioden bryter mot
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Enligt RGK och RRV visar den kartläggning myndigheterna låtitsom
göra antal företags administrativa rutiner för hanteringettav av
mervärdesskatt de administrativa problem fanns tidigare äratt som nu
lösta. tekniskaDen utvecklingen i dag medge betydligtanses en
snabbare hantering redovisningen mervärdesskatt tidigare. Iänav av
fråga utvecklingen och rutiner för redovis-system,om av program
ningsfunktionen inom företag bl.a. följandesägs i nämnda kart-
läggning.

Utvecklingen administrativa och rutiner för redovisningsystemav
har varit mycket stark under de 20 Särskiltåren. från mittensenaste

1980-talet har den ökade användningen persondatorer,av av
standardiserade systemlösningar och standardprogram, i kombination
med ökade kommunikationsmöjligheter, både underlättat och
förändrat redovisningsarbetet i praktiskt alla företag.taget

Orsaken främststår finna i redovisningsområdet,att att som
handlar registerhållning och enkla beräkningar, mycketärom
lämpligt för användning datorbaserade lösningar.av

Samtidigt har företagen under år mycketägnatsenare resurser
förbättra den interna styrningen bl.a. snabbareatt resultatrap-genom

portering. dettaI arbete har såväl utvecklingen inom redovisnings-
området möjligheterna till snabb och enkel överföringsom av
information på telefonkabel mellan datorer haft mycket be-stor
tydelse.

Den närmast explosiva utvecklingen inom programvarusidan har
medfört det finns mycket antal programvaruföretagatt ett stortnu

utvecklar, marknadsför och säljer snabba, tillförlitliga, billigasom
och användarvänliga redovisningsprogram. - - -

Numera det endast deär verkligt koncernerna utvecklarstora som
och använder och redovisningsprogram.systemegna

Praktiskt alla redovisningsbyräer arbetar fleramed olikataget
redovisningsprogram och väljer helt enkelt det bäst försom passar
respektive klientföretag. När det gäller kommunikationen denär

förändringenstörsta det fullt möjligtär koppla ihop,att attnumera
samtliga kassor fack-i eller dagligvaruaffärer olikat.ex. iorter

landet och kontinuerligt eller sammanställningar under nattensom
överföra uppgifter leveranser, försäljning, kvarvaran-emottagnaom
de lager, till central redovisningsfunktion.etc en

Detta har medfört redovisningsarbetet har förändrats högstatt
påtagligt i praktiskt alla företag.taget - - -

Kartläggningen olika företags förutsättningar för kortare redovis-av
nings- och betalningsperioder har utgått från fiktiva typföretag. De
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olikaregionalt spridda företag medföretagstyper undersökts ärsom
småföretagmervärdesskattesatser,betalningsformer och med spridda

utnyttjar redovis-småföretagredovisningsfunktion,med somegen
medeller privatpersonermycket små företagningsbyråer samt
däroch200 000 kronoromsättning understiger pågränsensom

har ingått fyraundersökningenredovisningsperioden 12 månader. Iär
skilda branscher.tio företag inomredovisningsbyråer olika slag ochav

datorutbild-arkitektbyrå,undersökts har varitföretagDe ettensom
fackdetaljistkedja, hotell-detaljhandelskedja,ningsföretag, enenen

konsumentelektro-kollektivtrafikföretag,restaurangkedja,och ett en
sjuk-inom området för hälso- ochtillverkande företagnikkedja, ett

ochvärmeproducerandeVVS-företagvårdsprodukter, ettett samt
värmedistribuerade företag.

olika betalnings-företag med fleraBeträffande regionalt spridda
former anförs bl.a. följande.

service-konsumentvaruhandeln iinom främstMånga företag samt
spridning butiker ochhar omfattandeoch tjänstesektorn aven
närbutiker livs- ochförsäljningsställen. Olika kiosker och samt

ocksåfackhandel allra vanligaste exemplen,kanske deär men
och kollektivaoch hotell bensinstationer transport-restaurang samt

försäljningsverksamhet.företag ofta mycket spriddhar en
kedjeföretag där allföretag,första konstrueradeI vårt är ettsom

totalt 125finnsförsäljning undersker gemensamtett namn,
drivs franchaise-bas,försäljningsställen butiker. dessa 45 påeller Av

följeranställda deprivatpersoner eller f.d.dvs. ettattmotsomav
avgift tillinköp och betalaruppgjort detaljerat avtal enom m.m.

regi.verksamheten ikedjans moderorganisation, driver egen

Övriga egentliga kedjani landet ingår i den80 butiker runt om
lagerhållningför inköp ochoch bolag ocksåägs ett ansvararav som

administration.central marknadsföring ochsamt
sin försäljning till denbutiker varje dagDessa 80 rapporterar

Överföring direkt ochvia elektroniskcentrala administrationen on-
butik persondatorline alternativ varje ifrån kassorna. Ett är att en

for försäljning tillsina kassors rapport somgemensamsamman en
viaekonomifunktionensedan skickas till den centralaöver natten

tämligeni batch-förfarande. Ett ochmodem s.k. annatett ett numera
dagligen ellervarje försäljningsställesällan alternativanvänt är att

kassaregistren med tillskickar frångång i veckan posten remsorna
sistnämnda alternativ harden centrala enheten. dettaDet är som

eller i snabb takt ersättas.är väg attersatts
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På de försäljningsställen där säljer med skilda mervär-man varor
desskattesatser har kassaregistren olikade %-satserna inprogram-
merade på motsvarande för kunna följasätt denattsom man egna
lageruppföljningen särskildahar inslagsfunktioner för olika varugrup-

Vid utslag dagens Försäljning, uppgifterper. av summeras om
försäljningen dels dels mervärdesskattesats, varpåper varugrupp, per
de olika registren nollställs.

Kontantkassan jämte checkar lämnas till närmstamottagna
bankkontor eller hämtas vaktbolag. För eventuell kreditkorts-ettav
försäljning inte överförs elektroniskt, skickas förunderlagensom
debiteringen de s.k. slipparna jämte buntsammandrag medett

till den för kontokortsföretagen organisationenposten gemensamma
SERVO, överför till kedjans konto inom till fyrasom pengar en
dagar efter det har mottagit underlagen.att man

Kedjans inköp sker tidigare centralt och bokförsnämntssom
Ävenlöpande fakturorna från leverantörernanär kommer. lönead-

ministration för de butikerna sköts centralt. Vidare finns attegna
andra kostnader för butikerna de fakturerade intäkterna församt
franchaise-tagarna redan samlade, konterade och registrerade, denär

butikernas sista försäljningsrapporter anländer.egna
Efter denna månadens sista överföring, sker kontering av

försäljning avstämning lagret, den centrala ekonomi-samt etcav av
funktionen, också mánadsbokslut, dels förgör de butiker-som egna

dels för helana, gruppen. - - -
Mânadsbokslutet skall regel finnas tillgängligt inom tresom en --

veckor efter mánadsslutet. särskildEn mervärdesskatterapport kan
emellertid redan alla inköpsfakturornär och all försäljning hartas ut
registrerats, dvs. i anslutning till eller inomnära högst tvåen -
veckor efter månadsskiftet. Alla datorstödda redovisningsprogram
har särskild och mervärdesskatterapporten be-rapportgeneratoren
ställs redovisningssystemet pâ motsvarande resultat- ochsättur som
balansräkningen.

Uppgifterna på mervärdesskatterapporten används dels som
underlag för avstämningen mervärdesskattekontona, vilket måsteav
ske innan den korrekta balansräkningen kan fram, delstas som
underlag för mervärdesskattedeklarationen vid de månadsslut ärsom
slutpunkter för företagets mervärdesskatteredovisningsperioder.

Mervärdesskatterapporten innehåller alla uppgifter behövs försom
fylla i deklarationsblanketten, mycket enkel fyllaatt är attsom

Mervärdesskattedeklarationen fylls regel i redan när mervär-som
desskatterapporten finns tillgänglig. de fallI har gjort inköpman

överstiger försäljningen under redovisningsperioden, vilket ärsom
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då ocksåskickardel säsongsbetonade branscher,vanligt i manen
fåförSkattemyndighetendeklarationen snabbt möjligt tillså attsom

mervärdesskatten.återbetalning av
vilket det vanligastöverstiger inköpen,försäljningen ärNär

deklarationeninbetalningskortet medförekommande, lägger man
inbetalnings-inbetalningsdatumetavvaktar stårsidan och som

kortet.

bl.a.redovisningsfunktionsmåföretag med sägsfrågaI om egen
kartläggning gjorts.följande i den som

ofta avhängigi småföretagenRedovisningsfunktionens utformning är
i detkompetensuppsättning finnsochvilken personal- somav

redovisningsfunktionAlternativet till haenskilda företaget. att egen
beskrivna franchaise-tidigareanlita redovisningsbyrå. Deär att en

dennai del falltillhörde kedjan kan representeratagarna ensom
anlitarfranchaise-tagarevanligareföretagstyp, det kanskeär attmen

redovisningsbyråer.
tillverkningsin-återfinns inomföretagstypVanligare dennaär att

producentserviceföretag.installationsföretag ellerdustrin, är ettett
betydligtkontantförsäljning regelinnebär andelen ärDetta att som

Olikafakturaandelen försäljningmindre och är större.motatt
delfakturering och reklamationeravräkningsförfaranden,former av

delfaktu-vilket medförockså ganska vanligt förekommande,är att
bokförs löpande ireklamationer, konteras ochslutfakturor, etcror,

redovisningen i dennakronologisk ordning för sig, medan typ avvar
utsträckning klumpsummorföretag i mindre baseras på över

försäljningen.
huvudregeldetta mervärdesskattelagenskonsekvensEn är attav

videllerskattskyldigheten vid leveransenuppståratt av en varaom
vägledande förtämligen oftatillhandahållandet tjänst ärav en

i denna företag.redovisningsarbetet typ av
för branschenmed särskiltNormalt används persondator etten

lämpligt standard-redovisningsprogram eller ettanpassat - -- --
registre-Ofta utförs kontering ochför redovisningsarbetet.program

faktureringen i företaget.ring ombesörjerav samma person som
förtypföretagen beroende eller tvåSom regel är personerav en

för störningarvarför kan finnas viss riskadministrativt arbete, det en
grund sjukdomar ochpå semester.av

registre-verifikationer har konterats ochmånadens samtligaNär
kreditnotor, kvitton påoch i detta sammanhang kan ocksårats -

kundförlusterpresumtivatidigare levereradeåtertag samtav varor
bilden särskild mervärdesskatterapportfinnas med i beställs en-
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sedan underlag för nollställningutgör mervärdesskattekonto-som av
for mervärdesskattedeklarationen.samtna

Mervärdesskatterapporten kan beställas efterseparat genast
inmatning periodens sista verifikation och inte beroendeärav av om
och månadsbokslutnär Däremot bör månadsbokslutetsäger rum.
balansomslutning rensas från bruttosummorna för mervärdesskat-

for relationen mellan skulder och det kapitalet skall bliten att egna
korrekt.

Typföretagen undantagslöst månadsbokslut varjegör nästan
intemånad. När sjukdom eller andra omständigheter föreligger

brukar månadsbokslutet finnas tillgängligt inom sju till eftertio dagar
månadsslutet. Mervärdesskatterapporten regel framtar man som
redan den sista verifikationennär har registrerats.

Mervärdesskattedeklarationen ifylls uppgifterna frånnär mervär-
desskatterapporten finns tillgängliga. Om det då visar sig att
företaget skall betala mervärdesskatt, avvaktar därefter alltidman
inbetalningsdatumet innan betalar. Om däremot skall fåman man
återbetalning mervärdesskatt, skickar deklarationen så snabbtav man

möjligt till skattemyndigheten.som

tredjeDen kategorin företag studerats företagsmåärsom som
utnyttjar redovisningsbyråer för bl.a. sin skatte- och avgiftsredovis-
ning. Här bl.a. följande.sägs

flestaDe småföretag väljer helt eller delvis utnyttja denatt om-
fattande floran redovisningsbyråer finns.av som - - -

Redovisningsbyråerna debiterar sina tjänster timme ellerper per
konterad och registrerad veriñkation. Tjänsterna varierar ganska
mycket; alltifrån enbart företags- och rörelsedeklaration till totalen-
treprenader fakturering,med in- och utbetalningar, uppläggning av
kontoplan, kontering, registrering, månads- och årsbokslut, deklara-
tion och betalning preliminärskatt och sociala avgifter, mervär-av
desskatt, försäkringar, etc.

dePå flesta redovisningsbyråer har varje anställd regel 20som -
50 olika klienter. Antalet varierar kraftigt beroende klienternas
verksamhet, omsättning, val firma, etc.av - - -

Utöver omfattningen insatserna varierar, finns det ocksåatt av
variationer, vad gäller hur ofta och regelbunden kontaktenstora t.ex.

mellan redovisningsbyråns personal fysisktär, arbetet rentresp. var
utförs.

fallI del besöker redovisningsbyråns anställde klientföretagenen
dag vecka, och använder då klientföretagets dator och derasen per

För dessa företag ombesörjer allt, frånnästanprogramvara. man
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kontering registrering,och betalning räkningar, socialaskatt,av
avgifter och mervärdesskatt till bokslut och deklaration.

I andra fall kommer företagarna till redovisningsbyrån endast vid
enstaka tillfällen, det mervärdesskatteredovisningsperiodnär ärt.ex.
med sina fakturor och kvitton, i ytterligare andra fall kommer man

vecka och i ytterligare skickarandra allt underlagvarannan man per
träffasoch personligen endast månad igångpost en varannan

genomsnitt isamtalar dessa fall oftare telefon.men per
I alla de framföruppräknade och allt i de fallen harsenare

redovisningsbyråns personal mycket både för redovis-ett stort ansvar
ningsfunktionen och för företagens kontakter med skattemyn-
digheten.

redovisningenFör gäller allt från uppläggningansvaret av
kontoplan, redovisnings- och bokslutsrutiner, till upprättaetc att
deklaration och handfast informera gällande be-regler ochom
stämmelser vilka tidsmässiga gränser måstesamt om som passas.

Sammanfattningsvis i kartläggningen företags administrativasägs av
rutiner för hantering mervärdesskatt företag iatt storav numera
utsträckning har tillgång till moderna hjälpmedel underlättarsom
redovisningsarbetet. Det konstateras redovisningssystem och rutineratt
också i utsträckning har inte bara till den verksam-stor anpassats egna
hetens specifika förutsättningar, till gällande bestämmelserävenutan
och skatteförvaltningens krav till ränteeffekterde in- och isamt som
förekommande fall utbetalningar har för företagen. Om betraktarman
enbart de administrativa förutsättningarna och innesluter redovisnings-
byråerna i dessa finns det enligt den bedömning godagörssom
möjligheter förkorta tiden för redovisning inbetalningochatt av
mervärdesskatt med 18 20 dagar.-

Diskussioner har förts med företagen och med personal redovis-på
ningsbyråer vad ökning antalet redovisningsperioder skulleom en av
innebära arbetsmässigt. Den allmänna uppfattning kommit framsom
vid dessa diskussioner ha varit det förvisso kommersägs att att
innebära visst merarbete redovisningsperioden inskränks tillett attom
omfatta manad i stället för två månader. Rent arbetsmässigten anses
detta emellertid praktiskt möjligt. En ganska vanlig kommentarvara

redovisats har emellerid varit ökning från till tolvattsom en sex
redovisningsperioder inte bör gälla samtliga företag och kanske inte

alla registrerade till mervärdesskatt formär någonutan attens som av
bör införas. hargräns Det bör relateras tillgränsenansetts att

företagens omsättning och vid omsättning 10 20på mkr.en -
bl.a.Mot den redovisade bakgrunden RGK och denRRVgörnu

bedömningen det fullt möjligt för företagär små och företagävenatt
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med geografiskt spridd verksamhet lämna mervärdesskattedek-att en
laration den 18 varje månad. RGK och föreslår därförRRV redo-att
visningsperioden förkortas till månad och redovisning ochatten
inbetalning skall ske den 18 i månaden efter redovisnings-senast

Återbetalningperiodens utgång. mervärdesskatt föreslås ske den 7av
och 22 varje månad. Vidare föreslås den tillämpade längreatt nu
kredittiden i augusti slopas med hänvisning till motsvarande regleratt
inte gäller för den övriga uppbörden.

Bruttoränteeffekten för förkortning redovisnings-staten av en av
perioden förkortningoch betalningsperioden beräknar RGK ochav

tillRRV 1 676 mkr Tidigareläggningen återbetalningenår.ca per av
beräknas förorsaka negativ ränteeffekt högst 224 mkr.påstaten en ca
Denna negativa effekt enligt RGK och RRVuppvägs åter-attgenom
betalningarna till tillfällentvå varje månad, vilketstyrs ger en
räntevinst 262på mkr. Ränteeffekten för beräknasnetto statenca
därför till 676uppgå 1 224 262 1 714 mkr kalkyl-år+ca per-

12 %. Likviditetsindragningen tillränta följd förslagetav anges
till 13 827uppgå mkr förkortningenår. På grund redo-ca per av av

visningsperioden kommer införandeåretunder skatt uppbärasattm.m.
vid 13 tillfällen. kassamässigaDen engångsinkomsten för staten av
detta blir 12 000 mkr.ca

RGK anföroch RRV vidare effekterna för de skattskyldiga iatt
finansiellt hänseende kan bli företagDe i dagantas stora. som
tillämpar redovisningsperiod månader drabbas enligttvåen om myn-
digheternas bedömning likviditetsindragning 00014nästanav en
mkr och försämrat till följd den genomsnittligaräntenettoett attav
kredittiden för inbetalningar förkortas med 35 dagar. Samtidigt på-
pekas effekterna för det enskilda företaget beror bl.a. påatt om
företaget skall betala eller återfå mervärdesskatt. RGK och RRV

vidare de nuvarande kredittiderna vid inbetalningnoterar att av mer-
värdesskatt innebär de skattskyldiga får täckning för sittdelatt en av
rörelsekapitalbehov kostnader. RGK och RRV framhåller i dettautan
sammanhang de skattskyldiga både vid förkortning betal-att en av
ningstiden och vid ändring redovisningsperioden således utsättsen av
för indragning rörelsekapital antingenmåste medersättasen av som
andra krediter eller med ökning det kapitalet.en av egna
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tidpunkter för redovisning4 Nya
betalningoch mervärdesskattav

4.1 Inledning

enligt vilketDet skatter och avgifter redovisas och betalas ärsystem
flera olika delar. För de skatt- och avgiftsskyldigasammansatt av

främstmärks just redovisningarna och betalningarna medan skattemyn-
dighetens uppgifter i uppbördssammanhang i väsentliga delar kretsar
kring avstämningar och kontrollinsatser. Både för redovisning och
betalning avstämning och kontroll tidpunkter vid vilkade deärsamt
skatt- och avgiftsskyldiga skall fullgöra sina skyldigheter centrala.

I vårt delbetänkande tidpunkter för redovisningNya och betalning
skatter och avgifter SOU 1994:87 har vi lagt fram förslagav om en

begränsning kredittiderna för bl.a. debiterad innehållenochav pre-
liminär skatt och för arbetsgivaravgifter. Förslagen i det betänkandet
utgick från överväganden rörande betalningstidpunkternas iplats ett

sammanhållet uppbördssystem skattekontosystem. Vi disku-nytt ett-
terade i betänkandet också frågan ytterligare tidigareläggningom en

betalningstidpunkterna för avgifterskatter och och förkortadav en
redovisningsperiod för mervärdesskatt.

I regeringens beslut den 8 december 1994 utrednings-vårtattom
uppdrag skall omfatta också indirektade skatterna förslagattanges
skall läggas fram förturmed betalningstidpunkterna för dessaom
skatter. Häri inbegrips frågan redovisningsperioden för mervär-om
desskatt. Som i det tidigare behandlas i detta sammanhangangetts
emellertid inte betalningstidpunkterna för punktskatterna se avsnitt
1.2.

Motiven till förtursbehandlingen betalningstidpunkterna förav
mervärdesskatt i grunden statsfmansiella.är Men har enligt direk-
tiven för vårt utredningsuppdrag från inriktningenutgåatt mot en
effektivisering uppbördssystemet ökad enhetlighet för-ochav genom
enkling. Med beaktande de statsñnansiella aspekterna därförmåsteav
redovisningsperioder och betalningstidpunkter bestämmas deså att

med denna inriktning.stämmer överens
Om till betalningstidpunkterna för mervärdesskattman ser avser

dessa inte bara inbetalning skatt utbetalning ellerävenutanav
återbetalning överskjutande ingående mervärdesskatt. Fråganav om
återbetalning mervärdesskatt förbunden med våra pågåendeär över-av
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väganden kring den utformningen samordnatnärmare ett nyttav sys-
för redovisning och betalning skatter och avgifter. Blandtem annatav

vi återbetalningar mervärdesskatt skall knytas tillöverväger om av en
viss tidpunkt i månaden och förutsättningarna kvitta betalningaratt av
källskatt och arbetsgivaravgifter överskjutande ingående mervär-mot
desskatt. frågor kommer vidare under fortsattaDessa detövervägasatt
utredningsarbetet därföroch inte här.tas upp

betalningstid-Trots den särbehandling krävts frågan omsom av
punkterna för skatter avgifter de förslagoch utgår presenteratssom
tidigare och läggs fram i det följande från hur framtidaettsom

Övervägandenauppbördssystem bör redovisningsperioderut.se om
och betalningstidpunkter för mervärdesskatten skall dennamotses
bakgrund. Inledningsvis därför kortfattat förredogörs hittillsvåra
gjorda överväganden i fråga principer och former för ett nyttom

för redovisning och betalning skatter avgifter. Redo-ochsystem av
görelsen för den ordningen följs överväganden och förslagnya omav

tidpunkter för redovisning och betalning mervärdesskatt.nya av

4.2 Huvuddragen i för redovisningett systernnytt
och betalning skatter och avgifterav

övergripandeDet målet för skatte- och avgiftsbetalningssystemett nytt
skall effektivt för avgiftsskyldi-är såväl de skatt- ochatt systemet vara

skatte- och kronofogdemyndigheterna. Utgångspunkter vid ut-ga som
formningen sådant ökad enhetlighet, samordning ochärett systemav
förenkling. i dag skiftande hanteringenDen olika skatter ochav av-
gifter bör långtså möjligt samordnas och enhetlig i frågagöras om
bl.a. redovisning, betalning, förfallodag, avstämning hos skattemyn-
digheten och överlämnande för indrivning. Samtidigt bör det nya sys-

skattekontosystemet enkelt och lätt överblicka.görastemet att
Hos Skattemyndigheten finnasskall skattekonto för varje skatt-ett

eller avgiftsskyldig. Samtliga redovisningar och betalningar skall
bokföras löpande kontot. enhetligEn behandling vad gäller bl.a.
ränteberäkning blir därför möjlig. Konteringar redovisningar ochav
betalningar skall på sådant ställningen kontot kangöras sätt påett att
följas kontinuerligt exempelvis kontoutdrag. Uppbyggnadengenom av

skattekonto inte olik bankkonto där kontohavarenär sätterett ett
och olika belopp och där beräknas överskott ochpå under-räntatar ut
skott.

I samtliga skatter och avgifter kan hanteras istort sett ett system
med skattekonton. Först och främst skall emellertid ingå redovisningar

46



Nya redovisnings- och betalningstidpunkter1995:12sou

och betalningar sådana skatter och avgifter vanligt före-ärav som
kommande och omfattande till antalet eller kan betydandesom anses
på sätt. I skall därför ingå bl.a. betalningarannat systemet av
preliminär skatt, socialavgifter betalas arbetsgivare, mervär-som av
desskatt, slutlig skatt underskott ellerränta på överskott påsamt ett
skattekonto.

På skattekonto bokförs debiterade skatter de skatter ochett samt
avgifter den skatt- eller avgiftsskyldige redovisar isom en ny sam-
manhållen redovisningshandling skattedeklaration. Slutlig skatten-
bokförs kontotpå i samband med skattebesked fram. Enatt ett tas om-
räkning den slutliga skatten bokförs kontot denpå dag då beslutav om
skattens storlek meddelas.

På skattekontot bokförs vidare varje betalning den skatt- ellersom
avgiftsskyldige Här bokförsgör. också i samband med slutligatt-
skatt debiteras preliminär skatt. Krediteringarna kontot depå av--
betalningar skall skegörs avräkningsordningnågon mellanutansom
olika skatter och avgifter.

I syfte begränsa kredittiderna i det nuvarande uppbördsförfa-att
randet tidigareläggs betalningstidpunkterna för skatter och avgifter.
Statsfinansiella skäl, utjämnad likviditetsbelastning och jämnareen
betalningsströmmar talar för det skall finnas tidpunkter varjetvåatt
månad för betalning de skatter och avgifter skall ingå i skatte-av som
kontosystemet. förläggsDen till månadens tidigare del. tid-Dennaena
punkt bör betalning bl.a. debiterad innehållenoch preliminäravse av
skatt socialavgifter betalas arbetsgivare. En andra betal-samt som av
ningstidpunkt skall sikte på mervärdesskatten. liggaDen bör underta
andra hälften månaden efter redovisningsperiodensnärmast utgång.av
För skatter och avgifter inte har i förväg bestämd förfallodagsom en
skall huvudregeln betalning skall ske vid det de be-tvåattvara av
talningstillfällena inträffar efter betalningsfristnärmast 30som en om
dagar från det beslut skatten eller avgiften meddelats. Föratt attom
betalning skall ha gjorts i tid skallrätt skatter och avgifter haanses
bokförts skattemyndighetenspå konto förfallodagen.senast

Den skatt- eller avgiftsskyldiges redovisning skall lämnas gången
varje månad. Tidpunkten för redovisning sammanfaller med den sena-

förfallodagen i månaden. Redovisningen skall omfatta samtliga dere
skatter och avgifter förfallit till betalning under månaden och försom
vilka det finns redovisningsskyldighet. Redovisningen under-utgören
lag för den skatt- eller avgiftsskyldiges betalning och ligger till grund
för skattemyndigheten vid avstämningen skattekontot.av

Avstämning skattekontot skall ske varje månad det harettav som
förekommit någon transaktion. En sådan avstämning följs konto-ettav
utdrag kontohavaren önskar. Samtligaså konton minststämsom av en
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Om skattekontot uppvisar underskott vid avstämnings-gång år. ettper
tidpunkten innefattar betalningspåminnelse.kontoutdraget även en

Arbetsgivarnas medverkan i uppbörden kvarstående skatt tasav
bort. Om vid avstämningen mellan preliminär och slut-det den årliga
lig skatt uppkommer underskott skattekontot skall detta betalaspåett

in-enligt huvudregeln, dvs. den förfallodag i månadensenast som
faller efter betalningsfrist 30 dagar.en om

överskott skattekonto skall huvudregel till-Ett på ett som vara
gängligt för Efterkontohavaren. nödvändig kontroll skall återbetal-
ningar kunna i princip helst under månaden. Ettgöras när över-som
skott kontot har sin grund i överskjutande ingåendepå som en mer-
värdesskatt skall emellertid tidigast den 10 i månad dåbetals denut
redovisning skall lämnas.

skattskyldiga självdeklaratio-För normalt skall lämna särskildasom
den 31 under taxeringsåret, dvs. i huvudsak desenastner mars som

betalar F-skatt, skall förfarande med löpande skatteberäkningett
tillämpas. Systemet bygger skatteberäkning sågörsatt snarten
Skattemyndigheten tillräckliga uppgifter förhar denna. tidigasteDen
tidpunkten för skattebesked bör emellertid sammanfalla meduttag av
den gäller för dem deklarerat förenklade deklarationer,medsom som
dvs. augusti innebärmånad. Det skatteberäkning sker löpandeatt
under taxeringsåret, skattskyldiga efter handde underrättasatt om
resultatet och transaktionerna i samband härmed bokförs påatt

Återbetalningarskattekontot. löpande och underskott förfaller tillgörs
betalning löpande enligt huvudregeln i skattekontosystemet.

underskottPå eller överskott skattekonto räknas kostnads-ett
intäktsränta löpande. enhetligt ränteinstitut skall i huvudsakEttresp.

anståndsräntan, respiträntan, restitutionsräntan, ö-skatteräntanersätta
Ävenoch kvarskatteavgiften. dröjsmålsavgiften Ränteinstitu-bort.tas

kompletteras avgift syftemed främja betalningarärtet att atten vars
till skattekontot i tid. Avgiften med detgörs rätt tas ut procenten av
negativa saldo kontot efter förfallodag.på konstateras dagensom resp.

Skattemyndigheten skall efter betalningspåminnelse viss be-och en
talningsfrist fortlöpande uppgiftlämna underskottsbelopp tillöver om
kronofogdemyndigheten för indrivning. Fasta beloppsgränser skall av-

fordran skall lämnas för indrivning.göra när en
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överväganden4.3 och förslag

Förslag: Redovisningsperioden for mervärdesskatt förkortas till
månad för skattskyldiga i dag redovisar mervärdesskatten som

för tvåmånadersperioder.
Redovisning och betalning mervärdesskatt skall ske senastav

den 20 i månaden efter utgången den redovisningsperiodav som
redovisningen och betalningen avser.

4.3.1 Allmänna utgångspunkter

dagI gäller olika bestämmelser i uppbördshänseende för exempelvis
arbetsgivare innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter,av

preliminär F-skatt och särskild A-skatt, preliminär skatt ränta och
utdelning, kvarstående skatt, tillkommande skatt mervärdesskatt.samt
Skillnaderna märks beträffande bl.a. inbetalningsdag, redovisnings-
period, redovisningshandlingar, inbetalningskonton, påminnelse- och
anmaningsrutiner sanktionssystem.samt

Huvudinriktningen för vårt utredningsuppdrag bl.a.är dennaatt mot
bakgrund åstadkomma effektivisering hela uppbördssystemeten av ge-

ökad enhetlighet och förenkling i fråga redovisningen ochnom be-om
talningen skatter och avgifter. Som redan ingårnämnts det samti-av
digt i vårt utredningsuppdrag särskilt tidpunkternaöver föratt se
betalning skatter och avgifter. Det i direktivensägs det medav att
hänsyn till det frågaär mycket skatte-att och avgiftsbeloppstoraom

viktigtär statsfmansiell synvinkel redovisning och betalning skerur att
så tidigt möjligt.som

finnsDet således huvudskältvå till tidigareläggning redovis-en av
nings- och betalningstidpunkterna för skatter och avgifter. Det delsär
de statsfmansiella aspekterna, dels allmänna effektivitetsskäl.

Vid utformningen for redovisning ochett betalningnytt systemav
skatter och avgifter finns det vissa utgångspunkterav särskiltsom

knyter till tidpunkten för skatte- och avgiftsbetalningar. Nämnasan
bör principen betalningstidpunkter bör väljasatt så sätt att statens
räntekostnader minimeras se 199192:1OO bil. 1 48, bet.prop. s.
l99l92:FiU20, rskr. l99l92:128. Till detta kommer att en senare-
läggning betalningstidpunkter inte bör ske i syfte den betal-av att ge
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tillbetalningaradministrationenkompensation förningsskyldige av
bil. 121199394:15O 148, jfrprop.staten s.prop.s.

och RRV:sför RGK:sredogjortsavsnitt 3 hardet tidigare seI
deRGK och RRVEnligt ärbetalningstidpunkter.statligaöversyn av

valetuppbyggnaduppbördssystemetsnuvarandeskäl vid det styrtsom
Regleringengiltiga.inte längrebetalningstidpunkter styrsomav

dentill ochkominte densammabetalningarna närär systemetsom
beräkning ochförtidsåtgångenhar gjorttekniska utvecklingen att

hellerinteförkortats. Detredovisning skatt avsevärt ansesnumeraav
underpostkontorenarbetsförhållandenabeaktaaktuellt i dagatt

och RRVbetalningstidpunkter. RGK1950-talen vid valet1940- och av
ersättning förarbetsgivarna skall haprincipenframhåller vidare att att

skatteuppbörden inte längresitt deltagande i arbetet med anses
tillämplig.

för tidigare-administrativa förutsättningarfråga företagensI enom
RGK ochför mervärdesskattinbetalningstidpunktenläggning anserav

fullt möjligoch betalningfor redovisning18 tidpunktRRV den som
verksamhetgeografiskt spriddmedföretag och företagför småäven
betalas denenligt RGK och RRVMervärdesskatt böravsnitt 3.3.se

redovis-redovisningsperiodens ochutgångefter18 i månaden närmast
månad.huvudregelningsperioden vara ensom

RGK och RRVbetalningstidpunkterstatligaDen översyn somav
redovisats kan intehärvidgenomfört och slutsatserhar de ansessom

mervärdesskattmånadsredovisningtillvisa övergångänannat att aven
mervärdesskattförbetalningstidpunkternatidigareläggningoch en av

därför i ochvid kankommit frammöjlig. har översynenDetär som
betalningstidpunkter.för ändradetillräckliga skälför sig utgöraanses

haftöverväganden intevid sinaemellertidRGK och RRV har att
förkostnaderräntekostnader och andrafrämstbeakta än statenannat

efter från kassa-faktorertill dessaoch med hänsyn strävattagen en
anförtinbetalning. Som harföroptimal tidpunkthållningssynpunkt

sammanhang därfogas iöverväganden störretidigare bör dessa ett
delbetänkande SOUjfr vårtförhållandenandra vägsäven

redovisningar ochhandlar det då1994:87. första handI att seom
principavgifter enhetligt iochbetalningar skatter sätt oavsettettav

betalningstid-Givetvisi fråga.avgift ärvilken skatt eller ärsom
vid valetperspektiv,i sådantpunkterna centrala även ett avmen

till ekonomiskainte barahänsynför betalning måstetidpunkter tas
förbetalningarna harbetydelseockså till denkonsekvenser ut-utan

hänseendedetta måsteeffektivt uppbördssystem. Iformningen ettav
skatteförvalt-föreffekterna såvälstatsfinansiella skäl beaktasförutom

avgiftsskyldiga.ochningen de skatt-som
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Med hänsyn till det övergripande syftet åstadkomma effektivtatt ett
uppbördssystem får det nödvändigt med samlad på såvälanses en syn
tidpunkterna för betalning skatter och avgifter formerna iav som
övrigt för hur skatter och avgifter uppbärs. Dessa foku-överväganden

förklarliga skäl depå betydande betalningsströmmarna.seras av mest
De såledesrör i första hand arbetsgivare innehållen preliminärav
skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Det är då också naturligt

dessa betalningar i viss mån utformningenatt styr ett nytt systemav
för skatte- och avgiftsbetalningar. Samtidigt skall emellertid utrymme
finnas i den ordningen innefattaatt även andra skatter ochnya av-
gifter. Den påbörjade reformeringen dagens uppbördsförfarandenu av
omfattar bakgrund härav förändringar redovisningenmot och betal-av
ningen skatter och avgifter väsentligtär långtgående änav som mera
endast ändring betalningstidpunkterna för dessa.en av

I uppbördssystem skattekontosystemetett nytt skall ingå betal--- -
ningar skatter och avgifter har skilda förfallodagar. Enligtav som
uppbördslagen 1953:272 och lagen 1984:668 uppbördom av so-
cialavgifter från arbetsgivare gäller fr.o.m. uppbördsåret 199596 den
10 i månaden betalningsdag förutom ijanuari då betalning får skesom

den 15, medan den 5senast månad huvudregelär enligt ML.varannan
Flera olika faktorer har betydelse för det bör finnas ellerom en

flera förfallodagar i det för skatte- och avgiftsbetal-systemetnya
ningar. Vägas in i bedömningen skall bl.a. möjligheterna till förenk-
lingar och samordning uppbördsförfarandet i administrativt hän-av
seende. Vidare framhålls, redan nämnts, de statsfinansiella kon-som
sekvenserna i utredningsdirektiven. direktivenI detsägs viktigtäratt

betalningar tidigtgörs såatt möjligt. Grunden härför inrikt-ärsom
ningen begränsa inslaget kredit iatt för skatte- ochsystemetav
avgiftsbetalningar. Staten skall alltså inte fungera kreditgivare isom
det sammanhanget. Det har visat sig den för optimala inbe-att staten
talningstidpunkten för innehållen preliminär skatt och arbetsgivarav-
gifter inte densammaär gäller för mervärdesskatten. Attsom exem-
pelvis i uppbördssystemett samordna förfallodagarnanytt för skatte-
och avgiftsbetalningar till tidpunkt i månaden skulle innebäraen att
förfallodagen för antingen källskatt och arbetsgivaravgifter eller
mervärdesskatt får senareläggas. I fall kan båda dessa förfallo-vart
dagar inte tidigareläggas i utsträckning Detta talarsamma som annars.
för olika förfallodagar bör finnas.att

De renodlade statsfinansiella aspekterna till statensom man ser
ränteinkomster kan i regel till räntedebiteringtas ochvara genom en
effektiv indrivning. De kan emellertid i högreännu grad tillgodoses

väldefinierade förfallodagar betalningarnär skallom anger senast
Dettagöras. talar för bestämda förfallodagar varjeatt månad bör
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vidareavgiftsskyldiga blirochsynnerhet för de skatt-användas. I en
förutsebar. Mertydlig och änförfallodagarordning med bestämda en

likviditetsbelast-ocksåinnebärvarje månadbetalningstidpunkt att
tidenavgiftsskyldiga jämnas överochningen för de skatt- attsamtut

i betalningssystemet.jämnareavgiftsbetalningar fördelasskatte- och
kreditmöjlighet tilldenordning tillsådanSamtidigt leder att somen
främst rän-delar byggerväsentligaiikan ett system somrymmas

kreditmark-densökas påhos får gängsetedebitering i stället för staten
kreditris-vidarekanintressen sägasOm tillnaden. attstatensserman

skallavgiftellerskattbegränsasborgenärken för staten enomsom
ellerredovisningsperiodtilli anslutning utgångenbetalas nära enav

förförutsättningarnagäller i måttomotsvarande. Det så attatt en
tiddenminska medi allmänhetbetalningsskyldighet fullgörs anses

ske.betalning kantidpunkttidigasteförflyter från den somsom
fördet isagda förvi det talar detSom systemett nyttattnyssser

förfal-finnas tvåavgifter börochbetalning skatterredovisning och av
indelningennuvarandetill denbör knytavarje månad. Delodagar an

avgiftsbetal-ochbetydande skatte-återkommande ochperiodisktav
skattpreliminärinnehållenDebiterad ochavsnitt 4.2.ningar se samt

10.månaden, denförfallodag ii dagarbetsgivaravgifter har samma
för-Till andrabehållas.och börnaturligsamordningenDen är en

mervärdesskatt.hand betalningarhänföras i förstadåfallodag bör av

betalningsperioder förochredovisnings-Förkortade4.3.2
mervärdesskatt

Redovisningsperioden

utredningsarbeteföri direktiven vårtframhålls attSom nämntsnyss
Inriktningenmöjligt.tidigtbetalningar sådet viktigt görsär att som

uppbördssystemet.nuvarandekredit i detinslagetbegränsaär att av
idetför bedömningengrundenockså detta är nyttDet att ettär som

finnasavgifter börskatter ochbetalningredovisning ochförsystem av
varitvidareNämnda harmånad.varje synsättförfallodagartvå en

betalnings-statligavidför RGK och RRVutgångspunkt översynen av
harRGK och RRVvi in detarbete hartidpunkter. I vägavårt att som

fram till.kommit
motiverari grundenstatsfmansiella skäldetPå sätt är somsamma

enmånadsredovisningtvåmånadersredovisning tillfrånövergång aven
effektivitetsvinster hämtafinnshärmervärdesskatt. Men även settatt

medförfarandesynvinkel.uppbördsadministrativ Dessutom är ettur
beskatt-inte harskattskyldigasamtligaredovisning förmånatlig som
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ningsåret redovisningsperiod konkurrensneutralt. gällerDetsom mer
tillså vida kapitalkostnaderna generellt kanatt sägas högre vidvara

enmånadsredovisning vidän tvåmånadersredovisning. Nämnas kan att
det förhållandet enmånadsredovisning skall tillämpas för skattskyl-att
diga driver handel med andra EU-länder medan skattskyldigasom
verksamma enbart hemmamarknaden kan använda redovisnings-en
period två månader i fråga utifrån EG:s konkurrensregler.sattsom

För mervärdesskatt for närvarande betalas enligt huvudregeln,som
dvs. efter redovisningsperiod två månader, den genomsnitt-ären om
liga kredittiden i dag 65 dagar. Kredittiden schablonmässigt tillanges
halva redovisningsperioden och hela den tid förflyter från redo-som
visningsperiodens tillutgång förfallodagen. Kredittiderna i mervär-
desskattesystemet har sin grund i skatten utgår på omsättningenatt av

och tjänster. Oavsett den skattskyldige fått betalning frånvaror om
kunden vid leveransen eller inte därförär den tid löper till desssom

skatten betalas principiellt kredittid.att Värdet för de skattskyldigaen
dessa kredittider har sedan lång tid successivt ökat. Denna ökningav

har sin grund i värdeökningen omsättningen, högre skattesatser ochav
breddad skattebas.en

Av praktiska skäl kan skatt detta slag inte betalas tillen av staten
i samband med varje skattepliktig händelse. Oftast det leveransenär
eller faktureringen eller tillhandahållandet tjänstav en vara av en som

upphov till skyldigheten redovisa skatt. Under den tid denattger som
skattskyldige kan hålla inne skattemedlen förbättras likviditeten i verk-
samheten. Den skattskyldige kan tillgodogöra sig eller begränsaränta
räntebelastningen på rörelsekapitalet.

.RGK och RRV har kommit fram till det bör finnas förutsätt-att
ningar huvudregel tillämpa enmånadsredovisningatt mervär-som av
desskatt se avsnitt 3.3. Undantag då för degörs skattskyldiga som
i dag har kalenderår redovisningsperiod. En redovisningsperiodsom

månad används för Övrigt redan i dag i vissa fall. Den ord-om en
ningen tillämpas i regel skattskyldiga för vilka den ingående skattenav
överstiger den utgående skatten och således har fordran påsom en
Skattemyndigheten på det överskjutande beloppet. Från och med års-
skiftet 199495 används vidare enmånadsredovisning sådanaav
skattskyldiga bedriver handel inom EG prop. 199495:57, bet.som
l99495:SkU7, rskr. 199495: 151. Av det ijanuari 1995 sammanlag-
da antalet registrerade skattskyldiga, 440 000, hade 41 000 skatt-ca ca
skyldiga redovisningsperiod månad, 352 000 skattskyldi-en om en ca

redovisningsperiod två månader och 47 000 skattskyldigaga en om ca
kalenderår redovisningsperiod.som

I samordnat uppbördssystem kommerett nytt skattskyldiga ärsom
registrerade till mervärdesskatt i många fall lämna redovisning föratt
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månad.varjearbetsgivaravgifterochpreliminär skattinnehållen
till denanslutningkvittningar ifinnas tillMöjlighet kan komma att

arbetsgivarav-ochkällskattinbetalningförsta förfallodagen. En av
fordrankvittasellerreducerasfall antingenigifter skulle så mot en

Ommervärdesskatt.ingåendeöverskjutandeavseendepå manstaten
4.2,avsnittseskattekontosystemetbakomtill grundtankarnaser

enhetligt sätt,behandlasskall påavgifterochnämligen skatter ettatt
be-redovisas ochmervärdesskattväsentlig fördel ävendetär omen

betalningarnavissoch i mån ävenRedovisningarnamånad.talas varje
såvälförförenklashanteringenadministrativasamordnas. Denkan då

undantag be-Nuvarandeskatteforvaltningen.skattskyldigeden som
inteårsomsättningskattepliktigskattskyldiga medträffande somen

skäl kvarstå.praktiskaemellertidbör200 000 kronoröverstiger av
redovisningsperiodhuvudregel tillämpatillövergångDen att ensom

innebärhärmed föreslårvimervärdesskattförmånad omsomom en
mervärdesskattesys-kredittiden igenomsnittligaför sig denden attses

i frågaenhetlighetGenom50 dagar.till omkringbegränsas omtemet
snedvridning i kon-denundanröjs vidareredovisningsperiodens längd

exempelvis före-följdenbliskulle kunnakurrenshänseende av omsom
redovisningsperioder.olikatillämparverksamhetermed likartadetag

betalningstidpuizkterzochRedovisnings-

tidigareläggningförförutsättningarfinns detRGK ochEnligt RRV en
mervärdesskattför ävenbetalningstidpunktenochredovisnings- omav

blikunnahänseendei finansielltskattskyldigaeffekterna för de anses
RGK och RRV äveni föregåenderedovisats detSom attstora. anser

kan redo-verksamhetgeografiskt spriddmedföretag och företagsmå
månad.18 varjedenvisa mervärdesskatt

enligt vårtmervärdesskatten vägerförfallodag förVid valet av
arbetsgivarav-ochbeträffande källskattuppdrag på sätt somsamma-

uppbördssyste-ikredittidernabegränsainriktningengifter attmot-
Hänsyn måsteeffekternastatsfmansiellasåledes deoch tungt.met

tidrimligbetalningsskyldige skalltill denemellertid också atttas ges
redovisning.åstadkomma korrektatt en

hängerhänseendeskattskyldige i sistnämndaMöjligheterna för den
Skattemyndighetentilluppgifter skall lämnasdemed när somsamman

omsättningenskattepliktigadenuppgifterfinns tillgängliga. De avom
mervärdesskattredovisningen tillförtjänster behövsochvaror som

varjetillMed hänsynbokföring.skattskyldigeshämtas den attur
skallredovisningsperiodens utgångintillskattepliktig affárshändelse

periodenstid efterregel vissskattskyldige ibehöver denbeaktas
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utgång för fram och ställa deatt uppgifterta skall redo-samman som
visas. Särskilt i samband med årsskiften eller vid andra boksluts-
tidpunkter kan krävas längre tid förän redovisningen. Nämnasannars
här kan vissa skattskyldiga haratt överskjutande ingåendesom en
mervärdesskatt redan i dag fullgör sin redovisningsskyldighet någon

de första dagarna efter redovisningsperiodens utgång.av
Efter sammanvägning i första hand nämnda faktorer det våren ärav

bedömning förfallodagen för mervärdesskattatt i detta skede inte bör
läggas tidigare denän 20 i månaden efter redovisningsperiodens ut-
gång. Med utgångspunkt i de administrativa förutsättningarna för den
skattskyldiges redovisning åstadkoms enligt vår mening med den 20

betalningstidpunkt rimlig förkortning kredittiden för betal-som en av
ningar mervärdesskatL Med beaktande förslagetävenav av om en-
månadsredovisning blir kredittiden i genomsnitt 35 dagar. Den genom-
snittliga kredittiden speglar emellertid inte de variationer kansom
förekomma i det enskilda fallet. I praktiken kommer kredittiden att
variera mellan 20 50 dagar. Framhållas bör även betalnings-att en-
dag den 20 i månaden efter redovisningsperiodens utgång olika skälav
får återverkningar depå skattskyldigas likviditetssituation. Det har
bl.a. sin grund i de fakturerings- och betalningsrutiner i dag isom
många fall används. Om den skattskyldige före betalningsdagen den
20 skall ha fått betalt enligt faktureringen under redovisningsperioden
så hela det utgåendeatt mervärdesskattebeloppet finns tillgängligt för
inbetalning till Skattemyndigheten nämnda dag förutsätts isenast
princip dels löpande fakturering under redovisningsperioden, dels
betalningsfrister på längst 20 dagar fakturorpå sänds införut ettsom
månadsskifte. I sammanhanget skall emellertid beaktas deäven regel-
mässigt förekommande avdragen för ingående mervärdesskatt som re-
ducerar den skattskyldiges inbetalning skatt. Vidare kan denav
skattskyldige räkna sig till godo ränta influtna skattebelopp,
eftersom dessa disponeras under tiden fram till inbetalningstidpunkten.
Likviditetseffekterna i olika enskilda fall torde komma uppvisaatt

variationer.stora
I augusti månad gäller för mervärdesskatt för närvarande den 20

betalningsdag. De betalningar skall dåsom göras redovis-som avser
ningsperioden maj juni. Som motiv till denna senarelagda betal--
ningstidpunkt har åberopats svårigheter för de skattskyldiga redo-att
visa och betala i anslutning till semesterperioden. Något motsvarande
undantag gäller inte för betalning källskatt och arbetsgivaravgifter.av

1Jfr Skattekreditutredningens betänkande Kortare kreditlid för mervärdesskatt m.m.
Ds B 1982:12.
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möjligt börlångtordning såenhetligtillhärtill ochMed hänsyn att en
mervärdesskattförbetalningsfristutsträcktbör någoneftersträvas

tillämpas.längreintesommarperiodenunder
betal-ochredovisnings-ändradeffekternaekonomiskaDe enav

kanmervärdesskattförbetalningstidpunktningsperiod samman-samt
månads-tillövergångavsnitt 5. Envidareföljande seenligtfattas

bruttopåförränteinkomsterårligaökade statenredovisning cager
betalningstidpunk-Tidigareläggningen8 %.kalkylränta450 mkr av

ökadeutgångredovisningsperiodenseftermånaden20 itill den gerten
brutto. Den450 mkrstorleksordningeniränteinkomster påårliga sam-

dvs.förinkomstförstärkningenlångsiktiga årliga staten,manlagda
450 mkr.tillberäknaskanförändringar,dessanettoeffekten caav

engångseffektkassamässigvidareuppstårgenomförandeåretUnder en
skattskyldiga iför deKonsekvenserna10 200 mkr.påför staten ca

likviditetsindragning kan sammantagetränteutgifter ochökadeform av
föreffekternyssnämnda staten.minstberäknas motsvara
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5 Förslagens konsekvenser och
genomförande

5.1 Ränte- och budgeteffekter för staten

Under 1994år inbetalades 162 mdkr i mervärdesskatt till skatte-ca
myndigheterna och 93 mdkr till tullmyndigheterna. Mervärdesskattca
utbetalades med 117 mdkr under period.ca samma

I dag redovisar 352 000 sammanlagt 440 000 skattskyldigaca av ca
mervärdesskatt månad. En tillövergång månadsredovisningvarannan
innebär minskad kredittid för de skattskyldiga och härmed ökadeen
årliga ränteinkomster för Ränteinkomsterna kan brutto beräknasstaten.
till 450 mkr år kalkylränta 8 %.ca per

Även tidigareläggning betalningstidpunkten till den 20 ien av
månaden efter redovisningsperiodens utgång minskar kredittiden i
mervärdesskattesystemet. De ökade årliga ränteinkomsterna för staten

tidigareläggningen tilluppgår 450 mkr brutto.av ca
De sammanlagda ökade bruttoränteinkomsterna kan således beräknas

till 900 mkr år.ca per
Beräkningarna de finansiella effekterna har gjorts utifrånav nu

gällande förhållanden. Om hänsyn tilläven trendmässig höjningtas en
prisnivån och viss volymutveckling de skattskyldigasav en av om-

sättning kan de finansiella helårseffekterna redan på kort sikt väntas
bli något större deän angivna.nyss

En del bruttoränteinkomsterna Förstor kanstatenav antas motsvaras
ökade kostnader för de skattskyldiga. Kostnaderna kanav utgöras av

minskade ränteinkomster eller ökade ränteutgifter rörelsekapitalet.
Det kan också bli fråga ökade administrativa kostnader för-.attom
klara kortare redovisnings- och betalningsperioder. Kostnaderna

för de skattskyldiga leder isammantaget sin till minskattur ett
skatteunderlag och lägre inkomstskatter. Den långsiktiga årliga
budgetförstärkningen, dvs. nettoeffekten förkortade redovisnings-av
och betalningsperioder för den offentliga sektorn, kan dennamot
bakgrund beräknas till 450 mkr.ca

De förkortade redovisnings- och betalningsperioderna för under
omläggningsåret med sig positiv engångseffekt statsbudgeten påen

10 200 mkr. Effekten uppkommer de skattskyldigaca attgenom som
går frånöver två till månads redovisningsperiod och för vilkaen
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förredovisa skattkommerförkortas ytter-betalningsperioden att en
budgetår.dettaredovisningsperiodligare

skattskyldigaför de5.2 Konsekvenser

ochredovisnings-kortareförslagenmedförskattskyldigaFör de om
Konsekven-likviditetseffekter.ochbåde kostnads-betalningsperioder

likvidi-ränteutgifter ochökadeskattskyldiga i formför de avserna
kalkylränta900 mkrtillberäknastetsindragning kan sammantaget ca

10 900 mkr.%8 caresp.
redo-i dagenmånadsredovisning för demtillSåväl övergången som

tidigareläggningentvåmånadersperiodermervärdesskatt förvisar som
näringslivetspåverkarmervärdesskattförbetalningstidpunktenav

falletenskildai det ärlikviditetseffekter uppstårlikviditet. Vilka som
tillanpassningenbl.a.berorbedöma. Detemellertid svårt att om

kredit-utnyttjandeökatordningen skerden ett annanavgenomnya
behållningar.minskadeellergivare än staten egnagenom

ochfakturerings-spelar de4.3.2avsnitttidigarei detSom nämnts
ekonomiska kon-gäller dedetanvändsbetalningsrutiner närsom

skattskyldi-denbetalningstidpunkt. Omtidigarelagdsekvenserna av en
faktureringenbetalt enligtfått20 skall hadenbetalningsdagenförege

mervärdesskatte-utgåendedethelaredovisningsperioden såunder att
Skattemyndighetentillinbetalningtillgängligt för senastbeloppet finns

redo-underfaktureringlöpandedelsi principförutsättsnämnda dag
fak-de20 dagarlängstbetalningsfristerdelsvisningsperioden,

sammanhangetmånadsskifte. lanslutning tillisänds ettutturor som
för in-avdragenförekommanderegelmässigtdeemellertidkan noteras

inbetalning.skattskyldigesdenreducerarmervärdesskattgående som
influtnagodo påsig till räntaräknaskattskyldige kan ocksåDen

till inbe-framtidenunderdisponeraseftersom dessaskattebelopp,
talningstidpunkten.

mervärdesskattingåendeöverskjutandeskattskyldiga harFör ensom
räntevinstervidareförslagentvåmånadersredovisningoch tillämpar ger

tillförkortasredovisningsperiodeneftersomlikviditetstillskott,och ett
iexempelvismärkaskommereffekterpositivamånad. Dessa atten

skattskyldi-sammanhang då denisärskiltinvesteringssituationer, dvs.
ansträngda änkanekonomiska förhållanden annars.mervarages

skattskyldigadeinnebärredovisningsperiodenFörkortningen attav
föri ställetmånadvarjemervärdesskattedeklarationermåste upprätta

bygga påkommerdeklarationvarjebetyder ettDet attattvarannan.
enklarebli upprätta.härmed någotunderlag ochomfattandemindre att

tiden.utjämnasviss överalltså i månkommerDeklarationsarbetet att
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Samtidigt ökar arbetsbelastningen för de skattskyldiga de fastagenom
måste utföras vid varje deklarationstillfällemoment och såledessom

oftare tidigare.än
Förslaget tidigareläggning redovisnings- och betalnings-om av

tidpunkten för mervärdesskatt innebär de skattskyldiga förfogaratt
kortareöver tid för arbetet med sinaupprätta mervärdesskattedekla-att

rationer. Avgörande för hur lång tid deklarationsarbetet hurärtar
snabbt den skattskyldige kan fram underlaget för redovisnings-
perioden främst in- och utgående fakturor. De ekonomiska redo--
visningssystemen hos de skattskyldiga oftaär uppbyggda för att
tillgodose både företagsledningens krav på rapportering och externa
krav på redovisningen. Redovisningen mervärdesskatt härvidärav en
integrerad del redovisningssystemen. Den förkortade betalnings-av
perioden kan därför komma ställa krav på effektivisering deatt av
administrativa rutinerna hos många skattskyldiga. Särkilda problem får
skattskyldiga med geografiskt spridda enheter. Betydande ändringar av
nuvarande redovisningsrutiner kan krävas för vissa dessam.m. av
skattskyldiga. För skattskyldiga anlitar redovisningsbyråer för sinsom
mervärdesskatteredovisning innebär övergång till enmånadsredovis-en
ning de måste lämna underlaget tillatt redovisningsbyråerna varje
månad. Om detta för närvarande görs månad uppkommervarannan
ökat arbete och uppstår högre kostnader.

De administrativa kostnader följer förslagen ändradesom av om
betalningstidpunkter kan variera mellan olika skattskyldiga.antas
Kostnaderna påverkas exempelvis verksamhetens omfattning ochav
vilka rutiner manuella eller datoriserade i dag används vidsom-- -
skatteredovisningen. De kostnaderna de admini-sammantagna av
strativa anpassningar förslagen kräver därförär svårasom att ange.

De tidigarelagda redovisnings- och betalningstidpunkterna ställer
högre krav på de redovisningsbyråer anlitas antalett stortsom av
skattskyldiga ofta ellersmå medelstora företag. För redovisnings--
byråerna tillkommer arbete med redovisning mervärdesskatt underav
de månader då sådana arbetsuppgifter för närvarande inte utförs. Detta
merarbete omfattar emellertid endast relativt begränsat antalett av
redovisningsbyråernas klienter. Trots detta kan för redovisningenatt
till mervärdesskatt skall kunna färdigställas tidigare krävas bl.a. deatt
skattskyldiga levererar underlaget för redovisningen snabbare. Exem-
pelvis skulle successiv leverans bokföringsmaterialet eller ökaten av
utnyttjande ADB-teknik underlätta arbetsplaneringen vid redovis-av
ningsbyråerna och dessa jämnare arbetsbelastning under måna-ge en
den. Särskilda krav ändrat arbetssätt kan vidare kommaett göraatt
sig gällande i samband med bokslutsarbetet.
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genomförandeFörslagens5.3

Ikraftträdandet5.3. 1

Engenomförasförslagenbör snarast.synvinkelstatsfinansiellSett ur
mervärdes-förbetalningsperiodernaochredovisnings-förkortning av
antal skatt-förförändringarväsentliga stortemellertid ettinnebärskatt

ändras.ellerjusterasbehöverrutinernaadministrativaskyldiga. De
deFörplanering.finansiella attskattskyldigasdepåverkas geVidare

ochförberedelse-nödvändigavidtarimlig tid anpass-skattskyldiga att
förkredittidenförkortningarnaföreslagnadeningsátgárder bör av

199596.årsskiftetvidkraft förstiträdamervärdesskatt

Informationsinsatser5.3.2

redo-förtidpunkterändradeskattskyldigaför deKonsekvenserna av
in sär-RSV sätterkrävermervärdesskattbetalning attvisning och av

förändringarnainformationtidigareinformationsinsatser. Juskilda om
smidig övergångförfinnsförutsättningardesto störrelämnaskan en

kommerBlandbetalningsperioder.och annatredovisnings-till kortare
skattskyldigadehållaskunnaövergångskostnaderna gesatt nere om

begränsningarnainförbehövsåtgärderdevidta avrimlig tid att som
kredittiden.

Kostnad saspekter5.3.3

förbetalningsperiocleiochredovisnings-förkortadeGenomförandet av
avsnitttidigarei detförslagenligt de presenteratsmervärdesskatt som

inomrutinernaadministrativadeändringarkräver4.3.2 m.m.av
deklarationertillmed hänsyngäller bl.a. attskatteförvaltningen. Det

redovisari dagskattskyldigademånadvarje mer-skall lämnas somav
hanterings-ökadetillledertvåmånadersperioder. Dettaförvärdesskatt

emel-skallkostnadernaökadeDeskattemyndigheterna.förkostnader
detnämligenInriktningenperspektiv. är attlängrei nyalertid ettses

skallavgifterochskatterbetalningredovisning ochför avsystemet
redovisningshand-Endast199798.årsskiftetvidi brukkunna entas

ochskattpreliminärinnehållenför bl.a.användasavsedddåling är att
merkostnadsärskiljbarNågonmervärdesskatt.arbetsgivaravgifter samt

uppkom-månadvarjemervärdesskattedeklarationerhandför att ta om
längre.intedåmer
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Det antaletstörre deklarationer kommer medföra behovetatt att av
kontrollinsatser ökar. Inte minst gäller det i fråga den ökningom som

förväntaskan antalet deklarationer med begäran återbetalningav om
överskjutande ingående mervärdesskatt. tidigarelagdaDe betal-av

ningstidpunkterna innebär vidare den tid de skattskyldigaatt som
förfogar för färdigställa och sinaöver mervärdesskattedekla-att ge
rationer förkortas. Detta kan tillleda viss ökning antalet fel-en av
aktiga deklarationer och betalningar och härmed kontrollinsat-även av

och rättelseåtgärder. Dessutom kan begränsat antal skattskyldigaettser
under övergångsperiod komma redovisa och betalaantas atten mer-

Ävenvärdesskatt felaktigt på så de följer äldre bestämmelser.sätt att
detta kommer i inledande skede vissa begränsade iett att ta resurser
anspråk för skatteförvaltningen. Till det sagda kommer behovetnyss

särskilda informationsinsatser beträffande både de ändrade redo-av
visningsperioderna och betalningstidpunkterna.

De merkostnader för skatteförvaltningen förslagen för sigmedsom
kan såvitt den administrativa hanteringen ökat antal dek-ettavser av
larationer beräknas till 30 mkr år. I samband medm.m. ca per ge-
nomförandet uppkommer vidare kostnader for i första hand informa-
tion och omställning tekniska Dessa engångskostnader kansystem.av
uppskattas till 1,5 mkr.ca

61





Författningskommentarer1995:sou 12

6 Författningskommentarer

Hela regelsystemet på uppbördsområdet för närvarande föremål förär
genomgripande I direktivenöversyn. för Skattebetalningsutred-en

ningen bl.a. detsägs skall utarbetas uppbördslag dir.att en ny
1993:22. Den författningsregleringen skall för inya vara gemensam

Ävenförsta hand direkta skatter och socialavgifter. uppbördsregler rö-
rande mervärdesskatten skall omfattas det regelverket. Iav nya sam-
band härmed skall systematiken och överskådligheten i den nuvarande
regleringen Ocksåöver. terminologiska frågor skall övervägas.ses
Detta utredningsarbete förpågår närvarande i anslutning till övervä-
ganden rörande utformningen för redovisning ochett nytt systemav
betalning skatter och avgifter. Med hänsyn härtill innefattar de för-av
fattningsförslag läggs fram inte vad nödvän-än ärannatsom nu som
digt för genomförandet de i detta betänkande framlagda förslagen.av

Mervärdesskattelagen

14 kap. 8 9 och 10 §§a,

Ändringarna i paragraferna motiveras tillövergången redovis-attav
ningsperioden för mervärdesskatt huvudregel skallsom vara en
månad.

Som framgår 8 § kvarstår möjligheten redovisa mervär-attav a
desskatt för helt kalenderår. bestämmelsenI uttryckligt sådanattanges
skattskyldig i 1 § stycketandra undantas från dennasom avses
möjlighet. Härigenom undviks hänvisningen till §5 andra meningen
avseende de fall då mervärdesskatt skall redovisas i särskilden
deklaration för varje förvärv.
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12§

redovisningförtidpunkten mervär-stycket denförstaI avanges nya
redovisningsperioddenefter20 i månaden utgångendesskatt. Den av

lämnadagdeklaration skall gälla attsenastesomavsersom en
sommarperio-redovisning underutsträckt tid fördeklarationen. Någon

upphävs,till 13Hänvisningeninte tillämpas.den skall längre som
därförhar utgått.

skattskyldighet föreliggerandra stycket fall dåFöreskrifterna i avser
punktskattepliktigatransportmedel ellerendast för förvärv av nya

nuvarandevarje förvärv. Denlämnas förDeklaration skall dåvaror.
deklara-fall ansluter tillredovisning i dessafristen 35 dagar forom

redovisningsperiodensefteri andra månadentionstidpunkten den 5
utgång.

foreffektiviseringeninriktningen vidnuvarandeDen systemetav
ochredovisningarsamordnaavgiftsbetalningarskatte- och är att

varje månad seavgifter till tidpunkterskatter och tvåbetalningar av
skattskyldighetenfallhärtill skall i dåavsnitt 4.3.1. Med hänsyn även

20 i månaden gällatidpunkten denfrån skattepliktigt förvärvutgår ett
således i dessaDeklarationen skallför redovisning mervärdesskatt.av

vilken detmånad underi efter denfall lämnas den 20 månadensenast
förvärvet ägdeskattepliktiga rum.

16 kap.finns i bl.a.mervärdesskattFöreskrifter betalning avom
12 § ändrasparagraf till kap.hänvisningen i denna 141 Genom

eftertill den 20 i månadenför betalningden tidpunktenäven senaste
betalningenredovisningsperioddenutgången avser.somav

J3§

betalnings-redovisnings-förlängd ochGenom bestämmelsenatt om
och betalningför redovisningperiod tidpunktupphävs kommer samma

månader.gälla allamervärdesskatt åretsattav

30c§

Ändringen föranpassning tidpunkteni bestämmelsen är atten av
redovisningstidpunk-sammanställningar till denlämna periodiska nya

i fråganuvarande enhetligheteni 12 Härigenom behålls denten om
redovisningshandlingar skall lämnas.när
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15 kap. 2 och 21 §§ 16 och 15 §§kap. Isamt

Ändringen i paragraferna hänvisningen till 1314 kap.avser
Eftersom någon utsträckt tid för redovisning eller betalning under
sommarperioden inte längre skall tillämpas, har hänvisningen utgått.

Ikraftträdandebestämmelsen

De föreskrifterna skall träda i kraft januari 1996.den 1 Detnya
betyder deklaration skall lämnas in och betalning fullgörasatt senast
den 20 januari 1996 for redovisningsperioden november och december
1995. Nästa redovisnings- betalningstidpunkt blir 20 februarioch den
1996 avseende redovisningsperioden 1996.januari
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Särskilt yttrande
Gunnar Johanssonexpertenav

det föreliggandel betänkandet lägger utredningen fram förslag tillnu
tidpunkter för redovisning och betalning mervärdesskatt. Redo-nya av

visningsperioden för mervärdesskatt föreslås bli förkortad till en
förmånad skattskyldiga i dag redovisar mervärdesskatt för två-som

månadersperioder. Vidare föreslås redovisning och betalningatt av
mervärdesskatt skall ske den 20 i månaden efter utgångensenast av
den redovisningsperiod redovisningen betalningenochsom avser.

biträder inte föreslagnaJag den ändringen betalningstidpunkten.av
Nuvarande regler tidpunkterna för inbetalning mervärdesskattom av
bör behållas. Skälen härför utvecklar jag i följande.detnärmare

Allmänna synpunkter

Regeringen beslöt den 8 december 1994 utvidga utredningensatt ut-
redningsuppdrag till omfatta indirektaockså de skatterna. Samtidigtatt

förslag med förtur skall läggas fram betalningstidpunk-attangavs om
för dessa skatter.terna

Utredningens uppdrag lägga fram förslag till effektiviseringär att
uppbördssystemet ökad enhetlighet förenkling.ochav genom

Bestämmandet redovisningsperioder och betalningstidpunkter måsteav
därför ske deså inriktning.överensstämmer med denna denHuratt
slutliga utformningen blir det samordnade försystemetav nya
redovisning och betalning skatter och avgifter emellertidär ännuav
inte klart. Det därför enligt minär mening olyckligt i sådantatt ett
läge särbehandla frågorna betalningstidpunkter. Det kan skapaom nya
problem i fortsattade övervägandena.

Enligt min uppfattning bör således beslut inbetalningstid-om nya
punkter för mervärdesskatt inte ske uppskjutas tillutan ettnu senare
skede utredningsarbetet bättre överblick kan erhållasnär överav en
hela det systemet.nya

Hur frågorna betalningstidpunkternära hänger medom samman
andra delar kommande illustreras utredningensett nytt systemav av
överväganden återbetalning överskjutande ingående mervärdes-om av
skatt. På detta område har utredningen funnit förslag inte kanatt
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i detvissa grundläggandeläggas fram eftersom moment nyanu
först klarasmåstesystemet ut.

för utredningens förslagDe allt överskuggande motivenannat om
statsfinansiella.tidpunkt för inbetalning mervärdesskatt Detärny av

till fram förslag ökarhar gällt till varje pris läggaatt somsynes
intäkter. Effekten framlagda förslagen för de skattskyldi-destatens av

har spelat underordnad roll för utredningen. Det saknas ocksåga en
företagen i sinöverväganden hur förslagets effekter på turom

påverkar samhällsekonomin.
administrativa ochkommer i det följande redovisa de skälJag att -

ekonomiska jag finner jag inte kan ställa mig ba-starkaså attsom-
utredningsförslaget.kom

Administrativa skäl

fråga företagens administrativa förutsättningar för tidigare-I om en
läggning inbetalningstidpunkten för mervärdesskatt åberopar utred-av

Riksgäldskontorets februari Enligtningen från 1993. dennarapport
möjligheter tidigareläggning.skulle väl föreligga klararapport att en

Riksgäldskontorets antal intervjuer dels medslutsatser bygger på ett
redovisning, inbetalningföretag själva ombesörjer deklaration ochsom

utförmervärdesskatt, dels med redovisningsbyråer alla ellerav som
vissa dessa uppgifter främst för mindre företag. Dessutom gesav

redovisningssystem fiktiva företag.exempel och rutiner ipå några
redovisas inte vilka frågor ställts till de intervjuadeI rapporten som

inte uppgiftoch heller hur utfallit. lämnas ingennågot Detom svaren
vilken vilka intervjuade företagen Vidareeller branscher de tillhör.om

litet företag intervjuade.mycket antal ha blivitettsynes
uppgifter till Skattebetal-Kompletterande har muntligen lämnats

ningsutredningen anlitade utredningsman-den Riksgäldskontoretav av
inte föranlett mig min uppfattning utred-Dessa har ändraattnen. om

ningen. håller inte kvalitet den kan till grund förDen sådan läggasatt
bedömning de administrativa förutsättningarna för företagen atten av

klara tidigareläggning redovisnings- och betalningstidpunkten.en av
För framför revisions- redovis-allt bättre kunskap hur ochatt om

ningsbyråerna skulle påverkas tidigareläggningen begärdejag underav
utredningsarbetets företrädaregång hearing skulle hållas medatt en
för revisorer och redovisningsmedhjälpare. fick jagTyvärr inget gehör
för min begäran.

Problemen tidigareläggningen naturligtvis för demed är störst
företag anlitar biträde för redovisningstjänster. också blandMensom

företagde själva hanterar sin redovisning tidigareläggningensom ger
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Även administrativ mognad måsteproblem. i företag medstora stor
Mervärdesskatte-tid för avstämningar och kontroller.det finnas

uppgiftslämnandetdeklarationen definitiv deklaration och ärär en
korrekt från början.straffsanktionerat. Deklarationen alltsåmåste vara

mervärdesskattedeklaration inte endastAtt bestårupprätta ettaven
visst Oftamekaniskt hanterande siffermaterial måstepå sätt.ettettav

transaktionerskatterättslig bedömning vissakvalificerad göras aven
Sådana bedömningar kan behövadeklarationen kan avlämnas.innan

särskiltskatterättslig expertis. Alldelesske i samråd med utomstående
komplicerade lagstiftningsstrukturer.gäller detta EU-handeln med dess

därför tillräckligt med tid för sådana åtgärder.Reglerna måste ävenge
prob-Tidigareläggningen skapar de störstanämnts ovansom ---

sinfler 100 000, förlemen för alla de företag, förmodligen än som
redovisning och för upprättande mervärdesskattedeklarationer an-av
litar revisions- redovisningsbyrå.eller

revisionsbyrå och företagenSamarbetet mellan redovisnings- resp.
olika vilka tjänster byrån biträderkan något beroende påut somse

emellertid följandemed. typiska samarbetet tordeDet sätt.utse
Eftersjälvt grundbokföringen. månadens utgångFöretaget upprättar

grundbokföringen veri-lämnas denna till byrån kontrollerar motsom
erfordras.fikationerna och de rättelser Det arbetet kangör nor-som

material erhållitsmalt inte påbörjas förrän kontoutdrag och liknande
från banken. sker först omkring 8 i månaden efter bok-Detta den 7 -
föringsmånaden. börja sitt arbeteMed tanke kan byrånpå postgången
först omkring 10.den

vidareEfter och kontroll grundbokföringen sker dengenomgång av
bearbetningen huvudbokslistor övrigai form framtagande ochavav

exempelvis Ytterligare kontrollermervärdesskatterapporter.rapporter,
mervärdesskattedeklarationoch avstämningar därefter vid innantar en

kan till företaget omkring denDen måste sändasupprättas. senast
16 för företaget mottagit den i god tid före15 säkert skall haatt-

betalningen den 20.
Bland de allra minsta företagen förekommer det byrån ocksåatt

hjälper till med grundbokföringen. möjliggöra arbets-För sådanatt en
ordning medger bokföringslagen grundbokföring med undantag föratt
kontanta får månadsvis 1975: 104 164.transaktioner ske prop. Intes.
heller i fall förrän 10.detta kan byrån påbörja sitt arbete omkring den

Av beskrivningen framgår byrån endast har högst 5 6 arbets-att -
dagar till sitt förfogande för utföra arbete behövs fördet attatt som

mervärdesskattedeklarationen. biträder normaltByråernaupprätta ett
antal företag. därför nödvändigt sprida uppdragenDet ärstort att ut
tiden. Om den möjligheten försvinner leder det tillöver stortatt ett

69



Särskilt yttrande 1995:12sou

företag inteantal kan få kompetent hjälp med mervärdesskatte-
redovisningen.

Senast frågan förkortade betalningsperioder i mervärdesskatte-om
föremål för behandling i betänkandet kre-Kortaresystemet var var

dittid för mervärdeskatt Ds 1982:12, avgivetB Skatte-m.m. av
kreditutredningen. I det betänkandet föreslogs betalningsperiodernaatt
skulle förkortas till 25 dagar med för de redovisnings-undantag
perioder utgår ijuni och december. Skälet till utredningen valtattsom
den 25 insåg de andra diskuterade tidpunkterna, den 14att attvar man
eller 21, framstod fullkomligt omöjliga. Under utredningsarbetetssom

undersöktegång Sveriges Industriförbund förutsättningarnabl.a. att
deklarera och betala skatten alternativt den 21 28.och Helt samstäm-
migt intygades den 21 helt otänkbart bl.a. därför sak-detatt attvar
nades möjligheter fram tillförlitligt sifferunderlag. 28Denatt ett

Ävenavvisades också alternativ till ordning.nuvarandeettsom en
ändring till den 28 bibehållandeskulle med redovis-god och säkerav
ning mycket genomföra. bakgrund påföljdersvår Mot deattvara av
i form skattetillägg drabbar den felaktigupprättarav som som mer-
värdesskattedeklaration kände berörda mycket starkpersoner en oro
för förkortningen kunde medföra deklarationen skulle grunda sigatt att

alltför ofullständigtpå underlag.
Förhållandena skiljer sig inte från de rådde 1982.år Sammanu som

den kom till uttryck 1982 finns iår dag. Utredningensoro som som
förslag skulle det genomförs upplevas ogrundatettom som- -
underkännande de i företagen och på revisions- ochav personer
redovisningsbyråerna och imedverkarsamvetsgrant noggrantsom

mervärdesskatteuppbörd.statens
I utredningens förslag ligger också den särskilda regeln för-att om

dröjd inbetalningstidpunkt slopas för den redovisningsperiod utgårsom
den 30 juni. Regeln kom förtill möjliggöra personalen påatt att
företagens ekonomiavdelningar och revisions- och redovisningsbyråer
kunde sin under juli månad hinder arbetet medta ut semester utan av
mervärdesskattedeklarationen. Som skäl för sitt förslag denna punktpå
anför utredningen något undantag intemotsvarande gäller för betal-att
ning källskatt och arbetsgivaravgifter. hänsynMed härtill och tillav

enhetlig ordning långt möjligtså bör eftersträvas bör någonatt ut-en
sträckt betalningsfrist för mervärdesskatt inte längre tillämpas.

Jämförelsen med uppbördsredovisningen källskatter och avgifterav
förstår jag inte. Underlaget för denna förheltär änett annat
redovisningen mervärdesskatten. ihågMan måste komma attav mer-
värdesskatteredovisningen bygger bokföringenpå samtliga affärs-av
händelser i verksamheten medan källskatte- och avgiftsuppbörden i
normalfallet bygger redovisningenpå enda utgiftsslag.ettav
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Med sitt förslag visar utredningen total okänslighet och oför-en
för juliståelse många människors behov och önskan undersemesterav

månad. praktiken medför förslaget slags semesterförbud underI ett
juli för människor redovisning imånad tusentals arbetar medsom
företag och revisions- och redovisningsbyråer. Förslaget därförpå är
helt oacceptabelt.

Jämfört med grannländer i Norden skulle utredningensvåra
förslag det genomförs framstå helt unikt.om som-- -

I Finland tillämpas fr.o.m. 1995 enmånadersredovisning. Deklara-
tion skall och skatt inbetalas den 15 i den andra månadensenastavges
efter redovisningsperiodens utgång.

skallI Norge deklaration lämnas månad. Skatten betalasvarannan
den 10 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång.senast

I Danmark redovisas mervärdesskatten i huvudsak kvartalsvis.
Skatten betalas den 10 i andra månaden efter utgångensenast av
redovisningsperioden.

ingetI grannländer förs enligt vad jag tillvåra känner någraav
diskussioner tidigareläggning inbetalningstidpunkter.om av

En fråga utredningen intehuvud har berört kon-över ärtagetsom
sekvenserna i administrativt hänseende vårt medlemskap i EU. Deav
svenska företagen redovisar fr.o.m. den januari 19951 mervärdes-
skatten efter delvis tillanpassningen denmönsterett nytt genom
övergångsordning råder inom EU. Det kan mycket godapåsom grun-
der det redovisningssättet kräver arbete. Specifika-antas att nya mer
tionsgraden i mervärdesskattedeklarationen har ökat. materiellaDe
reglerna har vidare komplicerats vilket innebär behovetavsevärt, att

experthjälp ökat kraftigt. blirDet med andra 0rd tidsödandeav mer
tidigare deklarationen.än Under lång anpassnings-upprättaatt en

period minst kommer sträcka sig förstärks dessapå nästa årattsom
effekter. Någon hänsyn till förhållandenade har utredningen intenya
tagit.

Det kan i detta sammanhang Storbritannien såvitt jagnämnas att
erfarit förutsåg de problem skulle uppkomma vid anpassningensom
till EG-reglerna och avskaffade sanktionsavgifterna under l8-måna-en
dersperiod.

Ekonomiska skäl

Övergången till månadsredovisning innebär enligt utredningen en
minskad kredittid för företagen och därigenom ökade årliga räntein-
komster för Ränteinkomsterna har brutto beräknats till 450staten. ca
mkr vid kalkylränta 8 Tidigareläggningen betal-procent.en om av
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ökadeningstidpunkten till den 20 minskar också kredittiden och de
450årliga ränteinkomsterna för har uppskattats till ocksåstaten ca

genomförandeáret harmkr. Likviditetsindragningen till understaten
beräknats till 10,9 mkr.ca

företagen i form ökade ränteutgifter ochKonsekvenserna för enav
minst de nyssnämndaökad likviditetsbelastning kan beräknas motsvara

effekterna för staten.
for företagenBedömningen ekonomiska effekterna måstedeav

reformerredan genomförda påockså ske bakgrundmot upp-av
uppbörden F-skatt tillbördsområdet. Under 1994 ändrades av

1995 uppbörden källskatt ochmånadsredovisning och fr.o.m. har av
arbetsgivaravgifter tidigarelagts.

genomfördaeffekterna samtliga ändringarDe sammanlagda av -
nedanstående sammanställning.och föreslagna framgår av--

inteinbetalningstidpunkten för vissa punktskatter harFörändringen av
medtagits eftersom berör litet antal företag.den ett

Ränteeffekt Likviditets-
indragningbrutto

årper
mdkr mdkr

1 Förändringen av
uppbörden av
F-skatt 0,2 2,5

2 Förändringen av
uppbörden av
källskatt och

6,0arbetsgivaravgifter 0,5

3 Föreslagen föränd-
ring mervärdes-av
skatteuppbörden Q9 10,9

Summa 1,§ 19,4

Under loppet för företagen grundår ökar kostnadernaettav par av
administrativa omläggningar uppbördssystemen 1,6 miljar-medav ca
der kronor. kostnadsökningen för deMest betungande torde den bli
mindre företagen, ekonomiskredan har pressad situation.som en
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Likviditetsindragningen tilluppgår belopp. Innebördenstora av
indragningen rörelsekapitalet minskarär med motsvarande belopp.att
Om avtappningen inte med antingen nyupplåning eller tillskottersätts

kapital minskar företagens möjligheter till tillväxt ochegetav
expansion. För många företag, framför allt mindre,de inte låne-står
eller tillskottsmöjligheten till buds. Tillväxten de mindre företagen,av

viktigså för hela samhällsekonomin,är kommer därför sannoliktsom
försvåras. Man kan heller inteavsevärt utesluta antaletatt att

konkurser kommer öka.att
För få något hur likviditetsindragningenatt stor egent-grepp om

ligen kan den jämförasär med storleken det totala rörelsekapitaletav
i företagen. Uppgifter finns tillgängliga för bolagssektorn SNI-
koderna 91 avseende år 1992 källa: SCB: Företagen 1992. Vid-
utgången detta uppgickår totala för omsättningstillgångarav summan
till 1 146 759 mkr. kortfristigaDe skulderna uppgick vid samma
tidpunkt till 935 033 mkr. Skillnaden, eller rörelsekapitalet, blir
211 726 mkr. Mot bakgrund dessa uppgifter kan konstateras detattav

fråga betydande beloppär både relativt och i absoluta talom som
företagen mister på grund de redan genomförda och föreslagnaav nu
förändringarna.

Genom förslaget ökar företagens fullgörandekostnader ytterligare.
Av hela den beräknade kostnaden för skattesystemet mil-på 14ca
jarder kronor uppskattas miljarderendast 5 kronor falla skatte- och
uppbördsmyndigheterna. Redan i dag främst företagen förstår den
allra kostnaden,största 9 miljarder kronor. Detta redanärca en

övervältring företagenpå kostnader för få inextrem statens attav
skatterna. Genom förslaget skulle denna övervältring ytterligare
förstärkas.

finnsDet ytterligare konsekvens utredningens förslag inteen av som
framgår ovanstående redovisning och utredningen inte beaktat.av som
Mervärdesskatten flerledsskattär skall träffa konsumtionen.en som
Företagens roll i uppbördssystemet uppbördsmannens.är Det utmär-
kande för uppbördsman han har till uppgiftär uppbära ochatt atten

Översattredovisa de medel han uppburit. till mervärdesskattesys-som
innebär det företagen skall kunna skattebeloppen fråntemet att

sina kunder innan de själva har redovisa dem till Hittills haratt staten.
fungerat tämligen iväl detta avseende. Betalning för fakturorsystemet

iutsänts slutet redovisningsperiod har hunnit flyta in föresom av en
tidpunkten för skatteredovisningen. Med utredningens förslag riskerar

företagmånga hamna i den situationen skatten skall levererasatt att
in innan den erhållits. Speciellt hårt drabbar detta företag inom
branscher med höga förädlingsvärden, dvs. tjänsteföretag och kun-
skapsföretag. En sådan ordning innebärande förskottering skat-en av
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betalnings- kredittider itill förkortade ochtorde komma ledaten att
räntekostnader, betal-leder i sin till ökadehela samhället. Det tur

samhällseko-betalningsinställelser. Denningssvårigheter och t.0.m.
överstiga dennomiska kan mycket väl kommakostnaden härav att

försökinkomstförstärkningen. Någotkortsiktiga statsfrnansiella att
utred-huvud inte gjortsuppskatta dessa kostnader har över taget av

drabbas. Kom-Också offentliga sektorn kan kommaningen. den att
olika slag också sådanapenserande åtgärder avnämaregentemotav

Åtgärdernabli följden.och landsting tordekommunstat,t.ex.som
i förkortade kredittider. konsekvens häravkan bestå En är natur-t.ex.

inkomstbortfall for heller dennaligtvis det allmänna. Inte typett av
effekter utredningen beaktat.statsfmansiella har
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