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Sammanfattning

lagstiftningsarbetetpågåendeDet

redovisningsområdet

pågår för närvarande omfattande reformarbete på redovis-Det ett
årsredovis-ningsområdet. Som del detta arbete torde tre nyaen av

årsredovisningslagningslagar komma införas, nämligen allmänatt en
ÅRLoch vissa handelsbolag förslaget till tvåför aktiebolag och

årsredovisningslagar. gällerspeciella De speciella lagarna dels kredit-
värdepappersbolag, dels försäkringsföretag.institut och Förslag till

presenterades i i februari 1994 avgivetde lagarna del-etttre av oss
Del och pågående lagstiftnings-betänkande SOU 1994:17 I II. Det

Justitiedepartementetbedrivs inom och Finansdepartementet.arbetet
Målsättningen riksdagen skall fatta beslut i höst ochär att att samt-

kraftliga lagändringar skall träda i den januari 1996 och tillämpas1
räkenskapsår börjar den dagen ellerpå som senare.

Redovisning BeskattningSambandet -

samband,Sverige råder starkt såväl materiellt formellt,1 ett som
beskattningmellan företagens redovisning och innebärande redo-att

visningen korrigeringar skall kunna ligga till grund förstörreutan
grundläggande för företagsbe-beskattningen. Denna samordning är

skattningen. sambandet består i den skattemässigaDet materiella att
skattskyldigesinkomstberäkningen sker grundval den bok-av

skattelagstiftning-föring. formella sambandet sig uttryck iDet atttar
förutsättning för avdrag skall medges viddels vissaatt taxe-en som

gjorts i räkenskaperna,ringen kräver motsvarande avdrag delsatt
tillgångsposterföreskriver värdering vissa skall haatt avsamma

taxeringen förföretagits i räkenskaperna vid godtas skatteattsom
tvingas företagen redovi-mässigt. Genom det formella sambandet att

bokslutsdispositioner obeskattadeoch reserver.sa
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Ökad redovisningfrikoppling mellan och

beskattning

redovisningen kvalitetsmässigt skulle vinnauppfattningVår är att
Utifrån allmänna redovisningssynpunkter skullefrikoppling.ökaden

med obeskattadefördel i första handsåledesdet systemetomvara en
bokslutsdispositioner avskaffas. Sådana avskrivkundeochreserver

skatteskäl bör inteavsättningar uteslutandeningar och görssom av
företas iresultaträkningarna enbarti balans- ochredovisas utan

Även det gäller vissa värderingsreglerdeklarationer.företagens när
flytande det enligt vårbokslutsdispositionerdär är ärgränsen mot

viss frikoppling.medmening motiverat en
anfördabakgrund detdelbetänkandeFörslagen i detta tar mot av

och obeskatta-med bokslutsdispositionersikteprimärt att systemet
Följande Skatteregler berörs.skall kunnade utmönstras.reserver

inventarierAvskrivning av

anvisningarna till 23 § KLi punkt 13föreslår reglernaVi att omav
inventarier frikopplas frånräkenskapsenlig avskrivningföravdrag av
motsvarande avskrivningkravetsåredovisningen sätt attatt

för berättiga till skattemässigti räkenskapernaskall ha gjorts att
inte finns något behovi sin detinnebäravdrag upphävs. Detta tur att

skattelagstiftningen varför bestämmel-avskrivningsmetoder ifleraav
punkt anvisningarna till 23 § KLrestvärdemetoden i 14 avserna om

upphävas.kan

lagerVärdering av

s.k. 97-pr0-föreslår dengäller värderingen lagerNär det attav
tredje anvisningarna till 24 § KLi punkt 2 stycketcentsregeln av

Utgångs-specifik skattemässig nedskrivningsregel.utformas som en
vidskall tillberäkningen det värde lagretförpunkten tas uppav

åsatts i räkenskaperna,föreslås det lagretbeskattningen värdevara
och verkliga värdet. Ilägsta anskaffningsvärdetdvs. normalt det av

såledesvärderingen föreliggerden skattemässigadetta första steg av
beskattningen.redovisningen ochfullständig koppling mellanen

värderingen lagretden bokföringsmässigainnebärDetta att av gene-
inom in-skattemässigt så värdet ligger detgodtas längerellt skall

ÅRL.i förslaget tillförenligt med bestämmelsernatervall ärsom
fri-skattemässiga värderingenföreslår vi denandraI attett steg

den skatte-bokföringsmässiga. Genom baserafrån denkopplas att
ochanskaffningsvärdetnedskrivningen på det lägstamässiga av
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i dag helt eller delvis saknarfår företagverkliga värdet även som
vid97-procentsregeln därför lagrets värdeutnyttjamöjlighet attatt -

princip understiger anskaff-värdetstillämpning lägstastrikt aven
nedskrivning. talarmöjlighet till skattemässig Dettaningsvärdet en-

Vimedges med något lägrenedskrivning börför än tre procent.att
två eller,skattemässiga avdraget begränsas tillföreslår det procentatt

till 98skattemässigt skall lägstuttryckt, lagretannorlunda tasatt upp
princip.enligt lägsta värdetsvärdetprocent av

punkt 2 fjärde stycketjordbruk och renskötsel,djur ilagerFör av
föreslår ändringtill inteanvisningarna 24 § KL, än attannanav

frikopplas från bokföringen.värderingsreglerna

Pågående arbeten

föreslår vi devärderingen pågående arbetengällerdetNär attav
anvisningarna till 24 §värderingsreglerna i punkt 3skattemässiga av

värdering-samtidigt den skattemässigaoförändradebibehållsKL som
bokföringsmässiga. innebär pågåendeDettafrikopplas från den atten

räkning inte behöverutförs löpandearbeten tas upp somsom
räkenskapernaså sker ibeskattningentillgång vid även samt attom

arbeten till fast pris kan byggapågåenderedovisningen succes-av
beskattningen bygger lägsta värdetsvinstavräkningsiv trots att

fårpågående arbeten i dagföreslår också sådanaViprincip. att som
anskaffningsvärdet idet samladetill lägst 97 procenttas avupp

anskaffnings-98 det lägstatill lägststället får procenttas avavupp
värdet.verkligavärdet och

Fondavsättningar

medinventarieravskrivningsreglerna förVid sidan utgör systemetav
periodiseringsfonder den främ-periodiseringsfonder enligt lagen om

boksluts-resultatreglering i formtill skattemässigmöjlighetensta av
Även medobeskattadedispositioner och ersätt-systemetreserver.

vissersättningsfonder kan upphov tillningsfonder enligt lagen geom
inte beroenderesultatreglering eftersom avdragsrättenskattemässig är

föreslårtill stånd. Viinvestering faktiskt kommernågonatt nyav
fonder fri-till nämndaför avsättningardärför avdragsrättenatt nu

redovisningen.kopplas från

substansminskningGarantiutgifter och

garantiuzgijierför framtidaför avsättningavdragdet gällerNär
skattereglerna med-anvisningarna till 24 § KL kanpunktenligt 5 av
företagsekonomisktinteresultatregleringmått ärvisstett somavge
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i fall frikoppladärför skäl dettamotiverad. finnsDet ävenatt av-
behandlingen utgifterna.bokföringsmässigafrån dendragsrätten av

framtida garantiutgifter huvudregelavdrag förföreslårVi att som
motsvarande årets kostnadsfördabeloppmedges med högstskall ett

skett i räkenskapernanågon avsättninggarantiutgifter oavsett om
inte.eller

för avsättning för fram-bestämmelserna avdragnuvarandeDe om
punkt anvisningarna till 23 § KLsubstansminskning i 11tida ärav

bestämmelsernahuvudsak efterutformade i mönster som omsamma
Även sådana avsättningar knappast kangarantiutgifter.framtida om

föreslårobeskattadebokslutsdispositioner ochtillupphov reserverge
beträffande framtidade förslag lämnaskonsekvens medvi i som-

frånavdragsregler frikopplas redo-garantiutgifter också dessaatt-
visningen.

Placeringstillgångar försäkringsföretagi

försäkringsföretag föreslagna redovis-förårsredovisningslageniDe
försäk-förenklat deleninnebär någotningsreglerna större ettatt av

placeringstillgångarskall klassificerastillgångarringsföretags som
eller till det verkligatill anskaffningsvärdetantingenoch värderas

anskaffningsvärdet.högre eller lägredettavärdet änäroavsett om
oönskade skattekonsekvenserskall leda tillinte förslagetFör att

placeringstillgångar i dagvi sådanaföreslår utgör omsätt-att som
omsättningstillgångar vidskall behandlasningstillgångar alltjämt som

lägsta värdets princip.därmed värderas enligtbeskattningen och

Överlåtbara värdepappersbolagkreditinstitut ochvärdepapper i

värdepap-årsredovisningslagen för kreditinstitut ochföreslagnaDen
omsättnings-överlåtbara värdepappertillåterpersbolag utgöratt som

verkligt detta överstigerfår till värdetillgångar även närtas upp
tillförslag skall ledainte heller dettaanskaffningsvårdet. För att

föreslår vi tillgångarna vid beskatt-skattekonsekvenseroönskade att
värdets princip.får värderas enligt lägstaningen

införssärskild utdelningsspärrEn

fri-föreslagna utvidgningen detuppfattning bör denvårEnligt av
eller påmöjligheterna delaområdet inte ökakopplade annatatt ut,

föreslår i denna delobeskattade vinster. Viförfoga över, attsätt en
utdelningsspärr, införs i 2 §oegentligt kallad 1någotsärskild spärr,

delat medelutformad så företag,SpärrenSIL. är att ett utsommom.
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eller på förfogat uppkommensätt vinst i omfattningöverannat en
inte lagligen hade kunnat ske avskrivningart.ex.som om samma

hade gjorts i resultaträkningen i deklarationen, får vidkännassom
begränsningar i avdragsrätten. På motsvarande skall detsätt t.ex.
skattemässiga värdet pågående arbete eller försäkrings-ett ettav av
företags placeringstillgångar höjas i den mån företaget delat medelut
i omfattning inte hade varit möjlig den skattemässigaen som om
värderingen tillämpats i räkenskaperna.

Redovisning latent skattav

våra förslagGenom till frikopplingökad mellan redovisning och
beskattning kan skillnaderna mellan företagens bokföringsmässiga
och skattemässiga resultat öka Den skatt rätteli-avsevärt.antas som

belöper på det bokföringsmässiga resultatet kan därmed kommagen
i väsentlig mån avvika från den skatt påförs vid taxeringenatt som

för det aktuella räkenskapsåret. Eftersom skatten kostnad förutgör en
företaget det viktigt skatteutgifterna blirär korrekt periodiserade.att
Även den latenta skatt belöper på räkenskapsåret blirsom men en
utgift först måste därför beaktas. Redovisning latent skattsenare av

synnerligen komplicerat område. Viutgör har bl.a. denett mot
bakgrunden avstått från lägga fram förslag hur latent skattatt om
skall beräknas i olika situationer. Frågan bör i stället föremålbli för
sådan kompletterande normgivning sker i form rekommenda-som av
tioner och andra uttalanden från exempelvis Bokföringsnämnden och
Redovisningsrådet.

Ikraftträdande

Vi föreslår de förordade reglerna skall träda i kraft samti-att av oss
digt med de årsredovisningslagarna, dvs. den januari1 1996,tre nya

tillämpasoch första gången vid 1997 års taxering. Nuvarande regler
bör dock alltjämt gälla i fråga räkenskapsår påbörjats föreom som
utgången år 1995.av





SOU 1995:43

örfattningsförslagF

tillFörslag
1928:370ändring i kommunalskattelagenLag om

kommunalskattelagen 1928:370i frågaföreskrivsHärigenom om
skall upphöra gälla,anvisningarna till 23 §dels punkt 14 attatt av
punkternaanvisningarna till 22 11-dels punkt 4att av

ochanvisningarna till 23 § punkterna 1-3och 2415-1713, samtav
följande lydelse.till § skall haanvisningarna 245 av

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

Anvisningar
till 22 §

omsättningstillgång4. Har en
värde vidtill lägretagits ettupp

inkomsttaxeringen i räken-än
skall skillnadsbeloppetskaperna

åtezföras till beskattning näst-
följande beskattningsår. Detta

skill-gäller dock inte i den mån
sådananadsbeloppet motsvarar

värdeminskningsavdrag som
andra stycket.iavses

skall med-omsättningstillgángfastighetHar utgör avyttratssomen
räkenskapernagjorts iinte harvärdeminskningsavdraggivna som

näringsverksamheten.beskattning iåterföras till

till 23 §
förbestår bl.a. kostnadernäringsverksamhetiKostnaderna aven

underhåll och värde-reparation,anskaffandepersonal, samtav varor
näringsverksamhetTill kostnad ianläggningstillgångar.minskning av

anskaffande inventarierlån förpåhänförs räntoräven m.m.,av
iekonomisk föreningandel ioch sådannäringsfastighet som avses

inkomstskatt innehavetstatlig1947:576lagen82 § omommom.
sådan verksamhet.betingasandelen avav
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I fråga handelsbolag räknas på lån kostnad iräntor nä-om som
ringsverksarnheten detta inte följer förstaäven när stycket. Ut-av
gifter i handelsbolag för inköp lottsedlar eller för andra liknan-ett av
de insatser i lotteri inte kostnad i verksamheten.anses som

Om den skattskyldige i sina
räkenskaper har inräknat sådana

förstaräntor i ochsom avses
andra styckena i utgiften för
anskajjñzingen tillgång ochav en
denna utgift enligt bestämmelser

dennai lag skall dras av genom
årliga värdeminskningsavdrag
gäller bestämmelserna såda-om

avdrag beträfandeävenna
räntorna.

6. Utgifter för anskaffande byggnad dras årligaav en av genom
värdeminskningsavdrag. Avdraget beräknas enligt avskrivningsplan
till viss för år räknat byggnadens anskaffningsvärde.procent av
Beräkningen från den tidpunkt då byggnadengörs har färdigställts. I
fråga byggnad, avsedd användas endastär fåtal år,att ettom en som
får dock anskaffningsutgifterna i sin helhet dras det år då byggna-av
den anskaffades.

anskaffningsvärdetI för byggnad avsedd för ända-är annaten som
mål bostadsändamål inräknas inte utgifter förän sådana delar och
tillbehör, avsedda direkt tjäna driftenär byggnadsinven-attsom
tarier. I enlighet härmed räknas byggnadsinventarier i jordbruksom
sådana tillgångar bås, box eller spilta, båsavskiljare, foderbord,som
fodergrind, vattenkopp, spaltgolv, utrustning för skrap- och sväm-
utgödsling med tillhörande urinbrunn eller gödselbehållare, gödsel-
stad, mjölkningsanläggning, kylbassäng, sådan ledning förpump,
elektrisk eller avloppström, avsedd för driften ellerärvatten som
fläkt eller ventilationsanordning. Som byggnadsinventarier räknas
också sådana tillgångar silo- eller torkanläggning, fast trans-som

hiss eller liknande. industribyggnadIportör, räknas bygg-en som
nadsinventarier tillgångar avsedda för den industriella driften, såsom
maskiner, anordningar för godstransport räls, traversbanort.ex.som
och hissar, behållare, ställningar för lagring e.d., anordningarsamt
för användningen dessa tillgångar särskilda fundament.t.ex.av som
Som byggnadsinventarier räknas vidare ledningar för avloppvatten,

avsedda direkt tjäna den industriella driften, och speciellaattm.m.,
värmeanläggningar, ventilationsanordningar och särskilda skorstenar
för avledande och alstras vid produktionen. Somannatav gaser som
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affärsändamålavsedd förbyggnadbyggnadsinventarier i ärsomen
butiksinredning, rulltellerexempelvis hyllor, diskarräknas annan

byggnadsvärdeför vilkenkonstruktionTjänstgör ettenrappor m.m.
i sin helhet eller till viss delfastighetstaxeringen,vidhar fastställts

fallet med oljecisternersåsom kanmaskin eller redskap, varasom
konstruktion byggnads-sådansiloanläggningar,och somanses en

anskaffningsvärdet för byggnadinräknas iinventarier. Däremot en
nödvändiga för byggnadensanordningarutgifter för sådana ärsom

elektriskför avlopp,såsom ledninganvändning,allmänna vatten,
Anskaffningsvärdetliknande anordning.ochellerström gas annan

användning iför såväl byggnadsavseddledningför är ensomen
fördelas mellan bygg-användningbyggnadens allmännadriften som

del led-i förhållande till hurbyggnadennadsinventarier och stor av
använd-byggnadens allmännadriften respektivetjänarningen som

hänföras till byggnadsinven-dock i sin helhetskallLedningenning.
till minst fjärdedelar kanför ledningenutgifternatarier tre ansesom

utgifterna för ledningen till minstdriften. Omtillhänförliga tre
allmänna användninghänförliga till byggnadensfjärdedelar kan anses

hänföras till byggnaden.i sin helhetledningenskall
byggnadsinventarierbyggnadsinventarier frågaIfrågaI omom

föreskriftertillämpas deföreskrifterdetillämpas som som
och 13 gällergäller för enligt punkterna 12punkterna 12-14enligt

och andra förför stadig- för maskinerandraochmaskiner
avseddainventa- stadigvarande brukavseddabrukvarande

inventarier.rier.
för vissa till markenstycket framgår utgiftertredjepunkt 7Av att

för byggnad.inräknas i anskaffningsvärdetanordningarhörande en
byggnadensuppförts den skattskyldige,byggnad ärHar av an-en

uppförande byggna-utgifter förskattskyldigesskaffningsvärde den av
utgifter för till- elleranskaffningsvärdet hänförsTillden. även om-

anvisningarnaenligt punkt 8byggnadvärdebyggnad samt avsomav
fastighetsägaren. Tillnäringsverksamhet förintäkttill 22 § utgör av

under-utgifter för reparation ochhänförs vidareanskaffningsvärdet
föreskrifterna i punktgrundinte medgeshåll för vilka avdrag av

byggnad för-utgått. Harvilka bidrag inte harför4 eller 5 och en
jämförligt fång, skall dendärmedbyte ellerköp,värvats genom

förvär-byggnaderanskaffningsvärdet. Harverkliga utgiften utgöra
belägna, såden mark på vilka detillsammans med är storvats anses

fall efter avdragi förekommandeför fastighetendel vederlagetav -
jordabalken belöpai 2 kap. 3 §för egendom sär-som avses -

fastighetstaxe-det vidbyggnadsbeståndbyggnader ellerskilda som
härav beräknade värdetmed tillämpningfastställda ellerringen av

fastighetens helabyggnadsbestândbyggnader ellerskilda utgör av
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enligt beräkningtaxeringsvärde. Vad denna belöpasom anses
innefatta byggnadsinventarier. förbyggnader kan Vederlagetäven

byggnadsinventarier skall avräknas, varefter anskaffningsvärdet för
anskaffningsvärdet förerhålls. sammanlagda byggna-byggnader Det

för fastighetenderna får jämkas den del vederlaget enligtavom som
belöpa på byggnadernadenna beräkning inte jämte byggnads-anses

visas eller understiga värdetinventarier mark,över-avsevärtmera av
skog, naturtillgângar, särskilda förmåner har för-växande m.m. som

skattskyldige eller någon, stårHar den honomvärvats. nära,som
för skattskyldige skall tillgodoräknavidtagit åtgärder den kunnaatt

sig högre anskaffningsvärde rimligt och kan detänett som synes
har skett för någon dem bereda obehörigdettaantas att att av

anskaffningsvärdetförmån i beskattningsavseende, skall i skälig män
jämkas.

Övergår byggnad till köp,ägare sätt änannaten en ny genom
jämförligt fång, får den debyte eller därmed värde-ägaren göranye

byggnaden skulle ha tillkommit förreminskningsavdrag densom
denne fortfarande hade byggnaden.ägtägaren om

för värdeminskningsavdrag i fråga byggnadProcentsatsen om en
den tid byggnaden utnyttjas.bestäms med hänsyn till kunnaanses
sådana omständigheterDärvid skall beaktas byggnadensäven attsom

inflytandeanvändningstid kan komma framtidarönaantas att av
rationaliseringar, teknikens utveckling, omläggning verksamhetav

Äroch liknande förhållanden. grund särskilda omständigheterav
byggnadens förvärde verksamhetenän nämntsartav annan nyss

begränsat till förhållandevis kort tid, skall hänsyn till detta.äventas
fallet då frågaSå kan exempelvis byggnad förär utnytt-vara om en

jande begränsad malmfyndighet eller då byggnad, ärav en en som
belägen används vid nyttjan-mark och i verksamhet,annans som
derättens upphörande inte skall lösas fastighetsägaren.av

hänföraHar byggnad varit till privatbostad under tidigareatten
beskattningsår inte avskattning enligt fjärdeoch sker 3 § 1 mom.
stycket statlig inkomstskatt skall förlagen 1947:576 avdragom
värdeminskning ha medgetts med 1,5 anskaffnings-procentanses av
värdet för varje sådant beskattningsår.

byggnad, får avdrag för återstårUtrangeras vadgörasen som oav-
skrivet anskaffningsvärdet i den mån överstigerbeloppet vadav som
inflyter avyttring byggnadsmaterial e.d. i samband medgenom av
utrangeringen.

Utgifter för anskaffande markanläggning på fastighet,av en en
avsedd för användning i näringsverksamhet, drasägarens annatom-
inte följer punkt 8 andra stycket årliga värdeminsk-av av genom-
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ellerföljer andraintemedges,Avdragningsavdrag. annat avom
denhar bestrittsutgifterför sådanaendastfemte stycket, avsom
hararbetenutgifternaendastsjälv ochskattskyldige somavserom

enligtberäknasAvdragetfastigheten.tid då han harunder ägtutförts
anskaffningsvärdetår räknatförtill 10avskrivningsplan procent av

för år räknatoch till 5skogsvägartäckdiken och procent an-avav
frånBeräkningenmarkanläggningar. görsandraskaffningsvärdet av

fråga anlägg-färdigställts. Ihardå anläggningentidpunktden om en
fåtal år, får dockendastanvändasavseddning, är ettatt an-som

då anläggningendet århelhet drasi sinskaffningsutgifterna an-av
skaffades.

förbehövsmarkarbetehänförs sådantmarkanläggning attTill som
schaktning, rivningröjning,fast, såsomellerplanskallmarken göras

fastigheten,funnitstidigare harellerbyggnad annat upp-somav
markanlägg-marken. Tilltorrläggningochstödmurarförande avav

hanm-kanaler,anordningar såsomockså olika vägar,hänförsning
fotbolls-parkeringsplatser,körplaner,tillfarter,andraochinlopp

föranläggningarjämförligadärmedellertennisbanorochplaner
invallnings- ochdike,täckdike,e.d.,planteringar öppetpersonal,

mån dei deneller skogsvägmark-vattenavledningsföretag, samt,
byggnad, brunnar,hänföra tillfastighetstaxering ävenärinte vid att

markanläggninganskaffningsvärdet förTilltunnlar e.d.ochkällare
8enligt punktmarkanläggningvärdethänförs även avsomav en

för fastig-näringsverksamhetintäkttill 22 § utgöranvisningarna av
för iståndsättan-får inräknas utgifteranskaffningsvärdetlhetsägaren.

inbegripstäckdiketäckdike. Iförut anlagtomläggningde och ettav
till täckdike.anslutningi direktavlopptäckt ett
inte sådana anordningarhänförsmarkanläggning ärTill av-som

föreller andravissa maskinertillsammans medanvändassedda att
ellernäringsverksamhetiinventarierbruk avseddastadigvarande

såsom funda-verksamhetvissförinventarier användssådana som
belägengödselbassäng ärindustrispår, traversbanor,e.d., somment

ledningaranordningliknandeurinbrunn ellerutanför djurstall, samt
markinventarier. Tillelektriskavlopp,för ström,vatten, gas m.m.

jämförligaandraoch avspärr-också stängselhänförsmarkinventarier
avseddledningför ärAnskaffningsvärdetningsanordningar. somen

byggnadsverksamhetenbedrivnafastighetensåväl denför som en
byggnadenmarkinventarier ochfördelas mellananvändningallmänna

fastig-tjänar denledningendeltill huri förhållande stor somav
allmännabyggnadensrespektiveverksamhetenbedrivnaheten an-

markin-tillhänförassin helhetdock iLedningen skallvändning.
fjärdedelar kanminsttillledningenutgifterna förventarier treom

Omverksamheten.bedrivnafastighetentill denhänförligaanses
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utgifterna till minst fjärdedelar kan hänförliga till byggna-tre anses
allmänna användning skall ledningen i sindens helhet hänföras till

byggnaden.
fråga markinventarier frågaI I markinventarierom om

tillämpas de föreskrifter tillämpas föreskrifterdesom som
enligt punkterna 12-14 gäller för enligt punkterna 12 och 13 gäller
maskiner och andra för stadig- för maskiner och andra för
varande bruk avsedda inventa- stadigvarande bruk avsedda
rier. inventarier.

Övergår fastighet till på köp,ägare sätt änannaten en ny genom
jämförligt fång, fårbyte eller därmed den de värde-ägaren göranye

minskningsavdrag för markanläggning skulle ha tillkommit densom
Övergårfortfarande hade fastigheten.förre denneägaren ägtom en

fastighet till köp, byte eller därmed jämförligtägareen genomny
fång, får överlåtaren det år då överlåtelsen sker avdrag för dengöra
del anskaffningsvärdet för vilken han inte tidigare har medgettsav
avdrag. Vad gäller den fastigheten bedrivnaäven närsagtsnu
verksamheten läggs ned och fastighetens markanläggningar grund
därav saknar värde för fastighetens ägare.

markanläggning tillhörtHar privatbostadsfastighet under tidigareen
beskattningsår och sker inte avskattning enligt 3 § fjärdeI mom.

lagen 1947:576stycket statlig inkomstskatt skall avdrag förom
värdeminskning ha medgetts för varje sådant beskattningsår.ansetts

Avdrag för substansminskning på grund utvinning11. naturtill-av av
gångar för avsättningavdrag framtida substansminsk-samt som avser
ning på grund sådan utvinning medges enligt bestämmelserna iav
denna anvisningspunkt.

För inträdd substansminskning medges avdrag vid taxeringen för
visst beskattningsår med högst belopp tillsammans medett ett som,
avdrag förde har medgetts tidigare beskattningsår, motsvararsom

den del anskaffningsvärdet för tillgångenhela belöper ut-av som
vinningen före beskattningsårets utgång.

Har den skattskyldige Har den skattskyldigegenom genom
skriftligt avtal upplåtit till skriftligt avtal upplåtit tillrätt rättut- ut-
vinning och har uppburit vinninghan och har han uppburit
förskottsbetalning för utvinning- förskottsbetalning för utvinning-

får han avdrag för medges avdrag för framtidagöraen, en
belopp i räkenskaperna har substansminskning med högst ettsom

för framtida substans- belopp motsvarande den delavsatts av
anskaffningsvärdetminskning. Vid taxeringenför för helaett
naturtillgångenbeskattningsår medges kanvisst av- som anses
belöpa den framtidadrag med högst belopp utvinningett mot-
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förskottsbetalning haranskaff- vilkendel fördensvarande av
erhållits. Avdraget skall åter-naturtill-för helaningsvärdet

till beskattning nästföljandeförasbelöpagången kansom anses
beskattningsår.vilkenutvinning förframtidaden

erhållits.förskottsbetalning har
återföras tillskallAvdraget

nästföljande beskattbeskattning
ningsår.

upplåtelse-stycke medges dock inteföregåendeenligtAvdrag om
eller mellanvarandra närståendeingåtts mellanharavtalet personer

dotterföretagintressegemenskap moder- ochharnäringsidkare som
ledning. Som närståendehuvudsakunder iföretageller gemensam

i punkt sistadels 14räknasfysisktill som angespersonerperson
sådana fåmansföretag ochtill 32 delsanvisningarnastycket av

åttonde och tionde styckenahandelsbolag ifåmansägda avses avsom
fysiska eller någonanvisningspunkt och i vilka dennämnda personen

eller direkt ellerföretagsledarenärstående ärhonom genomperson -
aktier andelar.juridisk ellerförmedling ägerpersonav -

naturtillgång beräknas med utgångspunktAnskaffningsvärdet för en
faktiska utgift för förvärvet eller, fastighetenskattskyldigesi den om

köp, byte eller något därmedförvärvatshar sätt änannat genom
föregåendefaktiska utgiften vid detfång, denjämförligt närmast

skattskyldigejämförliga fånget. dendärmed Begärellerbytetköpet,
det varmed den skattskyl-utgångspunkt beloppdock tillskalldet, tas

enligt 3-6 lagen 1947:57625 §få avdragskulledige ommom.
vid tidpunkten för utvinningens börjanhaninkomstskattstatlig om

för vederlag dess allmän-täktmarkenhade motsvararettavyttrat som
enligt nämndanämnda tidpunkt. Beräkningvidsaluvårde momentna

hänförliga delenförvärvetden tillfår dock inte leda till att av an-
vad 75belopptill högreskaffningsvärdet än motsvarartas somupp

i fråga.vid tidpunktensaluvårdetäktmarkens allmännaprocent av
beräknasutvinning tillgången,förenligt lag givitstillståndHar av

tillståndetomfattasområdeendast för detanskaffningsvärdet som av
grundvaltredje meningarnaandratillämpning ochoch vid av --

början dettautvinningenstidpunkten förförhållandena vidav
iområde.

belopp har beräknatsförutomanskaffningsvärdet inräknas,I som
exploatering iför tillgångensstycke, utgifterföregåendeenligt även

kostnad i den löpandefåttinte har drasutgifternaden män somav
enligt 25 § 3-6vid beräkninghar beaktatsoch inte hellerdriften

statlig inkomstskatt.lagenmom. om
harbörjatnaturtillgång harvilkenfastighet,Om uttas,enen

eller någotköp, byteövergått till sätt änägare annat genomen ny
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därmed jämförligt fång, får den tillgodoräknaägaren sig endastnye
de avdrag för substansminskning fastigheten skulle ha till-som
kommit den förre denne fortfarandeägaren, hade fastigheten.ägtom

Vid tillämpningen bestämmelserna i denna anvisningspunkt skallav
fastighetsägare, har upplåtit nyttjanderätt till täktmarken som mot

engångsersättning, hinder vad föreskrivs i 4 § jämfördutan av som
med 1 kap. 5 § första stycket f fastighetstaxeringslagen 1979:1152,
betraktas till marken efterägare detäven upplåtelsen harattsom
skett.

12. Utgifter för anskaffande 12. Utgifter för anskaffandeav av
maskiner och andra för stadig- maskiner och andra för stadig-
varande bruk avsedda inventarier varande bruk avsedda inventarier
dras i regel årliga dras i regel årligaav genom av genom
värdeminskningsavdrag enligt värdeminskningsavdrag enligt
bestämmelserna räkenskaps- bestämmelserna i punkt 13. Kanom
enlig avskrivning i punkt inventariernas13 eller ekonomiska livs-

restvärdeavskrivning i punkt längd uppgå till högstantasom tre
14. Kan inventariernas ekono- år, får emellertid hela utgiften
miska livslängd uppgå till för deras anskaffande drasantas av
högst år, får emellertid underhela anskaffningsåret. Omedel-tre
utgiften för deras anskaffande bart avdrag får ske i frågaäven
dras under anskaffningsåret. inventarier mindre värde.av om av
Omedelbart avdrag får skeäven
i fråga inventarier mindreom av
värde.

Regler avdrag avseende Regler avdrag avseendeom om
beställda inte levererade beställda inte levererademen men
inventarier kontraktsavskriv- inventarier kontraktsavskriv-
ning finns i punkt femte2 styck- ning finns i punkt 2 fjärde

anvisningarna till 24 stycket anvisningarnaet tillav av
24

Har den skattskyldige yrkat avdrag för värdeminskning inventa-av
rier, skall avdraget medgivet i den mån det har medfört denattanses
taxerade inkomsten har beräknats till lägre belopp skulle haän annars
skett eller medfört ökning underskott. Inventariernas anskaff-en av
ningsvärde minskat med medgivna värdeminskningsavdrag detutgör
skattemässiga restvärdet.

Hör byggnads- eller markinventarium till fastighet utgjortett som
privatbostadsfastighet under det beskattningsâr föregåttnärmastsom
det aktuella beskattningsâret och sker inte avskattning enligt 3 § 1

fjärde stycket lagen 1947:576 statlig inkomstskatt utgörsmom. om
inventariets skattemässiga restvärde anskaffningsvärdet minskatav
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varje beskattningsår, dock högstförvärdemed 20 procent sammaav
inventariet och fastigheteninnehaftskattskyldigefem, den ut-som

fas-gäller i fråga delprivatbostadsfastighet. Detsammagjort om av
tighet.

Skattskyldig har tilltill 13.Skattskyldig har rätt13. rätt av-av-
värdeminskning sinaförvärdeminskning sina dragfördrag avav

förutsättninginventarier underreglerna iinventarier enligt
utredningtillfredsställandeanvisningspunkt räken-denna attom

inventariernasföreliggerför-Somskapsenlig avskrivning. om
skattemässiga restvärde ochgällerför dettautsättning att

sådana upplys-skattskyldige har i övrigtden ävena att
före-lämnas trygghetningarordnad bokföringhaft attsom av-

vinster vid avyttringliggerårsbokslut;medslutas att av
tillgångarna inte undgår beskatt-avdragetb motsvararatt av-
ning.räkenskaperna;skrivningen i

tillfredsställande utred-c att
inventarier-föreliggerning om

skattemässiga restvärde;nas
ochd inventariernaatt av-

påredovisasbeloppskrivna ett
den skattskyldigesisådant sätt

företedd utred-och iräkenskaper
föreliggertrygghetning attatt

avyttring till-vinster vid av
undgår beskatt-integångarna

ning; samt
skattskyldigedene att om-

för detårsbokslutinte upprättat
föregående räkenskaps-närmast

det bokförda värdet in-året av-
före avskrivning be-ventarierna

med utgångspunkt i inven-stämts
restvärdeskattemässitariernas ga

beskattningsårets ingång.vid
inventariernadåinventarier skallanskaffningsvärde förSom anses,

jämförligt fång, deneller därmedförvärvats köp, bytehar genom
inventarierna hardåanskaffande och,verkliga utgiften för deras

för förvärvet.marknadsvärde vid tidenförvärvats derassätt,annat
skattskyldi-näringsverksamhet, deniinventarierna ingåttHar somen

därmedköp eller byte ellerförvärvathar sätt änannat genomge
föranlederomständighetersärskildafång, intejämförligt skall, om

fördet deninventariernaanskaffningsvärde förannat, ansessom



Författningsförslag26 SOU 1995:43

tidigare gällande skattemässiga restvärdet. Har den skattskyl-ägaren
dige någon, står honomeller vidtagit åtgärd för dennära, attsom
skattskyldige skall kunna tillgodoräkna sig högre anskaffnings-ett
värde rimligt och kan det detta har skett förän antas attsom synes

bereda obehörig förmån i beskattningsavseende någon dem,att av
skall anskaffningsvärdet i skälig mån jämkas.

skattskyldig medgivits avdrag förHar kontraktsavskrivning av-
seende inventarier, har anskaffats under beskattningsåret, skallsom

anskaffningsvärde den verkliga utgiften minskad med detsom anses
medgivnatidigare avdraget.

Avdrag för avskrivning får för förAvdrag avskrivning får för
beskattningsår medvisst visst beskattningsår medgöras göras

förhögst 30 år räknat högst 30 för år räknatprocent procentav av
bokfört värde på inventariernas skat-summan av summan av

inventarierna enligt balansräk- temässiga restvárde vid utgången
för föregående föregåendeningen beskatt-närmast närmastav

räkenskapsår och anskaffnings- ningsår och anskaffningsvärdet
värdet sådana under beskatt- sådana under beskattningsåret

anskaffadeningsåret inventarier, anskaffade inventarier, vilka vid
beskattningsåretsvilka vid beskattningsårets utgång fort-ut-

fortfarandegång tillhörde farande tillhörde näringsverk-nä-
ringsverksamheten. Vad samheten. Vad gällersagts sagtsnu nu
gäller under beskatt- under beskattnings-när näroavsett oavsett
ningsåret inventarierna har året inventarierna har anskaffats.an-
skaffats.

Har inventarier, har anskaffats före beskattningsårets ingång,som
under beskattningsåret eller har den skattskyldige tillrättavyttrats

försäkringsersättning för inventarier, har gått förlorade undersom
beskattningsåret, medges särskilt avdrag med belopp motsvarandeett
den i anledning avyttringen eller försäkringsfallet uppkomnaav
intäkten. fårAvdraget dock inte överstiga underlaget för beräkning

avdrag enligt fjärde stycket. Har den skattskyldige fått avdragav som
skall nämnda underlag fastställas till motsvarande lägresagtsnu

belopp.
särskilt eljestHar högt pris eller särskilt hög utgift för inven-ett en

tarier förberott de skall utnyttjas särskilt arbetstillfälle elleratt ett
för konjunktur, bli endast tillfällig, ellerväntasen som av annan
liknande omständighet, förmedges det beskattningsår, varunder

anskaffats, förinventarierna har avdrag sådant överpris eller sådan
merutgift. avdragOm har medgivits, skall avdrag enligtsagtssom nu

i fjärdebestämmelserna stycket beräknas därefter återstående del
anskaffningsvärdet.av
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föreskrivs fårvadOavsettföreskrivs fårvadOavsett ovanovan
för avskrivning medgesavdragavskrivning medgesföravdrag

erfordras förmed belopperfordras förbeloppmed attatt somsom
restvärdet inteskattemässigavärdet inte skall detboldördadet

anskaffningsvär-skall överstigaanskaffningsvärdetöverstiga av
inventarier, vilkasamtligavid detinventarier, vilkasamtliga av

beskattningsårets utgång till-vidutgång tillhördebeskattningsårets
näringsverksamheten,från hördesedannäringsverksamheten, se-

värde har avräk-från dettaavräknats danvärde hardetta en
avskriv-beräknad årligavskrivning 20beräknad årlig nats enav

Visar denning 20skattskyldigeVisar den procent.procent. av
inventariernasskattskyldigeverkliga värdeinventariernas attatt

understigerverkliga värdesålunda be- ävenunderstiger även ett
värde, med-för sålunda beräknatavdragmedgesvärde,räknat ett

ytterligareavdrag för denavskrivningytterligareden som ges
motiverasavskrivningdetta.motiveras som avav

detta.
anskaffats beskattningsåret,underinventarier, harDå avyttras,som

för anskaff-år, medges avdragunderellerförloras utrangeras samma
närings-likställs inventarieravyttringMedningsvärdet. tas utatt ur

förvärvskälla eller förtillförasverksamheten för attatt annan an-
i med anvisning-ändamål. bestämmelserna 22 §Avförvändas annat

vid inventarier, i sinerhålls avyttringframgår belopp,att avsomar
intäkt näringsverksamhet.skallhelhet tas avupp som
avskriv-skattskyldig gjortHar

räken-belopp imedning större
får dra vidhanskaperna än av

föranleder inte dettataxeringen,
vilket räken-det värde, påatt

avskrivning beräknas,skapsenlig
överskjutande be-påverkas. Det

stället drasloppet fåri av genom
efter 20årlig avskrivning pro-

år, räknat från ochför heltcent
detbeskattningsåret eftermed

avskrivningen iunder vilket
verkställdes.fråga

vidomständighetenDen att
bestämmelsernatillämpning av

vid beskattningenavdragovan
medskall överensstämma av-

räkenskapernaenligtskrivning
för skattskyldighinderinteutgör
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efter övergång till räken-att
skapsenlig avskrivning utöver
avdrag enligt räkenskaperna

för så-tillgodogöra sig avdrag
hardana avskrivningar, som

räkenskaperna föregjorts i
övergången föran-inte harmen
lett avdrag vid beskattningen.

sådantAvdrag för belopp görs
ärlig avskrivning efter 20genom
för helt är.procent

skattskyldig före övergångHar
räkenskapsenligtill avskrivning

tillgodoräknats värdemins-större
kningsavdrag vid taxeringen än

förenligt räkenskaperna, skall,
ästadkommande överensstäm-av
melse mellan bok-inventariernas
förda värde och deras skatte-
mässiga restvärde, det belopp,
varmed inventariernas skatte-
mässiga restvärde understiger
det bokförda värdet, tas upp som
skattepliktig intäkt under det
första beskattningsär, för vilket
räkenskapsenlig avskrivning
gäller, eller, den skattskyldi-om

begär det, med tredjedelge en
för nämnda beskattningsär och

och de två närmastvart ett av
följande åren.

15. Har arrendator eller nyttjanderättshavare haft ut-enen annan
gifter för till- eller ombyggnad eller därmed jämförligny-, annan
förbättring fastighet, han innehar med nyttjanderätt, ochav en som
blir fastighetsägaren omedelbart till vad har utförts, fårägare som
nyttjanderättshavaren dra utgifterdessa årliga värdeminsk-av genom
ningsavdrag. Avdraget beräknas enligt avskrivningsplan till 10 pro-

för år räknat anskaffningsvärdet täckdiken och till 5cent av av pro-
för år räknat anskaffningsvärdet andra markanläggningarcent av av

eller frågabyggnader. I byggnader eller markanläggningar,av om
avsedda användas fåtal år, fårendast dock anskaff-är att ettsom

ningsutgifterna i sin helhet dras det år då tillgången anskaffades.av
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ellerarrendatorarrendator eller HarHar enenenen
haftnyttjanderättshavarehaftnyttjanderättshavare annanannan

anskaffandeutgifter för bygg-anskaffande bygg-utgifter för avav
nadsinventarier, markinventariernadsinventarier, markinventarier

maskiner och andra förför ellermaskiner och andraeller sta-sta-
bruk avsedda inven-inven- digvarandebruk avseddadigvarande

innehar medmed tarier, hanhan innehartarier, somsom
blir fastighets-blir fastighets- nyttjanderätt, ochnyttjanderätt, och

omedelbart till vadtill vadomedelbart ägareägare ägarenägaren
får nyttjan-nyttjan- har anskaffats,anskaffats, fårhar somsom

derättshavaren dra dessadra dessaderättshavaren ut-ut- avav
gifter enligt bestämmelserna ibestämmelserna igifter enligt
punkterna 12 och 13punkterna 12-14.

.
förerhållit ersättning fastighetsägarennyttjanderättshavarenHar av

gånganskaffats, får nyttjanderättshavarenharvad göraensom
anskaffningsvärdet, dockåterstår oavskrivetför vadavdrag avsom

ersättningen. beskattningsår då nyttjan-belopp Detmed högreinte än
avdrag med oavskri-får nyttjanderättshavarenupphörderätten göra

anskaffningsvärdet.delven av

gällerbestämmelser- 16. Punkterna 12 och 13enligt16. Avdrag
utgifter föroch 14 fär i fråga13i punkterna även an-omna

förför utgifter skaffning koncessioner,även göras an- pa-av
lik-och licenser, varumärken,skaffning patenträtt tent,av

hyresrätter, goodwill lik-tidsbegränsad rättighet.nande samt
betydelse rättigheter. härvidnande Dethärvid ärDet är utan om

förvärvat betydelse närings-harnäringsidkaren utan om
utnyttja den idkaren har förvärvat rättighetenförrättigheten att

tillverk-utnyttja den vidtillverkning han be- förvid attsom
han bedriver ellerningdriver eller han tillgodogör omsomom

tillgodogör sig rättighetenöverlåta hansig rättigheten attgenom
överlåta utnyttjandettillutnyttjandet denna attgenomannan.av

tillanskaffning dennaOckså utgifter för annan.av av
varumärke,ochhyresrätt av

rättighetfirma eller annan av
degoodwills dras enligtnatur av

nämnda bestämmelserna.
Utgifter för anskajfning av

skattskyldigerättigheter densom
producerar själv omedelbartär

utgifternaavdragsgilla om
kostnadsförts denlöpande har i

skattskyldiges räkenskaper.
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17. skattskyldig erlagt 17. Har skattskyldig erlagtHar an- an-
slutningsavgift eller anläggnings- slutningsavgift eller anläggnings-

nyttighet för bidragbidrag avseende avseende nyttighet för
fastighet,fastighet, han och han ochäger, är äger, ärsom som

till fastigheten nyttighetennyttigheten knuten knuten till fastigheten
personligen, tilloch till och personligen,ägaren ägaren

får härför enligt får avdrag härföravdrag enligtgörasgöras
punkterna reglerna i punktreglerna i 13 och 14. 13.

får ske för kostnad 24. Avdrag får ske för24. Avdrag utgifter
för sådan forskning och sådant för sådan forskning och sådant
utvecklingsarbete har eller utvecklingsarbete har ellersom som
kan få betydelse för den kan få betydelse för denantasantas

näringsverksam- skattskyldigesskattskyldiges näringsverksam-
för utgifternahet. Avdrag medges het. Avser anskaffningäven

erhållande tillgång förkostnad för in- vilken anskaf-av av en
sådan forskning ningsutgiftenformation enligt bestämmelserom

och sådant utvecklingsarbete. i denna lag skall dras av genom
kostnaden anskaffningAvser årliga värdeminskningsavdrag,av

sådana tillgångar, för vilka gäller bestämmelserna såda-om
anskaffningskostnaden enligt avdrag beträffande deävenna

i denna lag fårbestämmelser utgifterna.
endast årligdras av genom

på grund värde-avskrivning av
minskning, gäller dock bestäm-
melserna sådan avskrivningom

beträffande den kostnaden.även
stycket gällerFörsta även ut-

förgifter erhållande informa-av
tion sådan forskning ochom
sådant utvecklingsarbete som

stycket.iavses

Anvisningar
till 24 §

skattskyldig haftFör har För skattskyldig har haftsom som
bokföring bokföringordnad skall beräk- ordnad skall beräk-

ningen inkomst ske grund- ningen inkomst ske grund-avav
bokföringval hans med iakt- val hans bokföring med iakt-av av

i tagande bestämmelsernatagande bestämmelserna iavav
Viddenna anvisningspunkt. denna anvisningspunkt. Vid

inkomstberäkningen hänsyn inkomstberäkningen hänsyntas tas
utgående till in- utgående lagertill in- och lager ochav av
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däri inbegripet djur, däri inbegripet djur,varor, varor,
råmaterial, hel- och halvfabrikat råmaterial, hel- och halvfabrikat

till pågående arbeten till pågående arbetensamt samtm.m., m.m.,
till fordrings- och skuldposter. till fordringar, avsättningar och

fårReserv i lager 0.d. beaktas skulder. Tillgångar sagtssom nu
vid tillämpningendast punkt får till lägre värde vidtasav upp

2 tredje och fjärde styckena. inkomsttaxeringen i räken-än
Värdet utgående lager, på- skaperna endast vid tillämpningav
gående arbeten fordrings- förstapunkt 2 och tredjesamt av

skuldposteroch bestäms med styckena och punkt 3 tredje och
till förhållandenahänsyn vid fjärde styckena. Värdet ut-av

beskattningsårets utgång. Som gående lager, pågående arbeten
ingående på-värde lager, fordringar, avsättningarsamtav

gående arbeten fordrings- och skulder bestäms med hänsynsamt
och skuldposter värdet till förhållandena vid beskatt-tas upp av

föregående beskattnings- ningsårets utgång.närmast Som värde av
utgåendeårs lager, pågående ingående lager, pågående arbeten

arbeten fordrings- och fordringar, avsättningarsamt samt
skuldposter. och skulder värdettas upp av

föregående beskattnings-närmast
års utgående lager, pågående
arbeten fordringar, avsätt-samt
ningar och skulder.

bokfördaHar det resultatet Har det bokförda resultatet
påverkats bland intäkterna påverkats bland intäkternaatt attav av

tagits intehar belopp, har tagits belopp, inteupp som upp som
skall beskattas inkomst, skall beskattas inkomst,som som
eller uteslutits belopp, eller uteslutits belopp,som som
borde ha medräknats, eller bland borde ha medräknats, eller bland
kostnaderna har tagits be- kostnaderna har tagits be-upp upp
lopp, inte avdragsgilla intelopp, avdragsgillaär ärsom som
vid inkomstberäkningen, skall inkomstberäkningen,vid skall
resultatet justeras så det kan resultatet justeras så det kanatt att
läggas till förgrund inkomst- läggas till grund för inkomst-
beräkningen enligt denna lag. beräkningen enligtI denna lag. I
de fall resultatet har påverkats de fall resultatet har påverkatsav av

lager, pågående ellerarbeten lager, pågående arbeten elleratt att
fordringspost har tagits fordringarmed har tagits förmedupp upp
för lågt ellerbelopp skuldpost lågt belopp eller avsättningar
med för högt belopp skall dock eller skulder med för högt be-
på yrkande den skattskyldige lopp skall dock yrkandeav av
justering det bokförda resulta- den skattskyldige justering detav av

underlåtas i den mån det bokförda resultatet underlåtas iärtet
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uppenbartden mån detidenne äruppenbart överens- attatt -
överensstämmelse meddenne iför in-med reglernastämmelse -

för inkomstberäkning ireglernadenna lagkomstberäkning i -
på denna lagavskrivningar störrestörre genom av-genom -

på anläggningstill-skrivningaranläggningstillgångar än som
gångar skett elleravsättning enligt störreeller änskett större som
avsättning enligt lagen 1990:skatteut-1990:654lagen om

skatteutjämningsreservgjorts 654jämningsreserv än omsom
gjorts skulle kunnatharedovisakunnatskulle ha änett som

detskulle redovisa lägre resultatdetresultat änlägre än ettsom
efterskulle framkommaefter justeringen.framkomma som

justeringen.
bokföringsmässiga grunder skallenligtberäkning inkomstVid av

åtnjutits under det år, då denskall hainkomstiakttas, att ansesen
beträffande jordbrukenligt vadredovisningssed ellerenligt god som

räkenskaperna,intäkt ibrukligt bör ävenallmäntär tas omupp som
eljest kommit denuppburits kontant ellerinte harinkomsten ännu

fullgjordai form levereradetillhandaskattskyldige t.ex. varor,av
ijämförligt Vad gällerpå härmedprestationer eller sätt.annat som

också i fråga utgiftsposterna.tillämpasinkomstposternafråga omom
utgiftsposters upptagande enligtför inkomst- ochtidenI fråga om

det förfaringssättet,tillämpas i allmänhetbokföringsmässiga grunder
år, då de uppkommer,inkomst under detfordringar tasatt somupp

belöper,för det år, på vilket dehänförs till inkomstenoch räntoratt
influtitverkligen har underoberoende defallen nämn-i bägge av om

Å förskottsvis influtnaandra sidan börinte. räntor,da år eller som
år, till denna delkommandemindre del belöpertill ellerstörre ett

årets inkomst. Avdragtill det sistnämndabokföringsmässigt hänföras
lån uppskjutenlånefond för medlån räntaför ränta statensur

betalats.år då haråtnjuts för det räntan
bl.a. värdetstycke skall iakttastillämpning föregåendeVid attav

inte redovisasfakturering skettskallavyttrade även omvarorav --
före åretstill denlevereratssåvida ägarenfordran, nyevarornasom

utgång.
skallupplåtits betalning,till skogavverkningsrättHar mot som er-

för varje årintäktflera år, fårloppetläggas under tas uppsomav
år.influtit underköpeskillingenden del sammasomav

underhållreparation ochkostnader föravdrag förfrågaI avom
anvisning-styckenatredje och fjärdepunkt 4fastighet gäller även av

till 23arna
skattskyldigesfrångående denbeskattningsmyndighet, medOm av

förinkomstberäkning, inkomstgrundaderäkenskaperpå hans ettsom
förstvinstbokföringen framkommerivinst,år beskattat ettsomsom
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år, då vin-det följandeförinkomstberäkningenvidår, skallsenare
bokförda resultatsistnämnda åretsbokföringen, detiredovisassten

inte beskattasbeskattade vinstenden redansådantjusteras sätt att
gång till.en

beskattningsmyndighetdet fall,gäller förMotsvarande ansett attatt
vidinte får beaktasavdragsgill,för sigi ochförlust, ärsomen

elleri räkenskapernaredovisatsdå denför det årinkomstberäkningen
skattskyldigesår frångâtt denfall visstibeskattningsmyndighet annat
inkomstberäk-följande årspåverkardetsådantbokföring sätt att

ning.
utgifterellerintäkterutgifter HarellerintäkterHar

denviss egendom vidavseendevid denegendomvissavseende
taxeringenföregåendetaxeringenföregående närmastnärmast

inkomstskatt hänförtsstatlighänförts tillinkomstskattstatligtill
kapital ochinkomstslagetoch tillkapitalinkomstslagettill

aktuellabeskattning vid denskeraktuellavid denbeskattningsker
i inkomstslagettaxeringen nå-inkomstslagettaxeringen i nä-

skatt-skall denringsverksamhetden skatt-skallringsverksamhet
ingåendesådanaskyldigeingåendesådanaskyldige tata uppupp

ochavsättningartillgångar,skuldposterochtillgängs- som
förerfordrasintäkt skuldernågonför atterfordras att som

skallutgift inteintäkt ellerbeskattas någonskallutgift inteeller
eller lämnasobe- beskattas två gångerlämnasellertvå gånger

skiftetgrundskiftet obeskattad pågrundpåskattad avavavav
tillämpligt inkomstslag.inkomstslag.tillämpligt

harstatlig inkomstskatt1947: 576lagen mot-3 § 7-11 ommom.
näringsverksam-beräkningvid inkomsttillämpningsvarande avav

realisationsförlustrealisationsvinst eller ärberäkningVidhet. somav
1-427 §24 § 1-5tillämpasnäringsverksamhethänförlig till mom.,

31 § nämnda lag.och30 § 129 § 128 mom.mom.,mom.,

föravseddaTillgångarföravseddaTillgångar2. om-om-
förbrukning lagerellersättningförbrukning lagerellersättning

följerintefårvärdetill lägrefår inte annat avtas omupp -
styckenaandra-sjätteanskajfnings-det lägsta tasän uppav -

värdedet98till lägstvärdet.och verkligavärdet procent av
till itagitstillgångarnaanskajjfningsvärde ochBegreppen uppsom

räkenskaperna.innebörddenvärde harverkligt
stycket§ andrai 13angessom

bok-andra stycket§och 14
1976:125.föringslagen

lagretsbestämmandeVid av
de lager-anskaffningsvärde skall
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tillgångar, ligger kvar i densom
skattskyldiges lager vid beskatt-
ningsårets utgång, deanses som

honom anskaffade ellersenastav
tillverkade.

Utan hinder vad i Förstasägs stycket gäller inte lagerav som
första stycket får varulager fastigheter och liknandeannat av

lager fastigheterän och lik- tillgångar och inte heller lagerav av
nande tillgångar och lager aktier, obligationer, lâneford-av
aktier, obligationer, låneford- ringar och liknande tillgångar.
ringar och liknande tillgångar tas

till lägst 97 detprocentupp av
samlade anskajfrzingsvárdet.

Djur i jordbruk och renskötsel skall alltid lager. Sådantanses som
lager får inte till lägre belopp 85än dentas procentupp av genom-
snittliga produktionskostnaden för djur det slag och den ålders-av
sammansättning det fråga Djurenär behöver dock inte isom om.
något fall till högre belopptas än djurensettupp motsvararsom
sammanlagda allmänna saluvärde. Regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer fastställer för varje taxeringsår föreskrifter för
beräkning produktionskostnaden. Har denna kostnad inte fast-av
ställts, i fråga särskilt dyrbara avelsdjur, fårt.ex. djuretom tas upp
lägst till 85 det lägsta anskaffningsvärdet ochprocent allmännaav av
saluvärdet.

Nedskrivning värdet på rättigheter till leverans lagertillgångarav av
enligt fullgjorda köpekontrakt kontraktsnedskrivning får god-
kännas endast i den mån det visas, inköpspriset för tillgångaratt av

slag på balansdagen understiger det kontraherade priset.samma
Beträffande värdet rättigheter till leverans maskiner och andraav
för stadigvarande bruk avsedda inventarier enligt fullgjorda köpe-
kontrakt kan avskrivning kontraktsavskrivning godkännas endast i
den mån den skattskyldige visar, inköpspriset för tillgångaratt av

slag balansdagen understiger det kontraherade priset.samma
Förvärvas aktie i svenskt aktiebolag skattskyldig, driverav som

bank- eller penningrörelse eller försäkringsrörelse, ellerannan av
skattskyldig, för vilken aktien omsättningstillgång,utgör ochannan

det inte uppenbartär den skattskyldige därigenom erhåller tillgångatt
verkligt och särskilt värde för honom med hänsyn till hansav nä-

ringsverksamhet, får sådan nedgång i aktiens värde berorsom
utdelning till den skattskyldige medel, vilka fanns hos det utdelan-av
de bolaget vid förvärvet och inte tillskjutet belopp, intemotsvarar
föranleda aktien vid inkomstberäkningen för den skattskyldigeatt tas

till lägre belopp hansän anskaffningskostnad förmotsvararupp som
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tagits till lägreutdelning skett,innan sådanaktien. Har denna, upp
anskaffningskostnad, får aktien vidskattskyldigesdenbelopp än

utdelningenvilketbeskattningsår, underutgången det äger rum,av
beskattningshänseendevärde ibelopp aktienstill lägreinte äntas upp

belopp,år med tilläggingångenvid ett motsvararsomavav samma
för aktienskattskyldiges anskaffningskostnadmellan denskillnaden

det utdelade beloppet. Skervärde, dock högstnämndaoch ut-av
ligger till grund för be-värde för aktien,detdelning utan att som

inkomst, påverkas och medför dettaskattskyldigesräkningen denav
aktien eller upplösningefter överlåtelseskattskyldigedenatt av av

beloppdärifrån avräknas detförlust, skallredovisarbolaget som
iUtdelning i detta styckeutdelningen.motsvarar ansesavsessom

tillskjutetmedel sådanagälla andraförsta hand än motsvararsom
beträffandegälleraktie i detta styckebelopp. Vad ävensägs omsom

därvidtillskjutet beloppförening. Medekonomiskandel i avses
aktiegäller också vid förvärvBestämmelsernainsats.inbetald av

betydelsejuridisk detta fall saknar detutländsk Iandel ieller person.
verkligtförvärvet erhåller tillgångskattskyldigeden genom en avom

särskilt värde.och
aktiergäller vidare följande. Haraktier lagerfråga utgörI somom

i fjärde styck-sådan utdelning 3 § 7erhållits som avses mom.genom
anskaffnings-statlig inkomstskatt skall1947:576lagenet somom

förså anskaffningsvärdetaktier delför dessavärde storanses av
mark-förändringen iutdelande bolageti detaktierna motsom svarar

Anskaffnings-till följd utdelningen.aktierdessanadsvärdet av
ii det utdelande bolaget skall minskasaktiernavärdet för motsvaran-

i det utdelandeinte aktiersådanade mån. För ägermottagare som
vederlagetvederlag erlagts för till utdelning,skall,bolaget rättenom

aktiernaskall de utdeladefallanskaffningsvärde. I annatsomanses
sådanerhållitsaktieranskaffade kostnad. Harutan genomanses

lag skalltredje stycket nämndautskiftning i 3 § 8 mom.som avses
anskaffningsvärdet föraktieranskaffningsvärde för dessa ansessom

aktierna.i förening skiftatandelarna den utsom

fråga skattskyldiga,skattskyldiga, Ifråga3. I somomsomom
hantverks-bedriver byggnads-,hantverks-bedriver byggnads-,

anläggningsrörelse ellerelleranläggningsrörelse ellereller
konsultrörelse, beräknas in-godtas den ikonsultrörelse,

pågående arbetenredovis- komstengjordaräkenskaperna av
i dennavid enligt bestämmelsernapågående arbetenningen av

på-anvisningspunkt. Utförs deredovis-inkomsttaxeringen om
arbetena löpandestrid med gåendestår iningen inte

igäller bestämmelsernai anvis- räkningbestämmelserna denna
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Utförs pågående tredje,ningspunkt. de sjunde och åttonde
arbetena på löpande räkning Beträffandestyckena. arbeten,

i tredje, utförsgäller bestämmelserna till fast pris, gällersom
sjunde och åttonde styckena. bestämmelserna fjärde-åttondei

utförsBeträffande arbeten, styckena. Enskild näringsidkare,som
till fast pris, gäller bestämmel- i verksamhet den årligavars

i fjärde-åttonde styckena. bruttoomsättningssumman eller, iserna
näringsidkare, iEnskild förekommande fall, nettoomsätt-vars

verksamhet den årliga brutto- ningen normalt understiger ett
omsättningssumman normalt gränsbelopp 20motsvararsom
understiger gränsbelopp gånger det basbelopp enligtett som

20 gånger det bas- lagen 1962:381 allmän för-motsvarar om
lagen 1962:381belopp enligt säkring gäller under densom

försäkring gällerallmän sista månaden räkenskapsåret,om som av
sista månadenunder den får tillämpa bestämmelserna förav

räkenskapsåret, får tillämpa be- arbeten utförs löpandesom
för arbetenstämmelserna räkning i fråga arbetenävensom om

utförs löpande räkning i utförs till fast pris.även som
fråga arbeten utförs tillom som
fast pris.

arbete utfört på löpande räkningEtt ersättningen uteslu-anses om
tande eller så uteslutande fastställs grundval pågott ettsom av
förhand bestämt arvode tidsenhet, den faktiska tidsåtgången ochper

i förekommande fall den skattskyldiges faktiska utgifter för arbe-- -
fall arbetet utfört till fastI pris.tet. annat anses

Värdet pågående arbeten, utförs på löpande räkning, be-av som
höver inte tillgång. I stället skall intäkt redovisastas somupp som

de belopp avseende arbetena den skattskyldige harsumman av som
fakturerat beskattningsåret.under

Vid värdering pågående Pågående arbeten utförsav som
arbeten utförs till fast pris till fast pris och för vilka slutre-som
och för vilka slutredovisning inte dovisning inte har skett får -
har skett gäller följande. såvittBe- gäller konsultrörelse inte-
stämmelserna i punkt 2 första till lägre värde detäntas upp
och tredje styckena anvis- lägsta anskajfningsvärdet ochav av
ningarna till 24 § verkliga värdet. I frågaäger motsvar- om
ande tillämpning såvitt gäller byggnads-, hantverks- och an-
byggnads-, hantverks- eller läggningsrärelse gäller såda-attan-
läggningsrörelse. I fråga arbeten får lägsttilltasom na upp
konsulträrelse bestämmel- 98 det lägstaäger procent av av an-

förstai stycket nämnda skamtingsvärdet och verkligaserna av
anvisningspunkt motsvarande värdet. Begreppen anskajfnings-
tillämpning. Har den skattskyl- värde och verkligt värde denhar
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andra13 §innebörd iför arbe-ersättningerhållitdige angessom
stycketandraoch 14 §stycketstycke,i dettate, avsessom

1976:125bokföringslagenredovisasintebeloppetskall som
fall, 4förekommandeeller, idenskuld tillintäkt utan ensom

styckenaandra-fjärdekap. 9§utförs.arbeteträkningför vars
0995:00.ârsredovisningslagen
erhållitskattskyldigedenHar er-

iarbete,sättning för avsessom
intebeloppetstycke, skalldetta

intäktredovisas utan som ensom
räkningförtill denskuld vars

utförs.arbetet
utförsarbetsinsatsdenvärdetintekostnadSom avsomavanses

År uppdrags-16 år.undereller barnmakeskattskyldige, dennesden
värdetkostnad inteskallhandelsbolag ar-avett ansessomtagaren

bolaget.idelägareutförsbetsinsats avsom
utföra visst arbetefast prissig tillåtagitskattskyldigedenHar att

denråder mellanintressegemenskapsåvidaskall,räkningför annans
finnsoch anledninguppdragsgivarenoch attskattskyldige att anta

för be-utnyttjatsanvisningspunkti denna attbestämmelserna ovan
uppdragsgiva-ellerskattskyldigeskatteförmån denobehörigreda

denavsedda fall skallgälla. Ibestämmelser intenämnda nuren,
vadefterberäknasgrund arbetenapåinkomstskattskyldiges somav

skäligt.framståromständigheternatillmed hänsyn som
slut-underlåtitomfattningbetydandeskattskyldige i attdenHar

redovisningssed hadeenligt godbeloppfaktureraellerredovisa som
deintäktskallfakturerasslutredovisas eller taskunnat uppsom

eller faktureras.slutredovisashade kunnatskäligenbelopp som
enligt be-belopp,sannolikt detskattskyldigeden göraKan att som

pågående arbeten,intäktredovisasskallstämmelserna avsomovan
fårredovisningssed,godmedförenligtvad kanöverstiger som anses

nedåt.jämkasskälig utsträckningiinkomsten

framtida garanti-förAvdragför framtida garanti-Avdrag5.
detmed högstmedgesutgifterbelopp,medutgift får åtnjutas

för årbeloppetsammanlagdaräken-vad imot somsvararsom
följdutgifter tillderäknatbeskattningsåretförskaperna avav

redo-garantiförpliktelser,riskertäckandeför somavsatts av
underräkenskapernavisats igarantiför-med anledning av

garanti-beskattningsâret. Avserutestår vid be-pliktelse, som
kortaretid,förpliktelsen ärskattningsårets utgång. Avdraget som

avdragetår, beräknastvåöverstiga detdock icke änfår sam-
belopptillhögstför år räknat motbeloppetmanlagda som svarar
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utgifter följdde till så många tjugofjärdedelarav av av
garantiförpliktelser, redo- nyssnämnda sammanlagda be-som
visats i räkenskaperna under lopp utgifter den tidav som
beskattningsåret. garanti-Avser garantiförpliktelsen iutgöravser
förpliktelsen tid, kortare månader. månadstalBrutet bort-ärsom

två år, beräknas avdraget faller. Avdrag får dock åtnjutasän
högst till belopp med skäligt belopp denmotsom svarar om
så många tjugotjärdedelar skattskyldige visar betydligtattav
nyssnämnda sammanlagda be- avdrag påkallat till följdstörre är
lopp utgifter den tidav som av
garantiförpliktelsen i näringsverksamhetenutgör ärattavser ny-
månader. månadstalBrutet bort- Startad,
faller. får dock åtnjutasAvdrag garantiförpliktelsernaatt avser
med skäligt belopp den eller fåtal mycketett ett storaom
skattskyldige visar betydligt tillverkningsobjekt eller mycketatt

avdrag för avsättningen arbeten,större än stora
skulle medges enligt betydande ökning deattsom ennyss- av

nämnda föreskrifter uteståendepåkallat garantiförpliktelsernasär
till följd omfattning skett under beskatt-av

näringsverksamheten ningsåret,äratt ny-
startad, produktsammansättningenatt

garantiförpliktelserna ändrats under beskatt-avsevärtatt avser
eller fåtal mycket ningsåret,ett ett stora

tillverkningsobjekt deneller mycket tid väsentlig delatt en av
arbeten, utestående garantiförpliktelserstora

betydande ökning de betydligt överstiger två åratt en avserav
utestående garantiförpliktelsernas eller
omfattning skett under beskatt- med de nämnda jäm-att annan
ningsåret, förlig omständighet föreligger.

produktsammansättningenatt
ändrats under beskatt-avsevärt

ningsåret,
den tid väsentlig delatt en av

utestående garantiförpliktelser
betydligt överstiger två åravser

eller
med de nämnda jäm-att annan

förlig omständighet föreligger.
Medgivet föravdrag framtida garantiutgifter återförasskall till be-

skattning nästföljande beskattningsår.
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övergångsbestämmelserIkraftträdande- och

1996 och skall tillämpas förstakraft januarilag träder i den lDenna
tilläm-bestämmelser skall dockårs taxering. Aldregången vid 1997

före ikraftträdandet.räkenskapsår påbörjatsfrågai somompas
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Förslag till

ändringLag i lagen 1947:576 statligom om

inkomstskatt

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1947:576 statlig in-om om
komstskatt

dels 2 § l och 4 3 § och 87 skall ha följandeatt samtmom. mom.
lydelse,

dels i 2 § skall införas 6 följandeatt ett nytt moment, a mom., av
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
1 mom.

Bestämmelserna i 3-6, 18-25, 27, 31-34, 41-43, 65 och 66 §§ kom-
munalskattelagen 1928:370 tillämpas också vid taxeringen till statlig
inkomstskatt i den mån inte följer denna lag.annat av

I den mån bestämmelserna i kommunalskattelagen eller i denna lag
meddelade, med stadganden i kommunalskattelagen likartade bestäm-
melser tillämpliga vid taxeringen till statlig inkomstskatt, skallär

anvisningarna till kommunalskattelagen i motsvarande delaräven
tillämpas.

juridiskaFör För juridiskautom utompersoner personer
dödsbon gäller bestämmelserna i dödsbon gäller bestämmelserna i
fjärde-åttonde styckena. fjärde-elfte styckena.

Beskattningsâret det räkenskapsår slutat föreutgörs närmastav som
taxeringsåret. frågaI verksamhet på vilken bokföringslagenom

tillämplig1976: 125 inte skall beskattningsåret kalenderår.är avse
hänförsAll inkomst till förvärvskälla. För kommanditdel-samma

medges avdrag för underskott i bolaget i den mån avdraget ochägare
avdrag medgetts vid tidigare års taxeringar inte överstiger ettsom
belopp vad delägaren in i bolaget eller, detmot sattsom svarar om
belopp delägaren åtagit sig in högre, detta be-sätta ärsom senare
lopp. sådana delägare iFör handelsbolag i förhållande till övrigasom

förbehållitdelägare i bolaget sig begränsat för bolagetsett ansvar
förbindelser medges avdrag med sammanlagt högst beloppett mot-
svarande det han för. För överskjutande underskott medgesansvarar
avdrag vid beräkning inkomsten från bolaget följandenärmastav
beskattningsår.

Till intäkt näringsverksamhet räknas vad följerutöverav som av-
första och andra styckena löpande kapitalavkastning, vinst realisa--
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tillgångar sådanaavyttring ochtionsvinst vid icke yrkesmässig av
lotterivinst intei §förpliktelser 3 1 ärsamt somsom avses mom.

kommunalskattelagen.beskattning enligt 19 §frikallad från
begränsning iden 14Ränteutgift och med som anges mom. --

avyttring till-vid icke yrkesmässigrealisationsförlustförlust av
i näringsverksamhetförpliktelser räknas omkostnadochgångar som

med-följer första och andra styckena. Avdragdetta inteäven när av
för liknandeutgifter lottsedlar eller andraför för inköpinte avges

i lotteri.insatser
realisationsförlust tillämpasberäkning realisationsvinst ellerVid av

§ 1-9 ochföljer första stycket 25 11vadutöver mom.som av --
tillämpning 25 § elleroch 10 Vid 1126 § l-8samt av mom.mom.

gälla 90 förlustskall dock26 § 10 äratt procent av-av enmom.
dragsgill.

Vid tillämpningen av
6 stycket,sjättea mom.

b 6 a mom.,
punkterna och 13c 1] av an-

till § kommunal-visningarna 23
skattelagen,

d punkterna och1 5 av an-
till 24 § kommunal-visningarna

skattelagen,
lagen 1990:663e ersätt-om

ningsfonder och
f lagen 1993:1538 perio-om

diseringsfonder
gäller bestämmelserna i tionde

elfteoch styckena.
delatden skattskyldigeHar ut

på för-medel eller sättannat
uppkommen ifogar vinstöver en

omfattning inte lagligensom
skekunnat om

skattskyldiges inven-dena
pågående arbetentarier, lager,

tillgångar i 6eller som avses a
tredje styckenaandra ochmom.

till det skattemässigatagits upp
skattskyldiges räken-värdet i den

skaper eller
motsvarandebeloppb ett

avdraget för ökning säker-av
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hetsreserv, framtida substans-
minskning, framtida garantiut-
gifter, avsättning till ersättnings-
fond eller avsättning till periodi-
seringsfond i den skatt-satts av
skyldiges räkenskaper
skall det värde nämndasom
tillgångar till vid in-tas upp
komsttaxeringen höjas eller
avdraget minskas i motsvarande
mån.

Vad föreskrivs i tiondesom
stycket gällera till-även om
gångarna handels-ägs ettav
bolag i intressegemen-ärsom
skap med den skattskyldige.

4 mom.
Bestämmelserna i andra-åttonde styckena nedan gäller i fråga om
fusioner enligt

14 kap. 22 § aktiebolagslagen 1975:1385,
12 kap. 3 och 8 §§ lagen 1987:667 ekonomiska för-om

eningar,
11 kap. 1 och 18 §§ bankaktiebolagslagen 1987:618,

4. kap. 2 och 8 §§ sparbankslagen7 1987:619,
10 kap. föreningsbankslagen2 och 9 §§ 1987:620,

kap. och försäkringsrörelselagen15 1 18 §§ 1982: 713.a
fordringarHar lager, och liknande tillgångar hos det Övertagande

företaget tagits till högre värde det värde i beskattnings-änupp som
avseende gäller för det överlåtande företaget, skall det Övertagande
företaget mellanskillnaden intäkt.ta upp som

Har byggnad, markanläggning, maskin eller inventarium,annat
tillgånghyresrätt eller goodwills övertagits skallpatenträtt, naturav

vid beräkning värdeminskningsavdrag och vad återstårav av som
oavskrivet tillgångens anskaffningsvärde överlåtan-av anses som om
de och Övertagande företag utgjort skattskyldig.en

Har inventarier eller andra
tillgångar får skrivassom av
enligt reglerna för räkenskaps-
enlig avskrivning övertagits och
har dessa tillgångar i räken-
skaperna tagits till högreupp
värde följervad tredjeän som av
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stycket, det Övertagandehar
företaget efter fusio-rätt ävenatt

räkenskapsenligtillämpanen
förutsättningavskrivning. Som

mellanskillnadengäller att tas
intäkt under det beskatt-upp som

ningsär då fusionen genomförs
med tredjedel föreller nämn-en

da beskattningsår och ochvart
två följandede närmastett av

åren.
övertagits skall beträffande skogens anskaffningsvärdeHar skog
ingângsvärde överlåtandegällande ochoch Övertagan-anses som om

skattskyldig.de företag utgjort en -
betalningsansvaret för framtida utgifter övertagits och har detHar

företaget medgetts utgifternaöverlåtande avdrag för skall beloppett
avdraget intäkt hos det Övertagandetasmotsvarar upp somsom

för detföretaget. Avdragsrätten Övertagande företaget medprövas
förhållandenutgångspunkt i de gäller vid utgången beskatt-som av

ningsåret.
skall inte leda till någon skattepliktigFusionen realisationsvinst

föravdragsgill realisationsförlust någoteller de deltagande före-av
tillgångar övertagits vid fusionen skallAvyttras vid be-tagen. som

frågan skattepliktigdömandet realisationsvinst eller avdragsgillav om
realisationsförlust uppkommit överlåtande och över-anses som om

skattskyldig.tagande företag utgjort Vad gäller dåocksåsagtsen nu
försäkringsbeståndförsäkringsföretags hela övertagitsett ett annatav

försäkringsföretag.
företagetÖvertagande har till avdrag för underskottDet rättsamma

i det överlåtande företaget skulle haft14 hasom avses mom. som om
fusionen fåmansföretag enligtinte Om moderbolagetägt ettrum. var

anvisningarna kommunalskattelagenpunkt 14 till 32 1928:370§av
vid utgången beskattningsâret dotterbolaget sådanteller ettav var
företag ingången föregående beskattningsåretvid det närmastav

moderbolaget nio tiondelarkrävs dock ägde aktierna iänatt avmer
dotterbolaget vid sistnämnda Vid fusionden tidpunkten. mellan
ekonomiska föreningar krävs båda föreningarna är attatt anse som

enligtkooperativa 8 mom.
i sjunde styck- Bestämmelserna iBestämmelserna sjätte stycket

första andra meningarna första och andra meningarnaochet
då juridisk också då juridiskgäller också gälleren per- en per-

överlåter icke yrkesmässigt överlåtericke yrkesmässigt sonson
rättighet egendom eller rättighetegendom eller som som
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tilli 25-31 §§ i 25-31 §§ tillavses en annan avses en annan
såvida överlåtel-juridisk juridisk såvida överlåtel-person person

sker med förlust och före- sker förlustmed och före-sen sen
moderföretag och moderföretag ochär ärtagen tagen

dotterföretag eller står i dotterföretagunder eller står under i
huvudsak ledning. huvudsak ledning.gemensam gemensam
Vidare gäller i avsedda fall Vidare gäller i avsedda fallnu nu
bestämmelserna värdeminsk- bestämmelserna värdeminsk-om om
ningsavdrag i tredje ningsavdragoch i tredje ochm.m. m.m.
femte styckena. femte styckena.

Bestämmelserna i sjunde styck- Bestämmelserna i sjätte stycket
meningarnaförsta och andra första och andra meningarnaet

vidare vadgäller gäller vidare vadutöver utöversom som- -
nionde stycketi i åttonde stycketanges om anges om- -

aktie aktiebolag eller andel ii aktie i aktiebolag eller andel i
ekonomisk för-handelsbolag, handelsbolag, ekonomisk för-

ening juridiskeller utländsk ening eller utländsk juridisk
överlåts till svenskt överlåts till svensktett ettperson person

företag företaginom koncern inom koncernsamma samma
såvida moderföretaget i kon- såvida moderföretaget i kon-

aktiebolag, aktiebolag,är ärett ettcernen en cernen en
ekonomisk förening, sparbank ekonomisk förening, sparbanken en

ömsesidigt skadeförsäk-eller eller ömsesidigt skadeförsäk-ett ett
ringsföretag och den överlåtna ringsföretag och den överlåtna
aktien andelen innehas aktieneller eller andelen innehassom som

led i koncernens verksamhet. led i koncernens verksamhet.ett ett
Sker överlåtelsen till Sker överlåtelsen tillett ut- ett ut-

regeringenländskt företag, kan ländskt företag, kan regeringen
eller myndighet regeringen eller myndighet regeringensom som

befrielsebestämmer medge från bestämmer medge befrielse från
beskattning för vinst. beskattning för vinst.

samband med sådan fusion i förstaI stycket skall uttags-som avses
beskattning enligt punkt fjärde stycket anvisningarna1 till 22 §av
kommunalskattelagen inte ske.

Har tillgång delats till tillgångHar delats tillut ett ut etten en
företag frikallat från företag frikallat frånär ärsom som
skattskyldighet för utdelningen skattskyldighet för utdelningen
enligt 7 § 8 tillämpas enligt § 87 tillämpasmom. mom.

i andrabestämmelserna tredje bestämmelserna i andra-förde
och femte sjundestyckena styckena sjätte stycketsamt samt

förstastycket och andra första och andra meningarname- om
ningarna det utdelande före- det utdelande företaget inteom

inte uttagsbeskattats enligt uttagsbeskattats enligt punkt ltaget
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fjärde stycket anvisningarnafjärde stycketpunkt 1 avav an-
22 § kommunalskattelagen.till 22 § kommunal- tillvisningarna

skattelagen.

6 mom.a
Placeringstillgängar enligt

årsredovis-lagen 1995:00 om
försäkringsföretagning i anses

omsättningstillgångar. Dettasom
gäller dock inte kontorsfastig-

huvudsakligenheter som avses
för rörelsen och heller aktierinte

dotterföretag ochoch andelar i
intresseföretag.

Sådana placeringstillgångar
omsättningstill-som anses som

gångar får till det lägstatas upp
anskajfningsvärdet verk-ochav

värdet tillgångar-liga även om
tillämpning kap.med 4na, av

årsredovisning5§ lagen iom
föräkringsföretag, tagits tillupp
högre värde i räkenskaperna.

och värde-Kreditinstitut
fårpappersbolag ta upp om-

sättningstillgångar utgörssom av
värdepapper till detöverlåtbara

lägsta anskajfningsvärdet ochav
verkliga värdet tillgång-även om

med tillämpning kap.4arna, av
lagen 0995:00 årsredo-6 § om

värde-visning i kreditinstitut och
pappersbolag, tilltagits upp

värde räkenskaperna.högre i
anskamiingsvärdeBegreppen

ochoch verkligt värde i andra
styckena har den innebördtredje

i 4 kap. 9 § andra-angessom
ärsredovisnings-fjärde styckena

l995s00.lagen
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3 §
7 mom.

eller ekonomisk förening, utgår ifrån aktiebolagUtdelning som
försäljningar eller efter därmed jämförligförhållande till inköp eller

utdelningen endast innebär minskning iskattefri,grund, närär en
levnadskostnader.

sitt innehav aktier i svenskt aktie-skattskyldig grundHar av av
ekonomisk förening erhållit företrädesrättandelar i svenskbolag eller

vinstandelslånföretagetteckning sådanttill upptaget som avsesavav
företrädesrätten, det värdehan utnyttjarskall,i 2 § 9 somommom.

intekan ha tillförts honomföreträdesrätten utgöraanses ansesgenom
kapital.intäkt av

från bostadsföretagkapital räknas utdelningintäktTill somav
förhållandeutdelningen inte utgått i tilli 2 § 7 ävenmom. omavses

utdel-eller aktier. Vad gäller endastinnehavda andelar sagts omnu
bostadsförmân förmånellerningen består änannat annan avav

överstigerdel utdelningen avgifter ochfastighet. Endast den somav
kapitaltillskott enligtinbetalningar till företaget 3andra än mom.

skattepliktig.femte stycket är
Utdelning från svenskt aktie-från svenskt aktie-Utdelning

bolag skattefri den harskattefri den harbolag ärär omom
i förhållande till inne-till inne- uppburitsuppburits i förhållande

utgår formutgår form havda aktier och iaktier och ihavda avav
aktie-aktie- aktier i svensktaktier i svenskt ett annatannatett

förutsättningarförutsättningar gäller bolag. Som gällerbolag. Som
utdelandeutdelande bolaget följande. Det bolagetföljande. Det

aktier inregistrerade vidinregistrerade vid skall haskall ha aktier
svensk börs. utdelningutdelning Närsvensk börs. När enen

direktdirekt lämnas skall bolagetskall bolagetlämnas --
innehaftinnehaft eller indirekt haeller indirekt ha samt- samt---

liga aktier i det andra bolageti det andra bolagetliga aktier
ingången före-före- sedansedan ingången närmastnärmast avav

gående beskattningsår eller sedanbeskattningsår eller sedangående
börjadebörjade be- det andra bolaget be-det andra bolaget

något slag. driva verksamhet något slag.driva verksamhet avav
i andra bo- Samtliga aktier i det andra bo-Samtliga aktier det

laget skall delas Den verk-delas Den verk-laget skall ut. ut.
därefter bedrivsdärefter bedrivs samhetsamhet somsom

eller skall bedrivas i vartderabedrivas i vartderaeller skall
bolaget skall betydandebetydandebolaget skall vara avvara av
omfattning i förhållande till denförhållande till denomfattning i

bedrevs i deti det verksamhetbedrevsverksamhet somsom
deutdelande bolaget. Utgördeutdelande bolaget. Utgör ut-ut-
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delade aktierna lager hos delade aktierna lager hosmot- mot-
utdelningen skall utdelningen skalltagaren tagarenav av

denne intäkt värdet denne intäkt värdetta tasom upp som upp
aktierna. Värdet skall bestäm- aktierna. Intäkten får inteav av

enligt punkt 2 första och understiga det lägsta aktier-mas av
sjunde styckena anvisningarna anskafningsvärde och verkli-av nas
till 24 § kommunalskattelagen värde. Begreppen anskaf-ga
1928:370. ningsvärde och verkligt värde

har den innebörd isom anges
punkt 2 sjätte stycket anvis-av
ningarna till 24 § kommunal-
skattelagen 1928:370 respektive
14 § andra stycket bokförings-
lagen 1976:125 eller, före-i
kommande fall, 4 kap. 9 § tredje
och fjärde styckena årsredovis-
ningslagen 0995:00.

Utdelning enligt fjärde stycket skattefri förär även mottagare som
inte aktierna i det utdelande bolaget.äger

utdelningSom utbetal- Som utdelning utbetal-anses anses
ning till aktieägare från ning till aktieägare frånett ett
svenskt aktiebolag vid nedsätt- svenskt aktiebolag vid nedsätt-
ning aktiekapitalet ning aktiekapitaletav genom av genom
minskning aktiernas nomi- minskning aktiernas nomi-av av
nella belopp eller vid nedsättning nella belopp eller vid nedsättning

Ävenreservfonden. utbetal- reservfonden eller överkurs-av av
Ävenning frân utländsk juridisk fonden. utbetalning frånen en

motsvarande utländsk juridiskettperson genom person genom
förfarande utdelning. motsvarande förfarandeettanses som anses

utdelning.som

8 mom.
Till utdelning räknas vad i samband med ideell föreningssom upp-
lösning, medlems avgång föreningen e.d. utskiftas till medlemur

inbetald insats.utöver
Som utdelning från ekonomisk föreningsvensk med deanses -

begränsningar i tredje-femte styckena också vidvadsom anges som-
föreningens upplösning utskiftas till medlem.

Som utdelning skall inte Som utdelning skall inteanses anses
belopp beloppstörre än större änmotsvarar motsvararsom som

vad medlemmen erhåller i vad medlemmen erhåller iannat annat
aktier i svenskt aktiebolag. aktier iän svenskt aktiebolag.änett ett

Som förutsättningar gäller följan- förutsättningarSom gäller följan-
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utskiftande föreningenföreningen de. Denutskiftandede. Den
företagfår inte sådantföretagsådantfår inte somvarasomvara

stycket.i 12 niondestycket.niondei 12 mom.avsesmom.avses
samtligaFöreningen skallsamtliga ägaskallFöreningen äga

och samtligaaktier i bolagetsamtligabolaget ochaktier i
skiftas Värdetaktier skallVärdetskall skiftasaktier ut.ut. avav

skiftas iegendomskiftas i denegendomden utut somsom
får inteform aktierinteaktier får änform ån annanannan

fem detöverstigadetfemöverstiga procentprocent avav
aktierna.värdet pånominellaaktierna.värdetnominella
aktiernade utskiftadeaktierna UtgörutskiftadedeUtgör

skall dennelager hosskall dennehoslager mottagarenmottagaren
värdetintäktvärdetintäkt tata avuppav somuppsom

får inte under-aktierna. IntäktenbestämmasVärdet skallaktierna.
aktiernasdet lägstaoch sjunde stigaförstapunkt 2enligt av

verkligaanskajfrtingsvärde ochtillanvisningarnastyckena av
anskajfnings-värde. Begreppenkommunalskattelagen24§

denoch verkligt värde harvärde1928:370.
punkti 2innebörd som anges

anvisningarnastycketsjätte av
kommunalskattelagen§till 24

andrarespektive 14 §1928:370
1976:boJöringslagenstycket

förekommande fall,eller, i125
och jjärde9§ tredje4kap.

ärsredovisningslagenstyckena
199500.

skallförsta stycket§ 4i 2fusion,Vid sommom.som avses
ierhållervad medlemmenbelopputdelning motsvararett somanses
iinbetald insatsföreningen. SomÖvertagandei denandelaränannat

inbetald insats i denskallföreningen över-Övertagandeden anses
föreningen.låtande

skallfjärde styckenai tredje ochfallandra ut-I än somsom avses
inbetald insats.utskiftas till medlemdelning vad utöversomanses

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

förstaoch skall tillämpasjanuari 1996kraft denträder i 1lagDenna
tilläm-skall dockbestämmelsertaxering. Aldreårsgången vid 1997

ikraftträdandet.påbörjats föreräkenskapsårfrågai somompas
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tillFörslag
inventeringi 1955:257ändring lagenLag omom

inkomsttaxeringenförvarulagerav

1955:257 inventeringföreskrivs lagenl §Härigenom att avom
följande lydelse.inkomsttaxeringen skall haförvarulager

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

§1
bokförings-Skattskyldigbokförings-skattskyldig ärar somsom

bokföringslagenskyldig enligtbokföringslagenskyldig enligt
varje1976:125 skall inventerainventera varjeskall1976:125

i ingående till-till- lagretingåendei lagret postpost avav
för omsättningomsättning gångar avseddaförgångar avsedda

eller förbrukning. Vid invente-Vid invente-förbrukning.eller
skall för-för- ringenskallringen upprättasupprättas enen

för varjevarje teckningförteckning postpost somsom
lägsta anskaffnings-anskaffnings- detdet lägsta anger avavanger

och verkliga värdet.värdet. värdetoch verkligavärdet
anskaffningsvärdeanskaffningsvärde BegreppenBegreppen

verkligt värde har den inne-den inne- ochverkligt värde haroch
i § andraandra börd 13i 13 §börd angessomsom anges
andra stycketstycket stycket och 14 §och § andrastycket 14

ifärekom-bestäm- bokföringslagen eller,Vidbokföringslagen.
anskajfnings- § andra-mande fall, 4 kap. 9lagretsmande av

fjärde årsredovisnings-Iagertillgängar, styckenaskall devärde
skattskyl- lagen l995x00.denkvar iliggersom

beskattningsâretsviddiges lager
honomutgång, desom avanses

anskaffade eller tillverka-senast
den skattskyldige yrkarde. Om

värderas enlig-lagret skall iatt
tredje stycketmed punkt 2net av

kommu-till 24 §anvisningarna
92833 70 skallnalskattelagen 1

påänskajjfnirzgsvärdet varje post
förteckningen.ianges

gäller till-stycket inteFörsta
medvärderatsgångar som
års-kap. 13 §tillämpning 4av

redovisningslagen.
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Om inventeringen sker före balansdagen skall värdet på lagertill-
gångarna vid inventeringstillfället kunna korrigeras pâ tillfreds-ett
ställande med hänsyn till lagerutvecklingensätt fram till och med
balansdagen.

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den januari1 1996 och skall tillämpas första
gången vid 1997 års taxering. Aldre bestämmelser skall dock tilläin-

i fråga räkenskapsår påbörjats före ikraftträdandet.pas om som
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Förslag till

ändring i 1990:325Lag lagenom om

självdeklaration och kontrolluppgifter

föreskrivs själv-Härigenom 2 kap. 19 § lagen 1990:325att om
deklaration kontrolluppgifter skall ha följadeoch lydelse.

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

2 kap.
19 §

har inkomst inkomstDen Den har nä-nä-som av som av
ringsverksamhet skall, inte ringsverksamhet inteskall,om om

framgår i sin framgår sin25 25 iannat annatav av
självdeklaration för varje för- självdeklaration för varje för-

från bokföringen från bokföringenvärvskälla värvskälla
uppgifter varje slag lämna uppgifter varje slaglämna om av avom

intäkter, kostnader, bok- intäkter, bok-kostnader,
slutsdispositioner, skatter och slutsdispositioner, ochskatter

avsättningar,skattemässiga skattemässiga avsättningar,
tillgångar, skulder, obe-2. tillgångar, skulder, avsätt-

och kapi-skattade ochningar, obeskattadeegetreserver reserver
tal. kapital.eget

Uppgifter skall vidare lämnas om
och omfattningen verksamheten,arten av

värdesättningen på lager fordringarhur skett,samt
bokföringsmässiga vinstresultatetdet justerats förhur över-att

med de för den skattemässiga inkomstberäkningen stad-ensstämma
gade grunderna,

hur för4. avdrag värdeminskning beräknats,
vad den skattskyldige in i form i näringsverksam-satt av pengar

heten eller tagit näringsverksamheten i eller annatut ur varor, pengar
föreller på betala levnadskostnader ellerförsätt använtannat att

andra utgifter, inte hänförliga till omkostnader i verksam-ärsom
heten, andra förmåner skattskyldige fått verk-densamt om som av
samheten,

6. ändrade redovisningsprinciper samt
året anskaffade försålda anläggningstillgångar.7. under och

Juridisk skall lämnaperson
uppgift utdelningbeslutom om
eller förfogande överannat
uppkommen vinst.
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uppgift fördelningsunder-dödsbo skall lämnaFysisk och omperson
räntefördelning vid1536 beskattningenligt 2 § lagen 1993:lag om

beskattningsår motsvarandeföregåendevid utgången närmast samtav
utgång.beskattningsåretsvidbelopp

näringsverksamhet behöverdeltagit imakar tillsammansHar upp-
endast lämnasförsta och andra styckenagifter i av en avavsessom

dock lämna uppgiftermakarna skallochmakarna. Var omen av
verksamheten de övrigasitt arbete iomfattningenoch samtarten av

anvisningarnatillämpningen till 52 §behövs föruppgifter avsom
kommunalskattelagen.

Skattemyndighetensärskilda skäl, får ansökanfinnsOm det av
de uppgifter i förstadeklarationsskyldige medgeden att som avses

sådant medgivande fåri Ettstycket lämnas1 poster.sammansatta
år gången. ansökan skall ha kommittid högst Enomfatta treaven

taxeringsåret.Skattemyndigheten före ingångenin till av
styckena skall lämnas påi första och andraUppgifter som avses

efter särskilt medgivandeenligt fastställt formulär eller,blankett av
Riksskatteverket bestämmer, påeller myndighetRiksskatteverket som

lämpligt sätt.annat

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

tillämpas förstai kraft den januari 1996 och skalllag träder 1Denna
års taxering. Aldre bestämmelser skall dock tilläm-gången vid 1997

räkenskapsår påbörjats före ikraftträdandet.i fråga sompas om
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tillFörslag5.

1990:663iändring lagenLag omom

ersättningsfonder

§§ lagen 1990:6639 och 10föreskrivsHärigenom att om
lydelse.följandeersättningsfonder skall ha

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

§1
kommunal-näringsverksamhet enligtinkomstberäkningVid avav

statlig inkomstskatt1947:5761928:370 och lagenskattelagen om
tilllag för belopp harenligt dennafår avdrag göras avsattssom

inventarier,ersättningsfond för
och markanläggningar,ersättningsfond för byggnader2.

för mark ochersättningsfond
i jordbruk och renskötsel.för djurlagerersättningsfond4.

för bolaget.beräknas avdragethandelsbolagfrågaI om
ersättningsfond förVad gäller

ersättningsfond förinventarier,
markanläggning-byggnader och

ersättningsfond för djur-samtar
renskötseljordbruk ochlager i

bokförings-enligtskall den som
jordbruks-eller1976:125lagen

1979:141bokföringslagen är
ârsbokslutskyldig upprättaatt

avdragetha ett motsatt sva-av
förbelopp i räkenskapernarande

beskattningsåret.
djurlager imarkanläggningar ochbyggnader,inventarier,Med

till-tillämpning denna lagförstås vidrenskötseljordbruk och av
behandlas enligt de bestämmelserinkomsttaxeringenvidgångar som

mark-inventarier, byggnader,för maskiner och andragällersom
jordbruk och renskötsel. Somrespektive djurlager ianläggningar

16 och 17i punkternainte tillgångarinventarier avavsessomanses
kommunalskattelagen.till 23 §anvisningarna

§3
skattepliktiga ersättningen.den§ får inte överstigaAvdrag enligt 2

fåtteller avyttringenskadanskattskyldige med anledningdenHar av
byggnader eller mark-inventarier,värdeminskning påföravdrag
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anläggningar med belopp han skullestörre än ha varit be-annars
rättigad till, skall föravdraget avsättning till ersättningsfond för
inventarier eller för avsättning tillersättningsfond för byggnader och
markanläggningar reduceras i motsvarande mån. Avser ersättningen

avyttrad fastighet får avdraget för avsättning till ersättningsfonden
inte överstiga den skattepliktiga vinsten med anledning avyttringenav

det belopp tagits intäkt näringsverksamhetsamt som upp som av
enligt bestämmelserna i punkt första5 och tredje-sjätte styckena av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen 1928:370.

Avdrag för avsättning till Avdrag för avsättning till
ersättningsfond för djurlager i ersättningsfond för djurlager i
jordbruk och renskötsel får inte jordbruk och renskötsel får inte
överstiga belopp överstiga beloppett mot- ett mot-som som

minskningen lager- minskningen lager-svarar av svarar av
under beskattningsåret. under beskattningsåret.reserven reserven

Har lagret stigit i pris under Har lagret stigit i pris under
beskattningsåret får lagerreser- beskattningsåret får lagerreser-

vid beskattningsårets ingång vid beskattningsårets ingångven ven
beräknas grundval den beräknas på grundval denav av

med vilken lagret vid med vilken lagret vidprocentsats procentsats
denna tidpunkt faktiskt nedskri- denna tidpunkt faktiskt nedskri-
vits och det återanskaffnings- vits och det återanskaffnings-
värde lager skulle haftha värde lager skulle ha haftsamma samma
vid beskattningsårets utgång. vid beskattningsårets utgång.

Med lagerreserv skillnadenavses
mellan det värde lagret tagits

till i räkenskaperna ochupp
lagrets skattemässiga värde.

Av 2 § 1 nionde ochmom.
tionde styckena lagen 1947:576

statlig inkomstskatt framgårom
avdraget enligt 2 § skall min-att

skas i vissa fall.

9§
Ersättningsfond återförasskall till beskattning om

fonden har tagits i anspråk i strid med 4 eller 5
hela eller den huvudsakliga delen förvärvskällan underav

beskattningsåret har överlåtits eller verksamheten har upphört och
fonden inte har övertagits enligt sjätte stycket,

företaget har upplösts fusion och fonden inte har över-genom
tagits enligt sjätte stycket,
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fonden skallinnehardet företagbeslut har fattats4. att somom
i likvidation,träda

skattskyldige skall försättasdenbeslut har meddelats5. attom
ikonkurs,

beskattningsârunder deti anspråkfonden inte har tagits6. senast
dåtaxeringsåret efter det avdragsker under tredjevilket taxeringför

medgetts, elleravsättningen harför
förvärvskällan har upphört ellerskattskyldigheten för inkomst7. av

beskattning grundfråninkomst skall undantassådan ettavom
dubbelbeskattning.undvikandeavtal avom

vidareErsättningsfond skall
denåterföras till beskattning i
för-mån den skattskyldige har

uppkommen vinst påfogar över
niondei 2 § Isätt mom.anges

styckena lagen 1947:och tionde
statlig inkomstskatt.576 om

gäller avsättningen grundasförsta stycket 2 inteiVad sägs omsom
andra stycket l-3.i 2 §avyttringpå som avses

likställs förvärvs-i första stycket 2överlåtelseMed attsom avses
tillfallit bodelning ellerdelvisellerkällan helt ägareen ny genom arv

Skattemyndigheten fär dock,förordnande ieller testamente.genom
för åter-skäl, medge fonden i ställetsärskildadet finns attattom

Därvid skall bestäm-denbeskattningföras till ägaren.övertas av nya
stycket tillämpas.tredjei 11 §melserna

för till ersättningsfond förfått avdrag avsättningfysiskHar person
ochmarkanläggningar i fall i 2 § andraochbyggnader som avses

den delâterföring till beskattning tillskallstyckena görastredje
näringsverk-tagits intäktbeloppfonden motsvarar upp som avsom

tredje-sjätte styck-första ochi punkt 5samhet enligt bestämmelserna
kommunalskattelagen 1928:370. Fon-tillanvisningarna 22 §ena av

kapital.beskattning i inkomstslagetskall återföras tilli övrigtden
beskattning i inkomst-återföras tillför markskallErsättningsfond

kapital.slaget
j fondskäl, medgesärskildaSkattemyndigheten kan, det finns attom

viss tid,får behållas underåterföras enligt första stycket 6skallsom
taxering skerbeskattningsår för vilketmed detlängst till ochdock

avsättningen hardå avdrag förefter detsjätte taxeringsåretunder
medgetts.

första stycket lageni 2 § 4sådan fusionVid mom.som avses
ersättningsfond Harfårstatlig inkomstskatt1947:576 övertas.om

tredje8aktier enligt 3 §förening skiftatekonomisk ut mom.en
detföreningenersättningsfond ifårnämnda lag övertasstycket av
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aktiebolag aktier skiftats Har fonden övertagits skallut.vars anses
det Övertagande företaget har gjort avsättningen under detsom om

beskattningsår då avsättningen gjorts hos det överlåtande företaget.

l0§
ersättningsfondHar återförts Har ersättningsfond återförtsen en

till beskattning enligt 9 § skall till beskattning enligt 9 §f0rsta
skattepliktig intäkt i det stycket skall skattepliktigsom som

inkomstslag där återföringen intäkt i det inkomstslag där
särskilt tillägg återföringengörs görstas ett tasupp ettupp
30 särskilt tilläggmot procentsom svarar motav som svarar

det återförda beloppet. 30 det återfördaprocent av
beloppet.

finnsOm det synnerliga skäl skall tillägg inte påföras.

Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch

i kraftDenna lag träder den januari 19961 och skall tillämpas första
gången årsvid 1997 taxering. Aldre bestämmelser skall dock tilläm-

i fråga räkenskapsår påbörjats före ikraftträdandet.pas om som
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tillFörslag
1538i 1993:ändring lagenLag omom

periodiseringsfonder

lagen 1993:1538och 5 §§föreskrivs 3Härigenom att om
följande lydelse.periodiseringsfonder skall ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

2§
beskattningsår bildarperiodiseringsfond förAvsättning till ett en

särskild fond.
enligtJuridisk person som

1976:125bokföringslagen är
årsbokslutskyldig upprättaatt
till perio-avsättningenskall göra

räkenskaperna.diseringsfond i
dockgällerVad sagts nusom

dödsbo.
handelsbolaghandelsbolag I fråga görsfråga görsI omom
periodiseringsfondperiodiseringsfond avsättning tilltillavsättning
AvsättningenAvsättningen hos delägarna. görshos delägarna. görs

räkenskapsårför det avsätt-räkenskapsårför detboksluteti
omfattar utgång-ningsåretomfattaravsättningsåret somsom

handelsbolagets räken-handelsbolagetsutgången en avav
beskattningsåret.skapsår Av-beskattningsåret.räkenskapsår

taxering-redan viddrag medgesvidmedges redanAvdrag taxe-
beskattningsåretförbeskattningsåret ävenför ävenringen omen

avsättningsårettaxeringen föravsättningsåretförtaxeringenom
taxering.vidskertaxering.sker vid en senaresenareen

3 §
periodiseringsfondavsättning tillförjuridisk får avdragFör person

beskattningsåret föreför25 inkomstenuppgå till högst procent av
dödsbo.dockgällerVadavdraget. sagtssom nu

ochnionde2 § 1Av mom.
1947:576tionde styckena lagen

framgårinkomstskattstatligom
skall minskas i vissaavdragetatt

fall.
uppgå till högstfår avdragetoch dödsbofysiskfrågaI personom

ellerinkomstenpositivt belopp25 motsvararettprocent somav
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förvärvskällan enligt lagen 1947:576 statligunderskottet av om
för avsättning till periodiseringsfondinkomstskatt före avdrag med

följande justeringar.
förtillkommande räknas avdrag egenavgifterSom enligtposter

anvisningarna till 23 § kommunalskattelagenpunkt 19 1928: 370av
expansionsmedelpå grund ökning enligt 2 § lagenoch avdrag avav

expansionsmedel.15371993: om
räknas sjukpenning och liknande ersättningar,Som avgående poster

för egenavgifter enligt punkternaåterfört avdrag 11 och 13 av an-
till kommunalskattelagen och intäkt påvisningarna 22 § grund av

enligtexpansionsmedel 2 § lagen expansionsmedel.minskning omav

5 §
avsättning till periodiseringsfond återförsAvdrag för omedelbart till

beskattning om
den skattskyldige eller, i fråga handelsbolag, detta harom upp-

bedriva verksamhet i den förvärvskälla avdraget hänförhört att som
till,sig
delägare i handelsbolag har sin andel i bolaget,2. avyttrat
företag upplösts fusion och fonden inte har övertagitshar genom

enligt 7
företag innehar fondbeslut har fattats skall träda iattom som

likvidation,
meddelats den skattskyldige skall försättas ibeslut har attom

ellerkonkurs,
skattskyldigheten för inkomst förvärvskällan har upphört eller6. av
sådan inkomst skall undantas från beskattning på grund ettavom

undvikande dubbelbeskattning.avtal om av
Avdrag för avsättning till

periodiseringsfond skall vidare
återföras till beskattning i den
mån den skattskyldige har för-
fogat uppkommen påvinstöver

i 2 § 1 niondesätt anges mom.
lagenoch tionde styckena

1947:5 76 statlig inkomst-om
skatt.
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Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch

i kraft 1996 skallDenna lag träder den januari och tillämpas första1
gången 1997 års taxering. Aldre bestämmelservid skall dock tilläm-

i fråga räkenskapsår påbörjats före ikraftträdandet.pas om som
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Bakgrund1

Vårt uppdrag1

ursprungliga direktiven dir. 1991:71 vår huvuduppgiftEnligt de är
vilka lagändringar och andra åtgärder påkalladeöverväga äratt som

lagstiftningen till den snabba utvecklingför ägtatt anpassa som rum
redovisningsområdet såväl i Sverige internationellt.på Dettasom

i tvåuppdrag kan delas delar. Den delen före-grovt upp ena avser
löpande bokföring och därmed sammanhängande frågor,tagens

såsom arkivering räkenskapsmaterial och möjligheterna attav
räkenskapsår, och den andra delentillämpa brutet upprättandetavser

och årsredovisning frågor harärsbokslut samband medsamt somav
detta.

frågor vi skall behandla bl.a.Bland de kan redo-nämnassom
betydelse underlag för företagsbeskattningen.visningens denIsom

i direktiven analysera frågandelen börnärmareattanges om
sambandet mellan redovisning och beskattning lägga fram desamt
förslag analysen föranleder. Vidare ingår det i vårt uppdrag attsom

redovisningslagstiftningen skall bibehålla sin nuvarandeöverväga om
uppdelning i dels bokföringslag, dels föreskrifter i olika associa-en
tionsrättsliga lagar eller formell bör väljasstrukturenom annan

lagstiftningenliksom i vilken utsträckning bör ha karaktär ettav
ramverk fylls normgivning slag. I detut annatsom av av samman-

skall också vilka principer skallhanget gälla föröverväga som
sådan kompletterande normgivning sker rekommendatio-som genom

olika redovisningsområdet fråganexpertorgan samtner av om
rättslig bör tillkomma denna kompletterandevilken status som norm-

Ytterligare viktig fråga vigivning. har deöverväga rörattsomen
sanktioner bör kunna tillgripas vid avvikelser från lagstiftningensom

redovisningsområdet.och andra normer
Genom tilläggsdirektiv dir. 1992:19 och dir. 1993:6 den 13 feb-

ruari respektive den 28 januari 1993 har vi fått i1992 uppdrag att
föreslå lagändringar föranleds europeiskasådana den integra-som av

integrationsprocess innebär på redovisningsområdettionen. Denna att
lagstiftningensvenska skall till EG:s fjärde, sjundeden ochanpassas

bolagsdirektiv redovisningsdirektivelfte EG:s för banker ochsamt
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institut för försäkringsföretag. tilläggsdirek-andra finansiella Isamt
vi bakgrund Redovisningsrådets tillkomsttiven även att mot avanges

kompetenskonflikt från principiell föreliggerden synpunktoch som
särskiltrådet och Bokföringsnämnden skall utreda fråganmellan om

ställning. Vi skall också frågan detsistnämnda taorgans upp om
särskilda redovisningsregler för pensionsersättningar, avtalbehövs

förmåner tillavgångsvederlag och liknande styrelseledamöter,om
direktör och andra i företags ledning.verkställande ettpersoner

1994 delbetänkandeårsl

Års-i delbetänkandet och koncernredovisning enligt EG-Vi har
direktiv 1994:17 Del och ll behandlat de frågorSOU I rörsom

redovisningsregler för såvälanpassningen till EG:s företag i allmän-
banker, andra kreditinstitut, värdepappersbolag och försäk-het som

ringsföretag. betänkande har vi fråganI även övervägtsamma om
redovisningsregler för pensionsersättningar,särskilda avtal om

liknande förmåner till styrelseledamöter,avgångsvederlag och
andra i företags ledning.verkställande direktör och ettpersoner

1994 års delbetänkande innehåller de förslag till ändringarDel I av
föranledssvenska lagstiftningen EG:s fjärde, sjundeden som avav

och elfte bolagsdirektiv medan Del behandlar anpassningen till
redovisningsdirektiv för kreditinstitut och värdepappersbolagEG:s

försäkringsföretag. Betänkandet för närvarande förmål förärsamt
överväganden inom Justitiedepartementet och Finansdepartementet.
Målsättningen riksdagen skall fatta beslut i höst ochär att att samt-

lagändringar skall träda i kraft den januari 1996 med verkanliga l
räkenskapsår börjar den dagen ellerpå som senare.

föreläggaförslag regeringen kommer riksdagen förDe attsom
ibeslut under hösten 1995 torde överensstämmelse med våra för--

innebära införsslag i 1994 års delbetänkande det års-att tre nya-
årsredovisningslagredovisningslagar, nämligen allmän för aktie-en

två speciella årsredovisningslagarbolag och vissa handelsbolag och
kreditinstitut och värdepappersbolag, dels försäkringsföretag.för dels

följande till innehållet någonhänvisningar i det i deNär görs treav
sigföreslagna årsredovisningslagarna baserar detta inte annatom-

framgår sammanhanget underhandsuppgifter från berördaav -
avseende bestämmelsernas lydelse i den lagrädsremissdepartement

inom kort kommer avlämnas.attsom
företag i allmänhet innebär våra förslag tillsVad gäller detatt

råda två såvittvidare kommer parallella gäller regleratt system om
omfattar bokförings-årsbokslut och årsredovisning. Det systemetena
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lagen 1976:125 BFL i vissa fall kompletterande reglersamt - -
bl.a. årsredovisning och koncernredovisning i lagen 1980:1103om
årsredovisning i företag,vissa kap.9 lagen 1987:667om m.m. om

1994:1220.ekonomiska föreningar och 3 kap. stiftelselagen Detta
regelsystem skall tillämpas bl.a. enskilda näringsidkare, vissaav
handelsbolag, föreningar och stiftelser. Det andra omfattarsystemet
den föreslagna årsredovisningslagen såvitt gäller de bolagnya som,

omfattas lagen, dels BFL:s regler årsbokslut,ersätter delssom av om
kap. aktiebolagslagen11 1975:1385 ABL och bestämmelserna i

års ârsredovisningslag.1980 Dessa två regelsystem skiljer sig i
väsentliga hänseenden såsom vad gäller uppställningsformerna för
balansräkning och resultaträkning värderingsregler och kravsamt
tilläggsupplysningar.

1.3 Vårt fortsatta arbete

lagstiftningsarbeteDet för närvarande pågår redovisningsom-som
rådet tidigare medföra ökad splittringantytts,synes, som en av
lagstiftningen. Förhoppningsvis kommer vi dock i det fortsattaatt
utredningsarbetet kunna föreslå ändringar leder tillsom en mer
koncentrerad lagstiftning. Redan i delbetänkandet uttalade vi att
bestämmelserna årsbokslut, årsredovisning och koncernredovis-om
ning borde isamlas enda lag, i fall till den del de eller börärvarten

desamma företagets form och verksamhet SOU 1994: 17oavsettvara
Del författningarI 144. De i första hand bör bli föremål förs. som

sådan reform BFL, 9 kap. lagen ekonomiska föreningar,är 3en om
kap. stiftelselagen, 1980 års ârsredovisningslag och självfallet den
föreslagna allmänna årsredovisningslagen. Däremot bör denya
särskilda författningar reglerar redovisningen i kreditinstitut ochsom
värdepappersbolag försäkringsföretag hållas utanför sådansamt en
generell ârsredovisningslag.

Det kan således redan i dag förutses ytterligare reformer på redo-
visningsområdet de viktigaste utsträcka tillämp-är attvarav en av
ningsområdet för den allmänna årsredovisningslagen till andra före-
tagsformer aktiebolag och handelsbolag. I första handän berörs
ekonomiska föreningar och enskilda näringsidkare. En väsent-annan
lig reform frågan sambandet mellanrör redovisning och beskatt-om
ning. frågaI denna anförde i delbetänkandet det utifrån allmän-att

redovisningssynpunkter skulle fördel medsystemetna vara en om

Stiftelselagen träder i kraft den januari 1996.l
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ochbokslutsdispositioner kunde avskaffasochobeskattade reserver
Delskatt SOU 1994:17 Iredovisning latentersättas s.avenav

EG-direk-förenligt medskulle bästdetansågVi198. även att vara
systematikdirektivensbild och medrättvisandekravtivens om

överväganden. Ettskattemässigapåverkadinteredovisningen avvar
bokslutsdis-obeskattade ochmedupphävande systemet reserverav

änd-i skattelagstiftningenändringarförutompositioner kräver --
så-reform förutsätterredovisningslagstiftningen. sådanEnringar i

förändringarundergår ytterligareredovisningslagstiftningenledes att
åren.deinom närmaste

på redovisnings-lagstiftningsarbeteSammanfattningsvis torde det
regeringskansliet innebärapågår inomnärvarandeförområdet som

föränd-omfattandeundergå viktiga ochredovisningen kommer attatt
förutses in-första kantvå Iåtminstoneringar i etappetapper. en

för dels aktiebolag ochårsredovisningslagarnadeförandet treav
värdepappersbolag, delskreditinstitut ochdelshandelsbolag,vissa

föreslå delsviandraförsäkringsföretag. I attattetapp avseren
utökas,årsredovisningslagenallmännatillämpningsområdet för den

medförpåskattelagstiftningen ändras sättdels att systemetettatt som
bokslutsdispositioner kanoch utmönstras.obeskattademed reserver

ökadekrävaförändringar kommeretappvis infördaDessa att ar-
Vad särskiltoch myndigheter.revisorerför bl.a. företag,betsinsatser

1996för åri årsredovisningenmåste de redanaktiebolagengäller
årsredovisnings-enligt denjämförelsesiffrorårs1995räkna nyaom

omräk-tillkan de tvingasnågra årellerlagen. Något nyasenare
bokslutsdisposi-obeskattade ochföljdningar att reserveravsom en
skatt. dennakapital och latent Förmellandelasskalltioner egetupp

planeradedestâ vinnaskulle mycketviktiga företagsgrupp att om
medsamtidigtgenomförasskattelagstiftningen kundeiändringarna

införs.årsredovisningslagenallmännadenatt nya
redovisnings-för detalarskälfinns andraDet även att nyasom

gråds-beskattningen. Lareformsamordnas medbörreglerna aven
försäkrings-uppdelningeninnehålla förslagremissen torde att avom

omsättningstillgångaranläggningstillgångar ochtillgångar iföretagens
lagstiftning-placeringstillgångar införs ibegeppetupphävs och att
försäkrings-delenhänförsplaceringstillgångarTill större ettaven.
huvudregelskallPlaceringstillgångarnatillgångar.företags som

gäller enligtnormaltinteanskaffningsvärde ochtillvärderas som-
verkligaanskaffningsvärdet ochtill lägstaregler detdagens av-
kreditin-förslaginnehållatordeLagrådsremissen ävenvärdet. attom

möjlighetförsäkringsföretagochvärdepappersbolag attstitut, ges
detta värdeverkligt värdetill över-tillgångar även närvissavärdera

302.184 och1994:17 Deljfr SOUanskaffningsvärdetstiger s.
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och värdepappers-kreditinstitutensförtillgångarDe ärsom avses
överlåtbara värde-omsättningstillgångardel utgörsbolagens avsom

placeringstillgångardelför försäkringsföretagensoch utompapper
orealiserade vinsterintresseföretag. Dekoncernföretag ochiaktier

redovisas i devärderingsregler kan kommaföljd dessatill attavsom
delas till aktieägarnafår interesultaträkningarberörda företagens ut

kapital.till bundet Demåstemotsvarandeeller sättas egetutan av
inte behand-sammanhang ochi dettafrågor uppkommer somsom -

värdenedgång underlagrådsremissen delsi ärlas närmare om en-
försäkrings-placeringstillgång iavseendeanskaffningsvärdet etten

avdragsgill i enlighet med lägstabörframdelesföretag även vara
framkom-sådana orealiserade vinsterprincip, delsvärdets somom

tillgångartill följd vissa värderasredovisningi företags attett avmer
från beskattning.anskaffningsvärdet bör undantasöver

mellan redovisning ochanalysera sambandetVår uppgift är att
utgångspunkter.redovisningsmässiga Däremotutifrånbeskattning är

förfram förslag till företags-läggainte vår sakdet nytt systemettatt
skattelagstift-med de förslag till ändringar iAvsiktenbeskattningen.

framutredningsarbete kan komma läggavi i vårtningen ärattsom
möjliga ingrepp i den materiella skatterättenminstamedatt --

redovisningsstandarden skatte-höjningåstadkomma utan attaven
vårt ställningstagande har lett till denpåverkas. Detta attuttaget

för-behandlingen sådana placeringstillgångar iskattemässiga ettav
enligt gällande regler omsättningstillgångarsäkringsföretag utgörsom

lägsta princip ochfortsättningsvis bör baseras värdetsäven att
till följd förändrad ochorealiserade vinstersådana som av mer-

komma i försäkrings-redovisning kanrättvisande att rapporteras-
och årsredovisningar inte bör bli föremål förårsbokslutföretagens

vinster överlåtbaraorealiseradebeskattning. bör gällaSamma
värdepappersbolag. Samtidigtkreditinstitut ochvärdepapper i som

värdepappersbolagkreditinstitut ochårsredovisningslagarna för samt
1996den januarienligt planerna 1försäkringsföretag träder i kraft -

särskilda bestäm-kompletteras meddärför skattelagstiftningenbör-
bok-skillnader mellan denbeloppsmässigamelser hur sådanaom

berörtsskattemässiga värderingenföringsmässiga och den som nyss
skall hanteras.

utformas sådantvår meningbestämmelser bör enligtDessa ett
aktuel-de tillgångarskattemässiga värderingenden ärsätt att somav

bokföringsmässiga.från Sammafrikopplas deni sammanhangetla
inventarier, lager ochvid värderingenväljaslösning bör även av

ändamålsenligtenligt vår meningarbeten.pågående Det är mest om
sådani sammanhang. Enantydda åtgärdersamtliga övervägs ettnu

bokföringsmässiga värde-skattemässiga och dedefrikoppling mellan
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ringsreglerna skisserats hänger i sin med frågantursom nu samman
upphävande med bokslutsdispositioner och obeskatta-systemetom av

ide För inte onödan splittra lagstiftningsarbetet detärattreserver.
angeläget samtliga dispositioner och detta slag för-att reserver av
svinner företagens redovisning vid och tidpunkt.ur en samma

Mot den redovisade bakgrunden i detta delbe-presenterarnu
tänkande den analys frågan sambandet mellan företagensav om
redovisning och beskattning det enligt våra ursprungliga direktivsom
ingår i vårt uppdrag utföra. förstaI hand det medäratt systemet
obeskattade och bokslutsdispositioner granskasreserver som men

också behovet på några punkter precisera skattelagstift-atttar upp av
ningen där oklarhet föreligger i vad mån koppling föreligger tillom
redovisningsreglerna. Därjämte behandlar skattekonsekvenserna av

vissa omsättningstillgångar respektive placeringstillgångar inomatt
bank- försäkringsområdetoch får värderas till högre värde vadän

följer tillämpning lägsta värdets princip.som av en av
vårtI slutbetänkande skall avlämnas den l 1996senastsom mars-

vi först och främst frågor företagensröratt taavser upp som-
löpande bokföring och arkivering räkenskapsmaterial, redovis-av
ningslagstiftningens struktur behovet och utformningen kom-samt av
pletterande normgivning och sanktionssystem. Vi får dock sannolikt
också anledning återkomma till vissa skattefrågor. Främst gälleratt
det den skattemässiga behandlingen enskilda näringsidkare ochav
handelsbolag.
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rättl2 Gällande

Inledning2. 1

beskattningenBokföringen utgångspunkt för2.1.1 -

företagens redovisningSverige råder starkt samband mellan ochI ett
innebärande redovisningen korrigeringarbeskattning störreatt utan

förligga till grund beskattningen. Denna samordningskall kunna är
för företagsbeskattningen. Sålunda i 24 § kom-grundläggande anges

1928:370 KL inkomst näringsverksamhetmunalskattelagen att av
enligt bolçföringsmässiga grunder den mån dessa inteskall beräknas

i och i punkt anvisningarna tillstrider bestämmelserna KL lmot av
föreskrivs för haftparagraf skattskyldig ordnaddenna att som

skall beräkningen inkomst ske på grundval denna medbokföring av av
ibestämmelserna anvisningspunkten. Vidare iiakttagande av anges

bokfördaanvisningspunkten det resultatet skall justerasatt om
avdragsgillaintäkter eller icke kostnader påverkat resultatetskattefria

skattepliktiga inkomster utelämnats. Vidare skall korrige-liksom om
bokförda resultatet påverkats lager, pågåendering ske det attavom

tagitsfordringspost med för lågt belopp ellerarbeten eller upp
Sådanmed för högt belopp. korrigering kan dock underlåtasskuldpost

den skattskyldige avskrivningaruppenbartdet störreär att genomom
anläggningstillgångarz inkomsthöjningeliminera denhade kunnatav

följer korrigeringen.som av
statlighänvisning i 2 § lagen 1947:576Genom l mom. omen

bestämmelser i däriblandinkomstskatt SIL tillämpas vissa KL,
näringsverksamhet, vidreglerna för beräkning inkomst ävenavav

följertaxeringen till statlig inkomstskatt. Härav KL:s bestämmelseratt
inkomstberäkningen för aktiebolag och sådana juridiskagällerävenom

övrigt till statlig inkomstskatt.i endast taxeraspersoner som

När till innehållet i någon dehänvisningar i det följande görs treav
inte framgårföreslagna årsredovisningslagarna baserar sig detta annatom-

underhandsuppgifter från berörda departementsammanhanget av-av -
lagrådsremiss inom kort kommerseende bestämmelsernas lydelse i den som

avlämnas.att
2Enligt 199495:l87 föreslagen lydelse punkt anvisningarnai 1av avprop.
till 24
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Avvikelser mellan det bokföringsmässiga resultatet ivarmed detta-
sammanhang det resultat redovisas i resultaträkningen ochavses som -
det resultat skall ligga till grund för beskattningen kan uppkommasom

andra de berörda. Sålunda kan sådan föreliggaäven sätt än nyss en
vid försäljning fastigheter, aktier eftersom den skattemässigaav m.m.
inkomstberäkningen i dessa fall inte skall grundas bokföringen utan

enligt de särskilda regler i SIL gäller för beräkninggöras som av
realisationsvinst. förekommerDessutom det vissa skattemässigt be-
tingade inteavdrag berör den skattskyldiges bokföring annatsom

bokfördaden skattekostnaden minskar. Exempel på sådanasätt än att
avdrag underskottsavdrag och det nyligen införda direktavdragetär för
bygginvesteringar enligt lagen 1994: 1850 direktavdrag för bygg-om
nader m.m.

bolçföringsmässigaBegreppet grunder i KL benämningär en en
inkomstberäkningsmetod skatterättsliga innebörd förklaras i punktvars

anvisningarna tilll 24 I denna hänsyn skall till in-att tasav anges
och utgående lager, till pågående arbeten till fordrings- ochsamt
skuldposter. Vidare inkomst skall åtnjutitsha år dåsägs detatt anses
den enligt god redovisningssed bör intäkt i räkenskaperna.tas upp som
Motsvarande gäller ifråga utgifter.om

Med begreppet ordnad bokföring bokföring sååravses en som
beskaffad den i såväl formellt materiellt hänseende visaratt ettsom
resultat verksamheten med det verkligaöverensstämmer prop.av som
1973:57 30 eller det uttrycks i förarbetena till ändring is. som en-
dåvarande punkt anvisningarna1 till 41 § KL resultatetattav -
återspeglar det verkliga skeendet ekonomiskt i rörelsen prop.sett
1973: 119 8. svårigheterDe uppstår vid bestämmandet dens. som av

innebörden begreppet har bl.a. sin grund inärmare inkomstbe-attav
räkningsreglerna i dåvarande 41 KL§ nuvarande 24 §, då de
infördes, gjordes tillämpliga alla rörelseidkare dessaoavsett om var
bokföringsskyldiga eller inte. Vid tillkomsten år 1928 KL, ochav

under den tid 1929 års bokföringslag tillämplig,även ett stortvar var
antal rörelseidkare inte bokföringsskyldiga och något krav att
räkenskaperna, för uppfylla kravet ordnad bokföring, skulleatt
avslutas med resultat- och balansräkning infördes inte.en

Det kan förmodas bokföring i formellt hänseende står iatt en som
överensstämmelse med reglerna i BFL skall ligga till grund för
taxeringen. Så länge det inte gäller några särskilda skatterättsliga
bestämmelser för den skattskyldiges bokföring föreligger inte skäl att

sig skärpa eller mildra kraven på bokföringen vid taxeringen ivare
förhållande till vad gäller civilrättsligt. Kravet ordnadsom
bokföring torde därför uppfyllt bokföringen förd i enlighetärvara om
med god redovisningssed och det inte finns några särskilda skatterätts-
liga krav bokföringens fullgörande.
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Förvärvskällebegreppet2. 1.2

från KL:sförvärvskällor härstammarIndelningen inkomster i olikaav
före års skattereformgällde 1990Enligt de reglertillkomst. som

särskilt för varjeolika inkomstslagenberäknades inkomsten inom de
både aktiebolag och enskildaförhållandet förförvärvskälla. Detta var

gällde varje verk-Beträffande inkomstslaget rörelsenäringsidkare. att
utgjordesjälvständig rörelsesamhet att enanse som ensom var

förvärvskälla.
förvärvskälleindelningen.skattereform förändrades1990 årsGenom

förvärvskällabildadeaktiva näringsverksamheterSkilda gemensamen
förvärvskälla.bildade Envarje passiv verksamhetmedan egenen

näringsverksamhet den skattskyldige i inteaktivverksamhet utgör om
i verksamheten, kap. 3 § lagenomfattning arbetat lloväsentlig

försäkring. krav innebär huvudregelallmän Detta1962:381 somom
minstskall ha sysslorna i verksamhetenskattskyldigeden ägnatatt en

för heltid.tid åtgår vanlig anställningdentredjedel ensomav
omständig-får i vissa fall jämkas med hänsyn tillhuvudregelDenna

646. aktiv närings-1989902110 Om kravenheterna prop. s.
näringsverk-uppfyllda verksamheten passivinteverksamhet utgörär

samhet.
olikaskattereformen slopades uppdelningensamband medI

del. näringsid-aktiebolagens Detta medfördeförvärvskällor för att en
skattehänseende olika verksamheterkvitta i mellanvillekare som

förlägga till aktiebolag.verksamheternadettakunde göra att ettgenom
driver näringsverksamhet i formmellan denolikhetDenna som av

driver verksamhet enskild näringsidkareoch denaktiebolag som som
diskriminering enskilt bedriven näringsverksam-framstod avsom en

upphävdes därför lagstiftning årundanröja dettahet. För att genom
förvärvkällor föri olikaindelning1993 bestämmelserna ävenom

taxering sålundaårs gällerFrån och med 1995fysiska sompersoner.
näringsverksamhet hänförs till ochinkomsthuvudregel allatt enav

fysiska verksamhetförvärvskälla. gäller förDock attpersonersamma
förvärvskälla. Vidaresärskildbedrivs i handelsbolag utgörett ensom

handelsbolag självständigfysiska ochför dödsbongäller attpersoner,
särskild förvärvskälla.alltidnäringsverksamhet i utlandet utgör en

Standardiserade räkenskapsutdrag2. 1

självdeklarationförsta stycket lagen 1990:325Enligt 2 kap. 19 § om
näringsverksamhetkontrolluppgifter har inkomstskall denoch avsom

bokföring.uppgifter från sin Desjälvdeklaration lämna vissai sin
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uppgifter varje slag intäkter, kostnader, bokslutsdis-ärsom avses av
skattemässigapositioner, skatter och avsättningar resultatposter samt

tillgångar, skulder, obeskattade och kapital balans-egetreserver
Uppgifterna skall lämnas för varje förvärvskälla.poster. Sedan

indelningen i förvärvskällor i huvudsak slopats 1990 årsgenom
skattereform kan det ifrågasättas inte uppgifterna i stället börom

för varje självständigt bedrivenlämnas rörelse den utgöroavsett om
förvärvskälla eller inte. För sådan uppfattning talar deten egen en

förhållandet uppgiftslänmandet bl.a. underlätta jäm-äratt avsett att
förelser mellan olika företag verksamma inom bransch.samma

Vidare skall uppgift hur bokföringsmässigalämnas det resultatetom
justerats för med de för den skattemässigaöverensstämmaatt
inkomstberäkningen stadgade grunderna. Uppgifterna skall lämnas på
blankett enligt fastställt formulär, s.k. standardiserat räkenskapsut-ett

deldrag SRU, självdeklarationen. Någon avskriftutgörsom en av
årsbokslut eller årsredovisning behöver inte bifogas deklarationenav

199091:5 85.prop. s.
Genom uppgift skall lämnas för varje slag intäkter ochatt av

kostnader tillgångar och skulder förutsätts betydandeetc.samt en
specificering uppgifterna. Detaljeringsgraden vald med hänsynärav
till den fördelning olika konton i regel finns i företagenssom egna
redovisningssystem. Uppgiftslämnandet denna anledning baseradär av
på BAS-kontoplanen. Detta skapar enhetlighet i uppgiftslämnandet
vilket i sin underlättar jämförelsen företags uppgifter medtur ett ettav
motsvarande genomsnitt för den aktuella branschen. Om det föreligger
särskilda skäl får Skattemyndigheten ansökan den deklarations-av
skyldige medge uppgifter resultatposter lämnas iatt som avser

sådan dispens skallFör kunna meddelas krävssammansatta poster. att
förenatdet med betydande olägenheter förhållandevisochäratt stora

kostnader för företaget lämna specificerade uppgifter jfratt prop.
199091:5 82 och 120 f.s.

Bestämmelserna infördesSRU lagstiftning år 1990 ochom genom
tillämpades första gången vid 1992 års taxering.

2.2 Närmare sambandet mellanom

redovisning och beskattning

föreligger såvälDet materiellt formellt samband mellanett som
redovisning och beskattning. materiella sambandetDet består i denatt
skattemässi inkomstberäkningen sker på grundval den skattskyldi-ga av

bokföring. formella sambandet sigDet uttryck i skattelag-tar attges
stiftningen förutsättningdels för vissa avdrag skall medges vidattsom
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eller avsättning gjorts iavdragmotsvarandetaxeringen kräver att
värdering vissaföreskriverdelsräkenskaperna, att samma av

taxeringenräkenskaperna vidskall företagits itillgångsposter ha som
förexempel kan avdragskattemässigt. Somgodtas nämnasför att

avdrag för värdeminskningperiodiseringsfond,avsättning till av
reglerna räkenskapsenliginventarier enligtmaskiner och andra om
för och pågåendevärderingsreglerna varulageravskrivning samt

företagen redovisasambandet tvingasdet formellaarbeten. Genom att
i sina ärsbokslut ochobeskattadebokslutsdispositioner och reserver

redovisningsmetod medföra svenskaårsredovisningar. Denna sägs att
svårbegripliga för utländska läsare. Detframstårårsredovisningar som

aktiebolag vill hålla sittmedför ocksåsambandetformella att ett som
nivå kan tvingas avstå från fulltresultat vissutdelningsbara atten

resultatreglering eftersomtill skattemässigutnyttja möjligheternaut
imedför utdelningskapaciteten minskarutnyttjandesådantvarje att

mån.motsvarande
medförmateriella och det formella sambandetdetproblemDe som

skatterättsligadels de berorhuvudgrupper,i tvåkan delas somupp
dels beror påresultatreglerande regler, dedispositioner som

resultatmätningsregler periodiseringsregler.skatterättsligaspecifika
möjligheterna till överavskrivningarhör bl.a.förstaTill den gruppen

inventarier avsättning till periodiserings-och andramaskiner samtav
bl.a. redovisninghör reglernaden andrafond. Till avgruppen om

förvinstavräkning pågående arbeten, avdragutgifter,framtida av
lån förutvecklingsutgifter avdrag för påochforsknings- räntorsamt

anläggningstillgångar näringsfastigheter.ochanskaffande av
i det systematikenbelysas följande medförkommerSom närmare att

skilja omfângsregler varmed reglersvårigheteri KL att somavses-
respekti-skattepliktigaintäkterföreskriver vilka och kostnader ärsom

ocksåperiodiseringsregler. Problem kanfrånavdragsgillave -
ochmellan periodiseringsregleravgränsningenuppkomma vid
detskalldetta sammanhangresultatreglerande regler. I nämnas att

inteperiodiseringsreglerspecifika skatterättsliga ärfinnsäven som
redovisning. Exempel dettaskattskyldigeskopplade till den är

förrestvärdeavskrivning inventarier, avdragbestämmelserna avom
inkomstbe-markanläggningarbyggnader ochvärdeminskning samtav

anläggnings-aktierfastigheter ochräkning vid avyttring utgörsomav
tillgångar.
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2.3 Intäkter och kostnader i näringsverksamhet

I 22 och 23 §§ KL jämte anvisningarna till dessa paragrafer regleras
vad skattepliktiga intäkter näringsverksamhetutgör respektivesom av
avdragsgilla kostnader, dvs. vad benämndes omfångsfrågan.som ovan
För denna fråga har bestämmelserna i 19 och 20 §§ KL jämteäven
anvisningarna till paragraferdessa betydelse. Där generellt föranges
samtliga skattskyldiga och inkomstslag dels vissa inkomsteroavsett att

skattefria, dels med vissa uppräknade undantagär avdragatt - -
medges för alla omkostnader för intäkternas förvärvande och bibehål-
lande.

24 § hur inkomstenl förvärvskällan skall beräknas,anges av
nämligen denna beräkning skall ske enligt bokföringsmässigaatt
grunder i den mån dessa inte strider bestämmelserna i övrigt imot
KL. Innebörden bestämmelsen inkomstberäkningen vidär attav
beskattningen skall följa bokföringsmässigadet resultatet såvida inte
någon särskild skatterättslig regel föreskriver uttrycklig avvikelseen
härifrån. Nämnda lagrum jämte dess anvisningar kan således sägas

intäkternareglera och kostnaderna skall påverka det skattemässiganär
resultatet, frågan periodiseringdvs. Emellertidposterna.om av
innehåller anvisningarna till 23 § inte bara omfångsregler ävenutan
värderingsregler och avskrivningsregler för anläggningstillgångar.
Viktiga periodiseringsregler för anläggningstillgångar finns således i

anvisningar23§ jämte medan motsvarande regler för vissa om-
sättningstillgångar finns i anvisningar.24 § med

anförda följerAv det systematiken i KL medför svårigheterattnu
omfångsreglerklart och periodiseringsregler frånavgränsaatt

svårtvarandra. kan skilja mellan periodiserings-Det även attvara
regler och resultatreglerande regler eftersom flera KL:s värderings-av
regler innehåller resultatmätning och resultat-ett moment ett moment

exempelreglering. Som kan avskrivningsreglernanämnas samt
bestämmelserna värdering lager och redovisning pågåendeom av av
arbeten.

bidraromständighet till svårigheternaEn tolka ochattsomannan
tillämpa omfattningen det s.k. kopplade området,KL dvs. detär att av

vilket bokföringsmässigaområde inom grunder och god redovisnings-
sed fullt skall tillämpas vid taxeringen inte klart framgår lagen.ut av

vissaNär det gäller KL:s regler för värdeminskningsavdragt.ex. av
framgårför anläggningstillgångar det klart på vilketinte stadium

bokföringenfrikopplingen från sker. Sker denna redan vid beräk-
anskaffningsvärdet på såningen anskaffningsvärdet kansätt attav vara

olika bokföringen och vid taxeringen eller sker ii den skedeett senare
endast storleken årliga avskrivningsbeloppen,så det deäratt av
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bokföringenlängd, blir olika iavskrivningsperiodensberoende som
någon skatteregelfinnsOm det intevid taxeringenoch ut-som

vid taxeringen skall beräknasanskaffningsvärdettryckligen kräver att
koppladefråga tillhör dethävdas dennavisst kan detpå sätt att

enlighet med huvudregeln förimedför värdetområdet. Detta att
redovisningssedenligt god Denskall beräknasinkomstberäkningen

utgifter eller dra demvissaantingen aktiveravalmöjlighet attatt av
utvecklingsutgifter vissaforsknings- ochi frågadirekt, samtt.ex. om
vid beskattningen skulle medföreliggerränteutgifter, måhändasom

redovisningsmetodmotsvarandeberoendedetta synsätt attavvara
bokföringen.itillämpas

obeskattadeBokslutsdispositioner och2.4

reserver

åtgärder företas i syftesådanabokslutsdispositionerMed attavses som
intevinsten i företaget ochskattepliktiganedbringa den ärsom en

balansräkningen redovisasverksamhet. Iföljd företagetsnaturlig av
företagna bokslutsdispositionervärdetackumuleradedet somav

bokslutsdisposition innebär resultatetEnobeskattade attreserver.
rörelsekost-kostnad motsvarighet i verkligfiktivmedbelastas utanen

denna till följdhuvudsakligen sin grund iDispositionen harnad. att
avdragsgill följerregler vid taxeringen. Häravskatterättsliga är attav
betingade önskan skjutaföretagetsfrämstdispositionerna är attav

dvs. skattekredit. Enframtiden, erhållaskattebetalningen en
bestårobeskattade till deldedettakonsekvens är att reserverna enav

latent skatteskuld.till delkapital ocheget av enenav
resultatreglering i formtillmöjligheterTidigare medgavs betydande

skattereform emellertidårs har1990bokslutsdispositioner. Genomav
bokslutsdispositioner avskaffatshari ändrats. Flertaletdetta grunden

periodiseringsfondtillavsättningde två främstaoch är samtnumera
därvidöveravskrivningarMedöveravskrivning inventarier. avsesav

företagseko-och sådanaavskrivningarskattemässigaskillnaden mellan
företas enligt 15 § BFLmotiverade avskrivningarnomiskt som

ÅRL. Syftetårsredovisningslagförslaget tillkap. 4 §respektive 4
företagsekonomisktpåavskrivningarmed sistnämnda är ettatt
anläggningstillgånganskaffningsutgiften förlämpligt fördelasätt en

ekonomiska livslängd.dessöver
tidigarepågående arbetenvarulager ochVärderingsreglerna för gav

fråga.belyser dennaexempelantalbilaga 1 ett somanges
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upphov till del bokslutsdispositionerna skattelag-stor atten av genom
stiftningen tillät betydande undervärdering tillgångar.dessa Numeraav

huvudprincipen värderingen tillgångardessa skall följaär att av
civilrättsliga värderingsmetoder. medför det i principDetta inteatt
längre finns något för reserveringar i de skattemässigautrymme
värderingsreglerna.

2.5 Värdering lagerav

Enligt punkt 2 första stycket anvisningarna till 24 § KL får lagerav
huvudregel inte till värdelägre det lägstaäntassom upp av an-

skaffningsvärdet verkligaoch värdet. Begreppen anskaffningsvärde
och verkligt värde har den innebörd i 13 § andra stycketsom anges

stycketoch 14 § andra BFL. Beräkningen lagrets anskaffningsvärdeav
enligt i anvisningspunktenskall andra stycket ske med tillämpning av

s.k. först in-först ut-metoden,den dvs. de lagertillgângar liggersom
kvar i den skattskyldiges lager vid utgången beskattningsåretav anses

de honom anskaffade eller tillverkade. En bestämmelsesenastsom av
innehåll finns imed motsvarande 1 § lagen 1955:257 inventeringom

vid inkomsttaxeringen.varulagerav
anskaffningsvärde i BFL inte entydigt.Begreppet Vissa utgifter,är

utgifter arbetedirekta för och material, skall räknas in it.ex.
anskaffningsvärdet medan andra utgifter, ränteutgifter och utgiftert.ex

forskning utveckling, kan, börför och eller får inräknas i anskaff-
ningsvärdet. Varje fallervärde inom visst intervall kan därmedettsom

anskaffningsvärde.enligt BFL godtagbart Bestämmelsen iutgöra ett
tillpunkt 2 anvisningarna 24 § KL innebär den i räkenskapernaattav

gjorda värdesättningen lagret skall användas vid beskattningenävenav
så dettalänge inte värde redovisningssedunderstiger enligt godett
beräknat lägsta värde lagret. inom det intervallVarje värde som
lägsta värdets princip enligt BFL tillåter kan således ligga till grund
för den skattemässiga inkomstberäkningen.

fjärde anvisningarnaEnligt punkt 2 tredje och styckena till 24 §av
får fastigheter,KL dels varulager lager aktier, obligatio-änannat av
lånefordringar och liknande tillgångar till lägst 97tas procentner, upp

det samlade anskaffningsvärdet den s.k. 97-procentsregeln, delsav
djur i jordbruk och renskötsel till lägst 85 dentas procentupp av
genomsnittliga produktionskostnaden. Enligt punkt anvisningarna1 av
till fär i lager o.d. beaktas skattemässigt24 § KL endast vidreserv
tillämpningen nämnda lagervärderingsregler.av nu

Tillämpningen 97-procentsregeln förutsätter samtliga lagertill-attav
gångar värderas till anskaffningsvärdet. Om vissa tillgångar värderats
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måste således justering förräkenskapernatill verkligt värde i görasen
1990 års skattereform i syfteinfördes samband meddetta. Regeln i att

varulager.skattemässiga värderingen Detdenförenkla attantogsav
skatteregel skulle leda till färre tvisterbaseradanskaffningvärdeten

skattemyndigheterna regel baseradskattskyldiga ochmellan de än en
verkliga värdet.på det

uttalande 92:1, RedovisningUBokföringsnämndens BFNEnligt
97-procentsregeln, skalltillämpning den s.k.varulager vid avav

värdets princip och medberäknat enligt lägstavärde,lagrets en
på tillgångssidan i balans-inkuransbedömning,individuell tas upp

tillämpas97-procentsregeln ellergällerräkningen. Detta oavsett om
mellan detta värde och detpassivsidan skall skillnadenPå

lagerreserv under obe-värdet redovisasskattemässigt godtagna som
nettoredovisninguttalandet kan lagretEnligtskattade även avreserver.

värdering enligtavvikelsen frånförutsättningundergodtas att en
väsentlig påverkar bedömningenprincip inte i gradvärdetslägsta av

ställning.resultat ochföretagets

Pågående arbeten2.6

frågaanvisningarna till 24 § KL gäller iEnligt punkt 3 omav
byggnads-, hantverks- eller anläggnings-bedriverskattskyldiga som

i räkenskaperna gjorda redovis-konsultrörelse denellerrörelse att
integodtas vid inkomsttaxeringenpågående arbetenningen omav

anvisningspunkten.strid med bestämmelserna istår iredovisningen
utförs löpande räkning behöverarbeten påpågåendeVärdet somav

stället skall intäkt redovisastillgång. Iinte tas summansomsomupp
skattskyldige har faktureratdenavseende arbetenabeloppde somav

behandlingen pågåendeskattemässigabeskattningsåret.under Den av
därför resultatredovisninglöpande räkning innebärarbeten på att

företag iförekommerfaktureringen. Deti takt mednormalt sker att
löpande räkning enligt de reglerarbetenräkenskapersina tar upp

innebär nedlagdapris. Dettaför arbeten till fastgäller attsom
redovisas tillgång iarbetenaofaktureradeavseende dekostnader som

får i skattehän-sådan redovisningeffekterbalansräkningen. Vilka en
oklart.seende är

förutförs till fast pris ochpågående arbetenvärderingVid somav
hänvisningen tillgäller,slutredovisning inte har skettvilka genom

huvudregel arbetetanvisningarna till 24 § KL,punkt 2 attsomav
tillåtetdet lägstatill lägre värdefår ärtillgången inte åntas somupp

anskaffningsvårdetlägstadvs. detstycket BFL,enligt § första14 av
redovisningen pågåendeskattemässigavärdet.verkliga Denoch av
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arbeten till fast pris innebär därför vid beskattningsärets utgångatt
nedlagda kostnader, såväl direkta skälig andel indirekta,som en av
skall tillgång aktiveras medan erhållna ä conto-betal-tas somupp
ningar förskottsbetalningaroch skuld till den förtas upp som vars
räkning arbetet utförs. Varje pågående projekt skall värderas för sig
och de olika projektens värden det värde deärsumman av som

fårpågående arbetena lägst till. Som alternativ gäller förtas upp
pågående arbeten inom byggnads-, hantverks- och anläggningsrörelse

dessa får till lägst 97 det samlade anskaffnings-att tas procentupp av
värdet. Enskild näringsidkare, i verksamhet årligaden bruttoom-vars
sättningssumman normalt understiger 20 basbelopp 714 000 kronor
för 1995, får vidare tillämpa bestämmelserna för arbeten utförssom

räkning i frågapå löpande arbeten utförs till fast pris.även om som
fjärde fårEnligt 14 § stycket BFL omsättningstillgång värderas över

anskaffningsvärdet särskilda omständigheter föreligger och det kanom
enligt redovisningssed.tillåtet god Successiv vinstavräkninganses

leder ofta till värdering anskaffningsvärdet. Som exempel påöveren
fall där sådan vinstavräkning kan tillåtas anförs i förarbetena till BFL

fåtalföretag tillverkar objekt vilkas tillverkning kräverett storasom
sådant falllängre tid. I bör företaget vid värderingen kunna taen upp

efter försiktig bedömning beräknad andel påräknelig vinst, docken av
aldrig vad objektets färdigställandegrad.än motmer som svarar
Vidare understryks arbetet måste i det färdigställtnärmasteatt vara

kostnader och intäkter ioch med det full säkerhet kannärmasteatt
ÅRLfastställas. Enligt vad erfarit kommer förslaget till att

uttryckliginnehålla bestämmelse medger pågående arbetenatten som
för räkning under vissa förutsättningar får till värdetas ettannans upp

överstiger anskaffningsvärdet, 4 kap. 10som
International Accounting Standards Committee IASC behandlar

redovisning pågående iarbeten sin rekommendation IAS 11.av
Rekommendationen gäller entreprenader inom skilda områden såsom
uppförande eller tillverkning broar, dammanläggningar, fartyg,av

maskinanläggningar.byggnader och Den omfattar såväl arbeten till
fast pris arbeten löpande räkning. I rekommendationensom anges
två vinstberäkningsprinciper, dels successiv vinstavräkning

of completion, dels vinstavräkningpercentage efter projektet äratt
completed Enligtavslutat contract. rekommendationen skall

pågåendevinstavräkning arbeten alltid ske successivt med hänsynav
färdigställandegrad,till projektets såvida resultatettagen ettav

beräknas tillförlitligtkontrakt kan Om detta kriterium intesätt.ett
uppfyllt får högst belopp motsvarande nedlagda kostnaderär ett

intäktsredovisas i resultaträkningen.
i räkenskaperna redovisade värderingen pågåendeDen arbetenav



Gällande 77SOU 1995:43 rätt

utförs till fast pris i princip vid taxeringen.gäller Dettaävensom
innebär företaget successiv vinstavräkningväljer göraatt attom en
och denna står i med god redovisningssedöverensstämmelse skall den
därvid gjorda värderingen ligga till för beskattningen.grund Någon
möjlighet någon form bokslutsdisposition erhålla lägreatt genom av en
värdering vid taxeringen finns inte. Om den skattskyldige på motsva-
rande valt i räkenskaperna medräkna indirekta kostnader skallsätt att
dessa medräknas också vid taxeringen, detta eljest inte hadeäven om

vid tillämpningenkrävts KL:s regler.av
i punkt anvisningarnaDen s.k. 97-procentsregeln 1 till 24 § KLav

värderingenfår tillämpas vid pågående arbeten inom vissaäven av
branscher förutsatt arbetet till fastsker pris. Den maximalaatt
skattemässiga nedskrivningen bokslutsdisposition uppgår alltså till tre

samlade anskaffningsvärdet.det Punkt anvisningarna1procent av av
itill 24 § uttömmande vilka fall obeskattade iKL lageranger reserver

pågående kan förekomma.och arbeten Som framhållits kannyss
därför sådan nedskrivning värdet pågående arbeten i formav av som

bokslutsdisposition vidtas i syfte eliminera i förtidatt t.ex.av en en
framtagen vinst inte föranleda nedsättning taxeringen.av

Avskrivning inventarier2.7 av

punkt anvisningarna tillEnligt 13 23 § KL medges avdrag vidav
räkenskapsenligtaxeringen för s.k. avskrivning inventarier underav

skattskyldigeförutsättning bl.a. den har ordnad bokföringattav som
med årsbokslut och avdragetavslutas avskrivningen iatt motsvarar

räkenskapsenligräkenskaperna. Reglerna avskrivning har i principom
varit oförändrade sedan de infördes år 1955. Genom lagstiftning år
1981 infördes restvärdemetoden komplementden s.k. till densom
räkenskapsenliga avskrivningen, 14 anvisningarna tillpunkt 23 §av

innebär avskrivningen alltid beräknasKL. Restvärdemetoden detatt
vidskattemässiga restvärdet, dvs. vad taxeringen kvarstårsom

anskaffningsvärdet.oavskrivet det ursprungliga Något kravav
skattemässiga avskrivningarnaöverensstämmelse mellan de och

avskrivningarna såledesi bokföringen finns inte. Här har sambandet
mellan redovisning beskattning brutits.och

Företagsskatteberedningen, slutbetänkande SOU låg1977:86vars
till för bestämmelserna restvärdemetoden, hade föreslagitgrund attom
denna skulle den räkenskapsenliga avskrivningsmetoden.metod ersätta

motivering för avskrivningsmetod inte kopplad tillSom en som var
bokföringen anfördes kravet samband mellan redovisning ochatt

anfördebeskttning otidsenligt. Beredningen vidare bl.a. följandevar
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räkenskapsenliga avskrivningsmetoden498. dens. När som-
överensstämmelse mellan de skattemässigainnebär krav och

infördes ordning naturligbokföringsmässiga restvärdena dennavar-
rörelseidkare inte bokföringsskyldiga.med hänsyn till flertaletatt var

framför taxeringskontrollskäl anfördessåledes alltDet som somvar
till bokförda värden.för anknytning Den avstämningargument en som

taxeringen bygger denna anknytningsker vid och harsom
inte betydelse från kontrollsynpunkt. Normaltemellertid kanstor

avskrivningsunderlag endast ske i samband medkontroll etc.av
taxeringsrevision. väsentliga från kontrollsynpunktDet under-är att

avskrivningar kanlaget för skattemässiga ordnadestämmas motav
räkenskaper.

Periodiseringsfond2.8

1993:1538 periodiseringsfonder gäller fr.o.m.Enligt § lagen1 om
års taxering avdrag får vid beräkningen inkomst1995 görasatt av av

näringsverksamhet enligt och SIL för belopp tillKL sattssom av
periodiseringsfond. Juridisk dödsbo och handelsbolag,utomperson,

skyldig årsbokslut enligt skall enligt 2 § andraBFLär upprättaattsom
frågastycket avsättningen i sina räkenskaper. I handelsbolaggöra om

periodiseringsfondgäller avsättningen till hos delägarna. Omgörsatt
aktiebolag avsättningen i aktiebolagets räkenska-delägaren görsär ett
fysisk avsättningen i sin deklaration.medan gören personper
periodiseringsfondermed det 1990 årsSystemet ersatte genom

skattereform införda med skatteutjämningsreserv.systemet
storlek regleras i 3 juridiska gällerAvdragets För ettattpersoner

periodiseringsfond får uppgå tillavdrag för avsättning till 25 procent
inkomsten för beskattningsåret före avdraget. fysiskaFörav personer

vissa justeringar vid beräk-densamma. Däremotär görsprocentsatsen
förningen avdragsunderlaget. Som exempel kan avdragnämnas attav

egenavgifter och för ökning expansionsmedel skall läggas till ochav
återfört avdrag för egenavgifter och intäkt på grund minskningatt av
expansionsmedel skall drasav av.

avdrag för avsättning till periodiseringsfond skall återföras tillEtt
femte beskattningsåret efter det beskattningsår dåbeskattning senast

gjordes, Eftersom varje avsättning till periodiserings-avsättningen 4
fond särskild fond innebär detta skattskyldigbildar mestatt enen som

fem års periodiseringsfonder vid viss tidpunkt.kan ha en
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2.9 Framtida utgifter

I redovisningssammanhang normalt inteanvänds begreppet framtida
utgifter. I stället det begreppen upplupna kostnader och befaradeär
förluster täcker de förpliktelser den redovisningsskyldigesom som
ådragit sig viss tidpunkt SOU 1983:47 193. Till framtidaper en s.
utgifter kan således hänföras såväl sådana till den gångna periodens
intäkter direkt hänförliga kostnader, intäktsanknutna kostnader, som
sådana kostnader hänföra till denna period oberoendeär attsom av om
de tillanknyter intäkterna under perioden, periodanknutna kostnader
befarade förluster. Sistnämnda kostnader beaktas försiktig-typ av av
hetsskäl. Eftersom redovisningen i första hand skall återge ekonomiska
effekter händelser fram balansdagen, inteoch effektert.o.m.av av
framtida händelser, förutsätter reservering för framtida utgifter atten
dessa har samband med den verksamhet bedrivits föreett som
balansdagen.

fall framtida utgifterDe särskilt reglerade i KLär ärav som
avsättning för pensionskostnader punkt 20 anvisningarna till §,23av
garantiutgifter punkt anvisningarna5 till 24 §, utgifter förav
framtida hantering utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall 0.d.av

anvisningarnapunkt 6 till 24 § avdrag för framtidasamtav
substansminskning grund utvinning naturtillgångar punkt 11av av

anvisningarna till 23 §. I samtliga fall medges avdrag vidav
medbeskattningen belopp motsvarande vad i densattssom av

skattskyldiges räkenskaper, dock med vissa begränsningar. Vidare
pensionsavsättningar,gäller, vad medgivet avdrag skallutom attavser

återföras beskattning nästföljandetill beskattningsår. Avdragrätten för
framtida utgifter slag de nämnda inte särskiltän ärannatav nyss
reglerad i KL denna får utifrån de allmännabedömas inkomstbe-utan
räkningsreglerna i 20 anvisningar.och 24 jämte

Avdragsrätten för framtida garantiutgifter för framtidaoch utgifter
för hantering infördesutbränt kärnbränsle lagstiftningetc.av genom
år 1973 respektive år fallen1978. båda motiverades deI nya
bestämmelserna med praxis blivit mycket restriktiv ochatt att
skattedomstolarna inte godtagit företagsekonomisktalltid synsättett

i flera fall avsättningaravdrag för från redovisnings-vägratutan som
mässiga befogade.synpunkter varit Vidare underströks såvitt avsåg-
garantiavsättningar sådana endast fick beaktas i syfte periodi-att att-

utgifterna till räkenskapsår och inte fick möjlighet tillrätt öppnasera
konsolidering såvitt avsåg kärnbränslehantering utgångs-samt att- -
punkten avdrag skulle förmedges avsättningar framstodattvar som

företagsekonomiskt motiverade. SOU 1983:47 och47, 77 39.som s.
Bidragsskattekommittén föreslog i sitt betänkande Skatteregler om
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generell avdrags-för framtida utgifter SOU 1983:47reservering en
förslaget med begreppet sådanaframtida utgifter. Enligtförrätt avses

efter beskattningsår underuppkomma först detutgifter beräknassom
sådant direkt sambandintäktsredovisning skett och harvilket ettsom

utgifterna enligtbedrivna verksamhetenden före balansdagenmed att
till kostnad redan innanredovisningssed skall periodiserasgod en

redovisnings-Definitionen omfattar inte detutgifterna uppkommit.
eftersom definitionen förut-befarade förlustermässiga begreppet

konstaterade kommitténintäktsredovisning skett. Emellertidsätter att
RÅmålvid den tiden nyligen avgjort 1981Regeringsrätten i ettatt

reservering förför i räkenskaperna gjordavdrag1:51 medgett en
kontrakterade oljeleveranser efter iframtida förlust påbefarad

föreslagit skulle gälla förprinciper kommitténhuvudsak de som
framtida utgifter SOU 1983:47 80.s.

för framtida utgifter inte, underströkFrågan avdrag varom
meningenresultatutjämning i den detkommittén, fråga attomen

obeskattade Syftetmöjligheter byggaskulle tillskapas att upp reserver.
område åstadkomma bättre överensstämmel-i stället dettaatt envar

och företagsekonomiska resultatbe-den skattemässiga denmellanse
jfr 1983:47 7 och 78.räkningen SOU s.

inte lett till lagstiftning.Bidragsskattekommitténs betänkande har

Ersättningsfonder10

vid taxering-ersättningsfonder får avdragEnligt 1990:663lagen om
för inventarier,till ersättningsfonderför beloppgöras satts aven som

djurlager i jordbruk ochmarkanläggningar, markbyggnader och samt
förutsättning för avdrag gäller enligt l § andrarenskötsel. Som

skattskyldigersättningsfond för mark,såvittstycket, attutom avser
skyldigjordbruksbokföringslagen 1979: 141enligt ellerBFL ärsom

svarandeskall ha avdragetårsbokslutupprätta ettsatt motatt av
för beskattningsåret.i räkenskapernabelopp

för avskrivningenligt i anspråkErsättningsfonderna får 4 § tas av
markanläggningar, kostnader förochinventarier, byggnader repara-

anskaffning mark och nedskrivningunderhållsarbeten,ochtions- av
ianspråktagandet uppkommer inte någondjurlager. Genomav

avskrivnings-företaget i stället skallskattepliktig intäkt för utan
respektive lagretmed motsvarande beloppreducerasunderlaget anses

tagits i anspråk förersättningsfondnedskrivet med beloppet, 7 Har
anskaffningsutgiften för marken reducerasmark skallanskaffning av

föringångsvärdet markenianspråktagna beloppetmed det när
skattemässiga effekten ianspråkta-medför denberäknas. Detta att av
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avyttringframtida marken. Dennaförst vidgandet uppkommer aven
värdeminskningsavdrag inte medgesmed hänsyn tillteknik valdär att

anskaffningsutgiften för mark.för

Säkerhetsreserv2. 11

skadeförsäkringsföretag avdrag vidmedges6 SILEnligt 2 § mom.
Syftet medavsättning till säkerhetsreserv.inkomsttaxeringen för

godaviss utjämning resultatet mellanåstadkommaär att avreserven
föreskrifter rådi och allmännaFinansinspektionendåliga år.och anger

beräkning och redovisningskadeförsäkringsbolagsavseende av
redovisning säkerhetsreserv FFFSförsäkringstekniska skulder samt av

maximalt fårsäkerhetsreservenför hur1994:34 takvärden stor vara
säkerhetsreserv frivilligAvsättning tillförsäkringsgrenar.i enskilda är

Finansinspektionen betraktas buffertenligtoch skall som en som
täcka sådana förluster i försäkringsrörel-utnyttja förkanföretaget att

slumpmässiga eller i övrigt svårbedömda faktorer.berorsomsen
uppställningsformen för balansräkningskall enligtsäkerhetsreserven

för årsredovis-föreskrifter försäkringsbolagensFinansinspektionensi
Ävenredovisas obeskattad vi har1991:20ning FFFS som en reserv.

gjort den bedömningen säkerhetsreservensammanhangi attannat
försäkringsteknis-obeskattade tillhänföra till änär att reserversnarare

DelSOU 1994:17 275.avsättningarka s.

Pensioner2.12

sinasida anställdaPensionåtaganden från arbetsgivarens ärgentemot
till pension intjänasframtida utgifter. Eftersomförenade med rätten

utgifterna periodiserastidanställdes aktiva börunder den som
arbetsgivarensketid. kankostnader under denna Detta attgenom

utgifternavarvid de framtidapensionsförsäkring,antingen tecknar en
arbetsgivarenpensionspremier, ellerperiodiseras i form attgenomav

avsättning till särskiltpensionsåtagandesitt etttryggar genom
till pensionsstijftel-överföring medelellerpensionskonto enavgenom

företagetspensionering italartvå sistnämnda fallenI de man omse.
regi.egen

pensionsutfästelsetryggande1967:531Lagen m.m.avom
redovisningsmässiga behandlingenreglerar dentryggandelagen av en

§ utfästelsernapensionsutfästelser. lagens 1Iarbetsgivares attanges
pensionsskuld ellerredovisningsärskildkan tryggas avgenom
pensionskonto med-avsättning tillpensionsstiftelse. Enavsättning till
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för inte någon faktisk disposition företagets medel ärutanav en ren
bokföringstransaktion medan avsättning till pensionsstiftelse kräveren

likvida medel eller reala tillgångar tillförs stiftelsen.att
anvisningarnaI punkt 20 till 23 § reglerasKL avdragsrätten vidav

beskattningen för pensionskostnader. Grundprincipen avdragär att
för vadmedges i räkenskaperna till pensionskonto ochsattssom av

pensionsstiftelse enligt tryggandelagens bestämmelser intill vad som
arbetsgivarens pensionsreserv för så delmotsvarar samt stor av

kostnaderna för pensionsförsäkring behövs för gjordaatt tryggasom
pensionsåtaganden. innehållerDock skattereglerna vissa begränsnings-
regler i syfte förhindra företaget erhåller avdrag med beloppatt att

överstiger vad kan rimlig pension. Gemen-utgörasom som anses en
för dessa begränsningsregler högre avdrag vadär änsamt att som

följer allmän pensionsplan, dvs. sådan plan grundad påärav som en
central överenskommelse mellan arbetsmarknadens normalt inteparter,
medges

Enligt 6 § tryggandelagen med pensionsreserv företagets skuldavses
för åtaganden enligt allmän pensionsplan och för upplupen del av
sådan pensionsutfästelse omfattas allmän pensions-utan attsom, av
plan, företaget under vissa förutsättningar redovisa.äger

På grund de kvantitativa begränsningsregler gäller vidav som
beskattningen kan den skattemässiga pensionsreserven, dvs. det högsta
belopp vid beskattningen godtas skuldförd pensionsavsätt-som som
ning, uppgå till lägre belopp den civilrättsliga, beräknad enligtänett

Äventryggandelagen. något överskott varmed före-attom avses-
kontoavsättning ocheller kapital i pensionsstiftelse överstigertagets

kapitalvärdet gjorda pensionsåtaganden inte föreligger kanav -
företaget vid beskattningen tvingas återlägga viss del den redovisa-av
de pensionsskulden. kanDetta leda till Avsatt till pensio-att posten
ner i balansräkningen, dess egenskap skuld, delvis kommeroavsett av

beskattat belopp negativ obeskattadutgöra reserv enligtatt ett
Föreningen Auktoriserade Revisorers FAR rekommendation nr
Redovisning pensionsskuld och pensionskostnad.av

ÅRLEnligt BFL och förslaget till får kapitalvärdet pensionsåta-av
skuldavsättningsganden antingen i balansräkningen ellerupptas som

ansvarsförbindelse inom linjen. I praxis det vanligt den delär attsom
pensionsåtagande avdragsgill vid taxeringen redovisasärettav som

Med allmän pensionsplan jämställs dels pensionsåtagande för pensionsför-
måner inom vad sedvanligt enligt allmän pensionsplan, delsärsom ryms som
vissa kommunala pensionsåtaganden och åtaganden statliga företag.av

ÅRL.5Skuld enligt BFL och avsättning enligt förslaget till
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överskjutande del redovisasskuld medan eventuell som ansvars-som
inom linjen.förbindelse

Värdering fordringar i2.13 och skulderav

utländsk valuta

anvisningarna till 24 § KL skall fordringar ochEnligt punkt 4 av
kursen vid beskattningsåretsi utländsk valuta värderas tillskulder

Är godsådan värdering inte förenlig med redovisningssedutgång. en
till det värde följer god redovis-skall dock posterna tas som avupp

fall fordringar har tagits till lägreningssed. Därvid gäller i detatt upp
vid beskattningsåretseller skulder till högre belopp kursenbelopp än

skall schablonberäknad intäkt till beskattning.utgång tasen upp
Enligt BFN:s rekommendation R Värdering fordringar ochav

skulder i utländsk valuta, gäller huvudregel värderingen skallattsom
Samtliga kursförluster liksom oreali-ske till kursen på balansdagen.

kortfristiga skall omedelbart påverkaserade kursvinster poster
kursvinster långfristiga fordringar ochresultatet medan orealiserade

rekommendationenskulder skall till valutakursreserv. Isättas av en
avsättningen skall redovisas bokslutsdisposition isägs att som en

resultaträkningen och obeskattad i balansräkningen trotssom en reserv
betrakta företagsekonomisktvalutakursreserven äratt att som en

erforderlig reserv.
statsrådet anförde i förarbetena till punktFöredragande 4 av

till bl.a. följande 199091:54 236 ff.anvisningarna 24 § KL prop. s.
skäl utgå från värderingsprinciperfinns de BFNDet att att som

rekommenderat kommer ligga till grund för den skattemässigaävenatt
kursvinster och kursförluster. strikt tillämpningbedömningen Enav

nämndens rekommendation skulle emellertid innebära vissaav
från redovisningennegativa effekter beskattningssynpunkt attgenom

långfristiga från gällervinster skiljer sig denposter somav
behandlingförluster sådana Denna skilda innebär att ettposter.

kursförlust ungefärföretag redovisar kursvinst och ensom en av
kursförlustenstorlek tillåts reducera resultatet med medansamma

först tillfälle,vinsten till beskattning vid ett trots atttas senareupp
och förlusten i själva varandra. striktvinsten verket Entar ut

tillämpning balansdagens skulle emellertid i vissa fall kunnakursav
till likviditetssvårigheter för de skattskyldiga. skälleda Ett annat som

sådan tillämpning sambandet mellan redovisningentalar äremot en
beskattningen.och

negativa tillämpningmotverka de konsekvenserFör att som en av
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rekommendation ansågs kunna upphov till och samtidigt vidBFN ge:s
bibehålla kopplingen till redovisningenbeskattningen valdes metoden

schablonintäkt. intäkt avseddmed Denna neutraliseraär atten
beskattningen kursvinsten skjutsförmånen Denattav av upp.

behandlingen fordringar och skulder i utländskskattemässiga valutaav
resultat- balansräkningar,medför företagens och med BFN:satt

innehålla schablonbeskattad, obeskattadkommersynsätt, att en reserv.
ÅRLerfarit förslaget till innehållaEnligt vad vi kommer att en

bestämmelse det möjligt under vissa för-uttrycklig gör attsom
värdera fordringar och skulder i utländsk valuta tillhållanden

kap.balansdagens kurs, 4 11

Vinstandelsstiftelse142.

vinstandelsstiftelse i allmänhet stiftelse bildatsMed avses en som av
till syfteföretag och har avsättning vinster iattett som genom av

ekonomiska intressen.företaget främja de anställdas Utbetalning från
i enlighet med vad föreskrivet i det enskildastiftelsen sker ärsom

efter viss tid eller vid uppnådd pensionsålder. Enligtfallet, t.ex.
uttalande 88:1, Redovisning vinstandelar till anställda,BFN:s U av

företagets kostnad för vinstdelningen redovisas i bokslutet för detskall
då vinsten uppstått. de flesta fall överförs medel från företagetår I

först sedan vinstens storlek blivit känd, dvs. först efter det aktuella
Enligträkenskapsårets utgång. uttalandet kommer kostnaden för

därigenom belasta resultatet i formvinstdelningen reserveringatt av en
vinstdelningen företas i syftei bokslutet. Eftersom stimulera deatt

i företaget vidareanställdas arbetsinsatser bör, det i uttalandet,sägs
ingå ireserveringen redovisas personalkostnad och därmedsom en

Rörelsens kostnader i resultaträkningen.posten
inteskattemässiga avdragsrätten lagreglerad denna fårDen är utan

utifrån de inkomstberäkningsreglerna ibestämmas allmänna KL. Om
premierahuvudsyftet de anställda reserveringenär utgöraatt anses en

driftkostnad enligt år dåavdragsgill 20 De anställda beskattas det
utbetalning från stiftelsen blir tillgänglig för lyftning. På sättsamma

fallet pensionsavsättningar skapas härigenom vissmedärsom en
skattekredit avdragsrätten ofta ligger flera år före be-attgenom
skattningstidpunkten.
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Koncernbidrag2.15

Sverige varje enskilt företagskattesubjekt iinteKoncernen utgör utan
självständigt skattesubjekt. iFöringår i koncern utgör attettensom

organisa-skattemässiga effekterna valetneutralisera deviss mån av av
beträffandesärskilda reglerfinns i 2 § 3 SILtionsform mom.

koncernföretag till i formfrånförsinkomster över ett annatettsom
överföring underinnebär sådankoncernbidrag. reglerDessa att enav

avdragsgill kostnad hos givarenförutsättningar behandlasvissa som en
skattepliktig intäkt hosoch mottagaren.som en

förmögenhetsöverföring ochfaktiskKoncernbidrag utgör en
Företeelsen uteslutan-två koncernföretag.resultatutjämning mellan är

associationsrätten saknasskattelagstiftningen. Inomreglerad ide
innebär för det förstakoncernbidrag. Skattereglernasåledes regler om

från moderföretag tillkoncernbidrag kan lämnasavdragsgillaatt
till moderföretag mellan dotter-från dotterföretagdotterföretag, samt

vilkasammanhang företag idotterföretag i dettaföretag. Med avses
aktierna eller andelarna s.k.minst 90moderföretaget äger procent av

kompletterande bestämmelserfinnshelägda dotterföretag. Dessutom
dels frånavdragsgilla koncernbidrag kan lämnasmedger attsom

helägt dotterföretagkoncernföretagmoderföretag till än ettannat om
hade kunnat bringasinlösen och fusionerföretagdetta att upp-genom

står i sådant förhållandeföretagmoderföretaget, dels mellangå i som
förmedlingbidraget, det hade lämnatstill varandra att genom avom

sådantavdragsgillt i varje led.företag, hade varitnågot annat
någotkap. ABL intevinstutdelning i 12Reglerna gört.ex.om

överförs i form koncernbidragfall då medelundantag för det ettav
sådan överföringdess moderföretag. Endotterföretag tillfrån ett

således inomvinstutdelning och måstebetraktas rymmassom
Även förmögenhetsöverföringenmedel.utdelningsbara ärom

tillåtensåledes inte säkert denvid taxeringen detavdragsgill ärär att
associationsrättslig synpunkt.från

medför koncernbidragetreglertillämpning ABL:sEn strikt attav
därefternettovinst för året ochi dotterföretagetsförst skall räknas in

ordinarie bolagsstämma. Ettmoderföretaget efter beslutdelas tillut av
inte alltid i praktikentillämpas emellertidsådant förfaringssätt utan

moderföretag brukar redovisasdotterföretag tillkoncernbidrag från
respektive intäkt hosgivarenextraordinär kostnad hosensom -

dettabokslutsdisposition. förklaring tillEnellermottagaren som en-
bli affärshändelse åretkoncernbidragetkan antasatt enannarsvara

skatteplikten inträder. Dettarespektiveefter år avdragsrättendet
vinstutdelningenlösastorde möjligen kunnaproblem ante-attgenom

moderföretaget.dotter- ochciperas hos
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koncernbidraget redovisas i resultaträkningen detOavsett hur är
dotterföretaget iakttar vinstutdelningsreglerna så intenödvändigt att att

tillåtna vinstutdelningsbelopphögsta för detbidraget överstiger
aktuella året.

i form aktieägartillskottfall koncernbidrag lämnasdetI ettett av
dotterföretag oklartmoderföretag till det det måstefrån ärettett om

kanutdelningsbara medel. Det nämligen hävdasinom attrymmas
vederlagsfri tillutbetalning eftersombidraget inte utgör mottagarenen

dotterföretaget förväntas öka iaktierna i kan motsvarandevärdet på
fall skulle det associationsrättsligt tillåtet lämnasådantmån. I attvara

frittdet inte inom kapital. Enligtkoncernbidrag även egetom ryms
10, Vissa problem i samband med villkorligtuttalandeFAR:s nr
villkorade skulder, skall aktieägartillskott iaktieägartillskott och ett

förlusttäckning i dotterföretag,normalfallet, då det omedel-ettavser
kostnadsföringkostnadsföras. kan den ned-bart Denna sägas motsvara

fallvärdet aktierna i dotterbolaget i varitskrivning annatsomav
följd dotterbolagets förluster. Om tillskottet intenödvändig som en av

moderbolaget enligt uttalandetutgått för förlusttäckning kan ta upp
investering i aktier i dotterbolag påtillskottet sätten samma somsom

nyemission. detta fall ökar moderbolagetdet varit fråga Iom enom
för aktierna i dotterbolaget. sådant tillskottanskaffningsvärde Ettsitt

resultaträkningen.redovisas inte i

2.16 Upphovsmannakonto, skogskonto och

skogsskadekonto

vissa näringsidkare skall möjlighet till inkomstutjämningFör att ges
beskattningsår kan med beskattningen medgesmellan olika uppskov

frågabeträffande vissa intäkter näringsverksamhet. delsDet ärav om
konstnärlig verksamhet enligt lagen 1979:611inkomster av om

skogsbruk enligtupphovsmannakonto, dels inkomster avseende
gäller vid taxering till statligskogskontolagen 1954:142. Lagarna

förutsättning förkommunal inkomstskatt. Som uppskov gälleroch
inbetalning gjorts särskilt bankkonto,enligt båda lagarna ettatt

skogskonto eller skogsskadekonto.upphovsmannakonto respektive
fysiska och, såvitt gäller skogskonto och skogsskade-Endast personer

medges uppskov. Enligt Riksskatteverketskonto, dödsbon kan
näringsidkares uppgiftslämnande i självdeklarationföreskrifter om

avsättningar till skogskonto och upphovsmanna-RSFS 1990:27 skall
bokslutsdispositioner i den skattskyldiges SRU.redovisaskonto som
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skattRedovisning latent2.17 av

Inledning2.17.1

fullständigt anknyter tillintedär skattereglernavarjeI system
skattemässiga respektiveföretagsredovisningsreglerna kan ett

fallskilja sig ât. sådant blirIbokföringsmässiga resultat komma att
grund taxeringen intepåförsden skattkonsekvensen att avsom

det bokföringsmässigabelöpermed den skattöverensstämmer som
understiger bokförings-detskattemässiga resultatetOm detresultatet.

detofta latent skatteskuld medanuppkommerresultatetmässiga en
skattefordran.upphov till latentförhållandet kanomvända enge

differenser och2.17.2 Permanenta

periodiseringsdifferenser

skattemässiga och det bokföringsmässigadetmellanSkillnaderna
dijferenseller tillfälliga. Enresultatet kan permanentpermanentavara

tillaldrig kommer upphovmeningen deni dendefinitiv attär att ge
skatteutgift eller skattelättnad medanframtidanågonsig envare

periodiseringsdzjjferens kommers.k.differens ellertillfällig atten
gång i framtiden. Med reverseringnågonelleråterföras reverseras

enligtmellan skattemässiga avdrag och avdragskillnadenattavses
återföras till beskattning underkommerräkenskaperna att en senare

exempelvis period då inventa-inträffar underReverseringperiod. en
skattemässigt enligt plan. kaninte Dethelt avskrivnarier är men

intäkt beskattning undertillfrågaockså upptasatt enom envara
i resultaträkningen.då intäkten Avperiod denän rapporterassenare

periodiseringsdifferenser kan upphovendastsagda följerdet att genu
skattefordringar.respektiveskatteskuldertill latenta

skattemässigtinnebär företagetperiodiseringsdifferensEn attsom
beskattningenskjuterviss kostnad ellertidigarelägger av enuppen

Påskatteskuld.latentupphov tillviss intäkt normalt motsvaran-enger
respekti-tidigareläggning viss intäktskattemässigkande sätt av enen
framtidaupphov till minskadeviss kostnadsenareläggning geav enve

formskattefordran. särskildEndärmed till latentskatteutgifter och en
följdfallet företag tilli detperiodiseringsdifferens uppkommer ettav

Sådanaskattemässigt resultat.negativtfårbristande lönsamhet ettav
utnyttjas avdragsposteri regelskattemässiga underskott kan som

iminska beskattningeneliminera ellerdärigenomförlustavdrag och
framtiden.

kandifferenser uppkommertillOrsaken attatt permanenta vara



Gällande88 rätt SOU 1995:43

skatterätten innehåller specifika regler skattefrihet för vissa intäkterom
eller avdragsförbud för vissa kostnader. Som utlösernämntsnyss
differensen i falldessa inte någon framtida beskattning och medför -
bortsett från fallet förlustavdragmed inte heller någon framtida-
skattelättnad. fallAndra där det kan uppkomma differen-permanenta

mellan bokföringsmässigadet detoch skattemässiga resultatet ärser
inkomstberäkningen inom redovisningen och vid beskattningennär

skiljer sig åt. falletDetta vid försäljning fastigheter.är t.ex. av
Periodiseringsdifferenser mellan det skattemässiga och det bok-

föringsmässiga resultatet kan uppkomma skatterättent.ex. om
innehåller bestämmelser avdrag för avskrivningar på anläggnings-om
tillgångar eller för nedskrivning lager skiljer sig från deav som
redovisningsmässiga reglerna. Andra fall den skattskyldige fårär om
avdrag vid taxeringen för vissa avsättningar inte hartyper av som
gjorts i räkenskaperna.

17.3 Redovisningsrådets rekommendation RR 01:91

På grund det nuvarande starka sambandet mellan redovisning ochav
beskattning redovisar företagsvenska endast i undantagsfall latent skatt
på företagsnivå, dvs. i den enskilda årsredovisningen. Däremot detår

vanligt sådan redovisning latent skatt sker på koncern-attnumera av
nivå. följer RedovisningsrådetsDetta rekommendation RR 01:91,av
Koncernredovisning. koncernbalansräkningenI skall nämligen enligt
denna rekommendation alla obeskattade inom koncernen delasreserver

mellan latent skatteskuld och kapital. koncernresul-Iegetupp
taträkningen bortfaller i konsekvens härmed sådana bokslutsdisposi-

innebärtioner förändring de obeskattadesom en av reserverna.
Skattedelen dispositionerdessa skall redovisas tillsammans medav
årets skattekostnad medan den del kapital ingår imotsvarar egetsom
årets resultat.

Olika2.17.4 metoder för beräkning latent skattav

finns i huvudsak två metoder för beräkningenDet latent skatt,av
nämligen skuldmetoden liabilitythe method och den ackumulativa

deferralmetoden the method . Oavsett vilken metod användssom
vidare den latenta skatten beräknaskan antingen grundval av

samtliga konstaterade periodiseringsdifferenser fullskattemetoden eller
comprehensive application of tax eller på grundval sådanaendast av
differenser kan beräknas bli reverserade inom överskådligsom en
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partial application ofpartialmetoden ellerframtid, normalt årtre
tax.

skatteford-skatteskulden ellerEnligt skuldmetoden skall den latenta
kan gälla vidberäknas grundval den skattesatsringen antassomav

bli reverserad.då periodiseringsdifferensen beräknas Dennaden tid
balansräkningen och innebär i dragsin utgångspunkt imetod tar grova

bokföringsmässiga och den skatte-skillnaden mellan dendet äratt
skulder underlag förvärderingen tillgångar ochmässiga utgörsomav

regel den vidMetoden innebär vidare detberäkningen. äratt som
skall tillämpasbokslutstidpunkten gällande skattesatsen attmensom

kända framtida ändringar i bl.a.hänsyn till redanäven tarman
förutsätter således den latenta skatte-metodskattesatsen. Denna att

varje år grundval deskattefordringen omvärderasskulden eller av
då gäller.Skatteregler som

å utgångspunkt iackumulativa metoden andra sidan sinDen tar
och innebär den latenta skatteskulden ellerresultaträkningen att

gällde vidberäknas grundval den skattesatsskattefordringen av som
periodiseringsdifferensen och någon årligdå uppstodden tidpunkt

följer inte.motsvarande den skuldmetoden, skeromvärdering, som av
eller skattefordran redovisas i balans-skatteskuldDen latenta som

därmed summering de periodiseringsdifferenserräkningen utgör en av
räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår. Meduppstått undersom

skatteskulden eller skattefordringenmetod blir den latentadenna
Om skattereglerna blir emellertidkorrekt beräknad. ändrasinitialt

bokförda skulden eller fordringen kan kommaeffekten den attatt
felaktigt belopp.uppgå till ett

frågan samtliga periodiseringsdifferenser skalldet gällerNär om
eller sådanafullskattemetoden hänsyn endast skall tillbeaktas tasom

överskådlig framtidinomkan beräknas bli reverserade ensom
skattekrediterför förnyelsepartialmetoden är utrymmet av av

gällandeavgörande betydelse. Det kan nämligen göras att en reverse-
neutraliseradofta blirring periodiseringsdifferens av en nyav en

ofta medgesSålunda kan avdragperiodiseringsdifferens i framtiden.
tidigare avdragsgill avsättningsamtidigtför avsättning som enen ny

till periodiserings-för avsättningåterförs till beskattning jfr avdrag
substansminskning och framtidafond avsättning för framtidaförsamt

inträffa den skattskyldige förvärvargarantiutgifter. Vidare kan det att
medför skillnaden mellan deinventarier i omfattning attnya en som

oför-avskrivningarna bibehållsskattemässiga och planenligatotala
differensen dethävdas mellannämnda fall kan detändrad. I attnu

resultatet i själva verketbokföringsmässigaskattemässiga och det är
upphov till någon latentoch således intepermanent natur gerav

anföras partialmetodenkan emellertidskatteskuld. Mot detta att
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bygger på subjektiv bedömning vid viss tidpunkt sannolikhe-en en av
för viss framtida händelse skall inträffa. kan såledesDetten att en

hävdas metoden i fall fråga latent skatteskuldnär äratt vart om en-
och inte latent skattefordran står i strid med försiktighetsprincipenen -

framtidai och med inte beslutad åtgärd ellerännu kändatt en ens
tillåtshändelse neutralisera effekterna händelse skett iav en som en

tidigare period.
Enligt Redovisningsrådets tidigare nämnda rekommendation om

koncernredovisning skall den latenta skatteskulden beräknas enligt
skuldmetoden vilket för bl.a. aktiebolag och ekonomiska föreningar-
innebär skattesats för närvarande 28 och på grundvalprocenten -

samtliga periodiseringsdifferenser aktualiseras vid tillämp-av som en
ning rekommendationen.av

International Accounting Standards Committee

IASC år 1979 rekommendation redovisning latentutgav en om av
skatt, IAS 12, Accounting for Taxes RekommendationenIncome.on

för närvarande föremål för förstaär Ett utkast tillöversyn. ny
rekommendation i publicerades i januari 1989, Exposure Draftämnet
E33. Härefter har ytterligare utkast publicerats, nämligen Exposureett
Draft E49, Income Taxes. Detta skedde i oktober 1994 och utkastet

för närvarande remiss. Remisstiden gårär den 31 maj 1995.ute ut
Enligt IAS 12 både skuldmetoden och den ackumulativaär metoden

tillåtna vid beräkningen latent skatt. Vidare det tillåtet bortseär attav
från sådana periodiseringsdifferenser inte kan kommaantas attsom

inom överskådlig framtid, regel inom de närmastereverseras en som
åren. Redan i E33 utmönstrades emellertid den ackumulativatre

metoden och E49 har möjligheten endast beakta sådanaäven attgenom
periodiseringsdifferenser beräknas bli reverserade inom närasom en
framtid tagits bort. Detta innebär det förslag till rekommendationatt

i dagsläget föreligger från IASC innehåller krav dels attsom
skuldmetoden skall användas, dels samtliga periodiseringsdifferen-att

skall beaktas. En slutlig rekommendation kan bli publiceradväntasser
tidigast under hösten 1995.
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överväganden förslagloch3

nuvarande sambandet3.1 Fördelar med det

med det nuvarande sambandet mellan redovisningfördelarnaEn av
företagen.beskattning det förenklar för Det önskvärtoch ärär attatt

bokslut och så fåföretagen bara skall behöva juste-upprätta göraett
i för taxeringsändamål. fram-möjligt detta Denna aspektringar som

beträffande företagsärskilt tydligt små och medelstora medträder
förhållandevis intressenter. detta förenklingsskäl skallMotexterna

huvudsyftet med den redovisningenställas normalt ärexterna attatt
intressenter rättvisande bildoch andra före-ägare externa en avge

i fjärde bolagsdirektiv.jfr artikel 2.3 EGzs Intressenter utanförtaget,
företaget, inte har tillgång till företagsintern infor-ledningen i som

skall realistisk bedömning företaget utifrånmation, kunna göra en av
lämnas i externredovisningen. Detta förutsätterde uppgifter som en

i inte lika försiktig-redovisning hög grad präglasöppnare som av
externredovisning inriktad på ligga tillhetsprincipen. I är attsomen

beskattning kan däremot uppgifterna komma begränsasgrund för att
samtidigtnödvändigaste resultat och ställning medvetettill det som

underskattas.
förutom efter enkelhet, brukar åbe-motiv,Ett strävanannat som

nuvarande sambandet itill stöd för det egenskapär statens, avropas
Redovisningenbeskattningsmyndighet, kontrollbehov. skall helst vara

till grund för skattekontrollen.så utformad den direkt kan liggaatt
revision skulle då denbokföring varit föremål förEn utgörasom

för Möjligen kan också skatteförmä-bästa grunden sådan kontroll.en
syftenaäprinçipen åberopas stöd för sambandet. Ettdet nära avsom

resultatregleringsmöjligheternamed slopandet de tidigare generösaav
såskattereform nämligen skattebasen1990 års näraattgenom var

till företagets verkliga vinst. En medmöjligt skulle anslutasom

När innehållet i någon de före-i det följande tillhänvisningar görs treav
inte framgårbaserar sig dettaslagna årsredovisningslagarna annatom av-

underhandsuppgifter från berörda departement avseendesammanhanget - lydelse i den lagrådsremiss inom kort kommerbestämmelsernas attsom av-
lämnas.
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tillämpning och övriga föreskrifter redovisningsområdetBFLav
framräknad förutsattesgod redovisningssed nettovinst påsamt ett

verkliga vinstenrättvisande återspegla den och borde därförsätt
beskattningen.ligga till grund förkunna

redovisningvidare det starka samband mellan ochDet kan antas att
råder i Sverige bidragit till redovisningbeskattning svenskattsom

högjclaütet. prövninggenomgående håller Den företagsettsomen
iredovisning kan komma underkastas samband med dessatt att

taxeringsärende vid sidandeklaration granskas i revi-utgörett av
fördet kanske viktigaste instrumentet kontrollsionsplikten attav

redovisningsregler inklusiveinte bryter gällande godföretagen mot
redovisningssed.

finanspolitiskt motiv för sambandet iSlutligen kan dessnämnas ett
nämligen i den mån det föreskrivsnuvarande form, medgivan-att ett

skattekrediter skall villkorat vinst motsvarandede attvara avav
sådana skattemässiga avdrag eller dispositioner upphov tillsom ger
skattekrediter undantas från utdelning. Förekomsten skattekrediterav
förutsätter alltså vinstbelopp vid sidan den latenta skatten bindsatt av

blir otillgängliga för utdelning.i företaget och därmed Därmed upp-
beskattningbararätthålls samband mellan den inkomsten ochett

utdelningsbart belopp. utdelning vinst skat-En motsvarassomav av
i form obeskattade kan vidare innebäratekrediter ettreserverav

dubbelbeskattningkringgående bestämmelserna bl.a. aktie-om avav
beskattningen ivinster i och med det första ledet, dvs.bolagens att

finanspolitiskaskjuts obestämd tid. Detta motivbolaget, äruppav
föremellertid intresse endast aktiebolag, ekonomiska föreningarav

övrigt, försäkringsföretag,och för sådana företag i banker ocht.ex.
gäller avseende möjligheternaför vilka särskilda regler disponeraatt

vinst.uppkommen

3.2 Nackdelar med det nuvarande sambandet

företagsbeskattningVarje med baserar sig på före-system en som
bokföringsmässiga resultat varmed i detta sammanhangtagens -

redovisas i resultaträkningen till skillnad fråndet resultatavses som
redovisasskattemässiga resultatet i deklarationen fördet som -

ofrânkomligen i någon utsträckning med sig sedd från strikten,
negativ inverkan redovisningen.redovisningssynpunkt, Det kan

företag i föredrarnämligen enskilt regel tillämpaatt ett attantas
sådana redovisningsmetoder minimerar skattebelastningensom

tillgodoserframför andra metoder på bättre de krav påsättettsom
fiskalaredovisningen från andra synpunkter de böränsom upp-
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ställas. förhållande påverka redovisningens kvalitetDetta kan ett
negativt och verka hämmande på utvecklingen god redovis-sätt av

blirningssed. I vilken utsträckning detta fallet beror i sin hurtur
starkt sambandet och hur utformat.är ärsystemet

skall emellertidDet inte glömmas bort beskattningenävenatt om
utgångspunktskulle ske med i resultat framräknat enligtett som var

specifika skatteråttsliga skulle redovisningen alltid i någonregler mån
innehållet uppgifterpåverkas i skatterätten. De den skatt-av som

i sin skatteredovisning måsteskyldige lämnar hämtas och kunnaur
kontrolleras med hjälp bokföringen och det transak-ärav samma
tioner ligger till grund för såväl det bokföringsmässiga detsom som
skattemässiga resultatet. För den skattskyldige kan det därför, i vart
fall bevissynpunkt, finnas visst intressefrån i balansräkningenett att

resultaträkningen redovisaoch kan godtas skatte-sätt ävenett som
mässigt.

Förekomsten skattemässiga reserveringsmöjligheter kopplade tillav
redovisningen kan vidare medföra s.k. inlåsningseffekter. Vinst som

företaget i form obeskattadi undgår beskattningsparas av en reserv
vinst tillgänglig för utdelning träffasmedan skatt.ärsom av

problem med sambandet i dess nuvarande utformningEtt ärannat
obeskattadeförekomsten och bokslutsdispositioner göratt av reserver

årsredovisningarna svårbegripligade svenska för utländska läsare. En
frikoppling skulle således medföraökad anpassningen till denatt

internationella utvecklingen redovisningsområdet förenklades.
allmänt samhällsintresse redovisningen utformas påDet är attett ett

fattasde beslutsådant grundval den leder tillsätt att som av en
i samhället.resursallokering Vid utformningeneffektiv företagensav

måste hänsyn tillredovisning rad olika intressenters önskemål,tas en
däribland i beskattningsmyndighet. dennaegenskap Istatens egen-av
skap således partsintresse i frågan. in-Dettaäger staten ett eget

skall det allmänna samhällsintressetinte sammanblandas medtresse
god information effektiv resursallokering jämställaoch ärutan attav

fallmed övriga användargruppers intressen. För det sambandetatt
mellan redovisning och beskattning medför redovisningens kvalitetatt

måförsämras innebär detta, kopplingen tillgodoseoavsett att statens
kontroll- informationsintressen med taxeringen,och i samband nega-
tiva konsekvenser för redovisningens roll beslutsunderlag försom

intressenter. detövriga I sådant fall sambandet leda tillkan nära att
angivna samhällsintressetdet motverkas.

negativa för redovisningens utformningYtterligare konsekvenser
uppstå det i mångaoch kvalitet kan grund avseenden råderattav

innehåll och vilkaosäkerhet skattereglernas exakta beviskrav somom
Ävenskatteområdet. beskattningengäller på huvudregelom som
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framgår den skattskyldiges, idet resultatskall grundas som av
redovisningssed, förda räkenskaper ställer skatte-enlighet med god

i bevishänseende vad gällernaturliga skäl högre kravrätten t.ex.av
framtida utgifter vadvärderingsfrågor konkretiseringoch änav som

redovisningsmässigafrån synpunkter. Skatte-motiveratkan rentvara
fastställa beskattningsunderlag ochregler syftar tillrättens att ett

fastställs till för lågtundervärderingdetta grundförhindra att av
belopp.

för förslagenUtgångspunkter3.3

skäl för redovisningen, medmening talar övervägandeEnligt vår att
kvalitetsmässigt skulle vinna pådenna,vi har anläggaden attsyn

Utifrån redovisningssynpunkter skullefriköppling. allmännaökaden
obeskattadefördel i första hand meddet systemet reser-vara en om

bokslutsdispositioner kunde avskaffas ochoch ersättas enavver
Sådana avskrivningar och avsättningarredovisning latent skatt.av

iborde således inte redovisasuteslutande skatteskälgörs avsom
resultaträkningarna företas i företagens deklaratio-ochbalans- utan

gäller vissa KL:s värderingsregler därdetMen även när avner.
bokslutsdispositioner flytande skulle redovisningenärgränsen mot

friköppling. skall vidarevårt vinna viss Detenligt synsätt en
redovisningsdirektiv SOUvi vid behandlingen EG:snoteras att av

bäst förenligt med kravetfann det skulle1994:17 att vara
systematik redovisningenbild med dessa direktivsrättvisande och om

skattemässiga överväganden.inte påverkad avvar
sådanökad frikoppling dels måsteVad talar är attmot ensom en

framför för småden förenkling allt ochske bekostnad av som
både i redovis-företag ligger i regler tillämpasmedelstora att samma

kvalitetshöjande effektoch vid beskattningen, dels denningen som
ändå förmodasi vissa avseenden kan ha.sambandetdet nära
sambandet mellan redovisningVår uppgift har varit analyseraatt

utifrån redovisningsmässiga utgångspunkter ochbeskattningoch
föreslå ändringar sådana Skattereglerframför allt peka och somav
hämmande på utvecklingen god redovis-tydligt verkarsättett av

höja kvalite-till och med motverkar möjligheternaningssed eller att
vårredovisning. har det inte varit sakpå företagens Däremot attten

företagsbeskattningen.till för Defram förslaglägga ett nytt system
skattelagstiftningen vi i det följandeändringar iförslag till som

med minsta möjligasyftar således i första hand tilllägger fram att
ökatmateriella skatterätten åstadkommaingrepp i den utrymmeett

till skattekostnaden redovisaföretagen hänsynför sättettatt utan
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bäst tillvaratar samtliga intressenters behov redovisnings-som av
information. Denna vår utgångspunkt har bl.a. lett till inteatt
föreslår någon ändring i gällande bestämmelser skattemässigtom

Ävenavdrag för avsättning till pensioner. det från redovisnings-om
synpunkt borde självklarhet redovisa samtliga pensions-attvara en

skuldavsättningzförpliktelser och inte ansvarsförbindelsesom som
förefaller det inte det i första hand skattereglernaärsom om som
motverkar sådan utveckling god redovisningssed. Ett deen av av

vägande skälen redovisning pensionsförpliktelsertyngst mot en av
skuldavsättning i stället risken för företagetär skall bliattsom

likvidationspliktigt grund för lågt kapital.egetav
Avsikten med våra ändringsförslag skatteområdet möjlig-är att

höjning redovisningsstandarden.göra Förslagen syftar alltsåen av
inte till förändra sig det totala skatteuttaget i företagssektornatt vare
eller skatteuttaget företagsnivå, dvs. i det enskilda företaget. Inte
heller har vi funnit skäl helt förutsättningslöst fråganprövaatt om
sådana företag, för vilka det gäller särskilda begränsningar i möjlig-
heten dela vinst, skall kunna grunda utdelningen det bok-att ut
föringsmässiga resultatet detta blir högre det skattemässigaänom
resultatet. företagDe därvid aktiebolag, ekonomiskaärsom avses
föreningar, inklusive föreningsbanker, bankaktiebolag, försäkrings-
aktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag. I stället har utgått
från de begränsningar i dag gäller i fråga läggarätten attsom om
obeskattade vinster till förgrund utdelning. För inte våra förslagatti
till frikoppling medföraskall någon förändring vad gäller möjlig-
heterna dela sådana vinster föreslås särskild någotatt ut spärr,att en
oegentligt kallad utdelningsspärr, införs, avsnitt 3.10.se

förslaget tillGenom utdelningsspärr förhindras frikopplingenatt
leder till skattebasen skatteintäkteroch därmed påverkas.att statens

kunnaFör hålla utdelningarna viss nivåpå det nämligen i dagäratt
vanligt företagen avstår från maximalt utnyttja skatterättensatt att
möjligheter reducera den skattepliktiga vinsten. Maximala skatte-att
mässiga avdrag medför enligt nuvarande ordning utdelningsut-att

minskar i förhållandemotsvarande mån. Detta förändras interymmet
våramed förslag.

2Skuld ÅRL.enligt BFL och avsättning enligt förslaget till
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utgångspunkt förBokföringen3.4 -
beskattningen

företagsbeskattningenutgångspunkten förbör ävenvår meningEnligt
resultat. innebärbokföringsmässiga Dettaföretagensframtideni vara

huvudregel skall beräknasnäringsverksamhetinkomstatt somav
grundval den skatt-och skebokföringsmässiga grunderenligt av

uttryck-särskild skatteregelfallFörst i detbokföring.skyldiges en
vadredovisningsmetodmedgerföreskriver ellerligen att annanen

tillämpas iskall eller fårperiodiseringochellervärderinggäller
redovisningsföreskrifter,följer gällandevaddeklarationen än avsom

frångås. Liksombokföringsmässiga resultatetkan detskall eller
bokföringsmässiga och det skatte-mellan detskillnaderhittills kan

till följd reglerockså uppkommasjälvfalletresultatetmässiga omav
avdragsgilla kostnader.ickeintäkter ochskattefria

skattelagstiftningenändringar iingripandedeFörutom sommer
ochredovisningkopplingen mellantill begränsadirekt syftar att

preciseras.vissa ställen behövervi lagtextenbeskattning attanser
anskaffnings-tillgångsberäkningenexempel kanSom nämnas av en

gällande på detsig enligtförhåller detvår mening rättEnligtvärde.
grundligga tillberäkningen skallbokföringsmässigadensättet att

uttrycklig skatteregelfinns någondet intebeskattningenföräven om
tyd-skall beräknas. Föranskaffningsvärdetföreskriver hur attsom

§anvisningarna till 23i punktföreslår vi tillägg 1dettaliggöra ett av
i räkenskapernaaktiverasvissa äveninnebörd räntorKL att somav

tillexempel förslagetvid beskattningen. Ett äraktiverasskall annat
klargörtill 23 §anvisningarnapunkt 16ändring att ettsomavav

utgifter förkostnadsförlöpandei räkenskapernaföretag, egen-som
vid beskatt-anläggningstillgångar,immateriella ävenproducerade

nuvarande lydelsenkostnadsavdrag. Denomedelbartningen får av
skeaktivering alltid skallintryckanvisningspunkt kandenna attavge

behandlats i räkenskaper-utgifterna harhurbeskattningenvid oavsett

na.

obeskattadeBokslutsdispositioner och3.5

reserver

bokslutsdis-medhanddet i förstatidigareanförtsSom är systemet
mening börenligt vårobeskattadeochpositioner upp-somreserver

skattemässig resultat-till sådanmöjligheternafrämstatvåDehävas.
till avdraginnehållernuvarande är rättendetreglering systemetsom
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förinventarier och avdragräkenskapsenlig avskrivningför av-av
reglerna för sådanaperiodiseringsfond. Vi föreslårsättning till att

på så kravetfrikopplas från redovisningenavdrag sätt att att mot-
skall ha gjorts i räken-avskrivning respektive avsättningsvarande
avdragför berättiga till skattemässigt upphävs. Dettaskaperna att

finns något behov flera avskrivnings-innebär i sin det intetur att av
restvärdeavskriv-skattelagstiftningen. Bestämmelsernametoder i om

sådana skattskyldiga viddärför kunna upphävas. Förning bör som
ikraftträdande tillämparför avskrivningsreglernastiden de rest-nya

det skattemässiga restvärdet inventariernavärdemetoden kommer av
metoden bilda utgångspunkt för beräkningenberäknat enligt den

de reglerna.enligt nya
Även för värdering lager och redovisninggällande regler av avnu

vid beskattningen innefattar visst måttpågående arbeten ett av
upphov till bokslutsdispositioner och obe-resultatreglering som ger

Vi valt behandla dessa regler underharskattade sär-attreserver.
3.6 och 3.7.rubriker, avsnittskilda se

ersättningsfonder kan det till bok-med upphovSystemet även ge
och obeskattade eftersom avdragsrättenslutsdispositioner reserver

någon investering faktisktberoende kommer tillinte är attav ny
dessa frikopplas frånVi därför fonder börstånd. ävenattanser

på föreslås beträffanderedovisningen reglernasätt somsamma om
periodiseringsfond.avsättning till

avdrag för avsättning för framtida garantiutgifterdet gällerNär
kravet på avsättning i räken-skattereglerna,kan genom samma

i deklarationen, också innebära visst måttskaperna ettsom av
företagsekonomisktinte motiverad. finnsresultatreglering Detärsom

frikopplai detta fall från bok-avdragsrätten dendärför skäl ävenatt
föreslår därförutgifterna. Viföringsmässiga behandlingen attav -
för framtida garanti-avdragvad skett i räkenskapernaoavsett som -

åretsbelopputgifter huvudregel med högstmedges samma somsom
sådan bestämmelsekostnadsförda garantiutgifter uppgått till. En

begränsningsregeln i punkt 5den gällandemedöverensstämmer nu
anvisningarna till § KL.första stycket 24av

för avsättning för fram-avdragnuvarande bestämmelsernaDe om
huvudsak efterutformade itida substansminskning mönsterär samma

Ävengarantiutgifter. sådanaframtidabestämmelserna omomsom
bokslutsdispositionerupphov tillavsättningar kanknappast anses ge

ibestämmelserna konsekvensvioch obeskattade attanserreserver
framtida garantiutgifter ocksåbeträffandeförslag lämnasmed de som

Förslaget innebär i det fall fastig-frän redovisningen.bör frikopplas
förskottsbetalning avdrag medges medintäktsförthetsägaren atten

föranskaffningsvärdetden delhögst belopp motsvararett avsom
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hela naturtillgången kan belöpa på den betalda, framtidasom anses
utvinningen hur beloppet har hanterats i redovisningen.oavsett

Slutligen bör den skattemässiga behandlingen försäkringsföre-av
säkerhetsreserver enligt 2 § 6 SIL frikopplas från redo-tagens mom.

visningen. En sådan frikoppling inte i sig erfordra någon änd-synes
ring i SIL. Frågan den konstitutionella lagligheten det i lag-om av

åttonde stycke intagna bemyndigandet för regeringen ellerrummets
Finansinspektionen utfärda föreskrifter avseende beräkningenatt av
säkerhetsreservens fårstorlek enligt vår mening itas annatupp
sammanhang.

inte våraFör förslag till frikoppling skall medföra någon för-att
ändring vad gäller möjligheten till vinstutdelning i sådana företag

underkastade begränsningar iär utdelningshänseende föreslår vi,som
i föregående,detnämnts särskild utdelningsspärr införs,attsom en

avsnitt 3.10.se
förekommerDet i redovisningspraxis koncernbidrag redovisasatt

bokslutsdisposition. Emellertid skiljer sig koncernbidrag frånettsom
övriga bokslutsdispositioner i viktigt hänseende. Ett koncernbidragett
innefattar nämligen faktisk förmögenhetsöverföring mellan tvåen
företag medan avsättning till periodiseringsfond endast inne-t.ex. en
fattar bokföringsåtgärd i enskilt företag. Det därför enligtäretten
vår mening principiellt felaktigt redovisa koncernbidragatt ett som

bokslutsdisposition.en
koncernbidragEtt från dotterföretag till moderföretag med fåutgör

undantag vinstdisposition och bör därför redovisas sådan ien som en
dotterföretaget och utdelning i moderföretaget. Ettmottagensom
koncernbidrag i riktning, dvs. från moderföretag tillmotsatt
dotterföretag bör, beroende på omständigheterna, redovisas antingen

kostnad eller moderföretagets investering i dotterföre-som en som en
Den regleringen redovisningennärmare koncernbidrag itaget. av av

olika former bör dock inte genomföras i lag detta bör skeutan
kompletterande normgivning i form rekommendationer ochgenom av

andra uttalanden från exempelvis BFN och Redovisningsrädet. Det
kan knappast skattereglernas utformning något hinderantas att utgör

utveckling redovisningspraxis det skisse-mot sätten av som nyss
eller ide övrigt motverkar nämnda möjligheterrats att nyss organs

utveckla god redovisningssed området. Vi har därför inteatt
funnit skäl föreslå någon ändring i gällande skattelagstiftningatt
den här punkten.

Även insättningar upphovsmannakonto och skogskonto innefattar
faktiska förmögenhetsdispositioner. Det därför enligt vår meningär
principiellt felaktigt redovisa sådana insättningar bokslutsdis-att som
positioner. Vi återkommer i det följande till frågan i vad mån den
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redovisasuppskovsbeloppet skall ilatenta skatt belöpersom
avsnittnäringsverksamheten, l.l.lse

fordringar och skulder i utländskNär det gäller värderingen av
framgår klart anvisningarna till 24 § KLvaluta det punkt 4 attav av

skattemässiga följer god redovisningssed. Sådanaden behandlingen
enligt rekommenda-avsättningar orealiserade vinster BFNzsav som

således intetion skall till särskild valutakursreservR 7 göras ären
skulle sådan avsättningskattemässigt betingade tvärtomutan en

redovisningssed.underkännas skattemässigt den stred godmotom
företagsekonomiskt erforderligvalutakursreservenAtt är en reserv

i rekommendationen. anförda följerockså uttryckligen detAvsägs
avsättning till valutakursreserv inte bör behandlasatt som enen

bokslutsdisposition respektive obeskattad skuldutanreserv som en
avsättning följer förutsätterDetta redan i dag gällande regler ochav

ändringsåledes inte någon i sig KL eller SIL.vare
ÅRLtroligttidigare det förslaget till kommerSom är attantytts att

innehålla uttrycklig bestämmelse det möjligt resultat-gör attsomen
långfristiga fordringar skulder i utländskföra kursvinster ochäven

utformningen bestämmel-Beroende den dennavaluta. närmare av
ikan det finnas skäl sammanhang reglerna iöveratt ett senare sese

sådant ändrat redovisningssätt tillså inte leder oönskadeKL att ett
tänkbar lösningskattekonsekvenser. En kan sättattvara samma-

föreslås beträffandei följande den skattemässiga behand-detsom
pågående arbeten,lingen placeringstillgångar i försäkrings-t.ex.av

överlåtbara värdepapper i kreditinstitut frikopplaföretag och den-
värderingen från den bokföringsmässiga låta skill-skattemässiga och

omfattas utdelningsspärren.nadsbeloppet av
beröras fråganSlutligen skall kort reserveringar avseendeom

Även sådana reserveringar i någon mån kaninstandelssrifrelsex om
effekt därmed upphov till skattekrediterha resultatreglerande och ge

enligt vår mening betrakta rörelsekostnader.deär närmast att som
heller dessa finns det således skäl föreslå någonInte punkter att

ändring i gällande skattelagstiftning.

3.6 Värdering lagerav

Enligt uttalande 92:1, Redovisning varulager vidBFNzs U av
skalltillämpning den s.k. 97-procentsregeln, det värde lagretav

åsätts i räkenskaperna alltid beräknas enligt lägsta värdets princip och

ÅRL.3Skuld enligt och avsättning enligt förslaget tillBFL
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Ävenindividuell inkuransbedömning. företagetmed viden om
beskattningen utnyttjar 97-procentsregeln skall det på tillgångssidan i
balansräkningen lagrets värde beräknat enligt lägsta värdetsta upp

skuldsidan skall skillnaden mellan detprincip. På skattemässiga
bokföringsmässiga redovisasoch det obeskattadvärdet som en

nedskrivning lagret medges enligt KLDen treav somreserv.
till vilket visåledes med BFN:s anslutersynsättutgörprocent oss-

Förhållandenabokslutsdisposition. desamma vid tillämp-ären-
förde skattemässiga reglerna värdering djur i jordbrukningen avav

fall bokföringsmässigarenskötsel. För det det värdet överstigeroch
deklarerade värdet lägst 85 genomsnittlig produk-det procent av-

bör skillnaden i dagens redovisastionskostnad system som en-
bokslutsdisposition i resultaträkningen och obeskattadsom en reserv

balansräkningen.i
uppnå målsättningen avskaffa med bokslutsdis-För att systemetatt

ofrånkomligtpositioner och obeskattade det deär ävenattreserver
förändras någotsärskilda lagervärderingsreglerna Detsätt. när-

till hands liggande alternativet den skattemässiga värde-är attmast
ringen frikopplas från redovisningen och utdelningsspärr,att en

enligt det föregående föreslås beträffandemotsvarande den bl.a.som
avskrivningsreglerna i införs. finns dockKL, Det skäl talaräven som
för rakt lösningen, nämligen de skattemässigaden lager-motsatta att
värderingsreglerna upphävs vilket skulle innebära de regleratt som

ÅRLenligt respektive förslaget till gäller för den bokförings-BFL
fulltmässiga värderingen lagret skulle tillämpas vidävenut taxe-av

ringen.
Såvitt kunnat skulle det för många företagvi har innebärautröna

inte obetydlig skatteskärpning 97-procentsregeln upphävdes.en om
sådant förslag strider vår målsättningEtt undvika lös-även mot att

iningar innebär andra ingrepp den materiella skatterätten änsom
sådana nödvändiga för med bokslutsdispositionerär att systemetsom
och obeskattade skall kunna upphävas. Vi därför attreserver anser
97-procentsregeln i huvudsak bör bibehållas utformasmen som en
specifik skattemässig nedskrivningsregel.

Enligt vår mening bör utgångspunkten för beräkningen det värdeav
skall till vid beskattningen redovisadelagret det värdet itas upp vara

skattskyldiges normaltden räkenskaper, dvs. det lägsta anskaff-av
verkliga värdet. fall tillgångarna iningsvärdet och I det enlighet med

ÅRLförslaget4 kap. 13 § till till bestämd mängd ochentas upp
fast värde bör detta värde bilda utgångpunkt för den skatte-ävenett

mässiga värderingen. Motsvarande bör gälla i det fall företaget ut-
ÅRLnyttjar möjligheterna enligt förslaget till värdera lagret tillatt

genomsnittspriser eller jämförbarvägda metod, 4 kap. 12 Iannan
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värderingen såledesskattemässiga bördenförstadetta steg enav
beskattningen gälla.redovisningen ochkoppling mellanfullständig

förenkling för såväl deinnebärai flertalet fallFörslaget torde en
föreeftersom lagrets värde,skattemyndigheternaskattskyldiga som

vid beskattningen.justerasnedskrivning, inte behöverskattemässig
97-procentsregeln,tillämpningenofta vidSådan justering krävs av
verkligt värde ochvärderats tillfall vissa tillgångarnämligen i de

räkenskaperna.anskaffningsvärde itillandra
bokföringsmässigasåledes deninnebärförsta vär-Det attsteget

såskattemässigt länge värdetgenerellt godtasderingen lagretav
bestämmelserna i BFL respek-intervall följerligger inom det avsom

ÅRL. skall i detta sammanhang detförslaget till Dettive noteras att
ÅRL i lagrådsremissen tordeförslag till att presenterasavsessom

in-förstsistuttryckligt förbud användningeninnehålla ut-ett mot av
metoden.

visstframdeles lämnasframhållit börviSom även ettnyss
beskattningen för nedskrivning lager.för avdrag vidutrymme av

skattemässiga värderingen i andradenförutsätterDetta ett stegatt
bokföringsmässiga värderingen. När det gällerfrån denfrikopplas att

måste hänsyndetta skattemässiga avdragstorlekenbestämma tasav
fullt varmed97-procentsregeln kan utnyttjasnuvarandetill den ut,att

värdemedges med lagretsnedskrivning tre procentatt avavses
värde i sinvärdets princip, endast dettaenligt lägstaberäknat när

till följdanskaffningsvärden. lagervärderingenHarhelhet baserats
verkligaeller delvis grundats på lagretse.d. heltprisfall, inkuransav

för företaget eller97-procentsregeln ingen skattelättnad allsvärde ger
värdet beräknat enligtavdragfall lägrei än tre procentettvart av

följandesist belysas medprincip. Det sagda kanvärdetslägsta
består produkter-lagerexempel. företagAntag harett ettatt avsom

lO. Produktenrespektive Avilka anskaffats för 90och B harAna
balansdagen sjunkitvärdestigit medan Bzshar i värde produkten

dess värde enligtalltså 100 ochanskaffningsvärdetill Lagrets är
97-procentsregelntillämpning kanvärdets princip 98. Medlägsta av

98-97 lägretill endast ltill lägst 97, dvs. änlagret tas upp
princip.enligt lägsta värdetsvärderingen

skattemässiga nedskrivningen detVårt förslag basera denatt
undantagfalleller iverkliga värdetanskaffningsvärdet ochlägsta av -

grund 97-procents-företagfast värde innebärtill attett som av-
möjlighetdelvis saknarellernuvarande utformning heltregelns att

vid strikt tillämpningdärför värdeutnyttja regeln lagretsatt aven
får möjlighetanskaffningsvärdetprincip understigervärdetslägsta en

föri dag. talarnedskrivning inte finns Dettaskattemässigtill attsom
nedskrivning bör liggaprincip baseradpå lägsta värdetsnivån för en
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något lägre En lämplig avvägning uppnås enligt vårän procent.tre
skattemässigamening det avdraget begränsas till två Denprocent.om

sålunda föreslagna 98-pr0centsregeln bör i övrigt tillämp-ges samma
nuvarandeningsområde den 97-procentsregeln. Detta innebär attsom

gälla vid värderingen pågående arbetenden bör inom vissaäven av
branscher.

anledning ändra den särskilda värderingsregelnNågon avseendeatt
och renskötsel föreliggerdjur jordbruk inte. Denna skattemässigai

frånvärderingsregel bör dock frikopplas värderingen enligt räkenska-

perna.
förslag enligt det föregående lämnar beträffandeDe lager-som

värderingsreglerna i innebär lagret kan åsättas olikaKL värden iatt
och i deklarationen med följdräkenskaperna det bokförings-att

kan överstigamässiga resultatet komma det skattemässiga. Föratt att
j sådant skillnadsbelopp skall kunna förinte användas utdelning iett

företag underkastade begränsningarsådana i utdelnings-årsom
skillnadsbeloppet omfattashänseende bör särskild utdelnings-av en

avsnitt 3.10.spärr, se
skall i sammanhanget de företagDet alltjämt omfat-noteras att som

värderingsregler framdelesBFL:s kan kommaäventas att taav upp
till lägre värde vad följerlagret lägsta värdets princip. Enän som av

förutsättning för detta dock skillnadsbeloppet redovisasär att som en
§ tredje stycketlagerreserv se 14 BFL. Framhållas bör utgångs-att

för skattemässiga nedskrivningenpunkten den det värde lagret harär
tagits till tillgångssidan, dvs. värdet enligt lägsta värdet prin-upp

påpekat vårtcip. Som vi tidigare fortsatta utredningsarbete inriktatär
ÅRLtillämpningsområdet för såutöka dess bestämmelseratt att

hållet kommerhelt och BFL:s bokslutsregler. Härigenomersättaatt
kommer möjligheterna redovisa lagerreserver upphöra föratt att
samtliga företag.

3.7 Pågående arbeten

Pågående till fastarbeten pris inom byggnads-, hantverks- och
anläggningsrörelse får värderas enligt 97-procentsregeln. Som
framgått föregående avsnitt har denna värderingsregel karaktärav av
bokslutsdisposition och de samlade nedskrivningarna utgör en
obeskattad punkt anvisningarna till § framgårAv l 24 KLreserv. av

detta det enda fall då skattemässig nedskrivningäratt etten av
pågående arbete kan tillupphov En konsekvens dettage en reserv. av

nedskrivning pågåendevärdet arbeten vidtas iär att en av av som
förform bokslutsdisposition eliminera i räkenskaperna iattav en en
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nedsättning taxeringen.föranledaframtagen vinst inte kanförtid av
skattemässiganedbringa denmöjligttorde dethellerInte attvara

avdrag föromedelbartregeln i KLåberopavinsten att omgenom
pågående arbeten påofaktureradekostnader avseendenedlagda

tillgång ihar tagitssådant arbeteräkninglöpande ett upp somom
räkenskaperna.

skattereglernautformningenmening medförvårEnligt attav
interiskerar hämmas påredovisningssedgodutvecklingen att ettav

frånföretagen avstårdetSålunda kanönskvärt sätt. attantas att
pågående arbetenvid värderingvinstavräkningsuccessivtillämpa av

medför högre skatteuttag. Intesådan metodpristill fast ettom en
nedlagda kostnaderaktiveringutvecklingkanheller mot av-aven

komma till ståndlöpande räkningpåpågående arbetenseende antas
för sådana kostnader. Endirektavdragmedgerså länge skatterätten

utöka möjlig-nackdelarmed dessatill årkomma rätta attväg att
framtagensuccessivtobeskattade Enredovisaheterna att reserver.
boksluts-elimineras i formfall kunnai såskullevinst av en

på löpandeskulle pågående arbetePådisposition. sätt ettsamma
skattemässigttillgång i räkenskapernatagitsräkning somuppsom

emellertidEn sådan lösning skulletill noll kronor.skrivaskunna ner
avskaffa meduttalade målsättningvårstrid medstå i att systemet

obeskattadeochbokslutsdispositioner reserver.
bibe-skattemässiga värderingsreglerna bördeviställetI attanser

skattemässigautformning samtidigt dennuvarandei desshållas som
lösningsådanfrån den bokföringsmässiga. Enfrikopplasvärderingen

på löpande räk-pågående arbeten utförsexempelvisinnebär att som
tillgång beskattningen såvidbehöver ävenintening tas omupp som

fasti fråga utförs tillarbetenräkenskapernasker i samt att om som-
vinstavräkningsuccessivredovisningen kan byggapris trots att-

vidareprincip. Vi föreslårvärdetsbeskattningen bygger lägsta att
till lägst 97fårdagpågående arbeten isådana procenttas uppsom

98till lägstfåri ställetanskaffningsvärdetsamladedet tas uppav
verkliga värdet.ochanskaffningsvärdetlägstadetprocent avav

kommapågående arbetena kandeVårt förslag innebär attatt
bok-i deklarationen. Detochräkenskapernavärden iåsättas olika

överstiga det skatte-alltså kommakanföringsmässiga resultatet att
användasskall kunnaskillnadsbeloppsådantintemässiga. För ettatt

begränsningar iunderkastadesådana företagiför utdelning ärsom
särskildsammanhangi dettaföreslåsutdelningshånseende även en

avsnitt 3.10.utdelningsspärr, se
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3.8 Särskilda värderingsregler för

försäkringsföretag kreditinstitutoch
m.fl.

Inledning3.8.1

Vi i förstahar den utredningsetappen se SOU 1994: Del17 239s.
och 246 föreslagit indelningen i omsättningstillgångar ochatt an-
läggningstillgångar upphävs såvitt gäller försäkringsföretag. I stället
införs begreppet placeringstillgångar i den föreslagna årsredo-
visningslagen för försäkringsföretag enhetlig beteckning påsom en

försäkringsföretagshuvuddelen tillgångar. För värderingenettav av
placeringstillgångarna gäller i princip bestämmelserna i förslaget till
ÅRL värdering anläggningstillgångar, dvs. regel skallom av som
tillgångarna till anskaffningsvärdet, förekommandei fall eftertas upp
avdrag för planenliga avskrivningar. På kort sikt kan detta värde vara

verkligahögre det värdet.än
I 1994 års delbetänkande har vi föreslagit försäkringsföre-även att

värdera vissa placeringstillgångar till verkligtrått värdetagen attges
detta värde överstiger anskaffningsvärdet. Sammaäven när värde-

ringsregel har vi föreslagit beträffande vissa omsättnings-även
tillgångar i kreditinstitut och värdepappersbolag. Om förslagen i

genomförs blir effektendessa delar berörda företag kan kommaatt
orealiserade vinster iredovisa resultaträkningen. förhindraFöratt att

sådana orealiserade vinster föranvänds utdelning har föreslagitatt
beloppen i fråga skall till särskilda fonder under bundetsättasatt av

kapital.eget
slutligen i delbetänkandet föreslagitVi har försäkringsföretagenatt

direkta och indirekta anskafningsutgifterskall harta ettupp som
samband med tecknande försäkringsavtalklart tillgångav som en om

väsentligt värde förutgifterna den bedrivna rörelsen underär av
år.kommande

angivna hänseenden torde, enligt vad vi erfarit, våra förslagI nu
med de kommer i lagråds-överensstämma att presenterassom

remissen.

Placeringstillgångar i försäkringsföretag3.8.2

gällande lagstiftning indelas försäkringsföretagsEnligt tillgångar iett
omsättningstillgångar respektive anläggningstillgångar. Med anlägg-

förstås enligtningstillgångar 11 kap. 4 § försäkringsrörelselagen
maskiner, inventarier och dylikt, kontorsfastigheter1982:713 som
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huvudsakligen för aktier och andelar i dotterföretagrörelsen,avses
andra aktier och andelar innehas led i organisa-ettsamt somsom

tionen företagets försäkringsrörelse. Efter medgivande Finans-av av
får tillgångar avsedda för stadigvarande brukinspektionen andraäven

redovisas anläggningstillgångar. Enligteller innehav 7 § ärsom
tillgångar omsättningstillgångar.övriga

Omsättningstillgångarna kan indelas i nämligen finan-tre grupper
siella tillgångar i huvudsak likvida tillgångar såsom kassa, banktill-

återförsäkrares försäkrings-godohavanden, fordringar andel im.m.,
tekniska skulder vad hittills betecknats placeringstill-samt som som
gångar obligationer, förlagsbevis, placeringsaktier, inteckningslån,
placeringsfastigheter Av denna indelning försäkrings-m.m.. av
företagens tillgångar följer huvuddelen tillgångarna i dagatt av

förvärderas enligt de bestämmelser gäller omsättningstillgångar,som
enligt lägsta värdets princip, avsikten med innehavet.dvs. oavsett

beskattningen.Detta gäller vidäven
förslaget tillgenomförande särskild årsredovisningslag förEtt av

försäkringsföretag får, till följd delennämnts, störreattsom nyss av
försäkringsföretags tillgångar kommer placerings-utgörasett att av

tilltillgångar vilka skall anskaffningsvärde i förekommandetas upp -
fall efter avdrag för planenliga avskrivningar eller till verkligt-

värdering läggs förvärde. Om denna till grund beskattningenäven
förslag innebära avsevärd skatteskärpning förkan våra försäk-en

ringsföretagen.
gångerframhållit flera vår målsättning förslagSom vi har deär att

redovisningsområdetfram på inte skall medföra någonläggssom
skatteuttaget.förändring det totala Sådana placeringstillgångarav

omsättningstillgångari dag dvs. andra placerings-anses somsom -
tillgångar kontorsfastigheter för rörelsen aktier ochdenän samtegna

intresseföretag framdelesandelar i dotteiföretag böroch även-
behandlas inkomsttaxeringen, förslaget till 2 § 6sådana vidsom se a

den löpande inkomstbeskatt-SIL. Detta bör gälla både vidmom.
försäljning tillgångarna.ningen och vid eventuellen av

placeringstillgångarFörslaget behandla flertalet omsätt-att som
enligtningstillgångar får värderas lägsta värdetsinnebär deatt

Äriprincip behandlingen räkenskaperna.vid beskattningen oavsett
anskaffningsvärdet får tillgången alltsådet verkliga värdet lägre än

tillgångentill detta lägre vid taxeringenvärde även tastas omupp
åtill anskaffningsvärdet räkenskaperna. Om andra sidan detiupp

anskaffningsvärdet kommerverkliga värdet överstiger det skatte-
sammanfallamässiga det bokföringsmässiga värdet i detoch att utom

till värdering till verkligt värdefall då företaget utnyttjar möjligheten
i vidare avsnitt 3.8.3.räkenskaperna, se
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på det skisserade tillgång tillföretagetOm sättet tarnyss upp en
i räkenskaperna samtidigt tillgången skrivsanskaffningsvärdet som

princip vid taxeringen börenligt värdets överskjutandelägstaner
för utdelning. Vi därför detinte få användasbelopp över-attanser

företagetbör beskattas delar medel iskjutande beloppet utom en
hade varit möjlig tillgången hade skrivitsomfattning inte om nersom

utdelningsspärri räkenskaperna. Denna beskrivs inärmareäven
avsnitt 3.10.

frikopplingen kan komma medföra benägen-föreslagnaDen att en
försäkringsföretagen hävda placeringstillgångarhoshet att att -

tillgångar svåraframför allt fastigheter och andra värderaär attsom
understiger det bokfördahar verkligt värde värdet. Enett som-

värdering inte påverkaskattemässig kommer det redo-sådan att
inverka företagetsresultatet och därmed inte heller kapital-visade

i sin tilloch solvensmarginal. Detta kan leda taxerings-bas tur
från redovisningen fristående bedömninggäller en avprocesser som

märka dock nedskrivningtillgångs verkliga värde. Att är att enen
fråga varaktig värdened-skall ske i räkenskapernaäven ärom om en

lägre värdering vid taxeringen i räkenskaperna kangång. En än
därför förekomma under längre tid några år. Medknappast änen

härtill och då utdelningsspärren kan ha dämpandehänsyn antas en
nedskrivningsviljan torde de praktiska problemen kunnaeffekt på

bemästras.

verkligtVärdering till värde3.8.3

försäkringsföretagens del innebär vårt förslag, framgåttFör som av
föregående, placeringstillgângama fårdet att merparten tasav upp

anskaffningsvärdet.verkligt värde detta överstigertill även när
placeringstillgángar kan byggnader ochSådana utgörast.ex. av

aktier och andelar i andra företag koncernföretag ochmark, än
intresseföretag obligationer och andra räntebärande värde-samt

livförsäkrings-förVidare innebär förslaget placeringarattpapper.
Unit Linked-försäkringplaceringsrisken s.k.själva bärtagare som

vinst följdskall till verkligt värde. Den uppkommer tilltas somupp
överstiger anskaffningsvärdet skall idet bokförda värdetattav

till särskild förskadeförsäkringsföretag Fond orealise-sättas av en
bundet kapital. fårrade vinster, under Avsättningentas egetsom upp

orealiserade vinsterna inte kan läggas till grund förtill effekt deatt
ordning föreslås gälla för livförsäkrings-utdelning. Motsvarande
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företagen
behandlingen placeringstill-det gäller den skattemässigaNär av

gångar i försäkringsföretag kan det sagda med för-sammantagetnu
föregående vissa placeringstillgångar får värderasslaget i avsnitt att

värdets princip vid taxeringen belysas med följandeenligt lägsta
bortses från värdeminskningsavdrag. Anskaff-exempel. I exemplet

fastighetningsvärdet för uppgår till 100. Om det verkliga värdeten
bestående,går till 80, värdenedgången får fastig-utan att ansesner

till 80 vid taxeringen samtidigt anskaffningsvärdet,heten tas somupp
bibehålls bokfört värde. Mellanskillnaden, 20, behöver100, intesom

någon särskild fond omfattas utdelningsspärren.tillsättas men avav
verkliga går till kan två situa-Om å andra sidan det värdet 120upp

företagettioner uppkomma. Antingen tillämpar metoden värderaatt
till anskaffningsvärde i räkenskaperna. sådantplaceringstillgångarna I

såväl det skattemässiga värdet beräknat enligtfall uppgår lägsta-
det bokföringsmässiga tillvärdets princip 100. Som alternativsom-
företagetmetod kan tillämpa metoden medtill denna värdering till

sådant fall fastighetenverkligt värde. I till 120 i räken-upptas
skattemässigamedan det värdet ligger kvar 100. Mellan-skaperna

skall till bunden fond ochskillnaden, 20, kan därmedsättas enav
till grund för utdelning.inte ligga

kreditinstitut och värdepappersbolag innebär vårtdet gällerNär
omsättningstillgångar överlåtbara värdepap-förslag utgörsatt som av

värdefår till verkligt och den vinst uppkommeratttasper upp som
bokförda värdettill följd det överstiger anskaffningsvärdetattav

orealiseradetill Fond för fondskall vinster. Denna skallsättas av en
kapital.redovisas under bundet Genom fondavsättningen uppnåseget
skadeförsäkringsföretagengällerpå beloppet isätt attsomsamma

fråga inte kan till grund för utdelning SOU 1994: 17 Delläggas s.
184.

de värderingsreglerna kanDe orealiserade vinster nyasom genom
kreditinstitutensredovisas försäkringsföretagens, ochkomma iatt

inte bli föremål för beskatt-värdepappersbolagens räkenskaper bör
tillåtet värderaning. Vad innebär det bör be-sagts att attvaranu

försäkringsföretag, kreditinstitut och värdepappers-rörda tillgångar i
vid inkomsttaxeringenbolag enligt lägsta värdets princip även om

tillgångarna tagits till högre värde i räkenskaperna, förslagetseupp
till § 6 SIL. förutsättning dock detta övervärde2 En är atta mom.

utdelning. sådan ordninginte läggs till grund för En överensstämmer

I 302 ff föreslogs beteckningenvårt delbetänkande SOU 1994:17 Del s.
för livförsäkringsföretagen.Medel till framtida förfogande
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skattemässig behandling pågåendeförslag till arbetenmed det av som
i det föregående. När det gäller orealiserade vinster påföreslagits

försäkringsföretag överlåtbaraplaceringstillgångar i och värdepapper
kreditinstitut skiljer sig emellertid den bokföringsmässiga be-i bl.a.

från den gäller för pågående arbeten såtillvidahandlingen attsom
till särskilda fonder under bundet kapi-vinsterna skall sättas egetav

särskild utdelningsspärr med verkan vid beskattningental. Någon är
skulle uttryckligen föreskrivasdärför inte nödvändig. I stället kunna

orealiserad vinst inte skattepliktig intäkt ochutgör attatt en enen
orealiserad förlust i form värdenedgång tillbakamotsvarande av en

inte avdragsgill kostnad.till anskaffningsvärdet utgör en
inte minst frånEnligt vår mening det dock angeläget, tillämpar-är

samtliga förslag till frikoppling mellan den bokförings-synpunkt, att
skattemässiga värderingen bygger teknik.mässiga och den samma

därför inte fram förslag till regler skattefrihet ochVi lägger om
avdragsförbud för orealiserade vinster respektive förluster. ställetI

med utdelningsspärr skall omfattaförordar vi skillnadenatt systemet
skattemässigt skillnaden hänförbokfört och värdemellan oavsett om

anskaffningsvärdetorealiserad vinst eller till överstigersig till atten
värdet. Lösningen kan i principdet verkliga överensstämmaanses

tillämpargäller företag successiv vinstavräkningmed vad när ettsom
pågående arbeten i räkenskaperna och lägsta värdets princip vidav

förinkomsttaxeringen. Till detta kommer försäkringsföretagens del
skattemässiga följdsådana avdrag det verkligaär attatt som en av

understiger anskaffningsvärdet inte behöver tillvärdet sättas av en
därför i stället måste omfattas utdelningsspärren.fond ochbunden av

enligt vår mening mindre lämpligt för försäkringsföre-Det attvore
fördel tillskapa två parallella den skattemässiga hante-systemtagens

sådana skillnadsbelopp kan uppkomma följdringen som somav en
frikopplingen mellan den bokföringsmässiga och den skatte-av

värderingen vissa placeringstillgångar. eventuelltmässiga Att ettav
komma till underkastas dubbelskillnadsbelopp kan viss delatt en

utdelningsbegränsning intevi någon nackdel.ser som

Aktivering anskaffningsutgifter3.8.4 av

anskaffningsutgifter anskaffningsprovisionerMed direkta bl.a.avses
utgifter för avtal medan indirekta anskaffnings-och upprättaatt

och förvaltnings-utgifter kan annonskostnaderutgörast.ex. av
handläggningenkostnader uppkommer i samband med ettsom av

gällande praxisanbud 1994:17 Del 257. Enligt inomSOU nus.
försäkringsbranschen råder restriktiv möjligheterna atten syn
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aktivera anskaffningsutgifter. Skälet till detta torde reglernaattvara
aktivering s.k. organisations-i 17 § andra stycket BFL om av

kostnader gäller för försäkringsföretag, kap. 6 förstainte 11 §
försäkringsrörelselagen.stycket

Med koppling för närvarande föreligger mellanden redovis-som
ning och beskattning kommer vårt förslag krav periodiseringom

anskajfningsutgijfteri samband med tecknande försäkringsavtalav av
innebära viss skatteskärpning. direkta avdragsrätten för-Denatt en

svinner och avdragsrätt i takt med utgifterna kost-ersätts attav en
nadsförs i resultaträkningen.

vår huvudprincip oförändratI enlighet med skatteuttag bordeom
bokföringsmässigaden ändrade behandlingen anskaffningsutgifterav

Anskaffningsutgifternainte påverka skattebelastningen. borde med
andra 0rd omedelbart avdragsgilla utgifterna periodise-ävenvara om

flera år i räkenskaperna. påMed tanke de relativt lågaöver settras
belopp det fråga och då periodiseringen förhållande-är om avser en

tid vi emellertid beskattningen fallvis kort i detta bör följaattanser
sådan lösningredovisningen. En också föredra från tillämp-är att

detta hänseende föreslårningssynpunkt. I vi därför inte någon
i skattelagstiftningen.ändring

Särskilt livförsäkringsföretag3.8.5 om

frikallas livförsäkringsföretagen§ 6 SlL frånEnligt 2 skatt-mom.
för delsskyldighet enligt lagen den del nettointäkten ärav som

till tillgångar och skulderhänförlig förvaltas för försäkrings-som
räkning, dels influtna premier. Undantaget från skattskyldig-tagarnas

het gäller dock inte den del nettointäkten eller premierna ärav som
hånförlig till försäkringar redovisningshänseendei tassom upp som
grupplivförsäkringar olycksfallsförsäkringarsjuk-eller och som avses
i försäkringsrörelselagen. Livförsäkringsföretag skall, till den del de

frikallade från skattskyldighet enligt SIL, betala särskildär en av-
kastningsskatt enligt 2 § första stycket lagen 1990:6611 om av-
kastningsskatt på pensionsmedel avkastningsskattelagen. Samman-
fattningsvis innebär flertalet livförsäkringsföretagskattereglerna att
endast omfattas bestämmelserna sistnämnda lag.iav

Avkastningsskatten beräknas med utgångspunkt i kapitalunderlagett
princip skattskyldiges tillgångari värdet den vidutgörssom av av

för finansiellaingången beskattningsåret efter avdrag skulder vidav
tidpunkt, 3 § andra stycket. Vid beräkningen kapitalunder-samma av

bortses från den del tillgångarna och skulderna intelaget av som
förvaltas för försäkringstagarnas räkning eller försäkringarsom avser
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grupplivförsäkringarredovisningshänseende elleri tas somuppsom
sådanaolycksfallsförsäkringar eftersom nettointäktensjuk- och av

enligt SIL.verksamheter i stället beskattas
för beräkningen kapitalunderlaget gällerhuvudregelSom attav

till bokfört värde,skulderna skall 5 Här-tillgångarna och tas upp
paragraferna Sålundaföljande några undantag. gällerifrån i degörs

skall till marknadsvärde. Vidare6 § fastigheterenligt att tas upp
i regel skall till deti § noterade värdepapperföreskrivs 7 tasatt upp

får, i för det noterade värdet,värdet. undantagsfall ställetnoterade I
läggas till grund för värderingen.försäljningsvärdeberäknatett

fordran inte omfattas § skallenligt 8 § 7Slutligen gäller att som av
anskajfningsvärde upplupentill sitt jämte ränta.tas upp

försäkringsföretag meddelar s.k. Unit Linked-försäkringFör som
Finansinspektionens föreskrifter för årsredovisning för försäk-gäller

livförsäkring anknytning till värde-ringsföretag meddelar medsom
föreskrifter framgårpappersfonder FFFS 1991:19. Av dessa att

för försäkringstagarnas räkningi försäkringspremiefonderandelar -
livförsäkringstagare själva bärplaceringar förvilket motsvarar som

skall tillSOU 1994:17 Del 255placeringsrisken tass. upp-
verkliga värde inlösenpris.fondandelarnas

värderingsreglerna i avkastningsskattelagen följer huvud-Av att
placeringstillgångar enligtlivförsäkringsföretags redandelen ettav

skall till verkligt värde vid beskattningen.gällande rätt tas upp
föreskrifterenligt Finansinspektionens vid värderingenSamma gäller

själva placerings-placeringar för livförsäkringstagare bärsomav
eninnebär tillämpning de reglerna värde-risken. Detta att av nya om

tillgångar till verkligt värde i räkenskaperna skulle ledaring vissaav
finnerobetydlig skärpning beskattningen. Vi därförtill högst aven

föreslå någon vad sambandet mellaninte anledning ändring gälleratt
särskilda avkastnings-livförsäkringsföretagens redovisning och den

skatten.

Omprövning taxeringsbeslut3.9 av

kraft.30 juni 1990 trädde den taxeringslagen 1990:324 iDen nya
första gången på mål och ärenden 1991Lagen tillämpas som avser

femårigt omprövningsförfarandeårs taxering. Genom lagen har ett
skattskyldig inom fem år från taxerings-införts. innebärDetta att en

sin taxering, 4 kap. 9 §årets utgång kan begära omprövning av
taxeringslagen.första stycket

taxeringslagen får eftertaxering ske bl.a.Enligt 4 kap. 17 § 3 om
avseendetaxeringsbeslut föranleds beslutändring i ettett t.ex.aven
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taxeringsår Sådan13 § andra stycket 1. eftertaxering får skeannat
under tid beträffandegäller den skattskyldiges rätt attsamma som
begära omprövning, dvs. det femte året efterlängst dett.0.m.som
aktuella taxeringsåret. eftertaxeringBeslut får i vissa fall ävenom
meddelas efter denna frist dock månader efter det beslutsenast sex

föranleder ändringen. Vad innebär exempelvissagts attsom nu en
skattskyldig under år kan begära omprövning taxeringen4 för årav

och yrka för1 avdraget avskrivning inventarier höjs. Omatt t.ex. av
Skattemyndigheten bifaller yrkandet och detta beslut innebär att taxe-
ringarna för efterföljande är påverkas avskrivningsunder-attgenom
laget ändras och därmed avdragens storlek kan Skattemyndigheten-

eftertaxeringsbeslut ändra dessa års taxeringar. Som kanmestgenom
fem taxeringsår beröras.

viss avskrivningOm inventarier inte behöver ha före-t.ex. en av
tagits i räkenskaperna för berättiga till skattemässigt avdrag kanatt
den skattskyldige ändra sitt årsbokslut och sin årsredovis-utan att -
ning femårsfristenhelst under begära vid taxeringennär att ettsom-

för avskrivningmedgivet avdrag inventarier ändras. Denna situa-av
tion kan i dag uppkomma i det fall den skattskyldige tillämpar rest-
värdemetoden och självklart på andra områden där beskatt-även-
ningen frikopplats från redovisningenhar gäller avskrivningt.ex. av
byggnader våra förslag till ökad frikoppling mellanmen genom-

beskattningredovisning och kommer för begära sådanutrymmet att
Ävenomprövning öka. det redan i dag möjligt inomäratt attom

femårsperioden påkalla ändring taxering sådanaävenav en
punkter förutsätter årsredovisningen ändras får det nämligenattsom
förmodas sådana ändringar mindre vanliga eftersomär det förut-att

de associationsrättsliga bestämmelserna för årsredovisning-sätter att
iakttas5.fastställande Vioch registrering bedömer dock inte attens

den ökning antalet omprövningsärenden till följd våraav som av
förslag kan komma inträffa behöva medföra någrabör störreatt
hanteringsproblem för skattemyndigheterna.

3.10 Utdelningsspärr

10.1 utformningGrundläggande

Som tidigare funnit skäl förutsättningslösthar vi intenämnts att
frågan hur den föreslagna frikopplingen mellan redovisningpröva om

55e Riksskatteverkets skrivelse juni 1994,den 16 Dnr 3553-94900.
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vinstutdelning. Vi har iförbeskattning skall påverkaoch utrymmet
såtillvida mål-till det rådandeanslutastället valt attsystemetatt

frikopplade området inte skallutvidgning detsättningen är att en av
förfoga obe-eller pådelaöka möjligheterna sätt över,annatatt ut,

utdelningsspärr införs.föreslår i denna delvinster. Viskattade att en
något associationsrättsligtbenämningen inteSpärren är trots --

inte några associa-utlöser såledesöverträdelseinstitut. En spärrenav
âterbetalningsskyldig-skadestånd,sanktioner i formtionsrättsliga av

beskattningsmässiga konsekvenser.enbartfåre.d.het utan
för avskrivningi fråga avdragbör tillämpasUtdelningsspärren om

fram-framtida substansminskning ochavsättning förinventarier,av
till periodiseringsfond och ersättnings-garantitugzfter, avsättningtida

renskötselvarulager, djur i jorbruk ochvärderingenfond vidsamt av
be-försäkringsföretagens del börarbeten. Förpågående ävenoch

placeringstillgângar avdragvärderingstämmelserna samt omom av
och för kreditinstitut ochsäkerhetsreserv omfattasökningför av

gälla vid värderingenutdelningsspärrenvärdepappersbolag bör även
omsättningstillgångar.värdepapperöverlåtbara utgörsomav

förslaget införs i 2 § 1 SIL,enligtUtdelningsspärren, mom.som
delat medel ellerså företag, sättutformasbör ut annatettatt som

inte lagligenvinst i omfattninguppkommenförfogat över somen
avskrivningar hade gjorts i resultat-skehade kunnat t.ex. sammaom

begränsningar ifår vidkännasi deklarationen,räkningen av-som
skattemässiga värdetskall detPå motsvarandedragsrätten. sätt t.ex.

vinst imån företaget delatarbete höjas i denpågående utett enav
redo-värde hadehade varit möjliginteomfattning om sammasom

sikte utdelningarinte baraFörslageti räkenskaperna.visats tar
Härmeduppkommen vinst.förfogandepå överäven annatutan avses

kap.i aktiebolag. Enligt 4fondemissionreglernai första hand om
överföring tillnämligen skefondemissionkan16§ ABL genom

förstaenligt 12 kap. 2 §kan utdelasaktiekapitalet belopp somav
lag°. frikopplingen bola-föreslagna kandenGenomstycket samma

obeskattade vinsterinnehållavinstbelopputdelningsbara ävengets
oförändrad, skulle kunnareglering lämnadesnuvarandevilka, om

föreslåsutdelningsspärrenfondemission. Genomföranvändas att
först överför obe-förhindras bolagetfondemissionomfatta även att

därefter beslutar nedsätt-aktiekapitalet ochtillskattade vinster om
till aktieägarna.motsvarande belopputbetalardetta ochning av

bank-§ första stycket 1bestämmelser finns i 4 kap. 17likalydandesak
försäkrings-första stycketi kap. 18 § l1987:618 och 4aktiebolagslagen

rörelselagen.
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effekt skulleexempel på inte avsedd uppkommaEtt annat en som
sikte utdelning frånförslaget till utdelningsspärr endast tog ettom

återbetalning medlemsinsatser enligt kap.företag reglerna 4är om av
föreningar7.ekonomiska Enligt dessa bestämmelser harlagen om en

efter fåavgått föreningen viss tid sina in-medlem rätt att utsom ur
Återbetalningen intebetalda insatser. får dock överstiga vad som

föreningensi förhållande till övriga medlemmarbelöper honom av
balansräkning hänför sig till tiden förkapital enligt deneget som

fall tillåtet inräknaOm det i detta obeskatta-avgången. ävenattvore
återbetalningsbarai föreningens kapital skulle detde vinster eget

motsvarande mån. talar för hänsyn endastbeloppet öka i Detta att
till beskattade vinster vid beräkningen det återbetal-bör tas av

ningsbara beloppet. förening återbetalar medlemsinsatser iEn som en
inte hade varit möjlig föreningens inven-omfattning t.ex.som om

tagits till värde i räkenskapernatarier eller varulager upp samma som
beskattningen bör således helt eller delvis förlora tillvid rätten

skattemässigt för avskrivningar eller för lagernedskrivning.avdrag
föregående avsikten tillämpningeni detSom är att ut-antytts av
utgå från civilrättsligaskall det utdelningsbegreppet.delningsspärren
uppkommen vinst enligtförfogande de associations-Ett över som

utdelning blir såledesrättsliga reglerna betraktaär att attanse som en
utdelning vid tillämpningen den skatterättsligaäven ut-en avsom

bedömningenVid vad hade varit utdelnings-delningsspärren. av som
medel enligt 12 kap. ABL avdrag hadebara etc.t.ex. om samma

vid inkomsttaxeringenräkenskaperna torde det igjorts i som
bli tal tillämpa någonpraktiken knappast utdelnings-attom annan

mekaniska i 12 kap. § första stycketregel den 2 ABL.spärrenän
begränsning till denna regel bör emellertid inte föreskrivas iNågon

Även undantagsfall framstådet i något sällsynt skulleSIL. somom
uppenbart försiktighetsregelni kap. 2 § andra stycket ABL har12att

strid med paragrafens förstautdelningen står iöverträtts utan att
den skattemässiga behandlingen exempelvis inventarierstycke bör av

eller pågående arbeten kunna underkännas.

finns i 4 kap. föreningsbankslagensak likalydande bestämmelser
1987:620.
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utdelningsspärrens3.10.2 Exempel på tillämpning

Exempel l

I följande exempel aktiebolag ha inventarier med anskaff-antas ett ett
ningsvärde 100. Med vinst årets resultat före avskrivningaravses
och avsättning för latent skatt. enkelhetensFör skull bortses dock
från den verkliga skatt belöper årets inkomst näringsverk-som av

frånsamhet och obligatoriska fondavsättningar o.d.även I exemplet
används skattesats på 28 vid beräkningen den latentaprocenten av
skatten

Ãr Är År1 2 3

Vinst 50 50 50
Planenliga avskrivningar 5 5 5
Bokfört värde 95 90 85
Skattemässiga avskrivningar 30 21 14,7
Skattemässigt restvärde 70 49 34,3
Latent skatt 7 4,5 2,7
Årets utdelningsbara medel

enligt balansräkningen 38 40,5 42,3
Ackumulerade utdelningsbara

medel enligt balansräkningen 78,5 120,8- -
Årets utdelningsbara medel

enligt deklarationen 20 29 35,3
Ackumulerade utdelningsbara

enligt deklarationenmedel 49 84,3- -

Kontroll balansräkningen föreslagen Vidlagtext: beräkningen utdel-motav av
ningsbara medel skall hänsyn inte till årets skattemässigabara avskrivningar 21tas

till skillnaden mellan det bokförda 90 skattemässigavärdet och det restvärdetutan
49 inventarierna, efter avdrag för latent skatt 7 +4,5ll,5 isattsav som av

skillnadsbeloppräkenskaperna. Detta 4l-ll,529,5 bundet kapital vidutgör
bedömningen bolagets avdragsrätt. Genom avstämning ackumulerade ut-av en av
delningsbara enligtmedel balansräkningen deklarationenoch kan beloppet kontrolle-

78,5-4929,5.ras

Kontroll balansräkningen föreslagen lagtext: Vid beräkningen utdel-motav av
ningsbara inte tillmedel skall hänsyn bara årets skattemässiga avskrivningartas

till skillnadenl4,7 mellan det bokförda värdet 85 och det skattemässigautan

bilaga lärrmas2 exempel på balansräkning och resultaträkningett en en
förslagetupprättade enligt till ARL och tillämpningmed de föreslagnaav

ändringarna i skattelagstiftningen.
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+2,7 14,2inventarierna, efter för latent skatt 7 +4,5restvärdet 34,3 avdragav
50,7-14,236,5i skillnadsbeloppräkenskaperna. Detta utgörsattssom av

avstämningvid bedömningen avdragsrätt. Genombundet kapital bolagets en avav
balansräkningen deklarationenutdelningsbara enligt och kanackumulerade medel

120,8-84,336,5.beloppet kontrolleras

2Exempel

så bolagetexempel ändras förutsättningarnaI detta sätt ävenatt
periodiseringsfond. Med vinst sâle-maximal avsättning tillgör avses

avsättning till periodiserings-årets resultat före avskrivningar,des
avsättning för latent skatt.fond och

År ÅrÅr1 2 3

50 50 50Vinst
Planenliga avskrivningar 5 5 5

95 90 85Bokfört värde
30Skattemässiga avskrivningar 21 14,7
70 49 34,3Skattemässigt restvärde

näringsverk-Inkomst av
20 29 35,3samhet

Avsättning till periodise-
5 8,8ringsfond 7,25

avskrivningar 7 4,5 2,7skattLatent
periodise-skattLatent

1,4 2,5ringsfond 2
Årets utdelningsbara medel

36,6enligt balansräkningen 38,5 39,8
utdelningsbaraAckumulerade

75,1 114,9medel enligt balansräkningen - -
Årets utdelningsbara medel

enligt deklarationen 21,75 26,515
utdelningsbaraAckumulerade

36,75 63,25medel enligt deklarationen - -

Vid beräkningen utdel-Kontroll balansräkningen föreslagen lagtext:mot avav
bokförda 90ningsbara skall hänsyn till skillnaden mellan det värdet ochmedel tas

skattemässiga 49 inventarierna, efter avdrag för latent skatt 7+det restvärdet av
till periodiseringsfond 7,25 före-4,511,5, till såväl årets avsättningsamt som

2+1,4. Detta skillnadsbelopp 41-gående års 5, efter avdrag för latent skatt
+7,25-2+5-1,438,35 kapital vid bedömningen11,5 bundet bolagetsutgör av

Genom utdelningsbara enligtavdragsrätt. avstämning ackumulerade medelen av
balansräkningen deklarationen 75,1-36,7538,35.och kan beloppet kontrolleras

Vid beräkningenKontroll balansräkningen föreslagen lagtext: utdel-motav av
ningsbara bokfördamedel skall hänsyn till skillnaden mellan det värdet 85 ochtas

skattemässiga inventarierna, efter fördet restvärdet 34,3 avdrag latent skattav
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14,2, till såväl årets avsättning till periodiseringsfond7 +4,5 +2,7 8,8samt som
7,25 +5, efter för latent skatt 2,5 +2+föregående års avdrag l ,4. Detta skillnads-

50,7-14,2+8,8-2,5+7,25-2+5-l,451,65 bundet kapital vidbelopp utgör
avstämningbedömningen bolagets avdragsrätt. Genom ackumulerade ut-av en av

deklarationendelningsbara enligt balansräkningen och kan beloppetmedel kontrolle-
114,9-63,255l,65.ras

Exempel 3

exempel ändras förutsättningarna ytterligare sådettaI sätt att
pågåendeskriver sina arbeten maximalt.bolaget Med vinstäven ner

årets resultat före avskrivningar,således avsättning till periodi-avses
seringsfond, nedskrivning pågående arbeten och avsättning förav
latent skatt.

År År Ärl 2 3

Vinst 50 50 50
Planenliga avskrivningar 5 5 5
Bokfört värde 95 90 85
Skattemässiga avskrivningar 30 21 14,7
Skattemässigt 70 49restvärde 34,3

enligtPågående arbeten
balansräkningen 50 60 70

enligtPågående arbeten
deklarationen 40 45 60

Förändring skattemässigav
nedskrivning på-av

10gående arbeten 5 -5
näringsverk-Inkomst av

samhet 10 14 25,3
Avsättning till periodise-

ringsfond 2,5 3,5 6,3
skatt avskrivningarLatent 7 4,5 2,7

2,8Latent skatt pågående arbeten 1,4 -1,4
periodise-Latent skatt

ringsfond 0,7 1 1,8
Årets utdelningsbara medel 34,5 38,1 41,9

enligt balansräkningen
utdelningsbaraAckumulerade

enligt balansräkningenmedel 72,6 114,5- -
Årets utdelningsbara medel

enligt deklarationen 20,57,5 34
utdelningsbaraAckumulerade

enligt deklarationen 28medel 62--
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lagtext: Vid beräkningenKontroll balansräkningen föreslagen utdel-mot avav
till skillnaden mellan det bokförda värdet 90ningsbara medel skall hänsyn ochtas

inventarierna, efter avdrag för latent 7+skattemässiga restvärdet 49 skattdet av
till periodiseringsfond 3,5 föregåen-till såväl avsättning4,511,5, och årets som

slutligen till skillnaden+0,71,7,2,5, efter avdrag för latent skatt 1de års samt
skattemässiga värdet 45 pågåendebokförda värdet 60 och detmellan det av

2,8+1,44,2. Detta skillnadsbelopp 41-för skattarbeten, efter avdrag latent
kapital vid bedömningenbundet+3,5-l+2,5-0,7+l5-4,244,611,5 utgör av

utdelningsbaraavstämning ackumulerade medelGenombolagets avdragsrätt. en av
deklarationen kontrolleras 72,6-2844,6.enligt balansräkningen och kan beloppet

Vid beräkningenbalansräkningen föreslagen lagtext; utdel-Kontroll motav av
till skillnaden mellan det bokförda värdet 85 ochningsbara medel skall hänsyn tas

inventarierna,skattemässiga 34,3 efter avdrag för latent skattrestvärdetdet av
periodiseringsfondtill såväl årets avsättning till 6,37 +4,5 +2,7 14,2, och som

slutligen3,5 +2,5, efter avdrag för latent skatt l,8+ l +0,7,föregående års samt
skattemässiga 60till skillnaden mellan det bokförda värdet 70 och det värdet av

l,4-l,42,8. skillnads-efter avdrag för latent skatt 2,8+ Dettapågående arbeten,
kapital50,7-l4,2+6,3-1,8+3,5-1+2,5-0,7+10-2,852,5 bundetbelopp utgör

Genom avstämning ackumuleradevid bedömningen bolagets avdragsrätt. en avav
enligt balansräkningen deklarationen beloppetutdelningsbara medel och kan kon-

l4,5-6252,5.trolleras 1

Koncernbidrag10.33.

hur koncernbidrag skall behandlasfråga börEn ärövervägassom
tillämpningen den föreslagna utdelningsspärren.det gäller Detnär av

svårt fastställa utdelningens storlek moderföretagkan ettatt omvara
meddotterföretag kort mellanrum utväxlar prestationeroch ett som

koncernbidrag respektive aktieägartillsk0tt.karaktär Dotter-har av
först koncernbidrag på exempelvis 100 varefterföretaget lämnar ett

formåtersänder 72 i aktieägartillskott.moderföretaget ettav
behåller således endast belopp motsvarande denModerföretaget ett

koncernbidraget från dotterföretaget. Fråganskatt belöper ärsom
till nettobeloppet 28 eller tillkoncernbidraget skall bestämmasom

mening starka skäl förbruttobeloppet Enligt vår talar100. att
utdelning, i fall transak-endast nettobeloppet bör vart omanses som

tionerna i det samtidigt.sker närmaste
för koncernbidragavdrag bör kunnaVi har vidare övervägt om

företag inom koncernpå den grundenvägras ett annatatt samma
hade varit förenligt med utdel-delar intemedel sättut ett som

stått för utdelningen. Tankenningsspärren det givande bolagetom
företag inte skall kunna användamed sådan bestämmelse är att etten

bokföringsmässiga opåverkat de skattemässiga dis-det resultatet av-
koncernbidrag till företagpositionerna för lämnaatt ett annat som-

för vinstutdelning.i sin använder beloppettur
dotterföretag till dess moderföretagkoncernbidrag frånEtt utgörett

vinstdisposition och fårcivilrättsligt med få undantag därmedsett en
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föröverstiga vad tillgängligt utdelning enligtinte de associa-ärsom
tionsrättsliga reglerna. Vid bedömningen vinstdispositionenav om

för utdelningsbara måstehåller sig inom medel hänsyn tilltasramen
skattedispositioner, överavskrivningar.eventuella Den före-t.ex.

utdelningsspärren innebär det givande bolagetsslagna deklarationatt
bakgrund bl.a. denna vinstutdelningskall och dettaprövas mot av

moderbolaget i sin koncernbidraget.hur Sammaanväntoavsett tur
falletbör anläggas det koncernbidraget lämnas tillsynsätt att ett

förhållandet koncernbidragetsysterföretag. Det vidutgöratt taxe-en
iringen avdragsgill kostnad detta sammanhang betydelse. Enär utan

förmögenhetsöverföring enligt civilrättens regler vinst-utgörsom en
således generelltutdelning skall behandlas sådan vidävensom en

tillämpningen den föreslagna utdelningsspärren. Att koncern-av
avdragsgillt vid taxeringen kan dockbidraget innebäraär att ut-

för överavskrivningar minskar.rymmet t.ex.
inträffakan bidrag mellan två koncernföretagDet närmastatt ett

företaget;karaktär rörelsekostnad i det givande bidragethar av avser
moder- systerföretaget tillhandahållnavissa eller tjänster. It.ex. av

fall det inte fråga utdelning varför den föreslagnadetta är ut-om
delningsspärren inte blir tillämplig. gällerDetta över-oavsett om
föringen för vinstutdelning i det mottagande företaget.använts

koncernbidrag från moderföretag till dotterföretagEtt kanett ett
aktiemgartillskott och definitionsmässigtnärmast utgörettses som

någon vinstutdelning. Frågan sådantinte koncernbidragär ettom
jämställas utdelningändå skall med det gäller tillämpningennär av

utdelningsspärren.
enlighet med vad tidigare anförts beträffandeI koncernbidragsom

från dotterföretag till moderförtag bör aktieägartillskott harett som
karaktär rörelsekostnad aldrig utlösa utdelningsspärren hos moder-av
företaget. Ett tillskott har karaktär moderföretagets in-som av en

dotterföretagetvestering i och således medför värdet aktiernaatt
företageller andelarna i detta ökar bör inte heller medföra att ut-

frågandelningsspärren aktualiseras. Möjligen skulle kunna bedömas
något annorlunda dotterföretaget i sin delade medel itur utom en
omfattning inte hade varit tillåten i moderföretaget.som

exempelvis aktiebolag moderbolaget 60Antag ägeratt ett procent
aktierna i bolag dotterbolaget. Resterande 40ett procentannatav
aktierna fysiska aktierna ipersonerägs ägerav somav samma

Moderbolaget yrkar medges avdrag förmoderbolaget. och överav-
skrivningar 100. 100 tillförs dotterbolaget formmed Dessa i ettav

delar i 60 tillbaka tillaktieägartillskott. Dotterbolaget sin tur ut
moderbolaget 40 till övriga aktieägare. Om moderbolaget hadeoch

40 direkt till aktieägarna hade utdelningsspärrendelat dessaut ut-
lösts.
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något problem efter-intehelägt uppkommerdotterbolagetOm är
till bolag lämnatfall går tillbakai såutdelningen somsammasom
först i form aktieägar-medel,såledesDettillskottet. är ettavsamma

utväxlas mellanvinstutdelning,i formoch sedantillskott somav en
vidareutdela utdelningenväljersedanmoderbolagetbolagen. Om att

på vanligtdeklarationmoderbolagetsdotterbolaget sättfrån prövas
utdelningsspärren.den särskildatillämpningmed av

dotterbolaget inte helägtfalleti det ärhellerInte att men samma
dotterbolagetsåväl moderbolagetaktier iäger synessompersoner

föranleda något tillämp-behövautdelningsspärrenföreslagnaden
rimligen det aktieägartillskottfall börsådantningsproblem. I som

i själva verket hamoderbolagetlämnasformellt ensamtsett ansesav
aktie-förhållande till ochaktieägare isamtligalämnats vars ensav

fråndetta bedöms härröradeloch deninnehav sätt annansom
kommit denne till delförst hamoderbolaget böraktieägare än antas

exemplet skulle så-från moderbolaget.utdelning Ii form ovanav
aktieägareha delats till övrigaaktieägartillskottetledes 40 utansesav

aktieägartillskott.dotterbolaget i formtillskjutasför sedan ettatt av
deklaration får denna utdelning påmoderbolagetsprövningenVid av

betydelse.40
inte behöverbestämmelsen utdelningsspärrVår slutsats är att om

sikte koncernbidrag ellersärskilda reglermedkombineras tarsom
förmögenhetsöverföringar koncernföretag. Fråganmellanandra om

enbart grundvalskall tillämpas börutdelningsspärren avgöras av
civilrättsligt utdelning eller inte.koncernbidrag utgörsettettom

Handelsbolag3.10.4

beskattasskattesubjekt. ställetsärskilt IinteHandelsbolaget utgör ett
inkomsthandelsbolagetsför sin andelvarje delägare oavsettav

gjorda uttag.
Redovisning aktier och12,rekommendationEnligt FAR:s avnr

sin andelhandelsbolag böridelägareandelar, gäller taettatt uppen
resultaträkning föri sinnettoresultathandelsbolagets sammaegenav

gottskrivits delägarenandel hartill detta dennaperiod. Skälet är att
lyftning. Härtill kommertillgänglig förocksådärmed normaltoch är

skattekostnaden blir korrektmedförredovisningsmetoden attatt
andel i handels-för sinbeskattaseftersom delägarenperiodiserad

resultat.bolagets
beskattningenvad gällerutformningskattereglernasgrundPå avav

handelsbolag kunnaviaskulle företagvinsterhandelsbolagens ettett
för sedan deladispositionsmöjligheternaskattemässigadeutnyttja att
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motsvarande belopp till aktieägarna. Som exempel kanut nämnas att
aktiebolag placerar samtliga inventarier i handelsbolag.ett ett

Handelsbolaget maximala skattemässigagör avskrivningar samtidigt
det i resultaträkningen endast kostnadsför planenliga sådana.som

Aktiebolagets andel i handelsbolagets bokföringsmässiga resultat -
opåverkat överavskrivningarna ingår i årets resultat i aktie-av -
bolaget och därmed fritt disponibelt förär utdelning. För för-att
hindra sådant kringgående den föreslagna utdelningsspärrenett av

aktiebolagetbör i det skisserade fallet förlora avdragsrâtten pånu
aktiebolaget självt hadesätt inventarierna ochägtsamma som om

yrkat föravdrag överavskrivningar. Samma bör gälla vid bedöm-
ningen reglerna värdering lager, inklusive djur i jordbrukav om av
och renskätsel, pågående arbeten och sådana placerings-av av
tillgångar i försäkringsföretag och överlåtbara värdepapper i kredit-
institut och värdepappersbolag får värderas enligt lägsta värdetssom
princip vid inkomsttaxeringen de tagits tilläven högreettom upp
verkligt värde i räkenskaperna. Däremot förefaller det inte nödvän-
digt införa motsvarande bestämmelse det gäller avsättningnäratt en
för framtida garantiutgifter eller för framtida substansminskning. Or-
saken härtill sådana avsättningar ändå alltidär skall återförasatt
nästföljande beskattningsår vilket innebär möjligheterna delaatt att ut
obeskattade vinstmedel blir tämligen begränsade. Inte heller detnär
gäller till avdrag för avsättning tillrätten ersättningsfond kan det

nödvändigt införa någon särskild spärregel eftersom sådanaattanses
fonder tillkommer slumpmässigt. Slutligen skall nämnasytterst att
avdrag för avsättning till periodiseringsfond hos delägarna ochgörs
inte hos handelsbolaget vilket innebär till sådant avdragrättenatt
kommer bakgrund delägarens utdelningsbeslutprövasatt mot utanav
någon särskild föreskrift härom.

Meningen eventuell återföringär överavskrivningatt t.ex.en av en
skall hos handelsbolaget och inte hosgöras delägarna. Detta sker

handelbolagets skattemässiga inkomst höjs och därmedattgenom
delägarnas. Fördelningen denna återföring mellanäven delägarnaav

sker enligt fördelningstal tillämpats i delägarnas deklara-samma som
inte fördelningtioner yrkas.om annan

Bestämmelsen genomsyn i de fall tillgångarna placerats i ettom
handelsbolag kunna medföra antal tillämpningsproblem.ettsynes

skall återförasHur mycket i det fall företag har över-t.ex. ett
utdelat högre belopp den andel handelsbolagets skattemässigaän av
avskrivningar eller nedskrivningar belöper på företagetsom
Vidare kan bestämmelsen bli synnerligen svårhanterlig i det fall det
finns många delägare i handelsbolaget eftersom återföringen
rimligen måste föranleda höjning samtliga delägares taxeringar.av
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intressettillämpningssvårigheter måste iDessa vägas mot att vartav
kringgåendefall de flagranta fallen utdelningsspärrenmest avav

till det enligt vårDenna avvägning har lett mening börstoppas. att
intressegemenskapuppställas krav handelsbolaget skall iatt vara

med det skattskyldiga företaget jfr § 3 femte2 stycket SILmom.
för âterföring skall ske.kunnaatt

Återföringsordning10. 5

införaVi har det finns skäl särskild bestämmelseövervägt attom en
i vilken ordning âterföring till beskattning skallreglerar skesom

i fall tillämpningeller avdrag skall det utdelnings-vägras en av
aktualiseras flera orsaker. Som exempel kanspärren nämnas attav

utdelningen överstiger vad hade varit tillåtet företagetssom om
inventarier hade tagits till skattemässiga restvärden i räken-ävenupp

också med hänsyn till företagets värderingskaperna pågåendemen av
arbeten. Skall i sådant fall först återföra överav-ett t.ex.man

först därefter höjaskrivningarna och det skattemässiga värdet deav
pågående arbetena

för inte föreslå någon sådan återföringsordning.Vi har stannat att
föreslåsOm flera de regler bli försedda med utdelnings-somav en

bör Skattemyndigheten i sitt förslag tillhar höjningöverträttsspärr
vilket avdrag återförastaxeringen skall så denetc. attange somav

får tillfälle sig fråga.skattskyldige i denna Om den skatt-att yttra
skyldige inte har några invändningar myndighetens förslag kanmot

enlighet med detta.beslut fattas i I fall bör det stå den skatt-annat
väljaskyldige fritt överavskrivning skall återförasatt t.ex.om en

värderingen pågående skalleller arbete höjas. Avsikten ärettom av
således den hamna i läge därförskattskyldige inte skall sämreatt ett

efterhand vill avstå från vissdenne i ångrar sig och skatte-att en
initialt valfrihetmässig disposition. skattskyldige har vadDen

skall utnyttjas. valfrihetgäller vilka skattedispositioner Dennasom
fall blirbör enligt vår mening bestå i det det aktuellt medäven en

âterföring. Vad inte föranleda några särskilda problembörsagtsnu
eftersom förutsätts aktualiserasdet utdelningsspärren kommeratt att

i undantagsfall.endast

utdelningsspärren3.10.6 Skattemyndighetens kontroll av

skall bli effektiv erfordrasFör den föreslagna utdelningsspärrenatt
efter-möjlighet kontrollera dessskattemyndigheternaatt attges
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ändamål berörda skattskyldiga i första handlevnad. detta börFör -
sin självdeklaration lämna sådanaaktiebolag åläggas i uppgifteratt-

för utdelningsspärren skall kunna kontrolleras.erfordras attsom
uppgift bokföringsmässigaFramför allt gäller detta hur detom

för med deresultatet har justerats regleröverensstämmaatt som
beräkningen skattemässiga resultatet. sådantgäller för det Ett kravav

i andra stycket 3 lagen själv-finns redan i dag 2 kap. 19§ om
kontrolluppgifter. krav bör omfattadeklaration och Detta ävenanses

inventarier, skattemässig nedskrivningöveravskrivningart.ex. av av
skattemässig justering värdet pågående arbetenlager, etc.av av

skattskyldige lämna uppgift föreslagenövrigt måste den ellerl om
förfogandebeslutad utdelning eller uppkommen vinst.överannat

Möjligen vissa andra uppgifter avseende kapital blikan även eget
såsom uppgift ackumulerad utdelningsbar vinst enligtaktuella, om

Vilka uppgifterbalansräkningen respektive deklarationen. närmare
emellertidkan bli erforderliga bör inte regleras lag utangenomsom

verkställighetsföreskrifter från Riksskatteverket 8 § för-segenom
kontrolluppgifter.°självdeklarationordningen 1990: 1237 ochom

3.11 Redovisning latent skattav

våra förslag till ökad frikoppling mellan redovisning ochGenom
beskattning kan skillnaderna mellan företagens bokföringsmässiga

skattemässiga resultat öka Den skattoch avsevärt. rätte-antas som
det bokföringsmässiga resultatet kan därmedligen belöper komma

väsentlig mån avvika från den skatt påförs vid taxeringeniatt som
Eftersom förför det aktuella räkenskapsåret. skatten kostnadutgör en

skatteutgifternaföretaget det viktigt blir korrekt periodiserade.är att
därför inte i fråga endast redovisa vidkan komma denDet att

Ävenresultaträkningen.taxeringen påförda skatten kostnad isom en
följd formerlatenta skatt ofta till olika skatte-den av avsom -

dispositioner belöper räkenskapsåret blir utgiftmässiga men en-
sådant på redovisningförst måste beaktas. Ett krav latentavsenare

också i linje med den internationella utvecklingen på redo-skatt är
föreskrift redovisningvisningsområdet. Någon särskild latentom av

får följatorde inte erfordras detta allmännaskatt utan antas av
kostnadsrapporteringen.redovisningsprinciper för

ÅRL skall den redovisningsskyldigeEnligt kap. 15 § förslaget till5

°Vilka framgår det finnsuppgifter kan bli aktuella exempelav somsom
intaget i bilaga 2.
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uppgift i skillnaden mellan å sidan den inkomst-lämna not enaom
redovisats resultaträkningen för räkenskapsåret och tidi-skatt isom

denräkenskapsår å andra sidan skatt har betalats ochsamt somgare
för förutsatt skillnaden har betydelseskall betalas dessa år för denatt

framtida Skillnadsbeloppet benämns i lagtextenbeskattningen. latent
omfatta såväl skatteskulder skattefordringar.skatt och kan Omsom

genomförs kommer således lagstiftningen innehållaförslaget att ett
notupplysning latent skatt i det fall sådan skatt faktisktkrav om

kostnadsförts ihar räkenskaperna.
ÅRLtill innehåller inte någon regleringFörslaget närmare av

skuldmetoden eller den ackumulativavilken metod metoden, se
föravsnitt 2.17 skall användas beräkningen latent skatt. Attsom av

i lagförslagetfrågan inte regleras torde bl.a. sammanhänga med att
redovisning latent skatt synnerligen komplicerat område.utgör ettav
Även förhållandevisi länder med lång tradition på området pågår
ständiga diskussioner skilda lösningar. Enligt vår mening börom

innehålla någralagstiftningen inte regler för hur beräk-närmare
ningen latent skatt skall ske. Området bör i stället bli föremål förav

kompletterande normgivning i formsådan sker rekommenda-som av
uttalanden fråntioner och andra exempelvis BFN och Redovisnings-

sammanhanget skall också Redovisningsrådetrådet. I det noteras att
medför närvarande arbetar rekommendation i alltförEnämnet.en

lagstiftning skulle enligtdetaljerad vår mening motverka nämnda
möjligheter utveckla god redovisningssed på området.attorgans

Upphovsmannakonto, skogskonto och3.11.1

skogsskadekonto

Enskilda näringsidkare och kan medges uppskov med be-dödsbon
förutsättningskattningen vissa intäkter näringsverksamhet. Somav av

för gäller medel motsvarande uppskovsbeloppet inuppskov sättsatt
måste hänförligtsärskilt bankkonto. sådant konto tillEttett anses

inbetalning till kontot skall bokförasrörelsen följer iattvarav en
sedvanlig finansiellInbetalningen bör redovisasdenna. trans-som en

bokslutsdisposition. Eftersom inkomstskattenaktion och inte som en
hänförlig till näringsidkarens privataenligt vår mening närmast är

någon avsättning för den latenta skattekonomi bör dock inte som
redovisas i rörelsen. Behållningenbelöper uppskovsbeloppet på

upphovsmannakonto eller skogskonto skall därförexempelvis ettett
vanligt banktillgodohavande.redovisas sätt ettsomsamma
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Ikraftträdande12

föreslår samtliga ändringar i skattelagstiftningenVi träder i kraftatt
januari 1996 och de tillämpas första gången vidden 1 1997 årsatt

Nuvarande bestämmelsertaxering. bör dock tillämpas i fråga om
räkenskapsår påbörjas före utgången år 1995. Detta innebärsom av

reglerna införs samtidigt med de föreslagna årsredovis-de treatt nya
Några särskilda Övergångsbestämmelserningslagarna. förefaller inte

erforderligt redan 1996 års årsbokslut och årsredovisningar börutan
med beaktande de förändrade skattereglerna.kunna upprättas av

Vårt förslag avskaffa med bokslutsdispositioner ochatt systemet
obeskattade innebär antal företag tvingas bytaatt ett stortreserver
redovisningsprincip första gången de reglerna tillämpas. Hur ettnya
sådant principbyte skall redovisas i årsredovisningen regleras delvis i

ÅRL.förslaget till Enligt 3 kap. § skall i sådant fall föregående års5
jämförelsesiffror räknas på det behövs för de skallsätt attom som

jämföras med räkenskapsårets siffror. innebärkunna Detta deatt
bokslutsdispositioner redovisats i resultaträkningen för år 1995som

saknas då 1995 års siffror in ikommer 1996 års årsredo-att tas
Åretshöjs resultat för årvisning. I stället 1995 med beloppett mot-

årets dispositionersvarande den del kapital medanutgör egetav som
höjsSkatt pá årets resultat med den del beloppet motsvararav som

skatt. obeskattade ingår i den ingåendelatent De balan-reserver som
för år 1995 skall motsvarande delas mellansätt egetsen upp

kapital Balanserad vinst, och latent skatt förAvsättningar skatter.
ackumulerade effekt principbytet bör redovisasDenna av som

korrigeringspost i ingående kapital för år jfr Redovis-1995,eget
ningsrådets rekommendation Redovisning redovis-RR byteav av
ningsprincip. Motsvarande omräkning får jämförelse-göras om

räkenskapsåret.året föreperioden längre tid det aktuellaänavser
redovisningsprincipen leder till fritt kapital,Den ochatt egetnya

därmed utdelningsbara medel, kan komma höjas mellanavsevärtatt
utdelningsspärrenåren 1995 och 1996. Som utformad kan emeller-är

tid någon utdelning detta höjningsbelopp inte ske beloppetutan attav
i fråga blir föremål för beskattning.

Effekterna principbytet redovisas i det exempel finnsnärmareav som
i bilagaintaget
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Ekonomiska3.13 effekter

med de framlagda förslagenvi framhållit tidigare avsiktenSom är nu
skattelagstiftningen inte sig öka eller minskatill ändringar i att vare

skattebelastningen inom näringslivet. Ambitionen har varittvärtom
oförändrad. Förslagenvarje företags skattesituation skall haratt vara

utformats sådantdärför, med något undantag, skatteba-sättett att
påverkas. föreslagnadärmed skatteintäkter, inte Denoch statenssen,

bidrar till detta. Liksom i dag kommer det iutdelningsspärren
vinster tillprincip omöjligt lägga obeskattade grund förattvara

utdelning.
våra förslag möjligen kan tänkas leda till förändringDet av som en

gäller införandet 98-pr0centsregeln. Regeln innebär,i skatteuttaget av
nuvarande åförhållande till den 97-procentsregeln, sidani attena

skattemässig nedskrivning någotunderlaget för lagret utökas ochav
nedskrivningenså sidan storlek sänks från till tvåandra treatt pro-
förändringar verkar i riktningtvå vad gällerDessa motsattcent.

omöjligt någonskatt. Det uttala uppfattningär attuttaget annanav
effekt skattebelastningen förändringenförslagets tordeän attom

för framstårobetydlig. Sannolikheten ökat skatteuttag likabli ett som
minskatsannolikheten för ett uttag.stor som

administrativadet gäller de effekterna det givet denNär är att
utdelningsspärren kan medföra visst merarbete. delföreslagna En

sannolikt också uppkommakan i samband med övergångenproblem
ordningen. Vi ändå den bedömningen dentill den ökadegör attnya

frikopplingen liksom de föreslagna preciseringarna skatteomrâdet
medföra lättnaderkommer i deklarations- och taxerings-totalt sett att

företagen och skatteförvaltningen. Någotför behov ökadearbetet av
inte föreligga.administrativa såledesresurser synes
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Författningskommentar

till ändring iFörslaget lag om

kommunalskattelagen 1928:370

Anvisningar

§till 22

punkt 4
Första stycket Av detta framgår sådana nedskrivningarär nytt. att av

pågåendelager eller arbeten enligt förslaget till ändringt.ex. som av
anvisningarna tillpunkt 24 § får vid inkomsttaxeringen1 görasav

skall återföras till beskattning nästföljande beskattningsår. Om till-
gången finns kvar vid bokslutstidpunkt avdragsrätten pånästa prövas

gällande förhållanden.utifrån då Om å andra sidan tillgångennytt
under året innebär återföringenhar avdraget tillavyttrats att upptas

vid sidan den bokföringsmässigabeskattning vinst eventuelltav som
försäljningen. Undantaghar gjorts vid uttryckligen för sådanagörs

värdeminskningsavdrag enligt andra stycket skall återföras tillsom
tillgångenbeskattning när avyttras.

och pågåendeFörutom lager arbeten bestämmelsen i förstaär
stycket tillämplig den skattskyldige, med tillämpning lägstaom av
värdets princip, har skrivit sådana placeringstillgångari försäk-ner
ringsföretag förslaget till § SILenligt 2 6som a mom. anses som
omsättningstillgångar vid inkomsttaxeringen. Bestämmelsen vidareär
tillämplig på sådana överlåtbara värdepapper i kreditinstitut och
värdepappersbolag enligt bestämmelse i SIL får värderassom samma
enligt lägsta värdets princip taxeringen devid tagits tilläven om upp
högre värde i räkenskaperna.

Den nuvarande bestämmelsen återfinnsi anvisningspunkten i andra
stycket. framgårAv denna medgivna värdeminskningsavdragatt

fastighet omsättningstillgång skall återföras till beskatt-utgören som
ning vid eventuell försäljning fastigheten. gäller dockDettaen av
inte gjorts i räkenskaperna.avdragen har Bestämmelserävenom om
värdeminskningsavdrag byggnader finns i punkt 6 anvisningar-av

till 23 Samtidigt gäller dock enligt punkt 2 anvisningarna tillna av
24 § tillgångar avsedda för omsättning och förbrukning, inklusiveatt
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lägsta värdets princip vid taxeringen.skall värderas enligtfastigheter,
den skattskyldige fårbestämmelse tordedennaInnebörden attvaraav
med tillämpningför nedskrivningfulltavdrag görsut som aven

gjorda värdeminskningsavdrag. Effek-principvärdetslägsta oavsett
skattskyldige under innehavstiden kan kommadendetta är attten av

för den värdeminskningdubbla skattemässiga avdragfåatt som
effekt neutraliseras emellertid i och medundergår.fastigheten Denna

fas-skall återföras till beskattningvärdeminskningsavdragen näratt
tigheten avyttras.

till 23 §

punkt 1
tredje stycket detta framgår uttryckli-anvisningspunkten AvI är nytt.

har inräknats i anskaffningsvärdeti räkenskapernaräntorattgen som
får dras omedelbar kostnad vidviss tillgång inteför av som enen

anskaffnings-förvärv köp e.d. blir alltsåbeskattningen. Vid genom
och vid beskattningen så länge detdetsamma i bokföringenvärdet

anskaffningsvärdetskatteregel föreskriver hurfinns någoninte som
bokföringenvalt i aktiveraberäknas. Om företagetskall räntoratt
skattemässigt. Såvitt vi kansådan aktivering skemåste således även

och inteendast förtydligande lagtexteninnebär dettabedöma ett av
förändring gällandesaklignågon rätt.av

6punkt
ändring redaktionell gjorts kon-tredje stycket harI art som enen av

restvärdeavskrivning i punkt 14bestämmelsernasekvens att om avav
anvisningarna till 23 § upphävs.

punkt 7
redaktionell gjortsstycket har ändringfjärdeI artav som enen

restvärdeavskrivning i punktbestämmelsernakonsekvens att omav
till 23 § upphävs.anvisningarna14 av

punkt 11
Ändringen tillkopplingen den skattskyldi-i tredje stycket innebär att

framtidabetyder avdrag för sub-räkenskaper upphävs. Detta attges
med högst belopp motsvarande den delstansminskning medges ett av

naturtillgången kan belöpaanskaffningsvärdet för hela som anses
förskottsbetalningen hurframtida utvinningden oavsettavsersom

i räkenskaperna. Bestämmelserna i styck-har behandlatsdetta belopp
förskottsbetalning avseendeföreställningenvila attet en ensynes

skattepliktig. Möjligentjänst omedelbartlevererad ellericke ärvara
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inte på någotmarkägarenföreligga sätt ärskattepliktsådankan om
tidpunkten dåheller kan påverkainteutvinningen ochinvolverad i

prestationfall kan markägarenssådantIutvinningen skall äga rum.
för-till exploatörensställt markenmed hanfullgjord i och attanses

fogande.
resultatet grundbokföringsmässigavarmed detbeloppDet av

frikopplingen kan kommabeskrivnastyckei föregåendeden att
vinstutdelninganvändas till iinte fåskattemässiga bördetöverstiga

i utdelningshän-begränsningarunderkastadeföretagsådana ärsom
godtasskattemässiga avsättningenDenutdelningsspärr.seende

utdelning till aktieägarna,används fördenfulltsåledes inte ut om
utformningUtdelningsspärrensmotsvarande.ellermedlemmarna

SIL.2 §framgår l mom.av

punkt 12
denavskrivningsreglerna innebärbeträffandeVårt förslag att nuva-

räkenskapsenlig avskrivning,tillämpaförförutsättningenrande att
skattskyldigesgjorts i denavskrivningnämligen ävenatt samma

inteförslag föreliggerföljd dettaupphävs. Somräkenskaper, en av
vid beskattning-avskrivningsmetodbehovlängre något änmer enav

helavilket innebärkan därmedRestvärdemetoden utmönstras atten.
upphävs.anvisningarnapunkt 14 av

Ändringarna innebär endaststycket förevarande punktförstai attav
både be-anvisas vilket innebäri sinavskrivningsmetod attturen

restvärde-räkenskapsenlig avskrivning och begreppetgreppet
avseendegäller den avdragsrättendet direktautgår. Näravskrivning

denvärde vioch inventarier mindrekorttidsinventarier görs.k. av
regleravdragsrätt redan enligt dagensdenna ärbedömningen att

såledesbokföring. förutsättsskattskyldiges Detfrån denfrikopplad
skall föreligga,avdragskattemässigtför tillinte, motsva-rätt attatt

funnitdärför inteVi hargjorts i räkenskaperna.harrande avdrag
för falldetbegränsning avdragsrättenföreslå någonanledning att av

grundresultatet påbokföringsmässigavarmed detdet belopp, avatt
tillskattemässiga, läggsöverstiga detkan kommadirektavdraget att

motsvarande denutdelningsspärr,Någonutdelning.grund för som
i punkt 13avskrivningsreglernatillämpningenvidinförs av an-av

i fråga korttidsinventa-gällaskall alltså intetill 23visningarna om
värde.inventarier mindrerier och av

redaktionell gjorts.ändringstycket harandraI artaven

punkt 13
villkorennuvarandegjorts. Deföljande ändringarharpunktI denna

be-villkor saknarstycket utgår. Dessaförstaoch e ibunder a,
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tydelse i och med kopplingen till den skattskyldiges bokföringatt
Villkorenupphävs. under och d kvarstårc har sammanförts tillmen

bestämmelse. Det ankommer på den skattskyldige visaatt atten
förutsättningarna under c och d uppfyllda.är

anvisningspunktens jjärdeI stycke har, konsekvens attsom en av
kopplingen till den skattskyldiges räkenskaper upphävs, uttrycken
bokfört värde och räkenskapsår skattemässigtersatts av
restvärde beskattningsår.och Någon saklig ändring, denutöver

följer redan slopandet kravet på avskrivningen skall haattsom av av
gjorts i den skattskyldiges räkenskaper, inte avsedd.är

Även i det sjunde stycket utgår uttrycket bokförda värdet och
uttrycket skattemässiga restvärdet.ersätts av

Som konsekvens restvärdemetoden lagstift-utmönstrasatten av ur
ningen upphävs nionde-elfte styckena i anvisningspunkten.

I 2 § SIL införs1 spårregel för sådana företag ärmom. en som
underkastade associationsrättsliga begränsningar i utdelningshänseen-

innebärde. Regeln företaget helt eller delvis förlorar avdrags-att
för bl.a. avskrivningar inventarier det delarrätten högreutom

belopp till aktieägarna, medlemmarna eller motsvarande hadeän som
varit möjligt avskrivning hade gjorts i räkenskapernaom samma

Ärutdelningsspärr. så fallet skall avdraget reduceras med belopp
motsvarande skillnaden mellan den bokföringsmässiga och den skat-
temässiga värderingen.

punkt 15
andra stycketI har ändring redaktionell gjortsarten av som en

konsekvens bestämmelserna restvärdeavskrivning i punktattav om
14 anvisningarna till 23 § upphävs.av

punkt 16
Bestämmelserna i första harstycket kompletterats med hänvisningen
till punkt 12 anvisningarna. följerHärav immateriellaävenattav
anläggningstillgångar får skrivas direkt den ekonomiska livs-av om
längden kan beräknas uppgå till högst år eller de mindreärtre om av
värde. Som tidigare denna avdragsrätt oberoendenämnts är hurav
tillgångarna behandlatshar i räkenskaperna. Innebörden bestäm-av
melserna i övrigt i första stycket såvitt gäller andra immateriellaär -
anläggningstillgångar sådana mindre värde eller med kortareän av en
ekonomisk livslängd år utgifter aktiveras i räkenska-än tre att som-

också skall aktiveras vid taxeringen.perna
Vidare har första stycket ändrats på så det klart framgårsätt att att

ÅRLsamtliga sådana rättigheter enligt kap. förslaget4 2 § tillsom
får tillgång omfattas bestämmelsen. Undantag gällertas upp som av
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utvecklingsutgifter eftersom sådana utgifter regle-för forsknings- och
särskilt i punkt 24 anvisningarna.ras av

införs i förtydligande syfteandra stycket, regelI är nytt,som en av
utgifterföretag löpande kostnadsför för egenprodu-innebörd att som

rättigheter löpande får kostnadsavdrag vid taxeringen.cerade även
ordalydelse i övrigt kan nämligen måhändaanvisningspunktensAv

för anskaffning, vari inbegripsslutsatsen utgifterdras den att egen-
anläggningstillgångar alltid måsteimmateriella ak-tillverkning, av

utgifterna behandlats iskattemässigt hur har räkenska-tiveras oavsett
anskaffas från utomståendeOm rättigheten skall däremotenperna.

aktiveras behandlingenanskaffningsutgiften huvudregel ioavsettsom
räkenskaperna.

egenproducerade immateriella anläggningstillgångar medfrågaI om
ekonomisk livslängd minst år, och inte mindreärtreav som aven

bokföringenfinns det således stark koppling mellan ochvärde, en
aktivering iskattemässiga behandlingen. Sker räkenskapernaden

aktivering ske vid beskattningen. Om å andra sidanskall även ut-
kostnadsförs löpande i bokföringen medges motsvarandegifterna

kostnadsavdrag vid beskattningen.

punkt 1 7
redaktionell har gjorts konsekvensändringEn attartav som en av

restvärdeavskrivning i punkt 14 anvisningarnabestämmelserna om av
till 23 § upphävs.

punkt 24
redaktionell och språkligändringar gjorts endastDe är art.avsom

flyttats till andra stycke.har andra meningenBland ett nyttannat
punkt följer utgifter för forsknings-bestämmelserna i dennaAv att

avdragsgilla vidutvecklingsarbete i och för sig inkomsttaxe-och är
direktavdrag ellergäller frågan avdragets formringen. När det om

grundläggande principenvärdeminskningsavdrag gäller den att
redovisningen, dvs. sådana utgifter aktive-beskattningen följer som

aktiveras vid inkomsttaxeringen. Oav-i bokföringen skall ävenrats
utgifter för forsknings-aktiveras i bokföringen skall dockdesett om

anskaffning tillgång för vilkenutvecklingsarbeteoch av ensom avser
årliga värdeminsk-anskaffningsutgiften endast får dras genomav

för stadigva-byggnader och andra tillgångar avseddaningsavdrag
utgifternasådana avdrag. Om däremotrande bruk dras av genom

bokföringen egenproduceradekostnadsförs löpande i och rät-avser
enligt punkt 16.tigheter medges direktavdrag
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24 §till

punkt 1
så den skattemässiga värderingenstycket har ändratsFörsta sätt att

fastigheter, värdepappervarulager lager och liknandeänannat avav
tillgångar i viss mån frikopplas från de i räkenskaperna angivna

gäller lager djur i jordbruk och renskötselvärdena. Detsamma av
Beträffandepågående arbeten. nämnda slag omsättnings-samt nu av

preciseras i punkternatillgångar godtas, på 2 och 3sätt närmaresom
skattemässiga värderingen understigeranvisningarna, den denattav

gjorts i räkenskaperna. För pågående arbeten på löpande räkningsom
tagits tillgånginnebär detta arbetet iatt oavsett om upp som en

i enlighet med reglerna för arbeten till fast pris, skallräkenskaperna,
pågåendeendast fakturerade belopp inkomstbeskattas. För arbeten till

fast pris innebär vidare frikopplingen arbetena vid inkomstbe-att
får enligt lägsta värdets principskattningen värderas även om succes-

siv vinstavräkning tillämpas i räkenskaperna.
Något på belopp motsvarande undervärderingenkrav skallatt ett

redovisas bokslutsdisposition eller liknande i räkenskapernasom en
uppställs inte. På föreslås beträffande avskrivningar-sättsamma som

i punkt 13 anvisningarna till 23 § skall dock det belopp varmedna av
bokföringsmässigadet resultatet kan komma överstiga det skatte-att

få förmässiga inte ligga till grund vinstutdelning i sådana företag
underkastade begränsningar i utdelningshänseende utdel-ärsom

skattemässiga värderingen godtas såledesningsspärr. Den inte fullt
bokföringsmässiga värderingen varit nödvändig förden högreut om

genomföra den företaget beslutade utdelningen till aktieägarna,att av
medlemmarna eller motsvarande. Denna begränsning i skatte-
reglernas tillämplighet framgår 2 § l SIL.av mom.

Övriga ändringar i första stycket liksom ändringarna i andra och
ÅRL. Ändringarnastyckena följdändringar förslagetnionde till tillär

innebär begreppet avsättning införs.att

punkt 2
första framgår förAv stycket tillgångar avsedda omsättning ochatt

förbrukning får tilllager vid beskattningen lägst 98 procenttas upp
det värde tillgångarna tagits till i företagets räkenskaper.av som upp

nuvarande 97-procentsregeln innebärBestämmelsen den ochersätter
utgångspunkten för den skattemässiga värderingendels detäratt

tillgångarna åsatts i räkenskaperna, dels nedskrivningenvärde attsom
företagets räkenskaper. tvåprocentiga ned-inte behöver i Dengöras

får frågaskrivningen utnyttjas i lager värderats medäven om som
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ÅRL, fråndvs. medförslaget tillkap. 13 §tillämpning 4 avstegav
princip.värdetslägsta

föreskrivernuvarande andra stycke,Anvisningspunktens attsom
lagretsvid bestämrnandetskall användasut-metodenin-förstförst av

beräkningen dettaupphävs. Vidanskaffningsvärde,skattemässiga av
till bokföringen. Häravfullständig kopplinggällaskall alltsåvärde en

värde generellt kommerbokförda överensstämmalagretsföljer attatt
nedskriv-eventuell tvåprocentigvärde föreskattemässigamed lagrets

bokförings-självfallet dendetta dockförutsättning förning. En är att
redovisningssed. Segodförenlig med ävenvärderingenmässiga är

för in-inventering varulagerändring lagenförslaget till avav om
komsttaxeringen.

första98-pr0centsregeln iframgårandra styckeAv attett nytt
till-och liknandefastighetertillämpas lagerinte fårstycket av

lånefordringaraktier, obligationer,på lagerinte hellergångar och av
tillgångarsådanainnebär i principtillgångar.liknande Dettaoch att

till § skallanvisningarna 24huvudregeln i punkt 1medi enlighet av
i räkenskaperna.beskattningenbelopp vidtilltas somsammaupp

för vissa placeringstill-gäller dockhuvudregelfrån dennaUndantag
i bl.a.överlåtbara värdepapperförsåkringsföretaggångar i samt

vårt förslag ifår nämligen enligttillgångarSådanakreditinstitut.
princip vid taxeringenvärdetsenligt lägsta ävenfall värderasvissa

förslaget till 2 §räkenskaperna,värde itill högretagitsde seuppom
SIL.6 mom.a

grundbokföringsmässiga resultatet,varmed detbeloppDet av
styckena, kani första och tredjevärderingsreglernaskattemässigade

vinstut-användas tillskattemässiga får inteöverstiga detkomma att
begränsningar iunderkastade vissaföretagi sådanadelning ärsom

värdering-skattemässigautdelningsspärr. Denutdelningshänseende
skillnadsbeloppfullt detinte godtasskall således ut upp-somomen

tillvärderingen legatbokföringsmässigadendenna ochstår mellan
eller motsvarande.medlemmarnatill aktieägarna,utdelninggrund för
framgår 2 §tillämplighet 1skattereglernasbegränsning iDenna av

SIL.mom.

punkt 3
skattemässiga be-föreslår vi denarbetenpågåendeVad gäller att

exempelvisinnebärfrån bokföringen. Dettafrikopplashandlingen att
skattemässigt skallräkningutförs löpandepågående arbeten som

följerbokföringenmed faktureringenresultatredovisas i takt trots att
pristill fastpris. fråga arbetentill fast Iför arbetenregelsystemet om

vinstavräkningpå successivvidare byggaredovisningenkan trots att
föreslagna fri-princip. Denvärdetslägstabeskattningen bygger
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kopplingen har föranlett ändringar i första stycket. I styckesamma
har därjämte begreppet bruttoomsättningssumma kompletterats med
begreppet nettoomsättning i enlighet med de resultaträknings-

ÅRL.scheman finns intagna i förslaget tillsom
fjärde stycket finnsI regler den skattemässiga värderingenom av

pågående arbeten utförs fasttill pris. frågaI konsultverk-som om
samhet föreskrivs arbetet skall till det lägsta anskaff-att tas upp av
ningsvärdet verkligaoch värdet. Dessa begrepp har den innebörd

ÅRL.i eller, i förekommandeBFL fall, förslaget tillsom anges
Beträffande arbeten inom byggnads-, hantverks- och anläggnings-
rörelse tillåts nedskrivning två värdet beräknatprocenten av
enligt lägsta värdets princip. påpekatsSom i det föregående dennaär
tvåprocentiga nedskrivning frikopplad från bokföringen men av-
hängig företagets utdelningspolitik.av

punkt 5
Liksom i fråga avdrag för framtida substansminskning ochom av-
skrivningar inventarier föreslår vi avdragsrätten avseendeattav
framtida garantiutgifter inte skall beroende motsvarandeattvara av
belopp har i räkenskaperna. Oavsett avsättning har gjortssatts av om
i räkenskaperna eller inte bör således den skattskyldige medges av-
drag med belopp högst de kostnadsförda garantiut-ett motsvararsom
gifterna under räkenskapsåret. Detta förslag har föranlett ändringar i
första stycket. Bestämmelsen innebär teoretiskt skattskyl-sett att en
dig, han inte längre har några utestående garantiförplik-trots attsom
telser, likväl kan få avdrag vid taxeringen. Härigenom kan den skatt-
skyldige omotiverad skattekredit. Detta följersägas dock redanen

gällande regler. Eftersom avdrag för framtida garantiut-ettav nu
gifter skall återföras till beskattning påföljanderedan år torde dock
de skattekrediter förslaget kan upphov till sakna nämnvärdsom ge
betydelse.

Det belopp varmed det bokföringsmässiga resultatet grund av
den i föregående stycke beskrivna frikopplingen kan komma att
överstiga det skattemässiga bör i likhet med vad föreslagitssom-
beträffande bl.a. avskrivning inventarier inte användas tillav -
vinstutdelning i sådana företag underkastade begränsningar iärsom
utdelningshänseende utdelningsspärr. Den skattemässiga avsättning-

godtas således inte fullt den används för utdelning till aktie-uten om
medlemmarna ellerägarna, motsvarande. Utdelningsspärrens utform-

ning framgår 2 § l SIL.av mom.
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ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande-

kraftskall träda i den 1förordade reglernaföreslår deVi att av oss
års taxering.gången vid 1997förstaoch tillämpasjanuari 1996,
räkenskapsåri frågaalltjämt gällaskall dockNuvarande regler om

innebär företagår 1995. Dettaföre utgångenpåbörjats attavsom
junijuli den 30den 1995räkenskapsår, lhar brutet t.ex.som -

först vid 1998 årsbestämmelsernadetillämpaskall1996, taxe-nya
ring.

iändring lagentill lagFörslaget2. om

inkomstskattstatlig1947:576 om

2 § 1 mom.
Åndringarna styckenföranleddastyckettredjei är att tre nyaav

har tillkommit.i slutetnionde-elfte momentetav
endast företagnionde-elfte styckenai ärBestämmelserna somavser

möjligheternabegränsning vad gällerformnågonunderkastade attav
vinst,förfoga uppkommenmedel eller sätt överdela t.ex.annatut

bestämmel-omfattas aktiebolagenhandfondemission. förstaIför av
föreningsbanker,föreningar, inklusiveekonomiskaävenserna men

ömsesidiga försäk-försäkringsaktiebolag ochbankaktiebolag,liksom
tillämpningenInnebörden regleringenberörs. ärringsbolag att avav

utsträck-vilkenberoende iSkattereglerangivnasärskilt görsvissa av
ellermedlemmarnatill aktieägarna,vinsthar delatföretagetning ut

egendom. före-förfogat sin Ettellermotsvarande sätt överannat
avskrivningarskattemässigaavdrag för högre änyrkartag t.ex.som

med bibehållenräkenskaperna kan integjorts iavskrivningarde som
tillåtet inventarier-hade varitvaddelaavdragsrätt änut omsommer

räkenskapernaskattemässiga värdet itill dettagits uppna
delåterförs såöverutdelningVidutdelningsspärr. stor av av-

varitutdelningen skulle haförerfordrasskrivningsbeloppet attsom
till det skatte-värderatsräkenskapernaiinventariernatillåten om

skall åter-på dettaavskrivningsbelopp sättmässiga värdet. Det som
såledesräkenskapsår. Dettill tidigare ärhänförligtkanföras vara

skjutakringgå utdelningsspärrenmöjligt ut-inte attatt uppgenom
avdraget förför vilketbeskattningsär detdelningen till änett senare

taxeringen.vidyrkatsavskrivningen
mellan den skatte-avvikelservidgällerUtdelningsspärren även

pågåendevarulager,värderingenbokföringsmässigamässiga och av
placeringstill-vissarenskötseljordbruk ochoch djur iarbeten samt
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gångar i försäkringsföretag och överlåtbara värdepapper utgörsom
omsättningstillgångar i kreditinstitut och värdepappersbolag, 2 §se

Även6 till skattemässigt avdrag för framtidarätten substans-a mom.
minskning, framtida garantiutgüter, ökning säkerhetsreserv iav
försäkringsföretag föroch avsättning till ersättningsfond och periodi-
seringsfond beroende företagets utdelningsbeslut.är Ett företagav
förlorar således till avdrag vid taxeringenrätten i den mån utdelning
inte hade kunnat ske avdragetavsättningen gjorts i räken-ävenom
skaperna.

elfte stycket framgårAv avdragsbegränsningen gällerävenatt om
de aktuella tillgångarna, dvs. lager, inventarier han-ägsetc., ettav
delsbolag i intressegemenskap med det skattskyldigaär före-som

Meningen eventuell âterföringär värde-taget. att t.ex. etten av
minskningsavdrag skall hos handelsbolaget inteoch hos del-göras

Detta sker handelsbolagets skattemässigaägarna. inkomstattgenom
höjs och därmed delägarnas. Fördelningen denna återföringäven av
mellan delägarna sker enligt de fördelningstal tillämpats i del-som

deklarationer inte fördelning yrkas. Syftetägarnas medom annan
bestämmelsen företag inte skall kunna kringgåär utdelningsbe-att ett
gränsningen placera inventarierna i handelsbolagatt t.ex. ettgenom

maximala skattemässiga avskrivningar vareftergör handelsbola-som
bokföringsmässiga resultat används för vinstutdelning i detgets

företaget.skattskyldiga
Bestämmelserna utdelningsbegränsning har utformats så attom man

vid prövningen Överutdelning har skett skall lägga ihop deav om
avdrag, avsättningar har skett enligt de särskilt angivnaetc. som

inträffalagrummen. Det kan visst avdrag, isolerat, inteatt ett sett
medför utdelningsbegränsningen överträds. I sådant fall skallatt
således den totala effekten beaktas. framhållitsSom i den allmänna
motiveringen, avsnitt 3.10.5, har den skattskyldige valfrihet beträf-
fande i vilken ordning eventuell äterföring utnyttjade skattedis-en av
positioner skall ske.

2 § 4 mom.
fjärdeBestämmelsens stycke upphävs konsekvens slopan-som en av

det kravet på koppling till den skattskyldiges räkenskaper detnärav
gäller bestämma till skattemässigt föravdrag avskrivningarrättenatt
på inventarier.

Övriga ändringar i redaktionellärmomentet art.av

2 § 6 a mom.
Momentet är nytt.
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framgår sådana placeringstillgångar försäk-första stycket iAv att
ringsföretag enligt gällande regler omsättningstillgångarutgörsom

sådana vidframdeles skall behandlas taxeringenäven oavsettsom
Ändringeni räkenskaperna. hänger medbehandlingen attsamman
årsredovisning i försäkringsföretagförslaget till särskild lag om

placeringstillgångar kan värderas till högre vadtillåter värde änatt
förenligt med lägsta värdets princip. De placeringstillgångarärsom

omsättningstillgångar sådana i daginte är utgöranses som somsom
anläggningstillgångar, nämligen kontorsfastigheter avsedda för rörel-

dotterföretagaktier och andelar i och intresseföretag.samtsen
försäkringsföretagstycket framgår vid inkomsttaxe-andraAv att

sådana placeringstillgångar enligt förstaringen får värdera som
omsättningstillgångar enligt värdets principlägstastycket anses som

till högre värde i räkenskaperna. lägrede tagits Denäven uppom
inte överskjutande beloppvärdesättningen godtas dock användsom

liknande, förslaget till ändring §för vinstutdelning eller 2 1se av
i andra stycket följd den föreslagnaBestämmelsen är atten avmom.

föreskriverårsredovisningslagen för försäkringsföretag placerings-att
anskaffningsvärdehuvudregel skall tilltillgångar tas trots attsom upp

kort sikt kan överstiga det verkliga värdet.detta åtminstone- -
tillåter också tillgångarna till verkligtDen nämnda lagen att tas upp

överstiger anskaffningsvärdet. Om den bok-värde dettaäven om
ligga till grund förföringsmässiga värderingen skulle beskatt-även

resultatet bli i vissa fall avsevärd skatteskärpningningen skulle en
ieftersom den skattemässiga värderingen dag grundas på lägsta

princip.värdets
fastigheter placeringstillgångar innebär dedet gällerNär utgörsom

skatterättsliga värderingsreglerna den skattskyldige har tillrättatt
värdeminskningsavdrag enligt punkt 6 anvisningarna till 23 §dels av

fall det verkliga värdet understiger anskaffnings-dels i detKL, -
bådaavdrag för skillnaden mellan dessa värden. Om värde-värdet -

föranlett avskrivning iminskningsavdragen inte har motsvarande
de återföras till beskattning fastigheten säljs.räkenskaperna skall när

anvisningarna till 22 § i dess nuvarandeframgår punkt 4Detta avav
följdSådana skattemässiga avdrag lägstalydelse. är attsom en av

enligt vårt förslag ochprincip tillämpas vid taxeringen skallvärdets
anvisningspunktutvecklas i kommentaren till nämndanärmaresom

nästföljande beskattningsår. nämndaåterföras till beskattning De nu
således sikte de fall där den skatt-bestämmelserna i punkt 4 tar

skriver fastigheten med högre belopp vid inkomsttaxe-skyldige ner
Om å andra sidan den skattskyldige skri-ringen i räkenskaperna.än

i räkenskaperna med högre beloppfastigheten enligt plan änver av
måste denavdragsgillt i form värdeminskningsavdragvad är avsom
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skattskyldige vid eventuell försäljning fastigheten tillgodoförasen av
ytterligare avdrag. följerDetta bestämmelserna i punkt sjundeIav

anvisningarna tillstycket 24 § KL. I detta stycke föreskrivs näm-av
ligen den skattskyldige visst år blir beskattad för vinstatt ettom en

bokföringsmässigt uppkommer först âr skall resultatetettsom senare
för det året justeras så inte vinsten blir beskattad gångattsenare en
till.

tredje stycket föreskrivsI kreditinstitut och värdepappersbolagatt
skattemässigt får värdera vissa omsättningstillgängar enligt lägsta
värdets princip hinder de tagits till högre värde iutan attav upp
räkenskaperna. bestämmelseDenna följd förslaget till års-är en av
redovisningslag för kreditinstitut och värdepappersbolag. Den lägre
värdesättningen godtas dock inte överskjutande belopp användsom
för vinstutdelning eller liknande, förslaget till ändring 2 § lse av
mom.

fjärde stycket framgårAv begreppen anskaffningsvärde ochatt
ÅRL.verkligt värde har den innebörd i förslaget tillsom anges

3 § 7 mom.
Ändringarna i jjärde stycket i första hand föranledda förslagetär av
till ändring punkt 2 första stycket anvisningarna till 24 § KL. Iav av
övrigt ändringarna redaktionellär art.av

Ändringen ÅRLi stycket föranleddsjätte förslaget tillär av som
Överkursfond,innebär det införs benämnd i aktie-att en ny reserv,

bolag.

3 § 8 mom.
Ändringarna i tredje stycket förstai hand föranledda förslagetär av
till ändring punkt första2 stycket anvisningarna till 24 § KL. Iav av
övrigt ändringarna redaktionellär art.av

Förslaget till lag ändring i lagenom

1955:257 inventering varulager förom av

inkomsttaxeringen

§1
Ändringen i första stycket innebär hänvisningen till vissa lagrum iatt

har kompletterats medBFL hänvisning till motsvarande lagrum ien
ÅRL.förslaget till Vidare har kravet först in-först ut-metodenatt

skall användas vid beräkningen lagrets anskaffningsvärdeav upp-
hävts. stället gäller för beräkningenI anskaffningsvärdet full-av en
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koppling till bokföringen. innebär den bokförings-ständig Detta att
värderingen lagret generellt godtas skattemässigt såmässiga längeav

inom intervall följer bestämmelserna för-värdet ligger det isom av
ÅRL.till följer lagrets värde, före skattemässigslaget Härav att

enligt första stycket anvisningarnanedskrivning punkt 2 till 24 §av
bokföringen och vid beskattningen.KL, alltid detsamma i Somär en

vårt förslag s.k. 97-procentsregelnkonsekvens upphäva den iattav
utformning sistadess nuvarande har den nuvarande meningen i styck-

utgått.et
andra stycke föreslås sådana lagertillgångar värde-I attett nytt som

ÅRLmed tillämpning kap. 13 § förslaget till undantas från4ras av
ÅRLinventering. Avsikten med nämnda bestämmelse ikravet är

förenkla för den bokföringsskyldige vissa slagatt attgenom av
tillgångar får till bestämd fastmängd och värdetas ett oavsettupp en
de enskilda tillgångsposternas värde. Denna förenkling skulle motver-

skattelagstiftningen ändåkas krävde inventering förpost post.om en

till lag ändring iFörslaget lagenom

självdeklaration1990:325 ochom

kontrolluppgifter

2 kap. Självdeklaration m.m.

19 §
ÅRL.Ändringen i första stycket konsekvens förslaget tillär en av

Ändringen innebär begreppet avsättning införs.att
tillkommit.tredje stycket har detta framgår juridiskaEtt Avnytt att

skall lämna uppgift beslut utdelning elleräven annatpersoner om om
förfogande uppkommen vinst. Med beslut utdelning iöver om avses
förekommande fall styrelsens förslag till utdelning. sådan upplys-En

ining för utdelningsspärren SIL skall kunna kontrolleras.krävs att
erforderligaytterligare uppgifter kan för effektivDe ansessom en

kontroll utdelningsspärren bör inte preciseras lagnärmareav genom
detta bör lämpligen ske i form verkställighetsföreskrifter frånutan av

förordningenRiksskatteverket 8 § Självdeklaration och kon-se om
trolluppgifter.
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ändring i lagentill lagFörslaget om

ersättningsfonder1990:663 om

§1
gjorts i denersättningsfond skall hatillavsättningKravet att en

avdragberättiga till skattemässigtförräkenskaperskattskyldiges att
tredje stycket utgår.nuvarandeinnebär helaupphävs. Detta att

framgårstyckena SILnionde och tionde2 § 1 ettAv attmom.
förfogat uppkom-medel eller överdelat sättföretag annatutsom

det skat-varit möjligtinte hadevinst sätt motett om ensommen
gjorts i räkenskaperna,avsättning hadesvarandetemässiga avdraget

för fondavsättningen,förlorar avdragsrätten ävendelvishelt eller se
detslumpartade tillkomst harersättningsfondernasMed tanke3

avseendesärskild medinföra någonnödvändigt spärrinte attansetts
handelsbolagiskattemässiga avdragetdetfallet görspå det ettatt

företaget.skattskyldigamed detintressegemenskapärsom

§3
innebörd med lagerreservgjortstilläggstycket harandraI attett av
tagits till i räkenskaper-värde lagretmellan detskillnaden uppavses

för-konsekvensskattemässiga värde. Dettalagrets äroch avenna
renskötsel frånjordbruk ochdjur ivärderingenfrikopplaslaget att av

omfattas förslaget tillFöretagskattskyldiges räkenskaper.den avsom
ÅRL i sina räken-några lagerreserverredovisaintekommer att

fortsätt-för de skattskyldigahinderNågot direkt ävenskaper. som
redovisa lager-regler årsboksluttillämpar BFL:sningsvis attom

emellertid inte.föreliggerreserver
avdragsbegränsningerinras dentredje styckel ett nytt somom

och tionde styckenaniondeutdelningsspärren i 2 § 1följer mom.av
SIL.

§9
ersättningsfond skallförhållandenvilkaregleras underlagrummetI

föreskrivs sådanandra stycketill beskattning. Iåterföras attett nytt
medelskattskyldige delatmån denskall ske i denâterföring utäven

intevinstförfogat uppkommen sätteller över ettsättannat som
hade gjorts ifondenavsättningen tillmöjligt ävenvarithade om

företag inte skallinnebördBestämmelsens ärräkenskaperna. att ett
tiondenionde och§bestämmelserna i 2 1kringgåkunna mom.

till beskatt-utdelningenskjutaSILstyckena ettatt senareuppgenom
taxeringen.vidyrkatsför vilket avdragetningsår detän
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10 §
Ändringen sådan återföringförsta stycket konsekvensi är atten av en

i inte utlösaföreslagna andra stycket 9 §följer det avsessom av
särskilt tillägg.

ändring itill lagenFörslaget lag om

periodiseringsfonder15381993: om

2 §
avsättning till periodiseringsfond skall ha gjorts ipåKravet att en

för berättiga till skattemässigtskattskyldiges räkenskaperden att
nuvarande andrainnebär hela stycketupphävs. Dettaavdrag att

utgår.
Ändringen stycket konsekvens kravet på kopp-i tredje är atten av

skattskyldiges räkenskaper upphävs.ling till den
nionde och tionde styckena SIL framgår2 § 1Av att ettmom.

eller förfogatdelat medelföretag, översättut annat upp-som
inte hade varit möjligt detkommen vinst sätt motett som om en

avsättning hade gjorts i räkenskaper-svarandeskattemässiga avdraget
avdragsrätten för fondavsättningen,delvis förlorarhelt eller sena,

3även

§3
avdragsbegränsning följererinras denandra styckeI ett nytt somom

tionde styckenai 2 § nionde och SIL.utdelningsspärren 1 mom.av

§5
förunder vilka förhållanden avdrag avsättningreglerasI lagrummet

periodiseringsfond skall âterföras till beskattning. I andratill ett nytt
áterföring ske i den månföreskrivs sådan skallstycke även ettatt

förfogat uppkommendelat medel ellerföretag sätt överut annat
avsättningeninte hade varit möjligtvinst ävensättett omsom

före-Bestämmelsens innebördgjorts i räkenskaperna.hade är att ett
kringgå bestämmelserna i 2 § niondeskall kunna 1intetag mom.

skjuta utdelningen tillstyckena SILoch tionde ettattgenom upp
vid taxeringen.beskattningsår det för vilket avdraget yrkatsänsenare
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Bilaga 1

Några frågor avseende omfattningen det s.k.av

kopplade området enligt KL

Räntor

Till kostnad i näringsverksamhet hänförs enligt punkt l anvis-av
ningarna till 23 § KL bl.a. på lån för anskafanderäntor inventa-av
rier näringsfastighet.samtm.m.

Enligt FAR:s rekommendation Redovisning materiellanr av
anläggningstillgångar, med anskaffningsvärde de utgifteravses som
företaget haft för bringa tillgången till dess tillstånd och plats påatt
balansdagen. Vidare i rekommendationen då anskaffningenatt,anges

tillgång sträcker sig längre tid, vilket oftaöver fallet vidärav en en
investeringar i byggnader och maskinanläggningar,större underränta
byggnads- och monteringstiden kan inräknas i anskaffningsvärdet. Av
Redovisningsrâdets rekommendation RR Redovisning av varu-
lager, framgår indirekt ränteutgifter får inräknas i anskaffnings-att

förvärdet lagertillgångar med lång tillverkningstid.
innebördenOm KL:s bestämmelse sådanaär räntorattav som

där direkt avdragsgilla vid beskattningenär uppkommer fråganavses
vad händer skattskyldig aktiverar i räken-räntornasom om en
skaperna yrkar direktavdrag vid beskattningen. Måste räntormen

med stöd FAR:s eller Redovisningsrâdets rekommendationersom av
har inräknats i det bokförda anskaffningsvärdet tillgång ävenav en

övervägandeaktiveras skattemässigt skäl talar för bestämmelsenatt
i KL fråganreglerar vilket inkomstslag kapital ellersnarare om -
näringsverksamhet vissa hänförliga till fråganräntor är än om-
periodisering räntorna.av

Inventarier

En skattskyldig tillämpar räkenskapsenlig avskrivning måstesom vara
bunden aktivering i räkenskapernagörs vid beskatt-ävenav en som
ningen. Detta följer avskrivningarna måste iöverensstämmaattav
räkenskaperna och i deklarationen. gårDet således inte laboreraatt

olikamed anskaffningsvärden i detta fall. En skattskyldig som
tillämpar restvärdemetoden skulle däremot teoretiskt kunnasett
aktivera i räkenskaperna samtidigträntorna de kostnadsförssom
direkt vid beskattningen.
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Náringsfastighet

näringsfas-beräkningen anskaffningsvärdet fördet gällerNär enav
punkt anvis-omsättningstillgång gäller enligt 2tighet utgör avsom
värderingsregler.till § direkt koppling till BFL:sningarna 24 KL en

uppgå till olika belopp iföljer anskaffningsvärdet inte kanHärav att
räkenskaperna och vid beskattningen.

enlighet med Redovisningsrådetshänder skattskyldig iVad om en
hänförliga tillrekommendation 2 aktiverarRR räntor ärsom en

vidomsättningstillgång Ett direktavdragnäringsfastighet utgörsom
form bokslutsdisposition innebär lagerre-beskattningen i att enenav

anvisningarna till 24 § får emeller-Enligt punkttillskapas. l avserv
fall vilkai två speciellainte lagerreserver beaktastid änannat av

tillämpligt i fall.inget dettaär

Värdeminskning byggnaderav

avdrag föri punkt 6 anvisningarna till 23 § KLReglerna omav
redovisningen.byggnader inte kopplade till Förvärdeminskning ärav
för beräkningentillgångar i specifiktsådana KL systemett avanges

frikopplingvärdeminskningsavdrag. detta hänseende har såledesI en
Frågan denna fri-redovisning och beskattning.skett mellan är om

tillgångens anskaffnings-gäller vid beräkningenkoppling även av
ochanskaffningsvärden kan gälla i räkenskapernavärde så olikaatt

Är i det bok-beskattningen. skattskyldig inräknatvid räntoren som
aktiveringanskaffningsvärdet för byggnad bunden dennaförda aven

skattemässigt jfr föregående avsnittäven

anskaffningsvärdebyggnadsBeräkning av

behandlas frågan vilkapunkt anvisningarna till 23 § KLI 6 omav
anskajfningsvärde.får i byggnads Somutgiftsposter inräkassom en

byggnadstillbehör inte fårutgifter s.k.exempel kan förnämnas att
särskild skattemässigmöjligen tydainräknas. skulleDetta en

Åberäkning. andra sidanfrågan anskaffningsvärdetsreglering av om
den reglerar denbestämmelsen lika väl läsas detkan sättet att
inventarium.byggnad ochskattemässiga gränsdragningen mellan

talar praktiska skälrekommendationEnligt FAR:s se ovan,nr
tillämpas i balansräk-skattemässiga fördelningenför den ävenatt

föreskrivs dock inteNågot sådan överensstämmelseningen. krav
därgränsdragningen mellan mark och byggnadi gällerKL. Samma

hellercivilrättsliga gränsdragningen inteskattemässiga och denden
alltid överensstämmer.
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Värdeminskning markanläggningarav

regler i punkt anvisningarna till 23 § för värdeminskningKL:s 7 av
markanläggningar inte heller kopplade till redovisningen.ärav

fråga beträffande byggnader, dvs. olikaSamma anskaff-som om
kan gälla i räkenskaperna vid beskattningen,ningsvärden och upp-

därmed.kommer

Utgifter för projektering markanläggningarbyggnader ochav

jämte punkt andra stycket anvisningarna följer20 § KL 5 eAv av
utgifter för projektering byggnad och markanläggning, avseddaatt av

för stadigvarande bruk i näringsverksamhet, avdragsgilla kost-utgör
i verksamheten byggnads- eller anläggningsarbetetnader även om

inte genomförs. det fall byggnaden eller anläggningen inteFör att
kommer till utförande behandlas utgifterna driftförlust och ärsom en

avdragsgilla.därmed omedelbart Om byggnaden eller anläggningen
utförs inräknas utgifterna anskaffningsvärdetdäremot i och ingår

därmed i avskrivningsunderlaget.
uttalande Utgifter för förkastadeEnligt BFN:s U 90:9, alternativ,
projektering anskaffadebör utgifter för anläggningar inräknas iav

anskaffningsvärdet för dessa. När flera alternativ projekteras får även
hänför sig till de förkastade alternativende utgifter aktiverassom om

skäliga med hänsyn till tillgångens anskaffningsvärdeutgifterna iär
förutsätter, enligtövrigt. Vidare uttalandet, aktivering det äratten

fråga utgifter direkt hänför sig till alternativ vilka har ettom som
anskaffadeomedelbart samband med den tillgången och dess-som

varit betydelse för förvärvet denna.utom av av
det anförda följer vissa projekteringskostnader enligtAv att som

avdragsgilla, enligt aktiveras. Frågandirekt BFN kan vadKL ärär
skattskyldig väljer aktivera sådana utgifter ihänder attom ensom

Ärräkenskaperna. han bunden denna värdering vid beskatt-ävenav
frikopplingningen eller kan han, med hänsyn till den gäller isom

fråga avskrivningar byggnader och markanläggningar, medgesom av
vid beskattningen i följd olika anskaffningsvärdendirektavdrag varav

i räkenskaperna och vid beskattningenkommer gällaatt

underhållsarbetenUtgifter för reparations- och m.m.

och 3 anvisningarna till 23 § framgår utgifterpunkterna lAv attav
underhållsarbeten för vissa ändrings-för reparations- och samt
för reparation och underhåll direktarbeten avdrag som är av-

Enligtdragsgilla vid beskattningen. FAR:s nämnda rekom-ovan
underhâllskostnadermendation reparations- och normalt inte3 ärnr
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sådana utgifterbetrakta för värdehöjande förbättringatt som som
fårenligt § BFL inräknas i anskaffningsvärdet de15 skall kost-utan

nadsföras löpande. vissa fall bör dock sådanI aktivering kunnaen
godtas.

Vad händer sådana utgifter för reparation, underhåll och änd-om
direkt avdragsgilla vidringsarbeten beskattningen aktiveras iärsom

Går företaget misteräkenskaperna det skattemässiga direktav-om
draget på fallet med aktiverade räntorsätt antassomsamma vara

påUtgifter för fastighetarbeten annans

Enligt anvisningarna till gäller fr.o.m.punkt 15 23 § 1992 ärsav
taxering skattskyldig haft utgifter för arbeten påatt en som annans
fastighet får dra dessa värdeminskningsavdrag ut-av genom om
gifterna till- eller ombyggnad eller därmed jäm-avser ny-, annan
förlig förbättring fastigheten. Avdraget tio för täck-är procentav

fem fördiken och andra markanläggningar och byggnader.procent
förutsättningar direktavdrag.Under vissa medges Om utgifterna

byggnadsinventarier, markinventarier eller maskineravser m.m.
gäller avskrivningsreglerna i punkterna 12-14.

uttalande Förbättringsarbeten påAv BFN:s U 92:4, fastig-annans
het, framgår det tidigare före 1992 års taxering vanligtatt attvar

förbättringsutgifternakostnadsföra det år arbetena utförts eller inven-
tarierna anskaffats. behandlingDenna berodde såvitt framgår av
uttalandet på det tidigare saknades bestämmelser den skatte-att om
mässiga behandlingen sådana utgifter. Enligt har förbätt-BFNav
ringsutgifter slag dock i regel sådant bestående värde förantyttav nu
den utför arbetena utgifterna skall aktiveras. Vidare sägsatt attsom
utgifter för underhåll och reparationer skall kostnadsföras direkt
enligt redovisningsprinciper.gängse

Vad gäller beträffande sådana utgifter för ändringsarbeten för vilka
enligt vad i föregående avsnitt anförts avdrag medges försom som
reparation och underhåll Förlorar den skattskyldige tillrätten
direktavdrag enligt punkt 3 anvisningarna utgifterna aktiverasav om
i räkenskaperna

Anslutningsavgifter och anläggningsbidrag

punkt anvisningarna till föreskrivs anslutnings-I 17 23 § attav
avgifter anläggningsbidrag avseende nyttighet för fastighetoch dras

avskrivningenligt reglerna för räkenskapsenlig eller restvärde-av
avskrivning i punkterna 13 och 14. Enligt FAR:s tidigare nämnda
rekommendation sådana utgifter3 borde redovisningsmässigtnr

anskaffningsvärdet förinräknas i marken. Med hänsyn till den skatte-
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mässiga regleringen bör emellertid redovisning under någonen av
rubrikerna Maskiner och inventarier Fastighetsinventariereller
enligt FAR kunna Vad denhänder skattskyldigeaccepteras. om
inräknar dylika utgifter i anskaffningsvärdet för marken Går han
därmed miste avdrag vid beskattningen eftersom värdeminsk-om
ningsavdrag inte medges för utgifter anskaffning markavsersom av

Forsknings- och utvecklingsutgifter

Enligt punkt 24 anvisningarna till 23 får§ KL avdrag ske förav
forsknings- och utvecklingsutgijfter. därvidDet inte något isägs om
vilken form direktavdrag eller Värdeminskningsavdrag utgifterna- -
får eller skall dras förutom utgifter anskaffningattav som avser av
sådana tillgångar för vilka anskaffningsutgifterna enligt övriga be-

istämmelser KL endast får dras årliga värdeminsknings-av genom
avdrag bli föremålskall för sådan avskrivning.

Om utgifter för forskning och utveckling aktiveras i räkenskaperna
med stöd bestämmelserna i 17 § uppkommerBFL frågan denav om
skattskyldige har till skattemässigt direktavdragrätt för de aktiverade
utgifterna i form bokslutsdisposition utom i de fall utgifternaav en

tillgångar enligt måsteKL skrivas av. Om företaget åavser som
andra sidan löpande kostnadsför utgifterna i sina räkenskaper upp-
kommer frågan sådan kostnadsföring även godtas skattemässigt.om

Bestämmelsen i punkt 24 skall förmodligen uppfattas ett ut-som
talande i vilken utsträckning utgifter för forskning och utvecklingom

avdragsgilla huvud och inteär över reglering frågantaget som en av
utgifterna. Sistnämnda frågaperiodisering regleras i 24 § KL.om av

Enligt skall utgifterna skattemässigtdessa regler kostnadsföras sam-
tidigt detta i redovisningen. räkenskaperna aktiveradegörs lsom
utgifter skulle därmed inte avdragsgilladirekt enligt punkt 24.vara
Utgifter löpande kostnadsförs skullei däremoträkenskapernasom
berättiga till direktavdrag vid beskattningen i de fall utgifternautom

tillgångar enligt iandra bestämmelser KL måste skrivasavser som av
anläggningstillgångart.ex. tillgångsslag.och byggnader oavsett

Inköp och plantering träd och buskarav

Utgifter för inköp och plantering buskar förträd och frukt- ellerav
bärodling får, efter den skattskyldiges val, dras antingeneget av
omedelbart eller Värdeminskningsavdrag, punkt 8 anvis-genom av
ningarna till 23 § KL. Värdeminskningsavdra.g skall beräknas enligt
plan till viss för år räknat odlingens anskaffningsvärde.procent av
Även föreliggerhär således frikoppling från redovisningen vaden
gäller avskrivningarnas storlek.
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anläggnings-i punkt 8 tordeodlingsådan utgöraEn ensom avses
rekommendation 3Enligt FAR:senligt 13 § BFL.tillgång avsesnr
företaget haft för bringade utgifteranskaffningsvärdemed attsom

på balansdagen. kan därmedtillstånd och plats Dettill desstillgången
planteringför inköp och trädsådana utgifterinteifrågasättas avom

händer i så fall medräkenskaperna. Vadaktiveras ibuskar bordeoch
direktavdrag medges vid beskatt-beskattningenvid Kanutgifterna

räkenskapernautgifterna har aktiverats iningen atttrots

dikningskogAnläggning samtav

anvisningspunkt får avdragavsnitt angivnaföregående görasEnligt i
skog och för dikningutgifter för anläggningföromedelbart av ny

skattskyldig i enlighethänderskogsbruk. Vadfrämjar enomsom
Äraktiverar utgifterna han bun-rekommendation 3med FAR:s nr

gällerbeskattningen detvid Näraktiveringden denna även ut-av
enligt reglerna förför värdeminskningbör avdraggifter för dikning

avskrivningsregler i KLmarkanläggningar medges. Dessa är som
varför ifråga-beskattningen det kankopplade tillintenämntsovan

i räkenskapernaanskaffningsvärdet måste överensstämmasättas om
beskattningen.vidoch

lägetanläggning skogBeträffande utgifter för är annat.ettav ny
medges inte. stället kan avdragvärdeminskning skog IAvdrag för av

vidskogsavdrag, medges be-avyttring skog, s.k.grund avav
utgångspunkt i bl.a.medSådant avdrag beräknasskattningen.

för beräkningen dettaSärskilda regleranskaffningsvärde.skogens av
anvisningarna till 23 Såvittpunkt 10anskaffningsvärde ianges av

möjlighet i anskaff-saknasbestämmelserutläsas dessakan attav
skogutgifter för anläggningsådananingsvärdet inräkna somav ny

vid beskatt-skattskyldigeföregående. Om deni det ävennämnts
inklusiveden värdering, dvs.bunden vidningen är att anse som
i räken-skog, gjortsutgifter för anläggningaktiverade av ny som

avdraget för utgifternagår mistemedför detta hanskaperna att om
eftersomDirektavdrag uteslutetbeskattningen.vid den löpande är

möjligheter tillVidare saknasi räkenskaperna.utgifterna aktiverats
vid beräkningensaknas stöd förvärdeminskningsavdrag. Slutligen att

anskaffningsvärde.i skogens Där-inräkna utgifternaskogsavdragav
skogsfastig-framtida försäljningutgifterna vidbeaktasemot aven

heten.

för substansminskningAvdrag

för substans-avdragetskogsavdragetkaraktär ärAv somsamma
naturtillgångar i punktutvinning llgrundminskning an-avavav
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med utnyttjan-i taktSådant avdrag medgesvisningarna till 23 § KL.
de avdragmedmed belopp tillsammanstillgångendet somsomav
den delför tidigare beskattningsår,medgettshar motsvarar av an-

på utvinningen föreför hela tillgången belöperskaffningsvärdet som
med utgångs-beräknasAnskaffningsvärdetutgång.beskattningsårets

förvärvet inklusiveutgift förskattskyldiges faktiskai denpunkt
utgifterna inte fåtthari måntillgångens exploatering denutgifter för

löpande driften.kostnad i dendras somav
utgifter för under-Redovisninguttalande U 89:1,Enligt BFN:s av

utgifterfr.o.m. år 1990,tillämpningbör, medjordsarbeten i gruva,
för underjords-utgiftergruvfyndigheten ochsjälvaanskaffningför av

utnyttjas underavseddaanläggningaravseendearbeten är att ensom
i mål iUttalandet åberopadesår aktiveras.tidlängre ettän ett
skattskyldigmålet gälldeFrågan ii Stockholm.Kammarrätten enom

utgifter enligt BFN:skostnadsfört sådanalöpande hade somsom
för kostnadermedges avdrag dessakundeborde aktiverasuttalande

inledningsvis in-konstateradebeskattningen. Kammarrättenvid att
beskattningen skall grundas den skatt-vidkomstberäkningen

redovisningssed skattelagstift-integodbokföring ochskyldiges om
härifrån. Eftersom måletavvikelseföreskriveruttryckligenningen

kammarrätten den skattskyl-1990 fannföreförhållandenavsåg att
stå i god redovis-kunde strid medinteredovisningdiges anses

uttryck i BFN:s På grundtill uttalande.komsåsom dennaningssed
uttrycklig inågon bestämmelse KLfannsdå det inteochhärav som

medgavs detutgifterna yrkade avdraget.aktiveringkrävde av
anskaffningsvärdet, regler-ansåg såledesKammarrätten att trots att

frikoppladesubstansminskning :från redovis-ärföravdragna om
bestämmas tillämpning godskulle medhandi förstaningen, av

Skatterätten, meddelade denMellankommunalaredovisningssed. som
enligt vaddetanfördekammarrätten överklagade domen,till att som

valfrihet för den skatt-doktrinen i och för sig förelåguttalats i
exploaterings-aktiveraskyldige vid beskattningen antingenatt

måste enligtEmellertidkostnader eller dra dem omedelbart.att av
överensstämmelse medträffas imening det valskatterättens som vara

godskatterättens synsätt,redovisningssed. Vad händer, medgod om
omedelbart kostnads-tillåter såväl aktiveringredovisningssed som

god redovis-åberopandeskattskyldige, underavdrag denKan av
och vidräkenskapernaiolika redovisningsmetoderningssed, välja

beskattningen
Regeringsrätten be-överklagades tilldomKammarrättens men

skatte-ochSlutsatsen kammarrättensåterkalladessvären avsenare.
tillgångar försådanaföranskaffningsvärdetbör blidomarrättens att

förfrikopplade, reglerfrån redovisningenanvisar särskilda,vilka KL
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värdeminskningsavdrag eller motsvarande avdrag, ändå skall beräk-
enligt god redovisningssed det inte finns någon uttrycklignas om

skatteregel föreskriver beräkning. Frikopplingen skersom en annan
därmed så i skede, nämligensäga först avdragetsatt ett närsenare
storlek skall bestämmas.
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resultaträkning,ochbalansräkningpåExempel
efterföre ochARL,tillförslagetenligtupprättade

skattelagstiftningeniändringarföreslagna

förresultaträkningarochbalans-exempelFöljande avser
Exempleträkenskapsåret 1997.förKommittéhundenAktiebolaget

åskåd-föroch harföretag upprättatsautentiskt attfrånutgår ett
effekterskattemässigaderedovisningsmässigadesåvälliggöra som

ÅRL ändringartillvåra förslagochtillförslagetföljdenblir avsom
gällandedagiNuvarande reglerMedskattelagstiftningen.i avses

iförslagensyftarförslagetEnligtrubrikenmedanSkatteregler
följerresultaträkningarnabalans- ochEfterdelbetänkande.detta en

detochresultatetredovisningsmässigadetmellanavstämning
delfastställs huravstämningenGenomskattemässiga. stor av

kan delasmedelutdelningsbara attut utanbolagets som
28tillämpas skattesatsexempletIutlöses.utdelningsspärren en

procent.
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BALANSRÄKNING KOMMITTEHUNDENFÖR AB

TILLGÅNGAR

Nuvarande regler Enligt förslaget

1997 1996 1997 1996

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 7 203 176 659 4637 7 203 176 6597 463
Maskiner 99 869 194 366 99 869 194 366
Inventarier 831 855 1 131 974 831 855 1 131 974

8 134 900 8 985 803 8 134 900 8 985 803

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 7 400 060 60 060 400 0607 60 060
Långfristiga fordringar 120 000 135 000 120 000 135 000

7 520 060 195 060 7 520 060 195 060

Summa anläggnings-
tillgångar 15 654 960 9 180 863 15 654 960 9 180 863

Varulager

Varor under tillverkning 3971 483 1 312 538 397 4831 1 312 538
Färdiga 312 538 689 343 312 538 689 343varor

1710 021 2 001881 1710 021 2 001881

Fordringar

Kundfordringar 548 736 463 742 548 736 463 742
Fordringar på koncern-

företag 598 139 0 598 139 0
Övriga fordringar 72 948 197 482 72 948 197 482
Förutbetalda intäkter och

upplupna kostnader 162 264 119 382 162 264 119 382
382 087 780 606 3821 1 087 780 606

bankKassa och 71 527 161 754 52771 161 754

Summa omsättnings-
tillgångar 3 163 635 2 944 241 3 163 635 2 944 241

tillgångar 818Summa 18 595 12 125 104 18 818 595 12 125 104
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AVSÄTTNINGAREGET KAPITAL, OCH SKULDER

Enligt förslagetNuvarande regler

1997 19971996 1996

kapitalEget

Aktiekapital 800 000 800 000 800 000 800 000
Reservfond 170 000 170 000 170 000 170 000
Balanserat resultat 279 856 -18 589 499l 771 436 9041
Årets vinst 035 301 0181 1 445 l 064 251 054 5951

2 285 157 1 969 856 3 805 750 3 461 499

Obeskattade reserver

Avskrivningar plan 963 860 227 677l 0över 0
Periodiseringsfond 830 000 420 000 0 0
SURV 318 075 424 050 Q Q

2111935 2 071727 0 0

Avsättningar

Avsättning för latent skatt 0 0 591 342 580 084

Skulder

Skulder till
3kreditinstitut 239 584 789 00111 11 239 584 3 789 001

987Leverantörskulder 189 263 966 189 263 987 966
koncemföretag 60 318 60 318Skulder till 60 318 60 318

Skatteskulder 211 889 230 765 211 889 230 765
Övriga 41 852skulder 75 993 75 993 41 852
Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 22 644 456 644 456 2 973 6199732 619
503 14 421 503 8 08314 421 5218 083 521

Summa kapital,eget
avsättningar och
skulder 18 81818 818 595 595 12 125 10412 125 104
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resultat 1996:Avstämning balanseratav

regler -18 589Enligt nuvarande
Utgående obeskattade för 1996 2 071 727reserver
Utgående skatt på obeskattadelatent reserver

084för 1996 -580
1996:Korrigering för förändring under

obeskattade -50 208Förändring reserver
058Förändring latent skatt 14

Utgående balanserat resultat enligt förslaget 436 9041

balanserat resultat 1997 enligt förslaget:Avstämning av

Ingående balans 1 436 904
1997 -720 000Utdelning utbetald

Överfört resultat från 1996 054 5951
Utgående balanserat resultat enligt förslaget 771 4991

årets vinst enligt förslaget dvs fritt kapitalI balanserat resultat och eget
vinster inte kan delasingår obeskattadeäven utanut attsom

utdelningsspärren utlöses För fastställa hur mycket kan delasatt utsom
skattekonsekvenser måste avstämning fritt kapitalgörasutan mot egeten

efter dispositioner vidare nedan.skattemässiga se

1997Avstämning obeskattade 1996av reserver:

plan 963 860 227 677Avskrivningar 1över
Periodiseringsfond 830 000 420 000

075 424SURV* 318 050
2111935 2071727

28%:Latent skatt
Utgående balans latent skatt 591 342 580 084
Förändring under året +11 258

Ökning kapital 520 593 491 6431 1eget
Förändring +28 950

000 kronor, upplöses enligt följande plan:* Ursprungligt belopp, 795

Upplösning Bolçfört värde

20% 159 000 636 000-95tax
13,33% 105 975 530 025-96tax
13,33% 105 975 424 050-97tax
13,33% 318-98 105 975 075tax
13,33% 105 975 212 100-99tax
13,33% 105 975 106 125-00tax
13,35% 106 125 O-Oltax
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KOMMITTEHUNDENRESULTATRÄKNING FÖR AB

Enligt förslagetNuvarande regler

1997 1996 1997 1996

Nettoomsättning 9 423 514 10 649 0719 423 514 10 649 071
varulager -683 923Förändring -683 923 950 294 950 294

Övriga externa
084kostnader -3 084 740 -3 376 489 -3 740 -3 376 489

Personalkostnader -2 296 355 -2 363 826 -2 296 355 -2 363 826
Avskrivningar materiellaav

anläggningstillgångar 289 646 289319 332 646 319 332

Rörelseresultat 2 068 850 639 130 2 068 850 639 130l 1

87 726 491Ränteintäkter 157 87 726 157 491
902 -484 691Räntekostnader -735 -735 902 -484 691

efter finansiellaResultat
674 311 9301 420 l 420 6741 1 311 930poster

Bokslutsdispositioner

263Avskrivningar plan 263 817 817 O Oöver
Avsättning till

-420 000periodiseringsfond -410 000 0 O
975 105 975Upplösning SURV 105 0 Oav

466 261 722före skatt 1 380 1Resultat 1 420 674 311 9301

-345 165 -243 277på årets resultatSkatt -356 423 -257 335

Årets 064vinst 1 251 1 054 595l 035 301 445l 018

latent skatt medSkatt pâ årets resultat enligt ingårI förslaget även
för 1997 1996.11 258 kronor och 14 058 kronor för



SOU 1995:43Bilaga 2156

och det skattemässigaredovisningsmässiga resultatetdetmellanAvstämning
balansräkningen och enligtmedel enligtutdelningsbaramellansamt

deklarationen

Förändring1996
året Ackum.under

491 499054 595 2lresultat efter skattRedovisat
Återföres 08414 058 580latent skatt

071 583068 653 3skatt lföre latentResultat

reserveringarSkattemässiga

817 227 677263 -1planAvskrivningar över
garantiutgifterFramtida
substansminskningFramtida

000 -420 000-420Periodiseringsfond -97tax
-424 050105 975SURV

Ersättningsfond
Säkerhetsreserv

999 856018 445reserveringar 1skattemässigaResultat efter

över-understigervärdeSkattemässigt
värdebokfört

Varulager
Pågående arbeten

försäkringsföretagiPlaceringstillgângar
kreditinstitutiVärdepapper

8569991 018 445medelUtdelningsbara

720 000utdelningFöreslagen

Ãterföres

243 277Inkomstskatt
kostnaderavdragsgilla

skattepliktiga intäkter

7222611Taxerad inkomst

Enligt förslaget:balansräkningEnligt
436 9041resultatBalanserat

Årets 054 5951vinst
491 4992

regler:NuvarandebalansräkningEnligt
-18 589resultatBalanserat

Årets 018 4451vinst
999 856
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Förändring9971
året Ackum.under

2 835 750064 2511efter skattRedovisat resultat
258 591 342llskattAterföres latent

3 427 092075 509lskattResultat före latent

reserveringarSkattemässiga

-963 860263 817planAvskrivningar över
garantiutgifterFramtida
substansminskningFramtida

-318 075105 975SURV
-420 0000Periodiseringsfond -97tax

000 -410 000-410-98Periodiseringsfond tax
Ersättningsfond
Säkerhetsreserv

1315 157reserveringar 035 3011skattemässigaefterResultat

över-understigervärdeSkattemässigt
värdebokfört

Varulager
Pågående arbeten

försäkringsföretagiPlaceringstillgångar
kreditinstitutiVärdepapper

301 1 315 157l 035medelUtdelningsbara

utdelningFöreslagen

Ãterföres

165345Inkomstskatt
avdragsgilla kostnader

intäkterskattepliktiga

4663801Taxerad inkomst

Enligt förslaget:balansräkningEnligt
4997711resultatBalanserat

064 2511vinstArets
835 7502

Nuvarande regler:balansräkningEnligt
279 856resultatBalanserat
035 3011vinstArets
315 1571
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Bilaga 3

@

Kommittédirektiv ggg
w

Dir. 1991:71

Översyn redovisningslagstiftningenav

Dir. 1991:71

1991-08-22Beslut regeringssammanträdevid

Åsbrink.samrådStatsrådet efter med statsrådetGöransson anför

Mitt förslag

allmänEn kommitté för redovisningslag-tillkallas göra översynatt en av
kommitténstiftningen. huvuduppgift för börEn vilka lag-övervägaattvara

påkalladeändringar åtgärder föroch andra är lagstiftningenattsom anpassa
redovisningsområdet såvältill den i Sve-snabba utveckling ägt rumsom

däremot interige bör kommitténs uppgiftinternationellt. Det attsom vara
föreslå har direktsådana samband med de förhand-lagändringar ettsom

pågår.för närvarandelingar EES-avtalett somom

Kommittén bl.a. följandebör vidare frågor.ta upp

Vilka tillgodose detsyften redovisningslagstiftningen Finnsskall exem-
pelvis beskatt-sambandet redovisning ochanledning mellanomprövaatt
ning

Är delsden redovisningslagstiftningcn inuvarande uppdelningen en ge-av
ändamålsenlignerell bokföringslag, olika associationsrättsliga lagardels

eller bör formell struktur övervägasen annan

ramverkl vilken utsträckning bör lagstiftningen ha karaktär ett somav
fylls normgivning slagut annatav av

sådan kompletterande normgivning skerVilka principer bör gälla för som
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redovisningsområdetolika expertorganrekommendationer avgenom

från bindandeavvikelse reglervidfinnasbörsanktionsmöjligheterVilka
redovisningsområdetandraoch normer

Bakgrund

författningen redovisnings-centraladen1976:125 ärBokföringslagen
och därförredovisningslag upptar ettgenerellfungerarområdet. Den som

jordbruksrörelse i vissaförundantagmedregelsystemgrundläggande som,
§bokföringslagen således bl.a.ärEnligt 1företag.allaförfall. är gemensamt

bokföringsskyl-föreningarekonomiskaochhandelsbolagaktiebolag.alla
§§4-10löpande bokföringfullgörasskallBokföringspliktendiga. genom

Årsbok-11-21 §§.årsbokslutmedräkenskapsår avslutas ettvarjeförsom
balansräkning. Resultaträkningenochresultaträkningbeståslutet skall av

kostnader underi rörelsenochintäktersamtligaredovisasammandragskall i
förhållanden till-rörelsenstillhänsynmedlämnaräkenskapsåret samt en
har uppkommit.resultaträkenskapsåretsredovisningför hurfredsställande

tillgångarsamtligarörelsensredovisasammandragiskallBalansräkningen
utgång,räkenskapsårets s.k.denvidi rörelsenkapitalskulderoch egetsamt

skall dessutom läm-balansräkningenochresultaträkningenbalansdagen. 1
omständigheterangivnavissa närmareupplysningaroch avuppgifter omnas

ställning.ochresultatrörelsensbedömaförbetydelse att
officiellabokföringsskyldigsbokföringslagenårsbokslut iMed enavses

skyldighetföretagensfråga attredovisning. loffentliga avgeinte ommen
i aktiebolagslagenbestämmelserfinnsårsredovisningredovisningoffentlig

föreningar och lagenekonomiska1987:6671975: 1385. lagen om
företag.vissaiårsredovisning1980:1103 m.m.om

års-består aktiebolagsaktiebolagslagen etti kap.llEnligt bestämmelser
förvaltningsberättelse.ochbalansräkningresultaträkning,redovisning av

förlust- harvinst ellerrörelseresultatet-hurbelysaskallResultaträkningen
räkenskaps-ställning vidbolagetsskallBalansräkningeituppkommit. ange

vissa för-uppgifterlämnasskallförvaltningsberättelsenutgång.årets l om
Sådana bolagbalansräkningen.ellerframgår resultat-intehållanden avsom

förvaltningsberättelsentillskallauktoriserad revisorhaskyldigaär attsom
kapital-finansiering ochbolagetsfinansieringsanalys.foga s.k. angersomen

också delårs-skallSådana bolagräkenskapsåret.underinvesteringar avge
koncernredo-skalli koncernmoderbolagföreskrivsVidare att avgerapport.

koncernbalansräkning.ochkoncernresultaträkningbeståendevisning av
fullständigainnehåller inteårsredovisningreglerAktiebolagslztgens om
ställetfylls iDeredovisning.offentliga utaktiebolagsbestämmelser avom

förgäller ävenbokföringslagenibestämmelsernadetaljeradede sommera
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förhåller sig beträf-detPå motsvaranderedovisningen. sättoffentligaden
aktiebo-i 11 kap.årsredovisningföretagsformer. Reglernaövrigafande om

för-ekonomiskalagenimotsvarande bestämmelsernaoch delagslagen om
därförföretag kan sägasi vissaårsredovisninglagenoch ieningar m.m.om

årsbok-bestämmelserbokföringslagenskomplement tillfungera omsom
slut.

Även detaljbestämmelseråtskilligainnehållerbokföringslagen omom
betydandeden iharårsbokslutetbokföringen ut-löpande ochbåde den

så-hänvisar lagenavseendenväsentligaramlag. Ikaraktärsträckning av
§ bokförings-föreskrivs i 2Bl.a.god redovisningssed. atttill begreppetlunda

redovis-godmedöverensstämmerfullgörasskall sättskyldigheten som
förar-redovisningssed skall enligt lagensfastställande godVidningssed. av

kvalitativtförekommande praxis hostill faktiskthänsynbeten tas enstor en
148.1975:104,prop.bokföringsskyldigakretsrepresentativ s.

vadfrågaauktoritativa besked itillgodose behovetbl.a.syftel omatt av
år förar-bokföringsnämnden 1976. Iredovisningssed inrättadesgodärsom

uttalan-desammanhangetdet148 framhölls i1975:104, attprop.betena s.
redo-expertisenverksammateoretisktpraktiskt ochdengörsden avsom

godbegreppetför innebördenbetydelsegivetvis harvisningsområdet stor av
Sverigesexpertis nämndes denexempel dennaredovisningssed. Som av

och För-BörskommittéNäringslivetsadministreradelndustriförbund
FAR. ansågs emellertidDetAuktoriserade Revisorer FAReningen ange-

bokföringsnämndenockså allmännaföreträdare för detläget genomatt
redovisnings-vad godpåverka ärbedömningentillfälleskulle att somav

frågorinflytande hurförutsattes komma stortNämnden ettatt omsed.
uppgift försituationer. Enolikaredovisningssed skall bedömas igod annan

den ständiga utvecklingenbakgrundnämnden att mot re-avvaraangavs
utforma vadhänsyn härtillmeddovisningsområdet praxis och somanpassa

redovisningssed.godär
instruktion harenligt sinBokföringsnämnden myndighet,statligär somen

bok-redovisningssed i företagensfrämja godutvecklingenuppgifttill att av
sittråd inomallmännaoffentliga redovisning utarbetaochföring attsamt

Nä-utsträckningoch i vissredan FARansvarsområde. Som harnämnts även
redovisningsområ-rekommendationerBörskommitté utfärdatringslivets

det.
Sve-FAR ochÅr bokföringsnämndenbildade samt1989 staten genom --

uppgiftskall ha till att ut-lndustriförbund ettriges gemensamt somorgan
s.k. publikavissaför större,gällaredovisningsnormer bördeveckla som

i sinstiftelse, styrelsedärvidinitiativtagarna bildadeDe varsföretag. tre en
redovisningsrådet. med redo-l ochsärskilt atthar ett expertorgan,utsetttur

Näringslivetssåväl FARpåbörjat sin harhar verksamhetvisningsrådet som
redovisningsområ-rekommendationerupphört utfärdaBörskommitté att
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det. Också bokföringsnämnden avsågs kunna i princip upphöra med att ut-
färda rekommendationer frågoravseende direkt sikte de publikatarsom
företagen. Någon inskränkning i bokföringsnämndens auktoritet som norm-
bildare redovisningsområdet har däremot inte varit avsedd se prop.
198889:150, bil. LU36.

En allmän redovisningslagstiftningenöversyn av

Den gällande bokföringslagen kom till år 1976lagstiftning ochnu genom
har årenunder därefter genomgått någrainte ändringar.omfattandemera
Samtidigt har snabb och dynamisk utveckling redovisningsom-ägten rum
rådet. Denna utveckling har drivits fram såväl företagen själva revi-av som
sorskåren och de ålagts åtagiteller sig normbildande roll. Enorgan som en
omfattande allmän debatt redovisningsfrågor förekommit. kanhar Detom
också konstateras företagens årsredovisningar i annorlundadagatt utser

fåroch del uppmärksamhet vad år sedan.större än fallet för 15av en som var
Utvecklingen har inneburit begreppet god redovisningssed i bokförings-att
lagen i flera avseenden har förändrats sedan bokföringslagen kom till. Det

ocksåär mycket talar för praxis i vissa fall inte helt överensstämmerattsom
med bokföringslagens regler.

Den svenska normgivningen redovisningsområdet fristå-kan inte ses
frånende omvärlden beroende den internationella utvecklingen.ärutan av

Om den svenska redovisningslagstiftningen frånavviker vadmycketalltför
fårgäller i andra jämförbara länder, det på svenskabåde degenomslagsom

företagens påkonkurrenskraft och utländska företags vilja investera iatt
vårt land. Mot bakgrund härav har riksdagen i avseende, nämli-särskiltett

beträffande bokföringslagens bestämmelser goodwill.avskrivninggen om av
förklarat utgå från redovisningsrådetsig så befinns motiveratatt tarom er-
forderliga förinitiativ ändring bet.bokföringslagen ståndtillatt en av
198990:LU18. Frågan har med bestämmelsernagöra koncernredo-att om
visning, område svenska redovisningsreglernadär de knapphändigaett är
och behovet internationell samordning är särskilt stort.av en

Flera bl.a. den världsomfattande International Accounting Stan-organ,
dards Committee ISAC, verkar för internationell redovis-samordning
ningsområdet. Inom EG bolagsrättenshar omfat-område utarbetats ett
tande regelverk med viktiga inslag redovisningsnormgivning. fjärdeEttav
bolagsrättsdirektiv årsredovisningmed regler sjundeår Ett1978.om antogs
bolagsrättsdirektiv med regler koncernredovisning år 1983. Deom antogs
förhandlingar pågår EES-avtal försett och i Sverige deltarvilkasom nu om
med utgångspunkt i bl.a. dessa direktiv. Det skulle nödvändigtblisannolikt

direkt följd sådantatt avtalett svenskasom göra vissa i denen ändringarav
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redovisningslagstiftningen. kommitté,lagändringar särskildDessa har en
aktiebolagskommittén 1990:08, fått utarbeta förslag till.i uppgiftJu att
Oavsett arbete, avseende tordeaktiebolagskommitténs i detta närmastsom
innebära till EG-rätten området, finns det behovminimianpassning etten

fråganbrett vad denmodernisera ochreglerna överatt att ta ettav omgrepp
ökade vårinternationaliseringen bör föranleda i fråga redovisnings-egenom
lagstiftning. och FN redovis-OECD bedrivs arbete rörandeOckså inom ett
ningsnormer. fast vissa fö-lagt riktlinjer för internationellaOECD bl.a.har

min bedömning vårinformationsgivning. Enligt anpassningärretags aven
lagstiftning utvecklingen såväl utanför EGinternationella inomtill den som

sikt ofrånkomlig.
Behovet redovisningslagstiftningen uppmärksam-haröversynav aven

skrivelse Dnrtill justitiedepartementet 90-bokföringsnämnden imats av en
2074. bokföringsnämnden medI skrivelsen föreslår utredning tillsättsatt en
uppgift redovisningslagstiftningen. En-genomföra allmän översynatt aven

utredning bl.a.ligt nämnden sådan ställning till vilka syftenbör ta somen
skall tillgodose ochföretagens behovet förändringar iredovisning främst av

Nämnden ocksålagstiftningens struktur. utredningen börformella attanser
anpassning den svenska lagstiftningenlägga fram förslag till vadav somom

föreslår bokföringsnämnden i bok-gäller inom EG. vissa ändringarVidare
föringslagen normgivandei precisera ställning redovis-syfte att organs
ningsområdet.

remissbehandlats.skrivelse har antalBokföringsnämndens Ett stort re-
det behövsuppfattningen allmänmissinstanser biträder översynatt re-en av

förslag iNämndens övrigt fåttdovisningslagstiftningen. har blandatett mot-
tagande remissinstanserna.av

bokföringslagenpåpekat harSom och redovisningsreglernajag redan har
lagstiftningen varit i underi den associationsråttsliga oförändradesettstort

många snabb ochår. internationelltsåväl inom landetSamtidigt har ensom
redovisningsområdet. Jag därföri sak betydande utveckling ägt anserrum

redovisningslag-tiden svenskaför allmän denär översynatt nu mogen en av
arbeten medstiftningen. pågår övrigt redanl Finland och det förNorge

redovisningslagstiftningen.översyn av
redovisningsrådet i maj 1991Jag vill ocksåi detta sammanhang nämna att

koncernredovisning.har tagit fram Iutkast till rekommendationett enom
rådet91-1389 har redogjortsärskild dnrskrivelse till justitiedepartementet

förhåller sig till dagensför hur irekommendationen olika hänseenden
ifrågasättasPå detsvenska redovisningslagstiftning. flera kanpunkter om

med gällande lagreglerden föreslagna rekommendationen stämmer överens
fråga grundläggande tankegång iområdet. såDetta gäller iäven om en

lagstiftningen koncernredovisningen princip skalli utgöra ettatt sam-som
redovisningshandlingar. Vadmandrag de enskilda koncernbolagens somav
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vad jagbekräftar redan har fram-skrivelseredovisningsrådetsanförts ihar
utredningsbehovet.beträffandehållit

jagförordar kommitté till-anfört attharvad jagbakgrund enMot nuav
redovisningslagstiftningen. En huvuduppgiftför översynkallas göraatt aven

till den utveckling harlagstiftningenbörkommitténför somatt anpassavara
Kommittén bör dock inte haomvärlden.iochSverigeområdet iägt rum

sambanddirekt på-medharlagändringarföreslå deuppgifttill nusomatt
min mening detEnligt ärEES-avtal.förhandlingargående ett meraom

skyndsamtutföras ochmåsteuppgift,dennaändamålsenligt somsomatt
får slutföras aktiebolags-aktiebolagsrättslig kompetens,särskild avkräver

kommittén hainskränkning bör frihetfrån denna storkommittén. Bortsett
behövs föråtgärderandraoch attlagändringarföreslå sådana som enatt

Någraredovisningslagstiftning. allmänna rikt-fungerandeför framtiden väl
påkallade.inte I det följandejag därutöverutredningsarbetetlinjer för anser
jag kommitténpunkternågra attpekajag dockkommer ansersomatt
underlag för sitt arbeteytterligarefåFöruppmärksamma.särskilt bör att

framförtssynpunkter i bokfö-desigtillgodogöravidarebör kommittén som
remissyttranden avgivitsdeochskrivelsenyssnämndaringsnämndens som

tidigare nämnda skrivelsendendelkommitténDärjämte bördäröver. ta av
arbete pågår inomdetresultatetföljaredovisningsrådet ochfrån somavupp

koncernredovisning.rekommendationrådet utarbetandetmed omav en

utredningsuppdragetNärmare om

huvuduppgift för kommitténanfört bör detjag har attSom envaranyss
redovisningslagstiftningen till den utvecklingochmoderniserasöka anpassa

internationellt. Enligt min mening ärsåväl i landethärhar ägt somsom rum
frå-flera grundläggandetillställningdärvidkommitténdet naturligt taratt
till-redovisningföretagensskallolika syftenföljande. Vilkadäriblandgor.

redovi-affärshändelsergälla Skallskallvärderingsprincipergodose Vilka
sub-formell uppläggningtillellerekonomisk effektmed hänsyn tillsas
medhörlösasproblemsärskildaf0rm Hur bör destance som sammanover

datoriseringbokföringens
den gällersärskiltfråga vill kommentera ärjagviktigEn somsomannan

års-har företagensSverigebeskattning. lredovisning ochsambandet mellan
också beskattningen,förunderlagtjänatredovisningar traditionellt ettsom

det antaletminst förinteåtskilliga fördelar,tvivel har storautansystem som
Storbritannien och För-Danmark,länder,andramindre företag. l flera t.ex.

vårderingsreglersärskildavissa fallemellertid itillämpasStaterna,enta
företagsbe-reformeradedenbeskattning. lför företagensgrundm.m. som
redovisningkopplingen mellanharden juli 1990infördes 1skattning som
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till grund för refor-och beskattning proposition liggerdenbevarats. I som
Åsbrink frågan alltmeranförde har uppmärksammatsstatsrådet att un-men

ingåendekunnat underder hade behandlastid intedenattsenare meramen
ifrågavarande finnas anledningdet lagstiftningsarbetet. Det kunde därför att

prop. 198990:110belysning frågani det tasystemet senare s.uppav nya
517.

anfört bör analyserakommittén1 enlighet harmed närmarevad jag nu
redovisning framfrågan och beskattning läggasambandet mellan samtom

föranleder.de förslag analysensom
bokföringslagen inte avvikandei gällerDe bestämmelser finns omsom

Sådanamed stöd avvikandei eller lag.bestämmelser har meddelats av annan
försäkringsrörelselagen 1982:713 och försäkringsrö-bestämmelser finns i

bankrörelselagen 1987:617i och bankrörel-relseförordningen 1982:790,
andrai flera författningar. Bestämmelsernaseförordningen 1987:647 samt

vissa fall efter samrådi med bokförings-innebär bl.a. finansinspektionen,att
för försakringsföretagfår föreskrifter och bankinstitutnämnden, meddela

eller kompletterar bestämmel-bokföring redovisning överoch tarsomom
kan vidareInspektionen likhet vad gäl-i bokföringslagen. -i medserna som

bokföringsnämnden områdepå all-ler enligt sitt utarbetainstruktionen för v
Finansinspektionenråd redovisningsfrågor. bildatsharimänna genom en

försäkringsinspektionen och bankinspektionen. Finans-sammanslagning av
tillhandahålla bokföringsnämndens kanslifunktioninspektionen skall även

prop. NU44.199091:177,
fråganskäldet över bokföringslagenEnligt min mening finns att se om

tillämpningsområde för såän närvarande, antaletkan vidare sär-attettges
Kommittén börpå området minskar. därvid i första handregleringar över-

framtiden hai redovisningsregler för ban-det motiverat ävenväga år attom
frånavviker vad gäller för företag i all-försäkringsföretagker och somsom

också översiktligt belysa vilkamänhet. I bör kommitténdet sammanhanget
redovisningen inom denkonsekvenser kommadess förslag kan förattsom

offentliga sektorn.
finns, jag tidigareBestämmelser från bokföringslagenavviker somsom

1979:141. Kommittén börhar berört, jordbruksbokföringslagenockså i
särskild bokföringslag föri vad mån det alltjämt finns behovöverväga av en

vissa fall jordbruksrörelse.av
ramlagstift-karaktärBokföringslagen betydande utsträckninghar i av

god redovisnings-avseenden tillning. Lagen hänvisar i väsentliga begreppet
redovisningslagstiftningenfråga månsed. En kan ställas i vad ävenärsom

normgivning.framgent bör ha karaktär ramverk fylls utett av annansomav
fortlöpande lagfästa de principernaturligtvis teoretiskt tänkbartDet är att

bör gälla vid varjeiutvecklar sig i praxis eller övrigt ansersom som man
emellertid hävdatssärskilt tillfälle. l den svenska debatten har tvärtom att
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många detaljregleralltför ochinnehållerharlagstiftningredan den nusom
överväga detbör närmareKommitténtillämpa. omsvårdärigenom är att

i redovisningslagstift-detaljreglerinslagetökaellerminskaskäl avfinns att
särskilda ellerrekommendationer organtill annanförhållande aviningen

sammanhanget bör ocksådetIområdet.pånormgivningkompletterande
hänvisar till begreppet godbokföringslageniregler somdeövervägas om

hänsyn tillmed utvecklingenutformninglämpligfåttharredovisningssed en
redovisningsområdet.praxisav

påuppdelad dels generelllandvårtiRedovisningslagstiftningen är en
i aktiebolagslagenredovisningsbestämmelsersärskildadelsbokföringslag,

internationell anpassningVidlagstiftning.associationsrättslig enoch annan
inte givetmeningmin dennaenligtdet attredovisningslagstiftning ärvårav

Frågan har berörts ibehållas.börlagstiftningenstruktur i en rap-formella
utarbetats professor Göstaharuppdragbokföringsnämndens avpåport som

årsredovisning,för oktoberEG:stillanpassningSvenskKedner normer
fråga förutsätt-denna övervägsnaturligtdet attmeningmin år1989. Enligt

fråga,denna liksom i övrigtibörKommitténsammanhang.dettaningslöst i
bedrivs i aktiebo-arbetedetinformeradhålla sig somdå erfordras,det om

lagskommittén.
1989 redovisningsrådet.årtillkomstenföregående berörthar i detJag av

deredovisningsrådet fördelarstorabildamotiv förväsentligtEtt var somatt
med förankring dehosauktoritativthadet innebär gemensamt organatt ett

särskild kompetens och särskiltharredovisningsområdetintressenter som
1988892150,se bilagaföretagpublikairedovisningenförintresse prop.

sådantfördelansågs det ettminst attLU36. Inte genom organmanenvara
står på området.till budsde knappabättre kan till expertresurser somta vara

gjordes vissa uttalandenbildadesredovisningsrådetsamband medl av-att
framtida verksamhet.bokföringsnämndensredovisningsrådets ochseende
frånnormgivning privata rättssub-hurändå oklartsig detDet har visat äratt

normgivning.offcntligrättsligjekt samordnas medkan
redovisningsområdct skallpånormbildningenhurfråganJag attanser om

råda mellan de olika normgi-börkompetensfördelningtill och vilken som
föremålbör bli förredansådan vikt sakenvande är att ennuorganen av

förutsättningslöst analysera frå-därförbörgranskning. Kommitténnärmare
losning.tilloch lämna förslag engan

förbör gällade villkori frågaökad klarhetskapaFör norm-somatt om
spörsmåletvidareredovisningsområdet kommitténbörbildningen ta upp

redovisningenfördebör tillkommarättsligvilken somstatus normersomom
skall hamån normgivningendvs. i vadlagstiftningen,utfärdas vid sidan av

råd. Kommitténallmännaenbartföreskrifter ellerbindandekaraktär avav
bokfö-betydelse det harvilkenbl.a.sammanhangetbör i det överväga att

redovisningsrå-nybildademedan detmyndighetstatligringsnämnden år en
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offentligrättsligtnågotdet inte är organ.
fråganbör överväga ärsärskiltspörsmål kommitténYtterligare ett som

frånvid avvikelsetillgripaspåföljder kunnabörslagolikavilka somavom
många andratillförhållandehariSverigeandraochreglerbindande normer.

ochefterlevnad,redovisningsreglernasoffentlig kontrollländer avsvagen
tillinskränker sigreglerfrån dessavid avvikelsesanktionerlagstiftningen om

skattebrottslagen.ochbrottsbalkenstraffstadganden ihållnavissa allmänt
falli varjeså detutformatpåföljdssystemet attmening börminEnligt vara
böruppdragetdelI dennaländer.jämförbarai andraäninte är avsvagare

redovis-ochnormgivningundersökningsig denbegagnakommittén avav
docentutarbetats1991:1några länder BFNs Rapportningspraxis i avsom

Rundfelt.Rolf
förvaltningsärendenfrånregeringenbefriaarbetet medled iSom attett

tillgång tillEuropakonventionens kravvår lagstiftning tilloch anpassa
också55 kommitténbörbil. 2199091:100jfrdomstolsprövning s.prop.

enligt redo-dispensärendeniinstansordningennuvarandedenöverväga om
då på ärenden enligtbl.a.tänkerbehöver ändras. Jagvisningslagstiftningen

stycket bok-§ tredje fjärdeoch22sjätte stycketfjärdeoch§ andra12 samt-
tillställningkommittén ävensammanhanget börl det taföringslagen. aven

räken-framställninggjordRevisorssamfundet attSvenskaochFAR om
Dnr 91-dispenssärskildändras visst sättskull kunna utanskapsåret

1750.

Övrigt

denberörts överlägga medfrågori flertalet debörKommittén somav
följa det arbetei Norgehar tillsattsutredning samtmotsvarande somsom

framlagt kommittéförslagnyligengrundvalFinlandpågår i ett om re-av
med aktiebolags-kontaktocksådovisningsfrågor. Kommittén habör nära

dess arbete tillresultatet1990:08 blivandeJu och lägga detkommittén av
kommittén beaktabörVidareförslag.sina överväganden ochförgrund egna

A 1991:A medarbetedet arbetsgruppenutförts upp-resultatet som avav
redovis-personalekonomiskaförslagutarbeta till lagregleringdrag att av

ningar.
1993.decemberldenUtredningsuppdraget bör föreslutförtvara

1984:5 kommittéertilldir.direktivbör beakta regeringensKommittén
utredare.särskildaoch

Hemställan

regeringen be-jaghemställertillhänvisning vad jag atthar anförtMed nu
justitiedepartementetförchefenmyndigar
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tillkalla kommitté med högst ledamöter omfattad kommitté-att treen av-
förordningen 1976:119 med uppdrag redovisnings-göra översynatt en av-
lagstiftningen,

ledamöterna ordförande,att utse att samten av vara
besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeatt experter, annatom

kommittén.

Vidare jaghemställer regeringen beslutar kostnaderna skall belastaatt att
andra huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen till föredragandensansluter sig överväganden och bifaller
hans hemställan.

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv
ww

w

1992:19Dir.

redovisningslagstift-Tilläggsdirektiv för översynen av
ningen

Dir. 1992:19

1992-02-13vid regeringssammanträdeBeslut

Statsrådet anför.Lauren

Mitt förslag

för redovisnings-har tillkallatsDen kommitté göra översynatt en avsom
redovis-förslag till de lagändringarframlagstiftningen skall läggaäven

ningsområdet vid harmonisering med dekrävaskommer att en normersom
Kommittén skall redan sina nuvarandeinom EG. enligthar utvecklatssom

ställning. riktlinjer förbokföringsnämndcns Härdirektiv utreda ges nyanu
det arbetet.

Inledning

dåva-bemyndigade22 augusti l99l regeringen denbeslut denGenom
tillkallajustitiedepartementet kommitté förrande chefen för att att seen

huvuduppgiftKommitténsredovisningslagstiftningcn dir. 1991:71.över
påkal-åtgärder ärskall vilka lagändringar andraöverväga ochatt somvara

utvecklinglade för ägtlagstiftningen till den snabbaatt som rumanpassa
skallredovisningsområdet internationellt.såväl Däremoti Sverige som

direktharföreslå lagändringarkommittén enligt sina direktiv inte de ettsom
uppgift ligger i ställetsamband med den integrationen.europeiska Denna
kommittén bl.a. över-Aktiebolagskommittén dir. 1990:46. skallVidare

normgivningkompletterandesådanvilka principer bör gälla förväga som
redovisnings-sker rekommendationer olika expertorgansom genom av

området.

EGAnpassningen till regelverket inom

föreslåfått lagändringardeAktiebolagskommittén har i uppdrag att
Sveriges före-område tillbolagsrâttcns hänsynkommer krävas medattsom
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består rättsakter,tolvstående åtaganden bolagsrättEG. EG:sgentemot av
rättsakterdirektiv. dessa rörförordning och elva Av treutgörssom av en

bolagsråittsdirektivet be-redovisningsfrågor. gäller fjärdedirektiv Detta som
innehåller reglerårsredovisning, bolagsrâittsdirektivetsjundehandlar som
behandlar redo-bolagsrättsdirektivetkoncernredovisning elftesamt somom

påbörjat medarbetet över-Aktiebolagskonrmittén harvisning i filialer. att
rcdovisningslagstift-i den svenskaförändringar erfordrasvilkaväga som

innehållet direktiv.ningen grund i dessaav
denvid utformningenfördelEnligt min mening detär nyaavmanen om

enligtredovisningsonrrådet till vad krävshänsynkanlagstiftningen ta som
dettasammanhang. Tillså i endaövervägandena kan skeEG-rätten, ettatt

motsvarandeområdet förinte endast bolaggällerkommer EG:s regleratt
Enbolagsformer.för vissa andraaktiebolagetdet svenska ävenutan anpass-

andra 1a-därför beröralagstiftningen kommer ävenning den svenska attav
frågan strukturvilkenföraktiebolagslagen och betydelse ävenän omgar

redovisningslagstiftningen bör ha.
lämpligtmeningenligt minbakgrunden detden angivnaMot är mestnu

sambandredovisningsområdet itill EG:s regelverk görsanpassningenatt
alltsåUppgiften börredovisningslagstiftningen.generellmed översyn aven

sinaVidredovisningslagstiftningen.kommittén förligga översynen av
redan hardet materialsigöverväganden bör kommittén begagna ut-somav

aktiebolagskommittén.arbetats i
aktiebolagskommitténbeslutathar tidigare denna dagRegeringen att ge-

föreslå lagändringarfrån deuppgiftentilläggsdirektiv befrias att re-nom
integratio-dovisningsområdet till den europeiskahänsynerfordras medsom

nen.

Bokföringsnämnden

redovisningslagstiftningenursprungliga direktivenI de översyn avom en
redovisningrådet ff.3behandlat tillkomstenhar min företrädare av

erhållitredovisningsrådet harorganisationDen sammansättning och som
sinfyllarådet förutsättningargodaharhar gjort mig övertygad attattom

redo-fråga publika företagenss.k.normgivande i deuppgift omorgansom
frågan vil-redovisningsrådet emellertidväckervisning. Tillkomsten omav

minEnligtbokföringsnämnden.tillkommafortsättningen börken roll isom
redovisningsrådets tankenverksamhet medsvårt förena attmening detär att

auktoritetha oinskränktfortsättningen skallbokföringsnämnden i somen
förelig-redovisningsområdet. Från synpunktprincipiellhelanormbildare

bådamellan dekompetenskonflikthär organen.enger
i praktikenbokföringsnämndenRedovisningsrådets tillkomst innebär att



SOU 1995:43 Bilaga 3 171

3

inte kommer publikautfärda rekommendationer frågor sikteiatt tarsom
företag. När nämnden från väsentlig del sina arbets-har avlastats aven

stånduppgifter det naturligt nämndensdiskussion tillär kommeratt en om
fortsatta funktion det mycketoch verksamhet. Enligt min mening finns som
talar för någotdet inte längre finns behov statligt medatt rent organ upp-av

redovisningsområdet.gift utfärda generellaatt normer
fråganKommittén bör grundval det anförda utreda bokfö-omav nu

ringsnämndens ställning.

Övrigt

kommitténMycket talar för redovisar sitt arbete i Det äratt etapper. san-
utredningsuppgiftennolikt den del berörs EG-direktiven behö-att av som av

behandlas med förtur.ver

Hemställan

till vad jag anfört hemställerMed hänvisning jag regeringen kom-attnu
pletterar direktiven till kommittén för redovisningslagstift-översynen av
ningen enlighet vad jag har förordat.i med nu

Beslut

Regeringen sig till föredragandensansluter överväganden och bifaller
hemställan.hennes
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Kommittédirektiv

1993:6Dir.

Redovisningskommittén 1991:07Tilläggsdirektiv för Ju

1993:6Dir.

1993-01-28vid regeringssammanträdeBeslut

samråd statsrådetStatsrådetLauren anför efter med Lundgren.

Mitt förslag

fram förslag till sådanalagändringar kommerKommittén skall läggaäven attsom
med redovisningsnormer försäkrings-krävasvid harmonisering EGzs bank- ochen

frågan särskilda redovisnings-området. Kommittén vidare det behövsbör ta upp om
avtal avgångsvederlag liknande förmåner tillför pensionsersättningar, ochregler om
direktören i företags ledning.styrelseledamöter,verkställande och andra ettpersoner

Bakgrund

augusti 1991 bemyndigade regeringen chefen för Justitie-22beslut denGenom

kommitté för redovisningslagstiftitingen.tillkalla över Endepartementet attatt seen
frågan bokföringslagenuppgifter skulle kankommitténs olika överattvara se omav

förtillämpningsområde så särregleringarvidare än närvarande, antaletattettges
moti-området Kommittén borde därvid i första hand detminskar. överväga ärom

redovisningsregler för försäkringsföretagi framtiden ha banker ochävenattverat
för allmänhet. Enligt direktivenavviker från gäller företag i dir.vadsom som
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1991:71 utredningsuppdragetborde 1993.slutfört före den l decembervara
Pâ mitt förslag beslutade regeringen februari 1992den kompletteraatt

direktiven såbl.a. kommittén fram förslagsätt skulle lägga till deävenatt
lagändringar redovisningsområdet vidkommer krävas harmoniseringattsom en
med de har utvecklats inom tilläggsdirektiven dir. 1992:19EG. lnormer som

kommittén förtursannolikt med redovisabehöver den del utrednings-attangavs av
uppgiften berörs tillämpliga fjärde,de EG-direktiven sjunde elfteochsom av
bolagsrättsdirektiven.

fjärdeEG:s bolagsrättsdirektiv, årsredovisning,l rör EG:s med-attsom anges
lemsstater i avvaktan samordning inte behöver föreskrifternatillämpa isenare
direktivet banker och andra finansiella institut eller försäkringsbolag. En mot-

bestämmelsefinns i sjundebolagsrättsdirektivetsvarande innehåller reglersom om
Enligt framförhandladekoncernredovisning. det EES-avtaletskall Sverigehaanpassat

eftersin lagstiftning till bådadirektiven två det avtalet har kraft.trätt isenast att
ochâr 1986 direktiv ársbokslutEG sammanställdredovisning förantog ett om

Direktivetfinansiella institut. bygger fjärdebanker och andra sjunde bolags-och
utfästsigrättsdirektiven. haSverige har i EES-avtalet sin lagstiftning tillatt anpassat

direktivet januari 1995.den 1senast
årsbokslutdirektivEG har antagit redovis-även och sammanställdett omnumera

i likhetning för försäkringsföretag. direktivet, med bankredovisnings-Det som
bolagsrättsdirektiven,direktivet fjärde sjundebygger och skall genomfört ivara
1994.januari SvensklagstiftningEG:s medlemsstaterföre den l skall anpassadvara

till direktivet i tilläggsprotokoll tillvid den tidpunkt kommer ettsenast att angessom
EES-avtalet.

sig intresse i mänfråga helt vadEn slag tid tilldragit ärannatav senaresom
förpensioner, avtal avgångsvederlag i före-och liknande förmåner ettom personer

ledning redovisasoffentligt. finnsbör bestämmelser1 aktiebolagslagentags t.ex. om
sammanlagdabeloppet ersättningar tillräkenskapsårets styrelsenlöner ochatt av

och verkställandedirektören förvaltningsberättelsen.varvid tantiemskall i ochanges
därmed jämställd 9 Någon skyldighetersättning skall särskilt §.11 kap. attanges
redovisapensionsersättningar verkställandedirektören finnstill styrelseledamöteroch

föreskriven. i förvaltningsberättelseninte heller finns någonskyldighetlnte det att
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förredogöra eventuella avgångsvederlagavtal och liknande förmåner tillom personer
i företagets ledning. frågornaDe nämnda har uppmärksammatsockså i vissanu
andra länder och lösts någotolikadär Det kan dock knappastsätt. sägas detatt
finns någon internationellt området.etableradpraxis

Min bedömning

Enligt min mening det lämpligt Redovisningskommitténär får i uppgiftatt att
föreslå lagändringar föräven de behövs harmonisering med desom en normer som
gäller inom i fråga för försäkringsföretag.EG redovisning banker ochom

vidare kommitténJag bör det särskilda redovis-överväga behövsattanser om
ningsregler för pensionsersättningar,avtal avgångsvederlag liknande förmånerochom
för styrelseledamöter, verkställande direktören i företagsoch andra ettpersoner
ledning. Om dessaövervägandenskulle leda till slutsatsen sådanaregler behövs,att
bör kommitténs lagförslag innehålla förslagäven till den utformningennärmare av
dessaregler.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställerjag regeringen kompletterarattnu
direktiven till Redovisningskommitténi enlighet med vad jag förordat.harnu

Beslut

sig bifallerRegeringen ansluter till föredragandensöverväganden och hennes

hemställan.

Justitiedepartementet
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