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Sammanfattning

Inledning

redovisningsområdet, föränd-står inför förändringarSverige stora
redovisningslagstiftningens fonnella strukturgäller såvälringar som

1996 träddemateriella innehåll. januaridess Den 1 tre nyasom
årsredovisningslagi kraft, nämligen allmänârsredovisningslagar en

ÅRL två speciella års-aktiebolag och vissa handelsbolag ochför
värdepappersbolag, delsför dels kreditinstitut ochredovisningslagar

i huvudsak baserarförsäkringsföretag. lagstiftningenDen somnya -
redovisnings-bolagsdirektiv tvâpå fjärde och sjundesig EG:s samt

finansiella skall tillämpas fulltområdet för tjänsterdirektiv på ut-
januari 1997.från och med den 1

ÅRL detallmänhet innebär tillkomstenföretag iVad gäller attav
regler års-parallella såvitt gällerråda tvåkommer systematt om

omfattar bokförings-årsredovisning.och Detbokslut systemetena
kompletterande regler bl.a.i vissa falllagen BFL samt om--

årsredovis-koncemredovisning i 1980 års lagochårsredovisning om
GÅRL, ekonomiskaföretag 9 kap. lageni vissaning omm.m.

regelsystem3 kap. stiftelselagen SL. Dettaföreningar FL samt
flertaletenskilda näringsidkare,regel tillämpas bl.a.skall avsom

föreningar stiftelser. Detekonomiska och ideellahandelsbolag, samt
ÅRL såvitt gäller de bolagomfattarandra systemet som om-som,

årsbokslut, delsregler 11fattas lagen, dels BFL:sersätter omav
GÅRL. tvåbestämmelserna i Dessaaktiebolagslagen ABL ochkap.

vad gälleri väsentliga hänseenden såsomregelsystem skiljer sig
resultaträkninguppställningsformerna balansräkning ochför samt

på tilläggsupplysningar.värderingsregler och krav

Lagstiftningens struktur

redovisningsornrådet.efter enhetlighet påVi har i vårt arbete strävat
normgivningen,principiella skäl viSåväl praktiska attsom anserav

myndighetsföreskrifterlagstiftning,den sker i formoavsett om av
möjligt börråd rekommendationer, så långteller och gemensamvara

nuvarande splitt-verksamheter.samtliga bokföringsskyldiga Denför
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ringen normgivningen på dels antal olika lagar, dels olikaettav
norrngivande vi olämplig.organ, anser

ÅRLVi föreslår tillämpningsområdet för utsträcks tillatt att om-
fatta samtliga fysiska och juridiska skyldigaär attpersoner som
avsluta den löpande bokföringen med någon form bokslut. Vissaav

ÅRLi den riktningen har redan tagits. I samband med in-steg att
fördes den 1 januari 1996 gjordes lagen tillämplig på vissa handels-
bolag formellt inte omfattas EG:s fjärde och sjunde bolags-som av
direktiv. Vidare torde från årsskiftet 1996/97 sådana förändringar i

GÅRLBFL, och FL genomföras det möjligt för övrigagör ävensom
handelsbolag och för ekonomiska föreningar välja de villatt om

ÅRLtillämpa de redovisningsreglerna i i stället för reglerna inya
GÅRLBFL och respektive 9 kap. FL prop. 1996/97 232.

Vårt förslag innebär BFL:s regler årsbokslut upphävs liksomatt om
bestämmelserna i 9 kap. FL och 3 kap. SL reglerna i 1-3 kap.samt
GÅRL. GÅRLRevisionsbestämmelsema i 4 kap. vi bör flyttasanser

till lag revision. Som vi återkommeröver till föreslårstraxen ny om
vi vidare bestämmelserna löpande bokföring och arkiveringatt om av

Ävenräkenskapshandlingar bibehålls i bokföringslag.nyseparaten
denna lag bör generell giltighet. Sammantaget med förslaget attges

ÅRL:sutöka tillämpningsområde innebär detta jordbruksbok-att
föringslagen JBFL upphävs och samtliga jordbrukare inordnas iatt
det systemet.nya

Kompletterande normgivning

Vi bör ha det övergripande för norrngiv-att staten ansvaretanser
ningen på redovisningsområdet. Detta utesluter dock inte att norm-
givningen till del kan utformas privata i de fall sådanen av organ en
ordning kan lämplig. Vår uppfattning vidare den statligaär attanses
normgivningen inte med nödvändighet måste bindande i formgöras

lag eller myndighetsföreskrifter. Tvärtom vi attav anser en norm-
givning i form allmänna råd och rekommendationer har störreav
möjligheter följa med utvecklingen redovisningsområdet ochatt
hantera problem på Detta gällersätt. ävenett nyanseratnya norm-
givningen på det finansiella området. Enligt vår mening bör därför
all kompletterande nonngivning från något statligtsom emanerar

ha karaktär allmänna råd. konsekvensEn detta är attorgan av av
Finansinspektionens föreskriftsmakt på redovisningsområdet upphävs.

Såvitt gäller inflytande på redovisningsområdet vid sidanstatens -
lagstiftningen föreslår vi och får huvud-att ettav samma organ-

för samtliga företag företagets storlek, juridiskaansvaret oavsett
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form och verksamhetsart. delen förI den har vi Bok-stannat att
föringsnämnden förBFN det övergripande den kom-ansvaretges

normgivningen inte bara för företag i allmänhetpletterande ävenutan
står under Finansinspektionensför företag tillsyn.som

förhållandet det övergripande för denDet BFNatt ansvaretges
kompletterande normgivningen behöver inte medföra all sådanatt

ocksånormgivning skall ombesörjas nänmden. Det kan attantasav
privat normgivning ibland kan minst lika goda resultat. Vi utgårge
därför från privata i första hand Redovisningsrådet,ävenatt organ,
kommer verksamma nonngivare redovisningsom-att vara som
rådet. framstår naturligt rådet framdeles utarbetatDet ävenattsom

företagens ârs- koncernredovisningar.avseende och Normer-normer
andra ord sikte främst värderings-, periodi-kommer med att tana

Övrigaklassiñceringsfrågor. delar den kompletteran-serings- och av
normgivningen såsom frågor rörande löpande bokföring ochde -

arkivering räkenskapshandlingar bokslutsfrâgor ärsamtav som
specifika för små och medelstora företag bör normalt handhas av-
BFN.

Sanktioner

vårMed normgivning rekommendationskaraktär följer enligtaven
behov tillsyn företagens redovis-mening starkt överett externaav

ning och effektiva instrument för hantera eventuella avvikelserattav
från gällande Dessa möjligheter i dag mycket begränsade.ärnormer.

omfattas endast de aktiebolag fondpapper börsnote-I ärstort sett vars
rade och de företag står under Finansinspektionens tillsynsom av
någon form övervakning.av

Enligt vår mening det otillfredsställande det så omfat-är att ett
regelområde företagens bokföring ochtande och betydelsefullt som

effektiva sanktionsmedel ioffentliga redovisning i saknasstort sett
det fall företag bryter gällande redovisningsnormer. Viett mot anser

det finns behov princip heltäckande sanktionssystem påiatt ett ettav
redovisningsområdet. bör omfatta såväl företag i dagSystemet som

underkastade övervakning respektiveStockholms Fondbörsär
Finansinspektionens företag. sådan utvidgningtillsyn övriga Ensom

sanktionsmöjligheterna bör komma till stånd domstolar-attav genom
inflytande frågor efterlevnaden gällande redovis-över rörnas som av

ningsnormer förstärks.
föreslårVi möjlighet ingripa företagBFNatt mot ettattges vars

bokföring eller offentliga redovisning oförenlig med gällandeär
redovisningsnormer. sådant lämpligen ske i formEtt ingripande bör
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föreläggande rättelse eventuellt förenat med viteettav om som- -
skall kunna överklagas till Stockholms tingrätt och därefter till Svea
hovrätt och Högsta domstolen.

föreslagnaDet inte tänkt innefattaär någonsystemet attav oss mer
systematisk och regelbunden kontroll företagens redovisningar. Enav
sådan ordning skulle kräva avsevärda och därmed dra medresurser
sig kostnader för det allmänna. Ytterligare omständigheterstora som
talar för faktisk begränsning vad gäller omfattningen ett nytten av
sanktionssystem det förhållandet vissär övervakning redan iatt en
dag sker framför allt Stockholms Fondbörs och Finans-genom
inspektionens försorg. Vi sålunda den bedömningen detgör att av oss
föreslagna skall behöva aktualiseras endast i de fall då detsystemet
föreligger påtagligt allmänt intresse normöverträdelseett attav en
blir rättsligt prövad och sådan prövning inte kommer till stånd i

sammanhang.annat

Kretsen bokföringsskyldigaav

Juridiska personer

Vi föreslår samtliga juridiska med förundantag döds-att personer -
bon skall ovillkorligt bokföringsskyldiga, dvs. deoavsettvara om-
bedriver näringsverksamhet eller inte och oberoende verksam-av
hetens omfattning. Beträffande ideella föreningar innebär detta en
utvidgning kretsen bokföringsskyldiga eftersom bok-av av personer
föringsskyldigheten enligt nuvarande BFL helt och hållet beroendeär

föreningen näringsverksamhet.utövar Redan i dag torde emel-attav
lertid icke näringsdrivandeäven ideella föreningar normalt föra
någon form löpande räkenskaper. Förslaget innebär förävenav
stiftelserna utvidgning bokföringsskyldighetens omfattning såen av
till vida samtliga stiftelser bokföringsskyldiga vilketgörs inteatt
krävs enligt gällande SL. En icke bokföringsskyldig stiftelse skall
dock enligt SL alltid föra räkenskaper vilka skall avslutas med en
sammanställning tillgångar och skulderöver inkomster ochsamt
utgifter. praktiskaDe effekterna förslaget kan bakgrundmotav av
det anförda för de ideella föreningarnas och stiftelsernas del bliantas
begränsade.

Fysiska personer

Enligt nuvarande BFL fysiskaär och dödsbon bokförings-personer
skyldiga under förutsättning de näringsidkare.äratt att anse som
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uthyrningsverksamhetför delsundantaghuvudregelFrån denna görs
någonVi föreslår intejordbruksrörelse.omfattning, delsmindreav

ändring vadheller någonVi föreslår intehuvudregel.ändring i denna
dödsboellerfysiskverksamhetvilkengäller etttyp personsom enav

fråga skalldödsboet iför ellerbedrivaskall att anses sompersonen
bokföringsskyldig.huvudregelndärmed enligtnäringsidkare och vara

tvådefinns skäldet övervi närmareDäremot attatt nyssseanser
nämnda undantagen.

be-bokföringsskyldigheten för fysiskaföreslårVi att personer som
deklare-skyldighetensamordnas meduthyrningsverksamhetdriver att

näringsverksamhet. Dettainkomstuthyrningsverksamheten som avra
klassifi-beskattningenvidfastighetuthyrninginnebär att somav en

bokföringslagensinäringverksarnhetnäringsfastighet utgörsomceras
viprivatbostadsfastighetgäller uthyrningdetmening. När anserav

deni framtiden börverksamhet inte heller ärdennaatt avom-
omklassiñceringinte föranlederomfattning denmindresådan att av

bokföringsskyldighet. En-medföranäringsfastighettillfastigheten -
klassi-huvud inteverksamhetsådanvår mening börligt över taget

Slutligenmening.näringsverksamhet i bokföringslagensñceras som
samtligaupphävs ochtidigare, JBFLföreslår vi, nämnts attattsom

bokföringslagen.föreslagnaskall omfattas deni ställetjordbrukare av

Räkenskapsår

återinförs förräkenskapsårbrutettillämpaföreslårVi rätten attatt
imed fysiskaoch handelsbolagnäringsidkareenskilda personer

densådan reformfrämsta skälet för ärdelägarkretsen. Det atten
revisionsbyråernaochredovisnings-möjligheterna förförbättrar att

nuvarandeslippa denunder året ochjämnarefördela sitt arbete
spridning skulleökadhalvåret. En sådantillkoncentrationen första

handels-näringsidkare ellerför enskildmöjligheternaförbättra etten
vilket i sinbokslutsarbetetkvalificerad hjälp mederhållabolag turatt

bokföringeni såväl självabefrämja kvalitetenskulle rapporte-som
berörda intressenter.och andratill skattemyndigheterringen

ovillkor-räkenskapsår bör dock intetillämpa brutetRätten att vara
undertillämpas endasträkenskapsår fårVi föreslår sådantlig. att
kom-därigenomfysiskaochförutsättning inteatt personsammaen

verksamheterräkenskapsår i deolikatillämpaatt personensommer
delägare inäringsidkare ochenskildantingeni fråga bedriver ettsom

handels-i fleradelägareeller enbarteller flera handelsbolag som
tilläm-uppkomma börsituation skulle rättenOm sådanbolag. atten

före-samtliga berördaföri princip upphöraräkenskapsårbrutetpa
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I syfte undvika sådan effekt kan företagen sinsemellantag. att en
komma tillämpaöverens brutna räkenskapsår. Enattom samma
sådan överenskommelse förutsätter något, eller några, de be-att av
rörda företagen lägger sitt räkenskapsår antingen från kalenderårom
till brutet räkenskapsår eller från brutet räkenskapsår tillett ett annat
brutet räkenskapsår vilket inte får ske särskild dispens frånutan
Skattemyndigheten.

Löpande bokföring och arkivering av

räkenskapshandlingar

Redovisningskommitténs förslag till bokföringslag innehåller bl.a. be-
stämmelser löpande bokföring och arkivering räkenskapshand-om av
lingar. Dessa i sak iöverensstämmer utsträckning medstor nuvaran-
de BFL. Många ändringarna redaktionell och språkligär artav av
och innebär i flera fall endast modernisering lagstiftningenen av
föranledd framför allt den utveckling sedan tillkomstenav som av
BFL har skett på det informationstekniska IT området. Vår ut-
gångspunkt vid utfommingen lagstiftningen på bokföringsområdetav
har varit krav vad gäller bokföringens funktioner ochatt samma
ändamål skall gälla oberoende bokföringen sker manuellt ellerav om
datorbaserat. För åstadkomma sådan generell utformningatt en av
lagens bestämmelser det nödvändigt regleringenär i högreänatt
grad fallet med utformasän BFLär ramlag. Närmastsom som en
följer uppräkning de i sakligt hänseende påtagliga föränd-mesten av
ringar föreslås:som

U Ett handlingsbegrepp införs sikte på själva inforrna-nytt tarsom
tionen på vilket medium den för tillfället finns lagrad. Dettaoavsett

saknar betydelse för traditionellasynsätt pappersbaserade handlingar
eftersom sådana handlingar alltid identiska i läsbar och lagradär
form.

D Lagen fokuserar på produkter i stället för på Detprocesser.
centrala den bokföringsskyldige vidär given tidpunkt skallatt en
kunna bokförda affärshändelser i kronologisk ochpresentera systema-
tisk ordning på vilket och i vilken ordning händelsernasättoavsett
faktiskt har registrerats.

El Kravet på handling skall användas veriñkationatt mottagen som
slopas och krav påersätts den bokföringsskyldige vid valetett attav

verifikation skall tillgodose behovet bevis för affärshändelsen.av av

El Sådana skall redovisas inom linjen i balansräkningenposter som
skall fortlöpande registreras i sidoordnad redovisning.
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D varannanlänksprincipen upphävs.s.k.Den

D till år.Arkiveringstiden förkortas sex

maskinutrustningen placerasD datorbaserad fårbokföringenOm är
i landet har terrni-bokföringsskyldige härutomlands förutsatt denatt

fonni vanlig läsbarhandlingarna och kan fram demnalåtkomst till ta
här.

förvaras utomlands.D läsbar form får tillfälligtHandlingar i vanlig

ellerhuvudregel skattemyndighetensD gäller kravGenerellt som
skall fåför räkenskapshandlingartillståndFinansinspektionens att

fårElektroniska handlingararkiveringstidens utgång.föreförstöras
utskriftdeförstöras tillståndefter år ersättsdock utantre av enom

handling i mikroformat.ellerpapper av en

D årsbok upphävs.bundenKravet

bokföringenden löpandeAvslutande av

skalllöpande bokföringenvårt förslag denHuvudregeln enligt är att
ÅRL.upprättad enligt reglerna iårsredovisningmedavslutas en

bokföringen skall avslutas med delslöpandeinnebär denDetta att en
dels förvaltningsbe-resultaträkning ochbalansräkning, noter, enen

Finansieringsanalys. För aktie-företagoch irättelse större en--
handelsbolag med juridiskföreningar ochbolag, ekonomiska person

för företagföretagets juridiska fonndelägarkretseni samt oavsett --
moderföretag gällerFinansinspektionens tillsyn ochstår undersom
exempelvis enskildaundantag. övriga företagFörvad sagts utannu -

föreslås vissa lätt-stiftelser och ideella föreningarnäringsidkare, -
regleringen.nader i

avslutaslöpande bokföringen intedenTill börja med behöveratt
i verk-nettoomsättningssumman denårligahuvud denöver taget om

understiger tjugo bas-bokföringen normaltsamhet omfattassom av
till högst belopp.tillgångarna uppgårbelopp och värdet sammaav

enskild näringsverksamhet tillämpasbedrivs i formOm företaget av
angivnaföretaget överstigerförsta gränsvärdet. Omenbart det nu
balans-bokföringen avslutas medgränsvärden får den löpande en

verksamhetantalet anställda i denoch resultaträkningräkning omen
räkenskapsårentvå iomfattas bokföringen under de senasteavsom

i verksam-och tillgångarnas nettovärdemedeltal uppgått till högst tio
räkenskapsåret uppgår tillför detenligt balansräkningheten senaste

och resultaträkningenBalansräkningenmiljoner kronor.högst 24
fåtal enkla notupplysningar.kompletteras medskall ett
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Några skattefrågor

Bland frågorde vi enligt våra direktiv skall behandla nämnssom
redovisningens betydelse underlag för företagsbeskattningen. Isom
direktiven vi bör analysera frågannärmare sambandetattanges om
mellan redovisning och beskattning lägga fram förslagdesamt som
analysen föranleder. I den delen har utredningsuppdraget i huvudsak
fullgjorts i och med vi i maj 1995 avlämnade delbetänkandetatt
Sambandet Redovisning Beskattning SOU 1995:43. dettaI slut--
betänkande begränsar vi därför till fåtal ändringsförslagettoss som
bl.a. gäller den skattemässiga behandlingen enskilda näringsidkareav
och handelsbolag.

Vi föreslår enskild näringsidkare skall få föravdrag lönatt en som
utbetalats till näringsidkarens make. Som förutsättning gäller detatt
föreligger civilrättsligt giltigt anställningsförhållande mellanett
makarna. Vidare skall avdrag förstmedges det år lönen utbetalas
eller blir tillgänglig för lyftning maken. Vi föreslår också detattav
nuvarande kravet på avsättning för egenavgifter skall ha gjortsatt en
i den skattskyldiges räkenskaper för berättiga till skattemässigtatt

motsvarandeavdrag slopas. För handelsbolagens del föreslår vi
för enskilda näringsidkare och under förutsättningarsätt som samma

avdrag skall kunna medges för lön till delägare i bolaget. Vidatt
sidan förslagnämnda föreslås ytterligare ändringar iettav nu par
skattelagstiftningen. behandlasDessa under rubrik.nästa

Värdering omsättningstillgångarav

Enligt våra direktiv skall vi utreda det bör införas ochrättom en en
skyldighet för företagen i vissa särpräglade situationer avvika frånatt
lagens bestämmelser. Uppdraget har sin grund i artikel 2.5 i EG:s
fjärde bolagsdirektiv den s.k. overriding-regeln.

Enligt vår mening skulle skyldighet i sällsyntaänatten om-
undantagsfall avvika från lagens bestämmelser innebära faraen-
från rättssäkerhetssynpunkt. Vi företag sittupprättaratt ettanser som
bokslut i enlighet med gällande lag och övrig normgivning på redo-
visningsområdet inte skall behöva riskera redovisningen ifrågasättsatt

i beskattningssarnmanhang eller vid tillämpning ABL:st.ex. en av
utdelningsregler. En möjlighet avvika från lagens bestämmelseratt
inger naturliga skäl inte farhågor. En generell möjlighetav samma
kan dock medföra förmöjligheter mindre nogräknade företag att
manipulera med redovisningen. En sådan avvikelsemöjlighet kan
också innebära jämförbarheten försämras och förtroendet föratt att
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infonnationskälla minskar.redovisningföretagens som
gällande har lett tillsigolika intressenavvägning de görEn somav

overriding-regel i egentligdet bör införas någonvi inte attatt anser
införs undan-föreslår vi detlagstiftningen.mening i Däremot ettatt

värderingenvad gällernuvarande regler omsätt-från lagenstag av
tvingande bestäm-sin grund iregler, harningstillgångar. Dessa som

omsättningstillgångarinnebärfjärde bolagsdirektivet,melser i det att
föreslår sådanaprincip. Vilägsta värdetsvärderas enligtskall att
anskaffningsvärdetöverstigerbeloppfår värderas tilltillgångar som

överensstämmelse medstårsärskilda skäl och det ifinnsdetom
sådanrättvisande bild. Enredovisningssed ochpå godkraven av-

princip skallpå lägsta värdetsfrån lagens kravvikelsemöjlighet att
fjärdeartikel 2.5 i detoverriding-regeln itimer stöd itillämpas

värderingsregeln försärskildainnebär denFörslagetdirektivet. att
kan slopas.pågående arbeten

genomslag vidvärderingsregeln skallföreslagnainte denFör att
skattekonsekven-oönskadedärmed leda tillbeskattningen och av oss

omsättningstill-tillåtet värderadet börföreslår vi attatt varaser
inkomsttaxeringenvidmed värdets principi enlighet lägstagångar

värde i räkenskaperna. Förtagits till högretillgångarnaäven uppom
för utdelningtill grundobeskattade vinster läggsförhindra attatt

värdetsenligt lägstaskattemässiga nedskrivningendenföreslår vi att
boksluts-vidare skall redovisasfall tillsprincip i vart som en--

balans-obeskattad iochi resultaträkningendisposition reservsom en
räkningen.

utgifterframtidaförpliktelser ochEkonomiska

förpliktel-ekonomiskaolika slagredovisningendet gällerNär avav
formlämpligast ihar vi funnitframtida utgifteroch ettatt avser
mening börenligt vårfaktorerbeskriva deallmänt somresonemang
ekonomiskaolika slagklassiñceringenvägledande vid avavvara

böroch därigenomframtida utgifterförpliktelser och styrasom
inte lämp-mening det däremotEnligt vårredovisningen dem. ärav

förplik-vilka olika slagi detalj regleralagstiftningsvägenligt att av
och på vilketi årsredovisningenbör redovisastelser skall ellersom

lämpligen lösas iSådana frågor börredovisning skall ske.dennasätt
innehålla vissabör endasträttstillämpningen. Lagenden praktiska

klassiñceringen års-förgrundläggande principerallmänna och av
redovisningens olika poster.

ÅRL.ändring iemellertid materiellföreslår viavseendeI ett en
föreslårlinjen. ViinomredovisningengällerDetta attposterav
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lagtexten på denna punkt uformas på gäller försättsamma som
företag står under Finansinspektionens tillsyn. Detta innebär attsom

icke-finansiella företag inom linjenäven skall redovisa oåterkalleliga
åtaganden innebär risktagande. I huvudsak det olikaärett typersom

finansiella instrumentav som avses.

Miljöredovisning

Enligt vår mening bör redovisningslagstiftningen i första hand ta
sikte på sådan information omedelbar och väsentlig be-ärsom av
tydelse för utomstående intressenter skall kunna bilda sig riktigatt en
uppfattning företagets finansiella ställning och resultat samtom om
företagets utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter i finansiellt
hänseende. Miljöanknuten information intar inte någon särställning i
dessa hänseenden. Vidare bör redovisningslagstiftningen såges en
generell utformning möjligt bestämmelsermedsom som snarare

för redovisningens utformning och innehåll i detaljänanger ramarna
föreskriver särskilda redovisningsmetoder för specifika händelser
eller situationer.

Vad innebär frågan inträffad händelse ellersagts t.ex. attnu om en
under tid utvecklat tillstånd sådan karaktär händelsenärett atten av

eller tillståndet upphov till ekonomisk förpliktelse iger en som en-
eller form skall redovisas i årsredovisningen bör avgörasannan -
utifrån bedömningsgrunder oberoende grunden för densamma av
eventuella förpliktelsen. Om förpliktelsen har uppkommit som en
följd företagets påverkan den miljön skyldighetyttre t.ex. attav -
återställa förorenat eller förstört markområde isättett annat
ursprungligt skick eller resultat företagets affärsverk-ettsom av-
samhet i övrigt garantiåtagande eller framställt skade-t.ex. ett ett-
ståndsanspråk saknar enligt vår mening betydelse i sammanhanget.-

Vi den nuvarande lagstiftningen i fall såvitt gälleratt vartanser -
redovisningen i balans- och resultaträkningarna tillgodoser de krav-

miljöanknuten information det rimligt ställa på före-är attsom
i redovisningssammanhang. För understryka viktentagen att attav

sådan miljöinfonnation väsentlig betydelse för bedöm-ärsom av
ningen företags utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikterettav
lyfts fram föreslår vi dock viss miljöinfonnation obligatorisktatt
skall lämnas i förvaltningsberättelsen.

Förslaget enbart sikte på företag bedriver miljöfarlig verk-tar som
samhet i miljöskyddslagens ML mening och innebär sådanaatt
företag skall lämna upplysning verksamhetens påverkan denom

miljön. deAv generellt giltiga kraven på relevans och väsentlig-yttre
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följer vidarehet i princip endast sådana företag antingenäratt som
anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga enligt ML omfattas av
kravet. Slutligen i detta sammanhang endast sådan miljöpå-avses
verkan uppstår i produktionsprocessen, såsom utsläpp och avfallsom

olika slag. omfattas inte sådanDäremot miljöpåverkanav som upp-
kommer vid användningen företagets produkter eller harav som
samband med produktionen eller tjänster företagetav varor som
förvärvar från utomstående näringsidkare.en

Koncernredovisning

detta behandlar vi vissa frågorl avsnitt med anknytning till koncern-
redovisningen. Inledningsvis vi frågan undantag fråntar upp om
skyldigheten koncernredovisning för moderföretag iupprättaatt

Däreftermindre koncerner. behandlas möjligheterna för moder-ett
företag tillämpa olika redovisningprinciper i koncernredovisningenatt
och årsredovisningen. Slutligen fråganvi kapitalandels-tar upp om
fondens användning.

Skyldigheten koncernredovisning i småupprättaatt

koncerner

ÅRLFrågan i bör införas fråndet undantag skyldighetenett attom
koncernredovisning för små koncerner sin grundhar iupprätta

artikel 6.1 i EG:s sjunde bolagsdirektiv. sådant undantag harEtt
införts i samtliga EU:s medlemsstater undantagets räckviddäven om
varierar betydligt mellan de olika länderna.

ÅRLEnligt vår mening talar övervägande skäl för det i införsatt
uttryckligt undantag från koncernredovisningsskyldigheten förett

moderföretag i mindre koncerner. Undantaget bör gälla samtliga
företagsformer, dvs. aktiebolag ekonomiska föreningar.och Enäven
avvägning de olika intressen sig gällande i denna frågagörav som
leder dock till undantaget inte kan så omfattandegörasatt som en
direkt tillämpning artikel 6.1 skulle medföra måstegränsernautanav
läggas lägre. Vi redovisningsskyldigheten böravsevärt attanser
anknyta till de gränsvärden etablerats i samband med in-nya som

ÅRL.förandet Detta innebär moderföretag skall upprättaatt ettav
koncernredovisning antingen antalet anställda hos koncernföre-om

under de två räkenskapsåren i medeltal varit fler tioäntagen senaste
koncernföretagens tillgångar fastställdaeller nettovärdet enligtav

balansräkningar för koncernföretagens räkenskapsår påsenaste
moderföretagets balansdag överstiger 24 miljoner kronor.
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Undantaget gäller inte något de koncernföretag skulleom av som
omfattas koncernredovisningen inregistrerat vid börs inomärav en
EES.

Sambandet mellan årsredovisning och koncernredovisning

Under år har redovisningspraxis utvecklats på sättettsenare som
innebär koncernredovisningen alltmer kommit leva sitt livatt att eget
vid sidan moderföretagets årsredovisning. Detta kommer framförav
allt till uttryck i moderföretag tillämpar andra principer föratt ett
värdering och periodisering i koncernredovisningen de tilläm-än som

i den årsredovisningen. Utvecklingen har sin grund i åpas egna ena
sidan från företagens och redovisningsprofessionens sidasträvanen

den redovisningsinfonnation länmas skall ochöppenatt som vara ge
så rättvisande bild möjligt koncernens ställning och resul-en som av
och å andra sida ambitionen minimera skattebelastningen.tat att

Huvudregeln bör vârenligt mening alltjämt moderföretagetattvara
skall tillämpa principer i koncernredovisningen i densamma som

årsredovisningen. Samtidigt gâr det emellertid inte bortseattegna
från den verklighet företagen, inte minst internationellaisom sam-
manhang, befinner sig verklighet det vårDenna enligt meninggör
nödvändigt tillåta skilda redovisningsprinciper. finnsDet vidareatt

fördelarklara med tillåter skilda redovisningsprin-ett system som
företags-ciper respektive koncernnivå. Framför allt gäller detta

möjligheterna för redovisningssed på frångod utvecklas striktatt ett
redovisningssynpunkt positivt låt med begränsning tillsätt vara-
koncernredovisningen hänsynstagande till eventuella skatte-utan-
mässiga effekter. frikoppling mellan årsredovisning och koncern-En
redovisning kan därmed till del uppnå syften denen samma som av

i 1995 års delbetänkande föreslagna frikopplingen mellan redo-oss
visning och beskattning. Vi föreslår därför det nuvarande kravetatt

föreliggapå det skall särskilda skäl för principbyte slopas. Iatt ett
det fall gällande redovisningslagstiftning och god redovisningssed
tillhandahåller alternativa redovisningsmetoder innebär detta att

frittmoderföretaget efter val kan tillämpa metod i årsredo-eget en
visningen och i koncernredovisningen.en annan

Kapitalandelsfonden

ÅRLEnligt skall intresseföretag konsolideras med tillämpning denav
kapitalandelsmetodens.k. i koncernredovisningen. Om tillämpningen

metoden medför innehavet intresseföretaget skrivs skallattav av upp
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uppskrivningsbeloppet tillsättas särskild kapitalandelsfondav en som
bundet kapital.utgör I vilka fall och på vilket denna fondeget sätt

får i anspråk regleras inte i lagen.tas
Enligt vår mening finns det anledning betrakta kapitalandels-att en

fond slags uppskrivningsfond. Syftet med båda fondernaettsom
förefaller i grunden detsamma, nämligen beloppatt ärvara att som
hänförliga till orealiseradeännu värdeökningar inte skall kunna delas

ÅRLtill Vi föreslårägarna. det i införs reglerut behandlaratt som
kapitalandelsfondens användning. Dessa regler bör i huvudsak ut-
formas efter förebild reglerna uppskrivningsfondens använd-av om
ning i samband med de tillgångar hänför sig till fondenatt som
skrivs eller Kapitalandelsfonden bör således iavyttras.ner tas an-
språk i samband med nedskrivning eller försäljning de andelar iav

företag konsolideras med tillämpning kapitalandels-ett annat som av
metoden. Vad innebär i huvudsak följande. Om tillämp-sagtsnu en
ning kapitalandelsmetoden för med sig värdet andelar iav att ettav
intresseföretag året skrivs för år skrivasnästa skallattena upp ner
kapitalandelsfonden i anspråk för denna nedskrivning. Omtas an-
delarna säljs skall likaså fonden belopp hänförligtärrensas som
till dem.

Ikraftträdande

Vi föreslår den lagstiftningen skall träda i kraft den januariatt 1nya
1999 och tillämpas på räkenskapsår inleds efter dennärmast 31som
december 1998. När det gäller ändringarna i skattelagstiftningen
föreslås bestämmelserna skall tillämpas första gången vid 2000att års
taxering.
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Författningsförslag

Förslag till

Bokföringslag

Härigenom föreskrivs följande.

Kretsen bokföringsskyldigaav

1 §
Juridiska bokföringsskyldigaär enligt denna lag intepersoner om

följer andra eller tredje stycket.annat av
Fysiska och dödsbon bokföringsskyldigaär enligt dennapersoner

lag eller dödsboet bedriver näringsverksamhet. Verk-om personen
samhet består i uthyrning fastighet enligt § kommunal-5som av som
skattelagen 1928:370 räknas privatbostadsfastighet inteutgörsom
näringsverksamhet.

Staten, kommunerna, landstingen, kommunalförbunden, försarn-
lingarna och de kyrkliga samfälligheterna inte bokföringsskyldigaär
enligt denna lag.

2 §
Enskilda näringsidkare bedriver näringsverksamhetgemensamtsom
får beträffande denna verksamhet ha bokföring.en gemensam

3 §
Med företag i denna lag den bokföringsskyldigär enligtavses som
l§.

Räkenskapsår

4 §
Räkenskapsåret skall omfatta tolv månader. Annat räkenskapsår än
kalenderår brutet räkenskapsår skall omfatta tiden den 1 maj den-
30 april, den 1 juli den 30 juni eller den 1 september den 31- -
augusti.
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ellerallmännas ekonomiska intressemed hänsyn till detOm det
regeringen, ellerskäl kanomständigheter finns synnerligaandra

period tolvregeringen bestämmer medgemyndighet att avannansom
får räkenskapsår.följer första stycketmånaderhela utgöraän som av

räkenskapsåret läggsbokföringsskyldighet inträder ellerNär om,
månader elleromfatta kortare tid tolvräkenskapsåretfår än ut-

Räkenskapsåret får ocksåmånader.sträckas omfatta högst artonatt
bokföringsskyldigheten upphör.kortas av om

5 §
handelsbolag, dessutomdelägare ifysiskOm är ettsomen person,

enskild närings-handelsbolag eller bedriveridelägareär annatett
räkenskaps-handelsbolag tillämpa brutetfår förstnämndaverksamhet,

räkenskapsårsammanfaller med deträkenskapsåretår endast somom
enskilda näringsverk-handelsbolaget och i deni det andratillämpas

samheten.
ochnäringsverksamhetbedriver enskildfysiskEn somperson som

räken-får tillämpa bruteti handelsbolagdelägaredessutom är ett
det räkenskaps-sammanfaller medräkenskapsåretskapsår endast om

i handelsbolaget.år tillämpassom

6 §
räkenskapsåret läggasräkenskapsår, fårbrutetföretaget tillämparOm

endastfår räkenskapsåret läggaskalenderår. falltill I annat omom
tillstånd till det.Skattemyndigheten gerom

skallverksamheterbokföringsskyldig i fråga fleraDen är omsom
räken-fåräkenskapsår för dessa. Förtillämpa att sammasamma

räkenskapsår läggasför flera verksamheter får sär-skapsår utanom
skilt tillstånd.

räkenskapsår fårtillämpar brutetföretag i strid med 5 §Om ett
räkenskapsåret tillläggaförelägga företagetSkattemyndigheten att om

får förenas med vite.sådant föreläggandekalenderår. Ett

7 §
tillämpning påmotsvarandeandra stycket harBestämmelserna i 6 §

synnerliga skäl kanföreliggerkoncern. Om deträkenskapsår inom en
medgeregeringen bestämmer,myndighetregeringen, eller attsom

räkenskapsår får tillämpas.olika
vadmed koncernförsta stycketVid tillämpningen somavsesav

1995:1554.årsredovisningslageni kap. 4 §1anges
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8 §
I 1 kap. 7 § lagen 1995:1559 årsredovisning i kreditinstitut ochom
värdepappersbolag kap.1 6 § lagen 1995:1560 årsredovis-samt om
ning försäkringsföretagi finns bestämmelser räkenskapsår i vissaom
företag.

Bokföringsskyldighetens innebörd

9 §
Företaget skall

löpandea bokföra alla affärshändelser,
b till verifikationer finns till alla bokföringsposter,attse
c i fall i 10 och §§1l vid räkenskapsåretsutom utgångsom avses

avsluta den löpande bokföringen med årsredovisning ochen
d bevara alla räkenskapshandlingar andra handlingarsamt sär-av

skild betydelse för belysa verksamhetens ekonomiska förhållan-att
den.

Bokföringsskyldigheten enligt första stycket skall fullgöras på sätt
överensstämmer med god redovisningssed.som

10 §
Den löpande bokföringen behöver inte avslutas om

den årligaa nettoomsättningssumman i den verksamhet som om-
fattas bokföringen normalt understiger gränsbeloppav ett mot-som

tjugo gånger det basbelopp enligt lagen 1962:381 allmänsvarar om
försäkring gällde under den sista månaden räkenskapsåret ochsom av

b värdet tillgångarna uppgår till högst det gränsbeloppav som
ianges a.

Om företaget bedrivs i form enskild näringsverksamhet tillämpasav
enbart första stycket a.

Vid bestämmandet det värde i första stycket b skallav som avses
varje tillgång till värdetas vad tillgången kanett motsvararupp som

betinga vid försäljning under förhållanden.normalaanses en

11 §
löpandeDen bokföringen får avslutas med balansräkning ochen en

resultaträkning om
a antalet anställda i den verksamhet omfattas bokföringensom av

under de två räkenskapsåren i medeltal uppgått tillsenaste högst tio
och

b tillgångarnas nettovärde i verksamheten enligt balansräkning för
det räkenskapsåret uppgår till högst 24 miljonersenaste kronor.
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§12
gäller intei 10 och 11 §§Bestämmelserna

handelsbolag isådanaellerekonomiska föreningaraktiebolag,a
delägare,juridiskvilka ärperson

första stycket lagenkap.i 1 1företagb sådana avsessom
värdepappersbolagkreditinstitut ochårsredovisning i15591995: om

iårsredovisning1995:1560stycket lagenförstakap. 1 §eller 1 om
försäkringsföretag eller

i koncern.moderföretagc en
moderföretag ochmedstycketförstaVid tillämpningen avsescav

årsredovisningslagen§i kap. 4lvadkoncern angessom
1995:1554.

§13
bokföringsskyl-dröjsmålskall närbalansräkning upprättasEn utan

Vadändras.skyldighetför sådaneller grundeninträderdighet när nu
i 10bestämmelsernaomfattasföretaggäller intesagts avsom

Affärshändelser

§14
storlekförmögenhetensialla förändringaraffärshändelserMed avses

for-uppkomnautbetalningar,in- ochsammansättning såsomoch
verksamhetentill ochtillskottskulderdringar och uttagsamt uregna

eller annat.pengar, varorav

Verifikationer

§15
denVid valetverifikation.finnasaffärshändelse skallvarjeFör aven

bevisbehovetveriñkation skallanvändashandling skall avsomsom
tillgodoses.affärshändelsenför

16 §
af-denuppgifter närinnehålla upprättats,skall närVerifikationen om

ochgällervilket belopp deninträffat, vad dennafärshändelsen avser,
skall Verifikationenfallförekommandeberör. Idenvilken motpart

grund förtilllegatvilka handlingaruppgifterinnehållaäven somom
originalhandling förvaras.affärshändelsen samt var

ellerveriñkationsnummermedförseddskallVerifikationen vara
erfordrasuppgiftersådanaoch i övrigtidentiñeringsteckenandra som

affärshän-bokfördaoch denVerifikationensambandet mellanför att
fastställas.svårighet kandelsen utan
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17 §
Uppgifter enligt första stycket får utelärnnas det förenat16 § ärom

svårigheter förse veriñkationen med dem ochmed utelämnan-att ett
förenligt god redovisningssed.de medär

verifikation skall rättelsen skettOm ochrättas nären anges vem
företagit den.som

bokföringLöpande

18 §
bokföras såAffärshändelserna skall det kan ske. Händelsernasnart

den mån förenligtfår dock bokföras i det med god redovis-ärsenare
ningssed.

mindre fordringar och skulder förekommerOm endast antal iett
och dessa inte uppgår till avsevärda belopp, får före-verksamheten

dröja med bokföra affärshändelsema tills betalning sker,atttaget
förutsättning detta förenligt med god redovisningssed.under äratt

bokföringen skall sådanasamband med den löpande avslutasI att
tillgångar, avsättningar och skulder nödvändiga för be-är attsom

räkenskapsårets intäkter och kostnader bokföras.stämma

19 §
affärshändelser skallBokförda kunna för i kro-presenteras post post

grundbokföringnologisk ordning och systematisk ordning huvud-
det möjligtbokföring så kontrollera och överblicka verk-åratt att

dess ställningsamhetens gång och resultat.samt
tillgångar, specificerasavsättningar och skulder skallKonton över

redovisning i den mån för tillfredsstäl-i sidoordnad det behövs att ge
sidoordnad redovisning skalllande kontroll och överblick. I även

ansvarsförbindelser och åtagan-finnas uppgift sådana säkerheter,om
årsredovisningslagen 1995:1554, 3 kap.den enligt 3 kap. §1som

årsredovisning i kreditinstitut2 § och 3 § 2 lagen 1995:1559 om
värdepappersbolag eller 2 och 3 § 2 lagen 1995:1560och 3 kap. §
årsredovisning i försäkringsföretag skall redovisas inom linjen iom

balansräkningen.
bokförd skall rättelsen skett ochOm rättas närposten anges vem

företagit den. Samtidigt skall säkerställas det vid granskningattsom
tidigare bokförda svårighet går få kännedomden utan attpostenav

rättelsen.om
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sådanaAndra bokföringsposter affárshändelserän som avser

20 §
föreskrivs gällerVad i 15-19 §§ i tillämpliga delar andraävensom

bokföringsposter sådana affärshändelser.än som avser

Systemdokumentation och behandlingshistorik

21 §
skall sådana beskrivningar bokförings-Företaget upprätta över

organisation och uppbyggnad systemdokumentation ochsystemets
sådan behandlingshistorik behövs för överblick överattsom ge
tillämpat bokföringssystem och för det svårighet efterhandiatt utan
skall följa och förstå de enskilda bokföringspostemas behand-att
ling i bokföringen.

Årsredovisning

22 §
Årsredovisningen skall enligt bestämmelserna i årsredovis-upprättas
ningslagen 1995:1554 eller, i förekommande fall, lagen
1995:1559 årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolagom
eller lagen 1995:1560 årsredovisning i försäkringsföretag.om

Årsredovisningen skall färdigställas så det kan ske, docksnart
månader efter räkenskapsårets utgång inte följersenast annatsex om

bestämmelserna i 8 kap. 2 § årsredovisningslagen, 8 kap. 4 §av
årsredovisning ilagen kreditinstitut och värdepappersbolag ellerom

8 kap. § lagen årsredovisning i försäkringsföretag.4 om

Balansräkning och resultaträkning

23 §
Sådan balansräkning och resultaträkning i och sådan11 §som avses
balansräkning i 13 skall tillämpning§ medupprättassom avses av
bestämmelserna i kap. 3-6 §§, kap. och kap.l 2 2 4-7 §§, 3

9 och 12 §§ 13 § första stycket, kap. och4 1-5, 9 10 §§,samt
§ första stycket 12, 13 och årsredovisningslagen11 15 §§samt

1995:1554.
Balansräkningen och resultaträkningen enligt 11 § skall färdigställas

så det kan ske, dock månader efter räkenskapsåretssnart senast sex
utgång.

24 §
företagetOm sådan balansräkning och resultaträkningupprättar som

i § skall företaget lämna de ytterligare11 upplysningaravses som
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skall lämnas antingen i ellerUpplysningarnai 25-28 §§. noteranges
upplysningarna lämnasresultaträkningen. Omi balansräkningen eller
i balansräkningen ellerhänvisning vid deskalli göras posternoter

vilka de hänför sig.resultaträkningen till

25 §
skallavsättningar och skulderför värdering tillgångar,Principerna av

anges.
avsättningartillgångar,i balansräkningenFör poster som avser

vilka principer be-skall enligtskulder i utländsk valutaeller anges
till svenska kronor.har räknatsloppen om

26 §
anläggningstillgång i balansräkningenvarjeFör post tassom upp som

fjärde stycket 2 årsredo-i 3 kap. 6 §eller i sådana noter som avses
uppgift1995:1554 skall länmasvisningslagen om

anskaffningsvärde,tillgängarnasa
årsredovisningslagen,enligt kap. §årets avskrivningar 4 4b

nedskrivningarnedskrivningar, med särskild uppgiftåretsc om
årsredovisnings-kap. § andra stycketgjorts med stöd 4 5har avsom

lagen,
§ årsredovisnings-ackumulerade avskrivningar enligt 4 kap. 4d

lagen,
uppgift nedskriv-ackumulerade nedskrivningar, med särskilde om

stycket årsredo-gjorts med stöd kap. § andrahar 4 5ningar avsom
visningslagen.

anläggningstillgångarnas olikaför avskrivningGrunderna posterav
skall anges.

27 §
.

sådanaeller iskuldpost i balansräkningenFör varje noter som avses
skallårsredovisningslagen 1995:1554stycket3 kap. fjärde 2i 6 §

år efter balans-förfaller till betalningden del än ettsenareanges som
dagen.

28 §
skall upplysningredovisningsprinciperföretaget har ändratOm om

för ändringenoch skälendetta anges.om

Räkenskapshandlingar

29 §
ihandlingarräkenskapshandlingar förstås sådanaMed som avses
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a 9 § första stycket årsredovisningc
balansräkning ochb 11 § resultaträkning

13 § balansräkningc
veriñkation,d 15 §
första stycket handling veriñkatione 16 § hänvisar tillsom

f första grundbokföring huvudbokföring,19 § stycket och
19 § andra stycket sidoordnad redovisning,g

h systemdokumentation och behandlingshistorik,21 §

i till balansräkning och24 § noter resultaträkning
sådana handlingar i övrigt betydelse för det skallärsamt attsom av

gå följa och förstå de enskilda bokföringspostemas behandling iatt
bokföringen.

§30
Räkenskapshandlingar får handlingarutgöras av

i vanlig läsbar form,a
b i mikroskrift kan läsas med förstoringshjälpmedel ochsom

i form upptagningar för automatisk databehandlingc av som ge-
omedelbar utskrift kan fram i sådan form itasnom som avses a

eller b.
årsredovisningenAtt skall på svenska i vanlig läsbar formupprättas

framgår 2 kap. § årsredovisningslagen 1995:1554.5 Sammaav
krav gäller hänvisningen i 23 första stycket sådan balans-§genom
räkning och resultaträkning i § och sådan balansräk-11som avses
ning i 13som avses

Arkivering räkenskapshandlingarav

31 §
Handlingar räkenskapshandlingar skall varaktiga ochutgörsom vara
lätt åtkomliga. Handlingarna skall förvaras i ordnat skick och
betryggande och överskådligt sätt.

Alla räkenskapshandlingar skall bevaras i Sverige fram till och med
det sjätte året efter utgången kalenderår då räkenskapsåretdetav av-

Vad gäller ocksåslutades. avtal och andra handlingar sär-sagtsnu av
skild betydelse för belysa verksamhetens ekonomiska förhållan-att
den.

förEn upptagning automatisk databehandling bevarad i Sveri-anses
företaget här omedelbar utskrift kan framta upptag-ge om genom

ningen i sådan form i eller b. det föreligger30 § Omsom avses a
ensärskilda skäl och förenligt med god redovisningssed får verifi-är

kation i vanlig läsbar form tillfälligt bevaras utomlands.
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32 §
Bestämmelserna i 31 § andra stycket gäller inte handlingar som avser
verksamhet företaget bedriver filial utomlandssom genom en om

lagstiftningenföretaget enligt i det landet skyldigt bevara hand-är att
lingarna där.

33 §
det föreligger särskilda fårOm skäl Skattemyndigheten för visst fall

tillåta räkenskapshandlingar förstörs före utgången den i 31 §att av
andra stycket angivna tiden. Sedan år den i stycket angivnatre av
tiden har förflutit får räkenskapshandlingar i 30 första§som avses
stycket förstöras skattemyndighetens tillstånd handlingarnautanc om

betryggande handlingar förstai 30§sätt ersätts av som avses
stycket ellera

Tillstånd i första stycket meddelas Finansinspektionensom avses av
det gäller verksamhet står under inspektionens tillsyn.när som

Överklagande vissa beslutav

34 §
myndighets beslut enligt denna lag får i fall iEn änannat som avses

överklagas hos allmän förvaltningsdornstol. Prövningstillstånd40 §
vid överklagande till kammarrätten.krävs

Tillsyn

Bolçföringsnämndens uppgifter

35 §
Bokföringsnämnden har till uppgift utveckla och uttala sigatt om

bokföring och offent-innebörden god redovisningssed i företagensav
redovisning. Bokföringsnärrmden skall tillsynliga även utöva över

efterlevnaden bestämmelserna i denna lag, årsredovisningslagenav
1995:1554, lagen 1995:1559 årsredovisning i kreditinstitutom
och årsredovisning ivärdepappersbolag lagen 1995:1560samt om
försäkringsföretag.

Föreläggande lämna upplysningar eller visa handlingaratt upp

36 § .
Bokföringsnämnden får förelägga företag lämna de upplys-attett
ningar och visa de handlingar behövs för nämnden skallattupp som
kunna sin tillsyn enligt § andra meningen.35utöva
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Föreläggande rättelseom

37 §
påkallat från allmänOm det synpunkt får Bokföringsnämndenär

förelägga företag bokföring offentligaeller redovisning stri-ett vars
der bestämmelserna i denna årsredovisningslagenlag,mot
1995:1554, lagen 1995:1559 årsredovisning i kreditinstitutom
och värdepappersbolag eller lagen 1995:1560 årsredovisning iom
försäkringsföretag rättelse.göraatt

Vite

38 §
föreläggande enligt 36 eller får förenasEtt 37 § med vite. Försuttet

vite Stockholms tingsrätt efterutdöms ansökan Bokförings-av av
närrmden.

Överklagande

39 §
Bokföringsnämndens beslut enligt 36 och 37 §§ får överklagas av
företaget hos Stockholms tingsrätt.

Bokföringsnänmden får förordna beslut skall gälla omedel-att ett
bart.

Rättegângsbestämmelser

40 §
Beträffande rättegången tillämpas vad föreskrivet i rättegångs-ärsom
balken tvistemål förlikningdär inte tillåten.ärom

I mål utdömande vite efter särskild talan skall dock 8 §rörsom av
viteslagen 1985:206 tillämpas.

41 §
Vid domstolens handläggning mål enligt Bokförings-denna lag ärav
nämnden till företaget.motpart

42 §
StockholmsNär tingsrätt eller Svea hovrätt mål enligtavgör ett

denna skalllag särskild ledamot ingå förordnatssom en person som
ekonomisk enligt kap. § rättegångsbalken.4 10expertsom a

Utöver vad följer första fårstycket särskild ledamotsom av som
ingå eller har varit lagfaren domare i allmän för-ären person som
valtningsdomstol, det finns behov särskild fackkunskap inomom av

i fråga skatterättsliga förhållanden.rätten om
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Särskilda bestämmelser rättegången Stockholmsi tingsrättom

43 §
Tingsrätten får frågahänskjuta viss i målet till prövning Högstaen av
domstolen. Bestämmelserna i 56 kap. 13-15 §§ rättegångsbalken
skall tillämpas.

sådantEtt avtal i 56 kap. 13 § rättegångsbalken fårsom avses
förenas med villkoret Högsta domstolen meddelar prövningstill-att
stånd.

lag träder i kraft den januari 1999 och tillämpas förstaDenna 1
gängen i fråga det räkenskapsår inleds efter den 31närmastom som
december 1998.

författning2. Förekommer i lag eller hänvisning tillannan en
föreskrift bokföringslageni 1976:125 har be-ersattssom av en
stämmelse i denna lag, tillämpas i stället den bestämmelsen.nya
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Förslag till

revisionLag om

Härigenom föreskrivs följande.

tillämpningsområdeLagens

1 §
Denna lag innehåller bestämmelser revision och inteär, annatom om
föreskrivs i lag, tillämplig företag bokföringsskyl-ärannan som
diga enligt § bokföringslagenl 1900200.

definitionerAllmänna

2 §
Vid tillämpningen denna lag med begreppen moderföretag,av avses
dotterföretag, koncern och koncernföretag vad i 1 kap.som anges

§ ârsredovisningslagen4 1995:1554.
Med företagsledning i denna lag den för före-avses som svarar

organisation och förvaltningen företagets angelägenhetertagets av
den har hand den löpande förvaltningen.samt som om

Skyldighet revisoratt utse

3 §
företagEtt skyldigt årsredovisning enligt bok-är upprättaattsom

föringslagen 1900:00 skall eller flera revisorer för bestämdutse en
tid eller tills vidare. Företaget får bestämma någon skallatt annan

revisor.utse

Revisorssuppleant

4 §
fårFöretaget eller flera revisorssuppleanter. Vad isägsutse en som

denna lag revisor gäller i tillämpliga delar suppleanter.om

Revisionsbolag

5 §
registreratEtt revisionsbolag fâr till revisor. Bestämmelserutses om

får huvudansvarig för revisionen och under-vem som vara om
rättelseskyldighet finns i 12 § lagen 1995:528 revisorer. Be-om
stämmelserna i 8 § andra stycket 13 och §§ denna lag14samt
tillämpas på den huvudansvarige.
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Kvalifikationskrav

6 §
revisor skall ha den insikt i och erfarenhet redovisning ochEn av

ekonomiska förhållanden med till omfångethänsyn ochartensom av
företagets verksamhet behövs för fullgöra uppdraget.att

underårig, i konkursDen eller underkastad näringsförbudärsom
har förvaltare enligt föräldrabalkeneller ll kap. 7 § får intesom

revisor.vara

Bosättningskrav

§7
revisor inte auktoriserad eller godkänd skall bosattEn ärsom vara

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.inom Vad gällersagtsnu
auktoriserad ellerinte godkänd revisor deltar i revi-ävenom en

sionen.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får försom

visst fall medge undantag från bosättningskravet i första stycket.

dotterföretagiRevisor

8 §
dotterföretag moderföretagetsTill revisor i bör minst revi-ett en av

utses.sorer
enligt 13 § inte behörig revisor i moderföre-Den är attsom vara

revisorfår inte i dotterföretag.etttaget vara

Kvalificerad revisor

9 §
Minst revisor skall auktoriseraden vara om

tillgångarnas nettovärde fastställda balansräkningar för deenligt
två räkenskapsåren överstiger gränsbeloppsenaste ett motsvararsom

allmän för-000 gånger det basbelopp enligt lagen 1962:3811 om
månaden respektive räken-säkring gällde under den sistasom av

skapsår eller
företaget tvâ räkenskaps-antalet anställda hos under de senaste

åren i medeltal överstigit 200.

10 §
moderföretag minst auktoriseradI skall revisorett en vara om

tillgångar enligt fastställdanettovärdet koncernföretagensav
koncernbalansräkningar för de två räkenskapsåren överstigersenaste
det gränsbelopp i 9 §angessom
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tvåantalet anställda hos koncernföretagen under de2. senaste
ellerräkenskapsâren i medeltal överstigit 200

ochmoderföretaget inte koncernredovisningupprättar netto-
koncernföretagens tillgångar, enligt fastställda balansräk-värdet av

för koncemföretagens två räkenskapsår, moderföre-ningar senaste
det gränsbelopp i 9 §balansdag överstigertagets som anges

§11
fårföretag omfattas bestämmelserna i 9 eller 10 §För ett som av

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer besluta attsom
företaget får viss godkänd revisor i stället för auktoriseradutse en en

sådant gäller i högst fem år.revisor. Ett beslut

12 §
ellerföretag inte omfattas bestämmelserna i 9 10 §För ett avsom

påkallat särskilda omständigheter,får länsstyrelsen, det är avom
auktoriserad eller godkänd.besluta minst revisor skallatt varaen

får länsstyrelsen i fall i förstaOm det finns skäl till det som avses
auktoriserad eller godkänd revisor medstycket förordna viss atten

Uppdragstiden för sådan revi-övriga revisorer delta i revisionen. en
så uppdraget upphör behörig revi-skall bestämmas närattsor annan

utsedd i föreskriven ordning.har blivitsor
ellerandralänsstyrelsen meddelar beslut i förstaInnan avsessom

skall företaget tillfälle sig.stycket att yttrages

Jäv

13 §
får revisorDen inte vara som

företag itill eller delägare i företaget ellerär ägare annat samma
koncern,

dotterföretag,2. ingår i företagsledningen i företaget eller dess
medelsförvaltning ellerbiträder vid företagets bokföring eller

företagets kontroll däröver,
biträderverksam i rörelse den yrkesmässigt4. är samma som som

företaget grundbokföringen medelsförvaltningen eller före-vid eller
kontroll däröver,tagets

underordnad eller bero-anställd hos eller harär sättannat en
ställning till företaget eller någon i 1-3,ende som avses

för-gift eller samrnanlever under äktenskapsliknande6. medär
hållanden eller släkting i eller ned-med eller syskonär rätt upp-

besvâgrad med sådanstigande led till i 1-3 eller ärperson som avses
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i eller nedstigande led eller så den gifträtt ärattperson upp- ene
med den andres syskon eller

står i låneskuld till företaget företag7. eller i koncernannat samma
eller har förpliktelse sådant företag har ställt säkerhet för.ettsom

Revisorsbiträde

14 §
revisor får vid revisionenEn inte anlita någon inte enligt 8 §som

stycket ellerandra 13 § behörig revisor. företagetHarär att vara
moderföretageteller i sin tjänst anställda med uppgift uteslutandeatt

eller huvudsakligen sköta företagets interna fårrevision, revisorn
dock vid revisionen anlita sådana anställda i den utsträckning det är
förenligt med god revisionssed.

revisorsuppdragUpphörande av

15 §
uppdrag tills vidare revisor upphörEtt revisor harnäratt vara ny

utsetts.
för bestämd tidEtt uppdrag revisor upphör i förtidatt vara om

revisorn eller den har revisorn begär det. Anmälanutsettsom om
dendetta skall hos redovisningsskyldige. Om någongöras änannan

redovisningsskyldige harden revisorn skall anmälan även görasutsett
hos denne.

16 §
Om revisors uppdrag gäller för tid förtidbestämd upphör isomen

uppstår någoteller det hinder han skall revisor ochmot attom vara
det inte finns skall för förvalt-någon suppleant, denom som svarar

ningen företagets vidta åtgärder förangelägenheter attav en ny
revisor tillsätts för återstående mandattiden.den

Anmälan upphörande revisorsuppdragom av

17 §
revisornsOm uppdrag upphör i förtid skall revisorn anmälagenast

detta till Patent- och registreringsverket och överlämna kopiaen av
anmälan till den för förvaltningen företagetssom svarar av ange-
lägenheter. Patent- och registreringsverket skall sända kopiaen av
anmälan till Skattemyndigheten.

Revisorn skall förstai amnälan i stycket lämna redo-som avses en
görelse för funnitvad han vid den granskning han utfört undersom
den del räkenskapsåret uppdraget omfattat. För anmälanav som
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gäller i tillämpliga delar vad föreskrivs i 25 och 26 §§ revi-som om
sionsberättelse.

och andraFörsta styckena gäller uppdrag tillsäven när ett att
vidare revisor upphör.vara

Länsstyrelseförordnande

18 §
Efter anmälan skall länsstyrelsen förordna behörig revisor,

revisor inte utsedd,när är
auktoriserad eller godkänd revisor inte utsedd enligtnär är

9-12 §§,
revisor obehörig enligt 6 § andra stycket, förstanär är 7 §

stycket, 8 § andra stycket eller 13 § eller
4. beslut den redovisningsskyldige antalet revisorer ellernär av om

revisors behörighet har âsidosatts.om
Förordnandet skall tid till dess revisor har blivitavse en annan

utsedd i föreskriven ordning. Vid förordnande förstaenligt stycket 3
skall länsstyrelsen entlediga den obehörige revisorn.

19 §
Anmälan enligt 18 § första fårstycket och Dengöras av var en. som

för förvaltningen företagets angelägenheter skyldigär attsvarar av
anmälan, han själv skall revisor och dennegöra än utseom annan

inte rättelse dröjsmål.gör utan
Innan länsstyrelsen meddelar beslut i första18 § stycketsom avses

skall företaget tillfälle sig.att yttrages

Revisorns granskning

20 §
En revisor skall i den omfattning följer god revisionssedsom av
granska företagets årsredovisning bokföringoch företagsled-samt
ningens förvaltning.

21 §
Företagsledningen skall revisorn tillfälle verkställa gransk-attge
ningen i den omfattning revisorn finner nödvändig lämna desamt
upplysningar och det biträde han begär.som

22 §
Sedan revisorn slutfört granskningen skall han teckna hänvisningen
till revisionsberättelsen årsredovisningen. Finner revisorn att
balansräkningen eller resultaträkningen oriktig skall han antecknaär

detta.även
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Revisionsberättelse

23 §
revisionsberättelse tillräkenskapsårvarjeskall förRevisorn avge

för för-till denskall överlämnasBerättelsenföretaget. svararsom
halv måna-fem ochangelägenheterföretagetsvaltningen senast enav

räkenskapsårets utgång.efterder
under räken-har gjortsi 17 §anmälansådanOm som avsesen

kopiarevisionsberättelsen fogarevisorn tillskallskapsåret en av
anmälan.

24 §
årsredo-huruvidauttalandeinnehållaskallRevisionsberättelsen ett

1995:1554årsredovisningslagenenligtharvisningen upprättats
iårsredovisning1995:1559förekommande fall, lagenieller, om

värdepappersbolag.ochkreditinstitut
skallupplysningarsådanainnehållerårsredovisningenOm inte som

skall revisornårsredovisningtillämplig lagenligtlämnas angeom
revisions-i sinupplysningamalämnakan ske,detdetta och, om

berättelse.

§25
försummelseåtgärd ellersin granskning funnitvidrevisornOm att

ingår inågonersättningsskyldighet liggerföranledakan somsom
revisionsberättelsen.anmärkas itill last, skall detföretagsledningen

hanupplysningarberättelsen lämnai övrigt ikanRevisorn även som
få kännedombörföretagetatt om.anser

26 §
funnit före-hananmärkaskall revisornrevisionsberättelsen attI om

skyldighetsinfullgjortinte hartaget
skattkvarståendeellerA-skattför preliminäravdraggöraatt

1953:272,uppbördslagenenligt
mervärdes-kap. 2 §enligt 14registreringanmäla försig2. att

1994:200,skattelagen
eller 4 §uppbördslagen§uppgift enligt 54 1länmaatt mom.

ellerarbetsgivaresocialavgifter frånuppbörd1984:668lagen avom
ellermervärdesskattelagenkap. 3 §enligt 14deklarationsärskild

i l-3.avgifterochskattertid betalai4. rättatt avsessom

§27
företaget inteanmärkninginnehållerrevisionsberättelsen attOm om

sändarevisornskalli 26 §skyldighet genastfullgjorthar som avses
skattemyndigheten.tillberättelsenkopia aven
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Erinringar

28 §
Revisorn skall i protokoll eller handling anteckna erinringarannan

han framställer till företagsledningen. Handlingen skall överlärn-som
till den för förvaltningen företagets angelägenheternas som svarar av

och denne bevaras på betryggande sätt.ettav

Tystnadsplikt

29 §
fårEn revisor inte till den saknar erhålla kännedomrätt attsom om

företagets angelägenheter lämna upplysningar sådant revi-om som
har fått kännedom vid fullgörandet sitt uppdrag, detsorn om av om

kan till skada för företaget.vara

Upplysningsplikt

30 §
Revisorn skyldig lämna medrevisor, revisorär och, före-att ny om

har försatts i konkurs, konkursförvaltaren nödvändiga upplys-taget
ningar företagets angelägenheter. Revisorn dessutom skyldigärom

på begäran lämna upplysningar företagets angelägenheter tillatt om
undersökningsledare förundersökningunder i brottmål.

Koncemrevision

31 §
Är företaget moderföretag skall revisorn granska koncemredo-även
visningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt.

Företagsledningen och revisorn i dotterföretag har skyl-ett samma
digheter i 21 § revisorn i moderföretaget.gentemotsom anges

32 §
moderföretag skall revisornI särskild revisionsberättelseett avge en

beträffande koncernen. Bestämmelserna i 22-25 §§ tillämpas i fråga
sådan berättelse.om

Skadestånd

33 §
revisor vid fullgörandetEn sitt uppdrag uppsåtligen ellersom av av

oaktsamhet vållar företaget skada skall skadan. Detsammaersätta
gäller skada vållas någon överträdelse dennanär annan genom av

årsredovisningslagenlag, 1995:1554 eller, i förekommande fall,
lagen 1995:1559 årsredovisning i kreditinstitut och värde-om
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skada hansför denrevisorpappersbolag. En även somansvarar
oaktsamhet.uppsåtligen ellermedhjälpare vållar av

ersättningsskyldighetenåliggerrevisor,revisionsbolagOm ärett
revisionen.huvudansvarig förbolag och dendetta ärsom

34 §
medskäligtefter vadjämkas är33 § kanSkadestånd enligt som

ornständig-storlek ochbeskaffenhet, skadanstill handlingenshänsyn
övrigt.iheterna

försolidarisktdeskada,skallfleraOm ersätta svararsamma
förhar jämkatsskadeståndsskyldighetenmån intei denskadeståndet

skade-inågon harstycket. Vadförstaenligtdem gett utnågon av
med hän-skäligtefter vadde andra äråterfår krävasstånd somav

omständigheterna.tillsyn

35 §
interäkning,företagets§ förskadestånd enligt 33Talan somom

år harsedanrevisorväckasfår intepå brott, tregrundas mot en
denöverlämnades tillrevisionsberättelseförflutit från det som svarar

angelägenheter.företagetsförvaltningenför av

Överklagande

36 §
eller 11 §stycketenligt andratillståndsärenden 7beslut iMyndighets

hos regeringen.får överklagas
hos allmänöverklagaslag fårenligt dennabeslutLänsstyrelsens

förvaltningsdomstol
.

till kammarrätten.överklagandevidkrävsPrövningstillstånd

förstatillämpasochjanuari 1999kraft deni 1lag träderDenna
efter den 31inledsräkenskapsår närmastdeti frågagången somom

december 1998.
före-tillhänvisningförfattningi lag ellerFörekommer enannan

harårsredovisning1980:1103 ersattsskrift i lagen m.m. somom
bestämmel-i stället dentillämpaslag,bestämmelse i denna nyaenav

sen.
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Förslag till

ändring iLag kommunalskattelagen 1928:370om

Härigenom föreskrivs i fråga kommunalskattelagen 1928:370om
dels punkt 9 anvisningarna till 32 § skall upphöra gälla,att attav
dels 20 53 § 2 punkterna 19 och 30 anvisningarnaatt mom., av

till 23 punkterna och 3 anvisningarna1 till 24 punkt 13av av
anvisningarna till 32 § anvisningarna till 52 § skall ha följandesamt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §
Vid beräkningen inkomsten från förvärvskällasärskild skall allaav

omkostnader under beskattningsåret för intäktemas förvärvande och
bibehållande avräknas från samtliga intäkter i ellerpengar pengars
värde bruttointäkt, har influtit förvärvskällani under beskatt-som
ningsâret.

Avdrag får inte för:göras
den skattskyldiges levnadskostnader och därtill hänförliga utgifter,

såsom vad skattskyldig gåva eller periodiskt under-utgett som som
stöd eller därmed jämförlig periodisk utbetalning till i sittperson
hushåll;

kostnader i samband plockningmed vilt växande bär ochav svam-
eller kottar till den del kostnaderna inte överstiger de intäkterpar

skattefria enligt 19ärsom
värdet arbete, i den värdet arbete, i denav som av som

skattskyldiges förvärvsverksam- skattskyldiges förvärvsverksam-
het utförts den skattskyldige het utförts den skattskyldigeav av
själv eller andre maken eller själv eller den skattskyldigesav av
den skattskyldiges barn barn fyllt 16 år;som som
fyllt 16 år;

på den skattskyldiges kapital har nedlagts i hansränta eget som
förvärvsverksarnhet;

allmännasvenska skatter;
kapitalavbetalning på skuld;

enligt 8 kap. 1 § studiestödslagen 1973:349, och52, 52ränta a
55 §§ lagen 1941:416 arvsskatt och gâvoskatt, och32 § 49 § 4om

uppbördslagen 1953:272, kap. 12 § lagen 1984:1515mom. om
punktskatter och prisregleringsavgifter, och13 14 §§ lagen
1984:668 uppbörd socialavgifter från arbetsgivare, 30 §om av
tullagen 1987:1065, 60 § fordonsskattelagen 1988:327 och 16
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kvarskatte-1994:200mervärdesskattelagenoch 13 §§kap. 12 samt
enligt uppbördslagen;dröjsmålsavgift beräknadavgift och
överlastavgift;1972:435avgift enligt lagen om

bygglagen 1987:10;plan- ochavgift enligt 10 kap.
l989:529;§ utlänningslagenavgift enligt 10 kap. 7
1977:1160;arbetsmiljölagenavgift enligt 8 kap. 5 §

arbetstidslagen 1982:673;avgift enligt 26 §
medbestämmandepå lagen 1976:580skadestånd, grundas omsom

förhållandet mellan arbets-gällereller lagi arbetslivet annan som
ekonomiskskadeståndetarbetstagare,givare och ännär annatavser

skada;
enligt 36 kap. brottsbalken;företagsbot

rättegångsbalken;tredje stycketstraffavgift enligt 8 kap. 7 §
betalningsskyldig enligt 75 §arbetsgivareför vilketbelopp är

betalningsskyldighet före-för1953:272 eller vilketuppbördslagen
enligt lagen 1982:avdraggrund underlåtenhetpåligger göraattav

beträffande vissauppgiftsskyldighetavdrags- och1006 upp-om
dragsersättningar;

felparkeringsavgift;lagen 1976:206avgift enligt om
kontrollavgift vid olovlig1984:318kontrollavgift enligt lagen om

parkering;
1978:268;ransoneringslagenÖverförbrukningsavgift enligt

åtgärderlagen 1980:424vattenföroreningsavgift enligt motom
fartyg;frånvattenförorening

meddelabemyndigandel975:85 med3 § lagenavgift enligt att
eller utförselföreskrifter in- av varor;om

beredskapslagringenligt lagen 1984:1049lagringsavgift avom
påförsörjningsberedskaplagen 1985:635ellerolja och kol om

naturgasområdet;
innefattande vissa bestäm-1902:71 1,avgift enligt 18 lagen§ s.

anläggningar;elektriskamelser om
föreskrivs;särskiltvidare månkapitalförlust i än somm.m.

energi;1994:1776 skattlagenavgift enligt 10 kap. 5 § om
för vilken1994:200mervärdesskattelageningående skatt enligt

till återbetalningellerenligt 8 kap.det finns till avdrag rätträtt
nämnda lag;enligt 10 kap.

aktiebolagslagenoch 13 kap. 6 §avgift kap. 16 §enligt 11 a
1975:1385.

§53
2 mom.

handels-vanligaInkomst hosvanliga handels-Inkomst hos
enklakommanditbolag,bolag,kommanditbolag, enklabolag,
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bolag, rederier och juridiska bolag, rederier och juridiska
författning författningenligt enligtpersoner, som personer, som

eller på därmed jämförligt eller därmed jämförligtsätt sätt
bildats för förvalta bildats för förvaltaatt attannan annan

sådan har samfällighet sådan harsamfällighet än änsom som
såsom såsom särskildsärskildtaxerats taxe- taxerats taxe-

och marksam- ringsenhet och marksam-ringsenhet avser avser
fällighet eller regleringssam- fällighet eller regleringssam-
fällighet, hänförs till de särskilda fällighet, hänförs till de särskilda
delägarnas inkomst med belopp, delägarnas inkomst med belopp,

för hans för hansmotsvarar motsvararsom en var som en var
bolagets, rederiets eller andel bolagets, rederiets ellerandel av av

samfällighetens inkomst. samfällighetens inkomst.Motsva- In-
rande gäller inkomst hos komsten hänförs till intäkt detut- av
ländsk juridisk i fall inkomstslag bolagets, rederietsperson som

i punkt 10 andra stycket eller samfällighetens inkomstav av-avses
anvisningarna. fråga vadI om ser.

juridisk gällermed utländsk Första stycket ävensom avses
gäller inkomst hos utländsk juridiski denna lag vadperson

i 16 § första i fall i punkt2sägssom mom. person som avses
stycket lagen 1947:576 10 andra stycket anvisningar-om av

inkomstskatt. fråga vadstatlig Ina. om som avses
med utländsk juridisk iperson
denna lag gäller vad isägssom
16 första stycket lagen§ 2 mom.

statlig inkomst-1947:576 om
skatt.

Anvisningar
till 23 §

medges för påförda egenavgifter enligt lagen 1981:69119. Avdrag
socialavgifter i den mån avgifterna hänför sig till näringsverk-om

samhet.
får dessutom Fysisk får dessutomFysisk person person

för har avdrag för de egenavgifteravdrag belopp av-som av-
seende näringsverksamhet här iför täcka på beskatt-satts att

påningsáret belöpande egenavgifter riket belöper beskatt-som
skallavseende näringsverksamhet här ningsåret. Medgivet avdrag

beskattningåterföras tilli riket. enligt bok-Den näst-som
följande beskattningsär.ellerföringslagen 1976:125

jordbruksbokföringslagen 1979:
skyldig141 är upprättaatt

ársbokslut skall ha satt ettav
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svarande belopp iavdragetmot
för beskattnings-räkenskaperna

skallavdragåret. Medgivet
beskattningåterföras till näst-

beskattningsår.följande
underlagberäknas påandra stycketAvdrag enligt mot-ett som

enligtförvärvskällan, beräknadskattskyldiges inkomstden avsvarar
minskadföre avdraget,inkomstskatt,statlig1947:576lagen om

med
i punkt 11ersättningsjukpenning eller1 avavsessomannan

anvisningarna till 22
enligtanställning 11hänföra till inkomstintäkt2 är att avsom

försäkring.allmän1962:381första stycket lagen2 §kap. om
får uppgå till högst 25stycketenligt andraAvdrag procent av

in-fråga sådanatredje stycket. Ienligtberäknatunderlaget, om
påsärskild löneskatt1990:659i lagen2 §komster omavsessom

18uppgå till högstfår dock avdragetförvärvsinkomstervissa pro-
cent.

också förgällerförsta-fjärde styckenaiharVad sagts ensom
förutsättninghandelsbolag, underidelägarefysisk är ettperson, som

Avdragnäringsverksamhet här i riket.haft inkomstbolaget haratt av
delägaren.skall därvidandra styckenaförsta och görasenligt av

tredje stycketenligtBeskattas
till §52anvisningarna enav

make för delmedhjälpande av
verksamhet,inkomst somenav

andra maken,denbedrivs av
första ochenligtavdragskall
särskilt förandra styckena göras

makarna.envar av
vidstycket skallandraavdrag enligtgjortSkattskyldig harsom

Uppgifter-beräkning.uppgifter avdragetsfogasjälvdeklarationen om
fastställt formulär.enligtpå blankettskall lärrmasna

in-för densjälvtfyllt 16 år,Skattskyldigs barn,30. taxerassom
formkan ha haft ibarnetnäringsverksamhetenarbete ikomst somav

för vaddock högstellernaturaförmâner mot-annat, sompengar,av
arbetsinsats. skatt-Denvederlag för barnetsmarknadsmässigtsvarar

drasbegränsningmotsvarandekostnad får medskyldiges somav
inteskattskyldigs barn,underhåll tillochdriftkostnad. För lön som

skall dåunderhålletochLönenfår avdrag intefyllt 16 år,har göras.
för barnet.inkomsthellerinte tas somupp

förstaföreskrivs iVad som
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stycket beträffande barn fylltsom
16 är har motsvarande tillämp-
ning pä lön och ersättningannan
till den skattskyldiges make.

Avdrag för lön eller annan
ersättning till den skattskyldiges
make eller barn medges först
under det år då ersättningen har
betalats eller blivit tillgängligut
för lyftning.

till 24 §
För skattskyldig har haft skattskyldigFör har haftsom som

ordnad bokföring skall beräk- ordnad bokföring skall beräk-
ningen inkomst ske på grund- ningen inkomst ske på grund-av av
val hans bokföring med iakt- val bokföringhans med iakt-av av
tagande bestämmelserna i tagande bestämmelserna iav av
denna anvisningspunkt. Vid denna anvisningspunkt. Vid
inkomstberäkningen hänsyn inkomstberäkningen hänsyntas tas
till in- utgåendeoch lager till in- och utgående lagerav av

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 fordrings- och skuldposter

avsättningar. i lagerReserv avsättningar. i lagerReservsamt samt
0.d. får beaktas endast vid får beaktas0.d. endast såda-om
tillämpning punkt 2 tredje och tillgångar i räkenskapernaav na
fjärde styckena. Värdet värderats till högre belopp änut-av
gående lager, pågående arbeten det i punkt första stycket2 an-

fordrings- och skuldposter givna lägsta värdet och vidsamt
avsättningar bestäms med tillämpning punkt 2 tredje ochsamt av

hänsyn till förhållandena vid fjärde styckena. Värdet ut-av
beskattningsårets utgång. Som gående lager, pågående arbeten
värde ingående lager, på- fordrings- och skuldpostersamtav
gående arbeten fordrings- avsättningar bestäms medsamt samt
och skuldposter och avsättningar hänsyn till förhållandena vid

värdet före- beskattningsårets utgång.närmast Somtas upp av
gående beskattningsårs utgående värde ingående lager, på-av
lager, pågående arbeten gående arbeten fordrings-samt samt
fordrings- och skuldposter och och skuldposter och avsättningar
avsättningar. värdet före-närmasttas upp av

gående beskattningsårs utgående
lager, pågående arbeten samt
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och skuldposter ochfordrings-
avsättningar.

harbland intäkternaresultatet påverkatsdet bokfördaHar attav
inkomst, ellerskall beskattasbelopp, intetagits ute-somsomupp

bland kostnaderna harha medräknats, ellerbelopp, bordeslutits som
avdragsgilla vid inkomstberäkningen,intetagits belopp, ärupp som

förtill grund inkomst-justeras så det kan läggasskall resultatet att
påverkatsde fall resultatet harenligt denna lag. Iberäkningen attav

tagits med förfordringspost harpågående arbeten ellerlager, upp
för högt beloppeller avsättningar medeller skuldpostlågt belopp

bokfördadetden skattskyldige justeringdock yrkandeskall avav
denne imån det uppenbartunderlåtas i den över-resultatet är att -

inkomstberäkning i denna lagreglerna förensstämmelse med ge--
skettavskrivningar anläggningstillgångar änstörre somnom

skulle fram-lägre resultat detredovisaskulle ha kunnat änett som
efter justeringen.komma

inkomstinkomst Vid beräkningberäkningVid avav
bokföringsmässiga grunderbokföringsmässiga grunder enligtenligt

inkomst skallinkomst skall skall iakttas,skall iakttas, attatt enen
det år,år, ha åtnjutits underåtnjutits under detha ansesanses

redovisnings-redovisnings- då den enligt godgoddå enligtden
intäkt ibeträf-vad sed böreller enligtsed tas somuppsom

in-räkenskaperna,allmänt bruk- ävenfande jordbruk är om
har uppburitskomsten inteintäkt i ännuligt bör tas somupp

eljest kommit denkontant ellerin-räkenskaperna, även om
itillhandaskattskyldigeuppburitsinte harkomsten t.ex.ännu

full-levereradeformkommit deneljestkontant eller varor,av
prestationer ellergjordaiskattskyldige tillhanda annatt.ex.

Vadjämförligthärmedfull- sätt.levereradeform somvaror,av
fråga inkomstposter-gäller iprestationer eller pågjorda annat om

också i frågatillämpasVadhärmed jämförligt sätt. omnasom
fråga tidenutgiftsposterna. Ifrågagäller i inkomstposter- omom

och utgiftspostersför inkomst-också i frågatillämpas omna
bokförings-upptagande enligttidenutgiftsposterna. I fråga om

tillämpas imässiga grunderutgiftspostersför inkomst- och
förfaringssättet,allmänhet detbokförings-upptagande enligt att

inkomstfordringartillämpas imässiga grunder tas upp som
det är, då de uppkommer,underallmänhet det förfaringssättet, att

hänförs till in-ochinkomstfordringar räntoratttas upp som
deför det år, på vilketkomstenuppkommer,under det år, då de

bägge fallen oberoen-belöper, ihänförs till in-och räntoratt
in-de verkligen hardevilket deför det år,komsten omav

nämnda år eller inte.flutit underfallen oberoen-belöper, i bägge
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Åde de verkligen har in- andra sidan bör förskottsvisav om
flutit under nämnda år eller inte. influtna tillräntor, störresom
Å andra sidan bör förskottsvis eller mindre del belöper på ett
influtna till kommanderäntor, år, tillstörre denna delsom
eller mindre del belöper bokföringsmässigt hänföras tillett
kommande år, till denna del det sistnänmda årets inkomst.
bokföringsmässigt hänföras till Avdrag för lånränta sta-ur
det sistnämnda årets inkomst. lånefond för lån medtens upp-

förAvdrag lånränta skjuten åtnjuts för det år dåräntasta-ur
lånefond för lån med har betalats.räntantens upp-

skjuten åtnjuts för det år dåränta
har betalats.räntan

Vid tillämpning föregående stycke skall iakttas bl.a. värdetattav
avyttrade skall faktureringäven inte skett redovisasav varor om- -

fordran, såvida levererats till den före åretsägarensom varorna nye
utgång.

Har avverkningsrätt till skog upplåtits betalning, skallmot som
erläggas under loppet flera år, får intäkt för varje år tasav som upp
den del köpeskillingen influtit under år.av som samma

frågaI avdrag för kostnader för reparationer och underhållom av
fastighet gäller punkt 4 tredjeäven och fjärde styckena av an-
visningarna till 23

Om beskattningsmyndighet, med frångående den skattskyldigesav
hans räkenskaper grundade inkomstberäkning, inkomst för ettsom

år beskattat vinst, i bokföringen framkommer vinst först ettsom som
år, skall vid inkomstberäkningen för det följande år, då vins-senare

redovisas i bokföringen, det sistnämnda årets bokförda resultatten
justeras sådant den redan beskattade vinstensätt inte beskattasatt

gång till.en
Motsvarande gäller för det fall, beskattningsmyndighetatt ansett att

förlust, i föroch sigär avdragsgill, inte får beaktas viden som
inkomstberäkningen för det år då den redovisats i räkenskaperna eller
beskattningsmyndighet i fall visst år frångått den skattskyldigesannat
bokföring på sådant det påverkar följande årssätt inkomstberäk-att
ning.

intäkterHar eller utgifter avseende viss egendom vid den närmast
föregående taxeringen till statlig inkomstskatt hänförts till inkomst-
slaget kapital och sker beskattning vid den aktuella taxeringen i
inkomstslaget näringsverksamhet skall den skattskyldige såda-ta upp

ingående tillgångs- och skuldposter avsättningarsamtna som er-
fordras för någon intäkt eller utgift inte skall beskattas två gångeratt
eller lämnas obeskattad grund skiftet tillämpliga inkomst-av av
slag.
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inkomstskatt harstatlig1947:576lagen3 § 7-11 mot-ommom.
näringsverksam-beräkning inkomstvidsvarande tillämpning avav

realisationsförlustellerrealisationsvinst ärberäkninghet. Vid somav
27 § 1-4tillämpas 24 § 1-5näringsverksamhethänförlig till mom.,

§nämnda lag.och 3130 § l28 29 § 1 mom.mom.,mom.,

ellerbyggnads-, hantverks-skattskyldiga, bedriverfrågaI somom
räkenskapernaden ikonsultrörelse, godtasanläggningsrörelse eller

inkomsttaxeringenvidpågående arbetenredovisningengjorda omav
anvis-bestämmelserna i dennastrid medinte står iredovisningen
gällerlöpande räkningarbetena påUtförs de pågåendeningspunkt.

Beträffandestyckena.sjunde och åttondei tredje,bestämmelserna
fjärde-bestämmelserna ifast pris, gällerutförs tillarbeten, som
årligaverksamhet dennäringsidkare, iEnskildåttonde styckena. vars

gränsbeloppnormalt understigerbruttoomsättningssumman ett som
all-1962:381enligt lagengånger det basbelopp20motsvarar om

räkenskaps-månadenden sistagäller underförsäkringmän avsom
utförs löpandeför arbetenbestämmelsernafår tillämpaåret, som

utförs till fast pris.arbeteni frågaräkning även somom
ersättningenräkningutfört löpandearbeteEtt ute-omanses

fastställs på grundvaluteslutandesåslutande eller ettgott avsom
tidsåtgången ochfaktiskaarvode tidsenhet, denförhand bestämt per
utgifter för arbe-skattskyldiges faktiskaförekommande fall deni --

utfört till fast pris.arbetetfallItet. annat anses
räkning, be-utförs på löpandepågående arbeten,Värdet somav

redovisasintäktstället skalltillgång. Iintehöver tas somupp som
skattskyldige hardenavseende arbetenade belopp somsumman av

beskattningsåret.underfakturerat
och förutförs till fast prispågående arbetenvärderingVid somav

Bestämmelserna iföljande.gällerslutredovisning inte har skettvilka
till 24 §anvisningarna ägerförsta tredje styckenapunkt 2 och av

hantverks- ellerbyggnads-,såvitt gällermotsvarande tillämpning an-
bestämmelserna ikonsultrörelseläggningsrörelse. fråga ägerI om

motsvarande tillämpning.anvisningspunktstycket nämndaförsta av
i dettaarbete,erhållit ersättning förskattskyldigedenHar som avses

skuld tillintäktredovisasintestycke, skall beloppet utan som ensom
utförs.räkning arbetetden för vars

anskaf-beräkningenvärdet VidinteSom kostnad avanses
stycketenligt fjärdeutförs ningsvärdetden arbetsinsats avsomav

denfrån värdetskall bortsesdennes makeskattskyldige,den av
Är utförs denarbetsinsatsår.16eller barn under som avupp-

barnskattskyldige eller denneshandelsbolagdragstagaren ett
år.under 16kostnad inteskall ansessom
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värdet arbetsinsats utförsav som
delägare i bolaget.av

Har den skattskyldige åtagit sig till fast pris utföra visst arbeteatt
för räkning skall, såvida intressegemenskap råder mellan denannans
skattskyldige och uppdragsgivaren och anledning finns att anta att
bestämmelserna i denna anvisningspunkt utnyttjats för be-ovan att
reda obehörig skatteförmån den skattskyldige eller uppdragsgiva-

nämnda bestämmelser inte gälla. I avsedda fall skall denren, nu
skattskyldiges inkomst på grund arbetena beräknas efter vadav som
med hänsyn till omständigheterna framstår skäligt.som

Har den skattskyldige i betydande omfattning underlåtit slut-att
redovisa eller fakturera belopp enligt god redovisningssed hadesom
kunnat slutredovisas eller faktureras skall intäkt detassom upp
belopp skäligen hade kunnat slutredovisas eller faktureras.som

Kan den skattskyldige sannolikt det belopp,göra enligtatt som
bestämmelserna skall redovisas intäkt pågående arbeten,ovan som av
överstiger vad kan förenligt med god redovisningssed, fårsom anses
inkomsten i skälig utsträckning jämkas nedåt.

till 32 §
13. Ersättning för utfört arbete

utgår till delägare i ettsom
fämansägt handelsbolag fär dras

driftkostnad i den mánav som
beloppet marknads-motsvarar
mässigt vederlag för delägarens
arbetsinsats. Avdrag medges
först under det är då ersättning-

har betalats eller blivituten
tillgänglig för lyftning.

Är skattskyldig företagsledare i Ar skattskyldig företagsledare i
fåmansföretag eller i fåmansföretag eller iett ett ett ett

fåmansägt handelsbolag och har fåmansägt handelsbolag och har
hans make inte sådan ledande hans make inte sådan ledande
ställning i företaget gäller, i ställning i företaget gäller, i
fråga lön eller fråga lön ellerersätt- ersätt-om annan om annan
ning från företaget till maken för ning från företaget till maken för
utfört arbete, bestämmelserna i utfört arbete, bestämmelserna i
andra stycket. tredje stycket.

Maken beskattas själv för den ersättning han uppburit frånsom
företaget under förutsättning ersättningen mark-äratt att anse som
nadsmässig. För överskjutande del skall i stället företagsledaren
beskattas.
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Ersättning för utfört arbete från fåmansföretag eller fåmans-ett ett
handelsbolag till företagsledares eller dennes makes barn,ägt som

uppnått 16 års ålder, beskattas hos den makarna har denav som
från företaget,högsta inkomsten eller, makarna har lika storom

från företaget,inkomst hos den äldste maken. Detta gäller också
fylltersättning till barn, har 16 år, till den del ersättningensom

överstiger marknadsmässigt vederlag för barnets arbetsinsats.
Är Ärföretagsledares make och företagsledares make och

i tredje stycket, barn, i jjärde stycket,barn, som avses som avses
delägare i fåmansägt handels- delägare i fåmansägt handels-
bolag tillämpas andra och tredje bolag tillämpas tredje och jjärde
styckena i den mån inkomsten styckena i den mån inkomsten

ersättning för utfört arbete. ersättning för utfört arbete.utgör utgör
inkomstenTill den del Till den del inkomstenutgör utgör

förskälig ersättning i bolaget skälig ersättning för i bolaget
gjord kapitalinsats beskattas del- gjord kapitalinsats beskattas del-

Är Ärförsjälv för inkomsten. själv inkomsten.ägarenägaren
före- före-inkomsten beskattas inkomsten beskattasstörrestörre

tagsledaren för överskjutande tagsledaren för överskjutande
del. båda makarna inkomst del. Har båda makarna inkomstHar

gäller beträffande från bolaget gäller beträffandefrån bolaget
överskjutande delen bestäm- den överskjutande delen bestäm-den

melserna i tredje stycket. melserna i jjårde stycket.

till 52 §
tillsammans del- makar bedrivitHar makar Har gemensamt

näringsverksamhet gäller näringsverksamhet skall varderatagit i
bestämmelserna i andra-sjätte maken för den deltaxeras av

hela inkomsten verksamhetenstyckena. av
Verksamheten bedriven beräknad enligt lagen 1947:anses -

den han 576 statlig inkomstskatt,makarna omav ena av om
med utbildning, före sådant avdrag förhänsyn till egen-
arbetsuppgifter avgifter punkt 19och övriga iom- som avses
ständigheter kan ha andra stycket anvisningarnaanses en av
ledande ställning verksamheten till 23 § med hänsyn tilli som-
och den andra maken har hans arbete och övriga insatseriinte en
sådan ledande verksamheten skäligen tillkommerställning. Den

driver verk- sjukpenningmake sålunda honom jämtesom egen
samheten beskattas för hela eller ersättningannan som avses
inkomsten verksamheten punkt tilli 11 anvisningarnaav om av

följer tredje ochinte 22annat av
fjärde styckena. Har ingen av

ledande ställ-makarna sådanen
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harning sagtssom nu anses
bedri makar-verksamheten ven av

sådana fall skerIgemensamt.na
enligt femte stycket.beskattning

verksamheten bedrivitsNär av
makarna denden menena av

maken medhjälpandeandra
verksamheten,make arbetat i

fördela inkomstenfår makarna
del helasig emellan sä att en av

förvärvskällan,inkomsten av
76beräknad enligt lagen 1 947.-5

förestatlig inkomstskatt,om
för föravdrag avsättning egen-

lagen 1981:691avgifter enligt
socialavgifter, hänförs tillom

make. delmedhjälpande Denna
till högre beloppfår inte tas upp

kanän motsvaraansessom
förvederlagmarknadsmässigt

medhjälpande makens arbete
ellersjukpenningjämte egen

iersättning som avsesannan
tillpunkt 11 anvisningarnaav

22
då verksamhet be-de fall1

makarnadendrivits av ena av
delandra maken ioch den ägt

eller det dennaförvärvskällan i
kapitalet, intenedlagda möter

vadhinder utöveratt som-
hänföratredje stycketianges -

del inkomstenytterligare en av
till sistnämnda make, motsvaran-

kan hade skälig hanränta som
uppburit på grund sin ägan-av

eller kapitalinsats.derätt
makarna be-Har gemensamt
verksamheten, skalldrivit var-
maken för dendera taxeras

med hänsyninkomst därav som
arbete och övriga in-till hans



FörfattningsförslagSOU 1996:157 59

i verksamheten skäligensatser
tillkommer honom.

Vad på vardera makensom
belöper enligt bestämmelserna i
första-femte styckena, sedan
därifrån avräknats på maken
belöpande del föravsättningav
egenavgifter, den skatt-utgör
skyldiges inkomst förvärvs-av
källan.

65 framgår,Av § bestämmelser gift skattskyldig iatt som avser
vissa fall skall tillämpas i fråga dem gifta,utan attom som, vara
lever tillsammans.

Denna lag träder i kraft den jannari1 1999 och skall tillämpas
första gången vid 2000 års taxering. Aldre bestämmelser skall dock
tillämpas i fråga räkenskapsår påbörjats före ikraftträdandet.om som
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Förslag till

1975:417ändring i lagenLag omom

sambruksföreningar

sambruksföre-1975:417§ lagenföreskrivs 14Härigenom att om
följande lydelse.skall haningar

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

14§
bokföringBestämmelser om

finnsredovisning ioch annan
190000 ochbolçföringslagen

1995:årsredovisningslagen
1554.

i 8 kap. lagenBestämmelsernai 8 och 9 kap.Bestämmelserna
för-ekonomiska1987:667ekonomiska1987:667lagen omom

tillämpliga delargäller itillämpliga eningargäller iföreningar
sambruksföreningar.frågasambruksför- ifrågadelar i omom

inteSambruksföreningar dockär9 kap.Vad ieningar. sägssom
falliskyldigainsatsbe-andra stycket 49 § att, utom somom

nämnda lag,6 §i 8 kap.stället lösenbe-skall ilopp avsesavse
revisor.auktoriseradandel. Sam-för medlemslopp utse

inte skyldigabruksföreningar är
finansieringsanalys,upprättaatt

delårs-ellerkoncernredovisning
fallieller änatt, annatrapport

i 8 kap. 6 utsesom avses
revisor.auktoriserad

förstaoch tillämpasjanuari 1999träder i kraft den 1lagDenna
efter den 31räkenskapsår inledsfråga detgången i närmastsomom

1998.december



SOU 1996: 157 Författningsförslag

tillFörslag
Lag ändring i bostadsrättslagen 1991:614om

Härigenom föreskrivs 9 kap. 26 § bostadsrättslagen 1991:614att
skall följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

26§
Bestämmelser bokföringom

och redovisning finns iannan
bolçföringslagen 1900:00 och
årsredovisningslagen 1995:
1554.

Bestämmelserna i 8 och 9 kap. Bestämmelserna i 8 kap. lagen
lagen 1987:667 ekonomiska 1987:667 ekonomiskaom om
föreningar gäller i tillämpliga föreningar gäller i tillämpliga
delar i fråga bostadsrättsföre- delar i fråga bostadsrättsföre-om om
ningar. Vad där ningar. Bostadsrättsföreningarsägs ärsom om
insats skall för bostadsrätts- dock inte skyldiga i fallatt, utomen
förening också gälla upplåtel- i 8 kap. 6 § nämndasom avses
seavgift. Bostadsrättsföreningar lag, auktoriserad revisor.utse

inte skyldigaär upprättaatt
finansieringsanalys, koncern-
redovisning eller delårsrapport
eller i fall änatt, annat som

i 8 kap. 6 § nämnda lag,avses
auktoriserad revisor.utse

Denna lag träder i kraft den januari1 1999 och tillämpas första
gången i fråga det räkenskapsår inleds efter den 31närmastom som
december 1998.
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tillFörslag
ändring i årsredovisningslagenLag om

1995:1554

1995: 1554fråga ârsredovisningslagenföreskrivs iHärigenom om
betecknas 3 kap.och 7-9 §§ skallnuvarande 3 kap. 3-6dels att

§§,5-8 och 11-13
9 och 10 §§,skall betecknas 3 kap.16 och 17 §§dels 4 kap.att

16-25 §§,skall betecknas 5 kap.kap. 15-24 §§dels 5att
betecknas kap.28-30 §§ skall 7kap. 3-27 ochdels 7att

och 30-32 §§,4-28
och §§, 3 kap.§§, 2 kap. 4 7kap. och 3-6dels 1 1att

kap. 6-13,9-12 och 14 §§, 5kap.6-13 §§, 4
10,6 kap. 1-3 §§, 7 kap.och 22-25 §§,16-18, 20

13-16 §§, 9 kap.8 kap. 1-3 och16-28, 30 och 31 §§,12, 13,
lydelse,skall ha följandebilaga till lagenkap. § 21-3 §§, 10 1 samt

bestämmelser, kap. 7 3införas 1lagen skalldels det iatt nya
följandeoch 29 §§kap. 3och §§, 5 kap. 15 § 7kap. 2 4 samt av

lydelse samt
och rubri-före 10 § skall utgå4 kap.dels rubriken närmast attatt

före kap. 916 § skall 3ken före 4 kap. sättas

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

1 kap.
§1

innehåller bestäm-laglag inteDenna Dennaär, annatom
sådan årsredovisningtillämplig på melserföreskrivs, om

bokföringslageni 22 §aktiebolag, avsessom
balans-och sådanvilka 1900:00handelsbolag i samt-

resultaträkningochansvariga del- räkningliga obegränsat som
lag23 §aktiebolag, iägare är samt omavses samma
och delårs-koncernredovisninghandelsbolag vilkai samt-

del-liga obegränsat ansvariga rapport.
inte före-sådanaaktiebolag eller Lagen är,ägare är annatom

tillämplig på företaghandelsbolag i skrivs i 2avsessom
enligtingåri bokföringsskyldigahandelsbolag ärsom en som

bokföringslagen.där moderbolaget §koncern 1är ett
sådant han-aktiebolag eller ett

ellerdelsbolag i 2avsessom
tidigarehandelsbolag som

har omfattats 2-4.av
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Vid tillämpningen förstaav
stycket 2 och 3 skall med aktie-
bolag jämställas

utländska företag som avses
i avsnitt 1 i bilaga och

utländska företag intesom
lyder under lagstiftningen i
någon inom Europeiskastat
ekonomiska samarbetsområdet

har rättslig formmen som en
jämförbar med aktie-ärsom

bolaget eller med företagde som
i avsnitt 1 i bilagaavses

Vid tillämpningen förstaav
stycket 3-5 skall med sådana
handelsbolag förstaisom avses
stycket 2 jämställas utländska
företag i avsnitt 2 isom avses
bilaga 1 under förutsättning att
samtliga obegränsat ansvariga
delägare aktiebolag ellerär
sådana utländska företag som

i andra stycket.avses

3 §
Med bolag aktiebolag Med andelar aktier ochavses avses

och handelsbolag. andra andelar i juridiska perso-
Med andelar aktier ochavses ner.

andra andelar i juridiska perso-
ner.

4 §
Ett bolag moderbolagär och Ett företag moderföretagär

juridisk och juridiskär ären annan person en annan person
dotterföretag, bolaget dotterföretag, företagetom om

innehar hälftenän förrösterna samtliga andelar i denmer av
juridiska personen,

andelar i den juridiskaäger och på grund avtal medpersonen av
andra delägare i denna förfogar hälftenöver förän rösternamer av
samtliga andelar,

andelaräger i den juridiska och har ellerrätt att utsepersonen
hälftenavsätta ledamöternaän i dess styrelse ellermer motsvaran-av

de ledningsorgan, eller
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och harjuridiskaandelar i den rätt4. att ensamtäger personen
grund avtal medinflytande dennabestämmande överutöva ett av

föreskrift i dess bolagsord-grundellerjuridiskaden avpersonen
stadgar.därmed jämförbarabolagsavtal ellerning,

juridiskVidarejuridiskVidare ärär personenpersonen
moderföretaget,tilldotterföretagmoderbolaget,dotterföretag till

dotterföretag tilldotterföretag till ett annatett annat omom
moderföre-ellermoderföretagetmoderbolagetmoderbolaget eller

med ellertillsammanseller fleramedtillsammans etttagetett
dotterföretag ellerflera andrafleradotterföretag ellerandra

dotterföretag tillsam-flera andradotterföretag tillsammansandra

mans
samtliga andelar i denförhälfteninnehar rösternaän avmer

juridiska personen,
medoch grund avtaljuridiskai denandelar2. äger avpersonen

förhälftenförfogari denna rösternaandra delägare änöver avmer
ellersamtliga andelar,

elleroch harjuridiskai den rättandelar att utseäger personen
styrelse elleri desshälften ledamöternaän motsvaran-avsätta avmer

de ledningsorgan.
dotterföretagOm ägerdotterföretagOm äger ettett

ochjuridiskoch andelar ijuridiskandelar i personenpersonen
med den juri-grund avtaljuri-avtal med dengrund avav

eller på grundgrund diskadiska eller avpersonenavpersonen
bolagsordning,föreskrift i dessbolagsordning,föreskrift i dess

jämför-eller därmedjämför- bolagsavtaldärmedbolagsavtal eller
harstadgarbara rättstadgar harbara rätt att ensamtensamtatt

bestämmande inflytandeinflytandebestämmande utövautöva ettett
juridiskaden ärjuridiskaden är överöver personen,personen,

dotterföretag tilltill dennadotterföretagdenna ävenäven
moderföretaget.moderbolaget.

dotterföretagModerföretag ochdotterföretagochModerbolag
koncern.tillsammanskoncern.tillsammans utgörutgör enen

företag i koncern.i denna lagkoncernföretagMed sammaavses

5§
andelar iföretagandelar i Ombolag ägerOm äger ettett en

intejuridiskinte ärjuridisk är sompersonenperson som
dotterföretag och utövarochdotterföretag utövar ettett

denbetydande inflytandedeninflytande överbetydande över
driftsmässigajuridiskadriftsmässigajuridiska personenspersonens

styrningfinansiellaochfinansiella styrningoch samtsamt
led iägandetled i utgörägandet utgör ettett var-enen var-
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före-aktig förbindelse mellan bolaget aktig förbindelse mellan
och den juridiska och den juridiskaär tagetpersonen, personen,

juridiska intresse-den den juridiska in-ärpersonen personen
till bolaget. tresseföretag till företaget.företag

bolag minst tjugoInnehar Innehar företag minst tjugoett ett
för samtliga för samtligarösterna rösternaprocent procentav av

andelar i juridisk andelar i juridiskper-en annan en annan per-
ha sådantskall det skall det ha sådantansesson, son, anses

inflytande och sådan förbin- inflytande och sådan förbin-över över
med denna idelse delse med denna isom avses avsessom

inteförsta stycket, första stycket, inteannat annatom om
omständigheterna.framgår framgår omständigheterna.av av

bolagets gäller företagetsgäller DetsammaDetsamma om om
bolaget till-dotterföretag eller dotterföretag eller företaget

eller fleramed tillsammans med eller fleraett ettsammans
dotterföretag eller flera dotter- dotterföretag eller flera dotter-

tillsammans inneharföretag företag tillsammans innehar
tjugominst minst tjugorösterna rösternaprocent procentav av

samtliga andelar i den juri-för för samtliga andelar i den juri-
diska diskapersonen. personen.

6 §
i § första och andra stycketde fall 4 stycket l-3I samtsom avses

rättigheter tillkommer någon handlar i§ skall sådana5 egetsom som
för fysisk eller juridisk räkningnamn men en annan persons anses

tillkomma den personen.
bestämmandetVid antalet Vid bestämrnandet antaletav av

dotterföretag elleri i dotterföretag ellerrösterröster ett ett
intresseföretag beaktas inte de intresseföretag beaktas inte de
andelar i dotterföretaget eller andelar i dotterföretaget eller
intresseföretaget intresseföretagetinnehas innehasav som avsom

detta företag dessföretaget självt eller dess självt eller avav
dotterföretag. dotterföretag.Detsamma gäller Detsamma gäller
andelar innehas den andelar innehas densom av som som av som

i för handlar i förhandlar egeteget namn men namn men
dotterföretagets eller intresse- dotterföretagets eller intresse-

dotterföre- företagets eller dotterföre-företagets eller dess dess
räkning. räkning.tags tags

7 §
Om företag har blivitett m0-

skall förderföretag ledningen
till dot-företaget meddela detta
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terföretagets ledning. Dotterföre-
skall lämna led-ledningtagets

moderföretagetför deningen
behövs förupplysningar som
koncernensberäkningen av

ställning och resultatet kon-av
verksamhet.cernens

Zkap.
1§

årsbolcslut enligt 11 §Utöver
1976:125 skallbokföringslagen

räkenskapsårbolag för varje
årsredovisning enligtupprätta

denna lag.
Årsredovisningen skall bestå av

balansräkning,
resultaträkning,2.

ochnoter,
förvaltningsberättelse.4.

sådantbolag företagetbolaget sådant OmOm ärär ettett
andrai 10 kap. 3 § företag iavsessom avses som

andra stycketaktiebolagslagen 1975: 10 kap. 3 §stycket
1975:1385,första aktiebolagslageneller 4 kap. 3 §1385
första stycket8 kap. 5 §stycket lagen 1980:1103 om

0987:673 ekonomiskai vissa lagenårsredovisning omm.m.
föreningar,skall det i årsredovis-företag,

lagen I900:00ingå finansie- 9 §ningen även omen
ellerringsanalys. revision

andra stycket4 kap. 4 §
1994:1220,stiftelselagen

årsredovisningenskall det i även
Finansieringsanalys.ingå en

3§
resultaträk-resultaträk- Balansräkningen,Balansräkningen,
skallskall ningen ochningen och noternanoterna upp-upp-

helhet ochhelhet och rättasrättas ge enge en som ensom en
företagetsbolagets rättvisande bildrättvisande bild avav

ställning och resultat. Om detställning och resultat. Om det
rättvisande bildbehövs för rättvisande bild behövs föratt atten en

skall skall det lämnas skall skall det lämnasges;ges,
tilläggsupplysningar.tilläggsupplysningar.
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ellerallmärma rådföljeravvikelse från vadOm görs som av
skall upplysningrekommendationer från nonngivande omorgan,

för avvikelsen lämnas iskälendetta och not.enom

4 §
ochresultaträkningenbalansräkningen,upprättandetVid noternaav

skall följande iakttas:
skall förutsättasskall förutsättas FöretagetBolaget

verksamhet.fortsätta sinverksamhet.fortsätta sin
och indelningklassificeringprinciper för värdering,2. Samma av

skall kon-fall, delposternaoch, i förekommandeolikade posterna
räkenskapsår tilltillämpas frånsekvent ett annat.ett

fall, del-förekommandeolika och, iVärderingen de posternaav
rimlig försiktighet. Dettamed iakttagandeskall görasposterna av

innebär särskilt att
får med iräkenskapsåret konstaterade intäkterendast undera tas

resultaträkningen,
förluster ochförutsebara och möjligaskall till allab hänsyn tas

ellerhänförliga till räkenskapsåretförpliktelserekonomiska ärsom
eller förpliktelser blirdessa förlusterräkenskapsår,tidigare även om

upprättandetutgång föreefter räkenskapsåretskända först avmen
ochårsredovisningen, att

förresultatettill värdenedgångarskallc hänsyn oavsetttas om
förlust.vinst ellerräkenskapsåret är en en

skallräkenskapsåretkostnader hänförliga tilloch4. Intäkter ärsom
för betalningen.tidpunktenmed oavsetttas

och, i före-beståndsdelar balansräkningensDe olika postersom
för sig.delposter består skall värderasfall,kommande varav

kvittasskulder får inteTillgångar avsättningar elleroch mot var-
varandra.intäkter kostnader kvittasandra. heller får ochInte mot

räkenskapsår skallföringående balansen stämma över-7. Den ett
räken-föregåendebalansen för detmed den utgående närmastens

skapsåret.
skäldet finns särskildafinns särskilda skäl OmOm det

förenligt med 2 ochoch detförenligt med 2 ochoch det ärär
frånfår avvikelsefrån 3 §§,§§, får avvikelse göras3 göras

i förstaförsta vad föreskrivsföreskrivs ivad somsom
upplysningstycket. så fall skallså fall skall upplysning Istycket. I

avvikelsen ochskälen förskälen för avvikelsen och enen omom
effekt påeffekt bedömning dessbedömning dess på avav

resultatställning ochoch resultat företagetsbolagets ställning
lämnas iilämnas not.not. enen
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7§
ekonomiskaskall årsredovis- aktiebolag ochaktiebolag II

skrivas under samtliga föreningar skall årsredovisningenningen av
styrelseledamöter och verk- skrivas under samtliga styrel-av av
ställande direktören. Har seledamöter och verkställandeen av

årsredo-avvikande mening direktören. avvikandeHarom en
visningen antecknats till styrel- mening årsredovisningenom

yttrandetprotokoll, skall antecknats till styrelsens pro-sens
fogas tillfogas till redovisningen. tokoll, skall yttrandet

redovisningen.
årsredovisningen skrivas under samtligahandelsbolag skallI av

sådan delägare anmältansvariga delägare. Harobegränsat av-en
skall yttrandet fogas till redo-mening årsredovisningen,vikande om

visningen.
stiftelser skall årsredovis-I

samtligaskrivas underningen av
frågastyrelseledamöter eller, i

stiftelser med anknuten för-om
eller,valtning, förvaltaren omav

stiftelsenshandelsbolag ärett
samtliga de bo-förvaltare, av

företräder bolaget.lagsmän som
avvikandeHar meningen om

antecknats tillårsredovisningen
styrelsens eller förvaltarens
protokoll, skall yttrandet fogas
till redovisningen.

företag skall årsredo-I övriga
skrivas under denvisningen av

redovisningsskyldige.
. uppgift den dag då den under-Arsredovisningen skall innehålla om

tecknades.

3 kap.
1 §

Balansräkningen skall iBalansräkningen skall i sam- sam-
mandrag redovisa företagetsredovisa bolagetsmandrag samt-

avsättningaravsättningar och samtliga tillgångar,liga tillgångar,
kapitalkapital på och skulder påskulder samt egetsamt eget

säkerheter,Ställda och balansdagen. Ställdabalansdagen. panter
ansvarsförbindelser skall ansvarsförbindelser och oåter-tas upp
inom linjen. kalleliga åtaganden innebärsom

risktagande skall inomtas upp
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linjen.
sammandragen iFör varje post

specijice-balansräkningen skall i
rad bilaga de beloppupptas som
ingår intei postensposten, om

framgårsammansättning klart av
bokföringen i övrigt.

2 §
på i ekono-Fordran insats en

förening fårmisk inte tas upp
tillgång. Redovisningen avsom

fullgjorda får såinsatser göras
balansräkningen helaiatt anges

insatskapitalet hur mycketsamt
fullgjorts,därav inte harsom

skillnaden de betaldavarefter -
utförsinsatserna sär-som en-

skild under kapital.post eget
stycket gällerFörsta även

upplätelseavgift bostads-i en
rättsförening.

3 §2 §
Resultaträkningen skall iResultaträkningen skall i sam- sam-

bolagets redovisa företagetsredovisa mandragmandrag samt-
kostnaderkostnader under samtliga intäkter ochliga intäkter och

räkenskapsåret.räkenskapsåret. under

§4
resultaträkningen förI en

förening skallekonomisk som en
särskild kostnadspost tas upp

överskottsutdelningsådan som
andra stycketi 10 kap. 1 §avses

lagen 1987:677 ekono-1 om
miska föreningar.

4§ 6§
resultaträkningen skallPosterna i balansräkningen och tas upp var

för ordningsföljd för respektive uppställnings-sig i den som anges
form.

föregåsfråga föregås frågaI I posterposter somom som om
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siffror skall deskall de arabiskaarabiska siffror av-av- avav
betingadevikelserbetingadevikelser ärär görasgöras somsom

särskilda in-inriktning. verksamhetensrörelsens särskilda avav
riktning.

fåruppställningsfonnemade finns iAndra än upptagnaposter som
uppställnings-innehåll inte täcksde posternastas avnyaupp, om

Om delarfår delas in i delposter.formernas Posternaposter. enav
sådan storlek detsådant ellertillkommithar ärsätt attettpost av

rättvisandei 2 kap. 3 § påbetydelse med hänsyn till kravetär enav
Komplette-i delposter.redovisas särskilt, skall debild de tasatt upp

ingårtydligt vadskall beteckningarrande poster somsom angerges
i posten.

siffror får slåsföregås arabiskaPoster samman,som av
till kravet i 2 kap. 3 §ringa betydelse med hänsynde är avom

bild, ellerpå rättvisande
överskådligheten ochsammanslagningen främjar posternaom

iförekommande fall, delpostemaoch, i not.anges

7 §§5
delpost ivarje ellereller delpost i FörFör varje postpost

resultaträk-balansräkningen,balansräkningen, resultaträk-
ningen och sådanaoch sådananingen noternoter somsom

fjärde stycket 2 skallskall i 6 §§ fjärde stycket 2i 4 avsesavses
motsvarande förför beloppetbeloppet motsvarande postpost avav

föregående räken-föregående räken- detdet närmastnärmast
skapsåretskapsåret angesanges.

ändrat prin-Om företaget harOm bolaget har ändrat prin-
värdering, klassifice-klassifice- ciperna förciperna för värdering,

ellerring eller indelning iring eller indelning i eller posterposter
skall för detför det delposter,delposter, skall posternaposterna

föregående räkenskaps-föregående räkenskaps- närmastnärmast
året eller ändrasåret räknas eller ändras räknas omom

förför behövs dedet behövs de det sättsätt attatt somsom
jämföras med räken-skall kunna jämföras med räken- skall kunna

menings-skapsårets på menings- skapsårets poster ettposter ett
fulltfullt sätt.sätt.

förenligt med 2 kap. 2 ochfinns särskilda skäl och detOm det är
från vad föreskrivs i andra stycket I3 §§, får avvikelse göras.som

för avvikelsen iså fall skall upplysning skälen not.enom anges

6§ 8§
ochingår i Förutbetalda kostnaderStörre belopp posterna upp-som

intäkter skallUpplupna kostnader och förutbetaldalupna intäkter och
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specificeras i balansräkningen eller i not.en
stycket gäller inte istycket gäller inte i FörstaFörsta

fråga företag, i vilketfråga bolag, vilketi omom
tvâ räkenskapsåren i medeltalanställda under deantalet senaste

uppgått till högst tio, och
förfastställd balansräkning dettillgångarnas nettovärde enligt2.

räkenskapsåret uppgår till högst 24 miljoner kronor.senaste

Avsättningar

§16 94 kap. §
Avsättningar iskall för UnderAvsättning göras posten
redovisas för-balansräkningensamtliga förpliktelser ärsom
hänförliga tillräkenskapsåret pliktelserhänförliga till ärsom

tidigareräkenskapsåret ellerräkenskapsår ocheller tidigare
balans-säkra räkenskapsår ochbalansdagen är somsom

tilldagen säkra eller sannolikasannolika till sin förekomsteller är
ovissa tillbelopp eller till sin förekomstovissa till menmen

till den tidpunkt dådå de skall infrias. belopp ellerden tidpunkt
skall infrias.de

nedskrivningar får inte redovisasAvskrivningar och avsätt-som
ningar.

10§4 kap. 17 §
underi balansräkningen har tagitsavsättningarStörre uppsom

balansräkningen eller iavsättningar skall specificeras iOvrigaposten
not.en

före-gäller inte bolag stycket gäller intestycket FörstaFörsta
i 8 § andra styck-i 6§ andra3 kap. tag som avsessom avses

stycket. et.

11 §7 §
motiverat kon-motiverat Om detOm det kon- ärär avav

regeringen ellereller kurrensskäl ochkurrensskäl och regeringen
regeringenmyndighet regeringen den myndighetden somsom

det, fårdet, får bestämmer medgerbestämmer medger
i bilaga respek-1-6 bilaga 3 respek- 1-6 3i posternaposterna

bilagative 6 i bilaga tive 1-3 och 6 il-3 ochposterna posterna
slås slås till be-4 till be- 4 postpostsamman samman enen

nämnd bruttovinst eller brutto-nänmd bruttovinst eller brutto-
förlust. gäller dock inteDetta gäller dock inte förlust. Detta

företaget sådant före-bolaget sådant bolagär ärett ettom om
i kap. 3§ andra10 itagsom avses avsessom
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1975: 10 kap. 3 § andra stycketstycket aktiebolagslagen
första aktiebolagslagen 975 385eller 4kap. 3 § 1 ,1385

8 kap. § första stycket5stycket lagen 1980:1103 om
1987:677 ekonomiskalagenårsredovisning i vissa omm.m.

föreningar,företag.
lagen 19005009 § om

revision eller
stycket4 kap. 4 § andra

stiftelselagen 994: 220.1
företag slårbolag slår EttEtt samman som sammansom

enligt första stycket skall ienligt första stycket skall i posterposter
upplysa skälen förskälen förupplysa notnot omom enen

detta.detta.

12 §8 §
skall Nettoomsättningen skallNettoomsättningen om-om-

fatta intäkter från försåldafrån försåldafatta intäkter varor varor
utförda tjänster ingår iutförda tjänster ingår i ochoch somsom

företagets normala verksamhet.normala verksamhet.bolagets
skall för lämnadeskall för lämnade AvdragAvdrag göras göras

mervärdesskatt och rabatter, mervärdesskatt ochrabatter,
direkt knuten skatt direkt knutenskatt är ärsomsom annanannan

till omsättningen. till omsättningen.

13 §9 §
iIntäkter och kostnader i Intäkter och kostnaderannan annan

företagetsverksamhet bolagets normala verksamhet änän nor-
verksamhet skall redovisas mala verksamhet skall redovisassom

intäkter och kost- extraordinära intäkter ochextraordinära som
nader. kostnader.

intäkter och kostnader skall specificeras till storlekExtraordinära
och iart not.en

Andra gäller inte bolag Andra stycket gäller inte före-stycket
i 6 andra stycket. i 8 § andra styck-§ tagsom avses som avses

et.

4 kap.
1§

för- anläggningstillgång för-Med anläggningstillgång Med
tillgång avseddstås tillgång avsedd ståsär äratt attsomsom

eller inne-stadigvarande brukas eller inne- stadigvarande brukas
Medhas i rörelsen. Med omsättnings- has i verksamheten. omsätt-

förstås till-tillgång förstås tillgång. ningstillgång annanannan
gång.
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företaget bedrivsOm som en-
näringsverksamhet ellerskild

jordbruk ochdödsbo djur iär
renskötsel omsätt-att anse som
ningstillgáng avsiktenoavsett

innehavet.med

2 §
liknande arbe-utvecklingsarbeten ochUtgifter för forsknings- och

år fårunder kommandeväsentligt värde för rörelsenärten som av
anläggningstillgång. gällerimmateriell Detsamma ut-tas upp som

hyresrätter ochlicenser, varumärken,gifter för koncessioner, patent,
vid förvärvtillgångar ersättningrättigheter ochliknande samt som av

tillgångar förvärvatsbehållna värdet deöverstiger detrörelse somav
goodwill.övertagitsoch de skulder som

för företagsbildning,bolagsbildning, UtgifterförUtgifter
aktiekapitalet eller aktiekapitalet ellerökningökning avav

motsvarande eller för företagetsfår inteförvaltningbolagets tas
får inteförvaltningtillgång. tas upp somupp som

tillgång.

6§
materiella eller aktiebolags eller ekono-aktiebolags EttEtt en

anläggningstillgångar materiella ellermisk föreningsfinansiella
tillförlitligt anläggningstillgångaroch finansiellahar ettsom

väsentligt tillförlitligt ochvärde harbestående ettsom som
bokfört värde enligt bestående värde väsentligtöverstiger som

enligtstycket, 5 § överstiger bokfört värde§ första3 4
stycket,och 12 § § första 5 §första-tredje styckena 3 4

och 12 §detta första-tredje styckenafår skrivas till högstupp
dettauppskrivningsbeloppet får skrivas till högstvärde, om upp

uppskrivningsbeloppetför ökning aktiekapi- värde,används omav
för avsättning tilleller användstalet fondemission engenom

avsättning uppskrivningsfond. aktie-eller för Inyemission ett
uppskrivningsfond. fâr beloppettill bolag även använ-en

aktiekapitaletför ökningdas av
ellerfondemission nye-genom

mission.
i lämnas upplysningsamband med uppskrivningar skall detI noten

skattemässigt.uppskrivningsbeloppet har behandlatshurom
har skrivitsnedskrivningar den tillgångAvskrivningar och somav

i detberäknas med utgångspunktskall efter uppskrivningenupp
uppskrivna värdet.
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§7
Uppskrivningsfonden får i aktiebolagEtt får uppskriv-tas ta

anspråk för ningsfonden i anspråk för
ökning aktiekapitalet fondemission eller nyemission,av genom
täckning förlust enligt fastställd balansräkning förlustennärav

inte kan fritttäckas kapital.egetav
beslutEtt uppskrivningsfonden i anspråk för täckaatt ta att en

förlust enligt första stycket 2 får fattas endast efter revisorernas
hörande. är har förflutitInnan från beslutet får vinstutdelningtre
beslutas endast tillstånd till det eller aktiekapitaleträttenom ger om
har ökats med minst belopp den förlust harett motsvararsom som
blivit täckt med uppskrivningsbelopp. frågaI tillståndrättensom
gäller 6 kap. 6 § tredje-femte styckena aktiebolagslagen
1975:1385.

9 §
Omsättningstillgångar skall, inte följer 10 eller 12annatom av

till det lägsta anskaffningsvärdet och det verkliga värdettas upp av
på balansdagen.

Med anskaffningsvärde förstås, inte följer 11annat ut-om av
gifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. Vid bestämmandet

anskaffningsvärdet tillämpas andra-fjärde3 § styckena.av
Med det verkliga värdet försäljningsvärdet efter avdrag föravses

beräknad försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får det
verkliga värdet bestärmnas till återanskaffningsvärdet, i förekomm-
de fall med avdrag för inkurans, eller något värde ärannat som
förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§.

Med återanskaffningsvärde Med återanskaffningsvärdeav- av-
det belopp det beloppmotsvarar motsvararses som ses som

den utgift för anskaffandet den utgift för anskaffandetsom som
bolaget skulle ha haft, till- företaget skulle haft,haom om
gången anskaffats balans- tillgången anskaffats balans-
dagen. dagen.

10§
Pågående arbeten för någon Omsättningstillgángar får vär-

räkning får värderas till deras till belopp överstigerannans som
belopp överstiger anskaff- anskaffningsvärdet, det finnssom om
ningsvärdet, det finns särskilda skäl och det står isär-om
skilda skäl och det står i överensstämmelse med 2 kap. 2över-
ensstämmelse med 2 kap. 2 och och 3 §§.
3 §§.
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§11
får beräk-tillgångarlikartadeför varulagerAnskaffningsvärdet av

genomsnittspriserenligt vägdaförst-in-först-ut-principen,enligtnas
Sist-in-först-ut-principenprincip.liknandenågonenligteller annan

får inte tillämpas.
väsentligtberäkningsådanvidframkommervärdedetOm ensom

skall skill-balansdagen,värdeverkligafrån varulagretsavviker
balansräkningenipå demed fördelninginadsbeloppet notenanges

enligtdärvid beräknasskallvärdetverkligaDetposterna.upptagna
första meningen.styckettredje9 §

stycketi andraBestämmelsenandra stycketiBestämmelsen
i 3inte företaggälleri 3bolagintegäller som avsesavsessom

stycket.andrakap. 8 §stycket.6 § andrakap.

l2§
anläggningstillgång-Materiellaanläggningstillgång-Materiella

förnödenheterochråvarorförnödenheterochråvaror ar,ar,
och vilkasvilkas omsättsochomsätts samman-somsamman-som

underordnadvärdeunderordnad ärvärde är tagna avtagna av
fårföretaget,förbetydelsefårbolaget,betydelse för tastas upp

mängd ochbestämdtillmängd ochbestämdtill ett upp enen
kvanti-värde, derasfastkvantitet,derasfast värde, ett omom

sammansättningochvärdesammansättning inteochvärde tet,
väsentligt.inte varierarväsentligt.varierar

14 §
något värde.inte tillaktier fårEgnaTillgångsposten tas upp

moder-värderingVidmoder-värderingVid ettett avav
dotterföre-andelar iföretagsdotterföretagandelarbolags i ettett
dotterföre-skall andelardotterföretagetskall andelar tag somsom

intemoderföretagetimoderbolaget inte ägeri tagetäger anses
värde.någothanågot värde.ha anses

5 kap.
1§

följervadUtöverföljervadUtöver avsomsom av
i denna lagbestämmelserövrigalagbestämmelser i dennaövriga

innehållaårsredovisningenskallinnehållaårsredovisningenskall
i 2-upplysningardei 2-upplysningarde som angessom anges
skallUpplysningarna§§.skall 25Upplysningarna24 §§.

inte stårOm detistår lämnasdet intelämnas i Om noter.noter.
överskåd-påstrid med kravetöverskåd- ipåstrid med kraveti

får upplys-2lighet i 2 kap.får upplys-2lighet i 2 kap.
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ningarna i stället lärrmas i ningarna i stället lämnas i
balansräkningen eller resultat- balansräkningen eller resultat-
räkningen. räkningen.

Lämnas upplysningarna i skall hänvisning vid degörasnoter,
i balansräkningen eller resultaträkningen till vilka de hänförposter

sig.

3§
varjeFör För varjepost tas post tassom upp som upp

anläggningstillgång i balans- anläggningstillgâng i balans-som som
räkningen eller i sådana räkningen eller i sådananoter noter

i 3 kap. 4§ fjärde i fjärde3 kap. 6§som avses som avses
stycket skall uppgift2 lämnas stycket 2 skall uppgift lämnas

om om
tillgångarnas anskaffningsvärde,
tillkommande avgåendeoch tillgångar,

.
överföringar,

.
årets avskrivningar enligt 4 kap. 4

.
årets nedskrivningar, med särskild uppgift nedskrivningarom.
har gjorts med stöd 4 kap. 5 § andra stycket,som av
årets uppskrivningar, med uppgiftsärskild uppskrivnings-om

beloppets användning och oavskrivet uppskrivningsbelopp,
ackumulerade avskrivningar enligt kap.4 4
ackumulerade nedskrivningar, med särskild uppgift nedskriv-om

ningar har gjorts med stöd 4 kap. 5 § andra stycket,som av
ackumulerade9. uppskrivningar, och

10. korrigeringar tidigare års avskrivningar enligt kap.4 4av
nedskrivningar och uppskrivningar.

Grunderna för avskrivning anläggningstillgângarnas olika posterav
skall anges.

Till den del tillgång skrivits eller skrivits ned uteslutandeen av av
skatteskäl skall upplysning lämnas angivandedetta medom av av-
skrivningens eller nedskrivningens storlek.

4§
För fastigheter anlägg- fastigheterFör anlägg-är ärsom som

ningstillgångar skall det länmas ningstillgångar skall det lämnas
uppgift taxeringsvärden med uppgift taxeringsvärden medom om
fördelning balansräkningens fördelning på balansräkningens

och på sådana och på sådanaposter noter poster notersom som
i 3 kap. fjärde4 § stycket i 3 kap. 6 fjärde stycket§avses avses

2.
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6§
rörelsegrenarföretagetsOmrörelsegrenarbolagetsOm

marknadergeografiskaellermarknadergeografiskaeller
varandra,frånbetydligtavvikervarandra,frånbetydligtavviker

uppgift lämnasskall netto-uppgift lämnasskall netto- omom
påfördelningomsättningenspåfördelningomsättningens

marknader-ochrörelsegrenarnamarknader-ochrörelsegrenarna
före-Bedömningenbola-Bedömningen omavna.omavna.

markna-ochrörelsegrenarmarkna-ochrörelsegrenar tagetsgets
frånbetydligtavvikerderfrånbetydligtavvikerder var-var-

tillmed hänsynskallandratill görasmed hänsynskallandra göras
organiserarnormalthur företagetorganiserarnormaltbolagethur

och tjäns-försäljningentjäns-ochförsäljningen varoravvarorav
ter.ter.

före-gäller intestycketbolag FörstaintegällerstycketFörsta
113 kap.tillämpar7§. Be-3 kap.tillämpar tag somsom

Bestämmelsen nettoomsätt-nettoomsätt-stärnrnelsen omom
geografis-fördelninggeografis- ningenspåfördelningningens

hellergäller intemarknaderkahellerintegällermarknaderka
kap. 8 §i 3företag6 §i 3 kap.bolag avsessomavsessom

stycket.andrastycket.andra

7§
dotterföretagochModerföretagdotterföretagochModerbolag

räken-delhurskallräken-del storskall hur avstor angeavange
försälj-ochinköpförsälj- skapsåretsochinköpskapsårets

koncern-andraningarkoncern-andraningar avsersomavsersom
företag.företag.

8 §
skallintresseföretagochdotterföretagvarjeFör anges

kapital,ochorganisationsnummer, säte egetnanm,
för detresultatet2. senasteför detresultatet2. senaste

årsredo-vilketräkenskapsår förårsbok-räkenskapsår för vilket
förekommandeeller, ivisningharslut upprättats,

resultat-ochbalansräkningfall,
harräkning upprättats,

ikapitalandelföretagetsikapitalandelbolagets3.
intresseföre-ellerdotterföretagetmed tillämp-beräknadföretaget,
tillämpningberäknad medoch6kap.ning 1 taget,av

ochkap. 6lav
balansräkningen.enligtvärdedessasandelar ochantalet4.

också igällerstycketi FörstaocksågällerstycketFörsta
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fråga andra företag frågavari andra företag vari detom om
påbolaget självt eller det redovisningsskyldiga företagetsätt

i kap. 6 § innehar självt eller på det1 sättsom anges som anges
i kap.kapitalandel på minst l 6 § innehar kapita-20 enen
landel på minst tjugoprocent. procent.

Ett bolag obegränsat Ett företag obegränsatär ärsom som
ansvarig delägare i ansvarig delägare iett annat ett annat
företag skall detta företags företag skall detta företagsange ange

organisationsnummer, organisationsnummer,namn, namn,
och rättsliga form. och rättsliga form.sätesäte

Om bolagets rösträttsandel i Om det redovisningsskyldiga
sådana företag i första företagets rösträttsandel i sådanasom avses

från förstaoch andra styckena avviker företag i ochsom avses
frånkapitalandelen, skall andra styckena avvikeräven röst-

rättsandelen kapitalandelen, skall även röst-anges.
rättsandelen anges.

9 §
uppgift enligt 8 § får utelämnas, den ringa betydelseEn ärom av

med hänsyn till kravet på rättvisande bild i 2 kap. 3
denUnder förutsättning tillstånd regeringen elleratt myn-ges av

uppgiftdighet regeringen bestämmer, får enligt 8 § också ute-som
sådan karaktär vålla allvarliglärrmas, den har den kan skadaattom

företagen.för något de i 8 § angivnaav
första stycket,Om uppgift har utelämnats enligt eller andra skallen

upplysning lämnas detta.om
Uppgift kapital och får också utelämnas,resultategetom om

företaget andelarbolaget andelaräger äger somsom
hälften mindre hälftenmindre än änmotsvarar motsvararav av

dotterföretagets eller intresse- dotterföretagets eller intresse-
företagets kapital och detta företagets kapital och dettaeget eget
företag inte offentliggör sin företag inte offentliggör sin
balansräkning, eller balansräkning, eller

2. bolaget moderbolag och företaget moderföretagär är
dotterföretaget omfattas och dotterföretaget omfattasen avav av
bolaget upprättad koncernredo- företaget upprättad kon-en av

eller sådan kon- cemredovisning ellervisning av en av en
i sådan koncernredovisningcernredovisning 7som avses som

första i kap. § första stycket.kap. 2 § stycket. 7 2avses

10§
varje fordringspost i varje fordringspost iFör För

balansräkningen balansräkningenär ärupptagen upptagensom som
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ellerOmsättningstillgångarunderellerOmsättningstillgângarunder
isådanai isådana noteri som avsesnoter avsessom

skallfjärde stycket 26 §skall 3 kap.stycket 2fjärde§kap. 43
förfaller tilldeldentillförfallerdelden somangessomanges

efterårbetalningefter änår ettbetalning än ett senaresenare
balansdagen.balansdagen.

i balans-skuldpostvarjebalans- FöriskuldpostvarjeFör
sådanaeller iräkningen notersådanaeller iräkningen noter

fjärde6 §3 kap.ifjärde4§i 3 kap. avsessomavsessom
deldenskallstycket 2deldenskall2stycket angesanges

betalningförfaller tillbetalningförfaller till senaresomsenaresom
balansdagenefterår samtbalansdagen änefterår ettsamtän ett

till betal-förfallerdelbetal- dentillförfallerdelden somsom
efterårfemningefter änårfemning än senaresenare

balansdagen.balansdagen.

§11
balans-iskuldpostvarjeFöri balans-skuldpostvarjeFör

sådanaeller iräkningensådana noteriellerräkningen noter
fjärde6 §3 kap.ifjärde§kap. 4i 3 avsessomavsessom

harsäkerhetskall,stycket 2harsäkerhetskall,stycket 2 omom
säker-omfattningenställts,säker-omfattningenställts, avav

uppgiftmedhetemauppgiftmedheterna omangesomanges
och fonn.derasform.och artderas art

säker-ställtharOm företagetsäkerhetställtharOm bolaget
ansvarsförbindel-ingåtthet ellertillansvarsförbindelseingåtteller

koncemföre-förförmånskall tillkoncernföretag,förförmån se
upplysningsärskildskalllämnasupplysningsärskild tag,om

detta.lämnasdetta. om

12§
lånlänmatharföretagOmlänlämnatbolag har ettOm ett

verk-styrelseledamot,tillverk-styrelseledamot,till enen
ellerdirektörställande mot-ellerdirektörställande mot- enen

ibefattningshavaresvarandeibefattningshavaresvarande
kon-eller iföretagetkoncern- annati ettellerbolaget annatett

upplysningskallcernföretag,upplysning länmasskallföretag,
gäl-detta. Detsammalänmasgällerdetta. Detsamma omomom

ställtharföretagetlereller pantställtharbolaget pant om
in-eller harsäkerhetelleringåtteller harsäkerhet annanannan

för-ansvarsförbindelse tillgåttförmåntillansvarsförbindelse
befattningsha-sådanmån förbefattningshavare.sådanför enen

styrelseledamöterMedjämställsstyrelseledamöterMed vare.
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suppleanter för dessa och med jämställs suppleanter för dessa
verkställande direktör jämställs och med verkställande direktör
vice verkställande direktör. jämställs vice verkställande

direktör.
Uppgift skall lämnas Uppgift skall lämnasstor-om stor-om

leken lämnade lån, huvud- leken lämnade lån, huvud-av av
sakliga lånevillkor, sakliga lånevillkor,räntesatser, räntesatser,
under räkenskapsåret återbetalda under räkenskapsåret återbetalda
belopp, ställda säker- belopp, ställda säker-arten artenav av
heter och ingångna ansvarsför- heter och ingångna ansvarsför-
bindelser beloppet de bindelser beloppet desamt samtav av
lån för vilka säkerhet ställts. lån för vilka säkerhet ställts.
Uppgift skall lämnas Uppgiftäven skall lämnasävenom om
vilken anknytning till bolaget vilken anknytning till företaget
den har bolaget har lämnat den har företaget har lämnatsom som
lån till, ställt säkerhet för eller lån till, ställt säkerhet för eller
ingått ansvarsförbindelse till ingått ansvarsförbindelse till
förmån för. förmån för.

Andra stycket tillämpas också, Andra stycket tillämpas också,
bolaget har lämnat lån till aktiebolag har lämnat lånettom om

eller ställt säkerhet till förmån till eller ställt säkerhet till för-
för någon med stöd mån för någon med stödannan av annan
tillstånd enligt 12 kap. 8 § aktie- tillstånd enligt 12 kap. 8§av
bolagslagen 1975: 1385. aktiebolagslagen 1975 1385.:

13§
Om bolaget har utelöpande lån företagetOm har utelöpande

konvertibla eller förenadeär lån konvertibla ellerärsom som
med optionsrätt till nyteckning, förenade med optionsrätt till
skall för varje lån eller liknande nyteckning, skall för varje lån
rättighet utestående låne- eller liknande rättighetanges anges
belopp tid och villkor för utestående lånebelopp tidsamt samt
utbyte eller för nyteckning. För och villkor för utbyte eller för
varje lån vinstandelsbevis nyteckning. För varje länmot mot
skall utestående lånebelopp och vinstandelsbevis skall utestående
räntebestämmelserna lånebelopp och räntebestämmel-anges.

serna anges.

15 §
En ekonomisk förenings eget

kapital skall delas i bundetupp
kapital och fritt kapitaleget eget

eller ansamlad förlust. Under
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bundet kapital skalleget tas upp
uppskriv-inbetalda insatser,

ningsfond och resenfond. Med-
och förlagsinsatserlemsinsatser

skall redovisas för sig.var
ellerUnder fritt kapitaleget

ansamlad förlust skall tas upp
varför balanse-fria fonder, sig,

eller förlustrad vinst vinstsamt
eller förlust för räkenskapsåret.

förlust förBalanserad förlust och
räkenskapsåret därvidtas upp

avdragsposter.som
Förändringar kapitali eget

jämfört med föregående års
skall specificeras.balansräkning

första stycketVad i sägssom
också upplåtel-insats gällerom

seavgift bostadsrättsföre-i en
ning.

16§I5§
skillnaden mellan å sidan den in-Uppgift skall lämnas om ena

redovisats i resultaträkningen under räkenskaps-komstskatt harsom
räkenskapsår å sidan den inkomstskattåret och tidigare andrasamt

belöper sig verksamheten för dessa år. Uppgift behöver docksom
skillnadenlämnas obetydlig.inte ärom
gäller bolag före-stycket inte stycket gäller inteFörsta Första

andrai 3 kap. 6 § andra i 3 kap. 8 §tag avsessom avses som
stycket. stycket.

16§ 17§
för räkenskapsåret redovisadeUppgift skall lämnas hur denom

inkomstskatten fördelar sig ordinärt och extraordinärt resultat.
före-stycket gäller inte bolag stycket gäller inteFörsta Första

i 6 andra i 3 kap. 8 § andra3 kap. § tagsom avses som avses
stycket. stycket.

1 7 § 18 §
Uppgift Uppgift skall lämnas mede-skall lämnas om me- om

delantalet räkenskapsåretunder räkenskapsåret lantalet under
anställda med uppgift anställda med uppgiftpersonerpersoner

fördelningen mellan kvinnor fördelningen mellan kvinnorom om



Författningsförslag SOU 1996:15782

harOm företagethar ochOm bolagetoch män.män. an-
skalli flera länder,skall anställdaflera länder,ställda i
för-medelantalet anställda ochoch för-anställdamedelantalet

kvinnor ochdelningen mellankvinnor ochmellandelningen
varje landilandi varje månmän anges.anges.

20§19§
och andraräkenskapsårets lönerbeloppetsammanlagdaDet av

följandeför ochersättningar skall grupper:var en avanges
motsvarandeochverkställande direktörenstyrelseledamöter,

ochbefattningshavare,
inte omfattasanställda2. avsom

styrelseledamöter,ersättning tilldärmed jämställdochTantiem
skallbefattningshavaremotsvarandedirektören ochverkställande

särskilt.anges
anställda i fleraföretagetanställda i flera HarbolagetHar

skall uppgifteruppgifter länder,skallländer, som angessom anges
och andra styckenai förstaandra styckenai första och

särskilt för varje land.lämnasför varje land.särskiltlänmas

§222 §
enligt 20 och 21 §§Vad19 och 20 §§Vad enligt somsom

ochför styrelseledamöteroch gällerstyrelseledamötergäller för
gällerverkställande direktörengällerdirektörenverkställande

styrelseledamötertidigarestyrelseledamötertidigare ävenäven
verkställande direk-tidigareverkställande direk- ochoch tidigare

tör.tör.

23 §22 §
20-22 §§Vid tillämpning19-21 §§Vid tillämpning avav

styrelseledamötermedjämställsstyrelseledamöterjämställs med
och medför dessaoch med suppleanterför dessasuppleanter

direktören viceverkställandedirektören viceverkställande
verkställande direktör.direktör.verkställande

24 §23 §
träffat avtalföretaget harträffat avtal Ombolaget harOm
eller liknan-avgångsvederlageller liknan-avgångsvederlag omom
styrelseleda-förmåner tillstyrelseleda- deförmåner tillde

direktörenverkställandedirektörenverkställande möter,möter,
i företagetsbolagets eller andraieller andra personerpersoner

uppgift lämnasledning, skalluppgift länmasledning, skall omom
väsentligasteoch deväsentligaste avtalenavtalen och de omom

i avtalen.villkorenvillkoren i avtalen.
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§2524 §
dotterföre-företagdotterbolag Ett ärEtt bolag är somsom

uppgiftskall lämnauppgiftlämnaskall tag omnanm,om
ochorganisationsnummerochorganisationsnummer säte nanm,

moderföretagför demoderföretagdeför säte somsom upp-
förkoncernredovisningförkoncernredovisning upprättarrättar

koncernoch minstakoncern denoch minstaden störstastörsta
dotter-ingår iföretagetdotter-ingår ibolaget somsomsomsom

ocksåUppgift skallockså läm- företag.Uppgift skallbolag.
fådet gårfå tillgånggår lämnasdet attatt varomom varnas

moderföre-utländskamoderföretags tillgång tillutländskatill
koncernredovisningar.koncernredovisningar. tags

6 kap.
§1

Förvaltningsberättelsen skallskallFörvaltningsberättelsen
översikträttvisandeinnehållarättvisande översiktinnehålla enen

företagetsutvecklingenbolagetsutvecklingen överöver avav
resul-ställning ochverksamhet,ställning och resul-verksamhet,

tat.tat.
skall lämnasUpplysningar även om

förhållandensådanaförhållandensådana somsom
redovisas i balansräk-skallbalansräk- interedovisas iskallinte

ellerresultaträkningenningen,resultaträkningen ellerningen,
förviktigaförviktiga ärär noterna,noterna, sommensommen

ställ-företagetsbedömningenbolagets ställ-bedömningen avav
resultat,ning ochresultat,ning och

händelsersådanahändelser väsent-2. sådana väsent- avav
för företagetbetydelsehar ligbetydelse för bolagetlig somsom

räkenskaps-inträffat underräkenskapsåret harinträffat under
slut,efter dessåret ellerefter dess slut,eller

förväntade fram-företagetsframtidabolagets förväntade
utveckling,tidautveckling,

verksamhet inomföretagetsinom 4.bolagets verksamhet4.
utveckling,ochforskningochforskning och utveckling,

utlandetfilialer iföretagetsutlandet.bolagets filialer i
och

påpåverkanverksamhetens
miljön.den yttre

och gällerstycket 3 5Andraoch gällerAndra stycket 3 5
kap.i 3företagintekap.bolag i 3inte som avsessom avses

stycket.8 § andrastycket.6 § andra
skallekonomisk föreningEn
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framgårvadutöver avsom
första-tredje styckena lämna
upplysningar om

väsentliga förändringar i
medlernsantalet,

insatsbeloppavsummorna
återbetalas underskallsom

räkenskapsår enligt be-nästa
4 kap. ochstämmelserna i 1

1987:677 eko-§§ lagen3 om
föreningar,nomiska

den till utdelningrätt som
medförgjorda förlagsinsatser

och
de förlagsinsat-summan av

och skallhar sagts uppser som
tvåunder de nästföljandeinlösas

räkenskapsåren.
fjärde stycket 2Vad i sägssom

också lösenbe-gällerinsatsom
andelför medlems ilopp en

sambruksförening.

2§
och ekonomiskaAktiebolagaktiebolag skall i förvalt-I

skall i förvaltningsbe-förslag föreningarningsberättelsen lämnas
till dis-lämna förslagbeträffande rättelsentill dispositioner

beträffande bolagetspositionerförlust. Ibolagets vinst eller
ellerföreningens vinstmoderbolag elleraktiebolag ärsom
för-elleruppgift lämnas förlust. Om bolagetskall dessutom

enligt årsredo- skallbelopp moderföretageningen ärsomom
för företag inomvisningarna uppgift lämnasdessutom om

frånskall föras årsredovis-koncernen enligtöver belopp som
tillfritt kapital i koncernen för företag inom kon-ningarnaeget

kapital. från frittbundet skall föras övereget cernen
kapital i koncernen tilleget

kapital.bundet eget
förvaltnings-Stiftelser skall i

uppgiftberättelsen lämnas om
ändamål harhur Stiftelsens

räkenskapsåret.främjats under
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3§
skallskall ñnansieringsanalysenñnansieringsanalysen II

finansieringredovisas företagetsredovisas bolagets finansiering
underoch kapitalinvesteringaroch kapitalinvesteringar under

räkenskapsåret.räkenskapsåret.

7 kap.
1§

för moderföretag skall förmoderbolag skall varje EttEtt
räkenskapsår kon-räkenskapsår koncern- varjeupprätta upprätta

cernredovisning enligt denna lag,redovisning enligt denna lag, om
följer ellerföljer inte 2inte 2 annatannat avav om

3

2§
moderföretagmoderbolag dotter- EttEtt ärär somsom

kon- dotterföretag behöver intebolag behöver inte upprätta upp-
koncernredovisning,cernredovisning, rätta omom

samtligadess samtliga företaget och dessbolaget och
omfattasdotterföretag omfattas dotterföretag av enav en

koncernredovisning koncernredovisning som upp-som upp-
överordnat moder-moderföretag, rättasrättas ettett annat avav

företag,
moderföretag överordnade moderföre-detta lyder 2. det2.

iunder lagstiftningen lyder under lagstiftningen istat tageten
Europeiska ekonomiskainom inom Europeiska ekono-staten

ochsamarbetsområdet, samarbetsområdet, ochmiska
moderföretagets koncern- det överordnade moderföre-

redovisning har och koncernredovisning harupprättats tagets
enligt lagstiftningreviderats den och reviderats enligtupprättats

den tillkommit ii har den lagstiftning i denstaten statensom som
enlighet med Europeiska i enlighet medhar tillkommitgemen-
skapernas direktiv den 13 juni gemenskapernasEuropeiskaav
1983 sammanställd redovis- juni 1983direktiv den 13om av om
ning 83/349/EEG. sammanställd redovisning

83/349/EEG.
något dotterföretag skälstycket gällerFörsta även om av som

i andra eller tredje stycket inte omfattas den upprättade4 §anges av
koncernredovisningen.

moderföretagmoderbolag med stöd Ett med stödEtt somsom
första självt har första stycket inte självt harstycket inte avav

någon koncernredovis-någon koncernredovis- upprättatupprättat
ning skall in den koncern-ning skall in den koncern- gege
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i förstaförsta redovisningredovisning i som avsesavsessom
koncernrevisions-koncernrevisions- stycket jämtestycket jämte

till registreringsmyn-registreringsmyn- berättelsenberättelsen till
enligt bestämmelserna ibestämmelserna i dighetendigheten enligt

Registreringsmyndig-Registreringsmyndig- 8 kap. 3kap. 38
skall på dethetenskall på det sättheten sätt som angessom anges

hand-hand- i 8 kap. 4§ kungöra4§ kungörai 8 kap. attatt
Om hand-har in.in. Om hand- lingarnalingarna har gettsgetts

avfattadeinteavfattade på lingarnalingarna inte ärär
registreringsmyn-svenska, fårfår registreringsmyn-svenska,

moderföre-föreläggamoderbolaget dighetenföreläggadigheten
bestyrkt översättning in bestyrktin över-taget attatt ge enge en

Sådantföreläggande till svenska.svenska. Sådant sättningtill
utfärdasnågon begär föreläggande skallutfärdasskall omom

det.någon begärdet.
gäller inte,gäller inte, stycketstycket FörstaFörsta

harhar delägaredelägare en som ensom omom
moderföretaget påkapitalandel imoderbolaget påkapitalandel i

minst tiominst tio procent senastprocent senast sexsex
före räkenskapsåretsräkenskapsårets månaderföremånader

styrel- moderföretagetsmoderbolagets utgång hosutgång hos
lednings- motsvarande led-motsvarande styrelse ellerellerse

koncernredo- har krävt kon-krävt ningsorganhar attattorgan
skalleller cernredovisningvisning skall upprättas,upprättas,

eller
moderföre-andelarna imoderbo- 2.andelarna i2. omom

skuldebrev eller skuldebrevellerlaget taget somsom
utfärdatmoderföretaget harutfärdatmoderbolaget har ärär

inregistrerade på börs inominominregistrerade på börs enen
ekonomiskaEuropeiskaekonomiskaEuropeiska sam-sam-

arbetsområdet.arbetsområdet.
första stycketstycket enligtenligt första DenDen somsom

inte någon koncern-någon koncern-inte upprättarupprättar
upplysaredovisning skallredovisning skall upplysa omom

årsredovisning-årsredovisning- detta i tilltilldetta i notnot enen
uppgiftlämnauppgiftlämna samtsamt om nanm,namn, enomen

organisationsnummer ochochorganisationsnummer sätesäte
moderföre-moderföretag överordnadeför det för detsom upp-

kon- den i stycketden i stycket nämnda upprättarrättar tag som
koncernredovisningen.cernredovisningen. närrmda

3 §
moderföretag behöver inteEtt
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koncernredovisningupprätta om
anställda hos kon-antalet

cernfäretagen under de två se-
räkenskapsåren i medeltalnaste

uppgått till högst ochtio
nettovärdet koncernföre-av

tillgångar enligt fastställ-tagens
balansräkningar för koncern-da

räkenskapsårföretagens senaste
balansdagpå moderföretagets

uppgår till högst 24 miljoner
kronor.

stycket gäller inteFörsta om
moderföretaget ellerandelar i -
dotterföretagen ellernågoti av -

moderföretagetskuldebrev som -
dotterföretageneller något av -

påhar utfärdat inregistreradeär
ekono-börs Europeiskainomen

samarbetsområdet. Vidmiska
stycketillämpningen dettaav

dotterföretagbortses från sådana
andra och tredjei 5 §som avses

styckena.

4§3§
beståKoncernredovisningen skall av

koncernbalansräkning,
koncernresultaträkning,2.

ochnoter,
förvaltningsberättelse.4.

modetföretagetmoderbolaget sådant OmOm ärär ettett
ikap. 3 sådant företagbolag i 10 § som avsessom avses

fjärde stycketaktiebolagslagen 10 kap. 3 §fjärde stycket
eller kap. aktiebolagslagen 1 975: 385,1975:1385 4 3 §

stycket8 kap. § tredje5andra stycket lagen 1980:1103
ekonomiskalagen 1987:677årsredovisning i vissa omm.m.om

föreningar,företag, skall det i koncernredo-
lagen 1900:003.10 §visningen ingå finan-även omen

ellerrevisionsieringsanalys.
§ andra stycket4 kap. 4

stiftelselagen 1994:1220,
koncernredovisningenskall det i

Finansieringsanalys.ingåäven en
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4§ 5§
Koncernredovisningen skall omfatta samtliga dotterföretag, inteom

följer andra eller tredje stycket.annat av
dotterföretag behöver inte dotterföretagEtt Ett behöver inte

omfattas koncernredovisning- omfattas koncernredovisning-av av
företaget ringa företaget ringaär ären, om av en, om av

till kravetbetydelse med hänsyn betydelse med hänsyn till kravet
i 5 § rättvisande bild. Om i 6 § pâ rättvisande bild. Om
flera dotterföretag tillsammans flera dotterföretag tillsammans
har sådan ringa betydel- har sådan ringa betydel-än änmer mer

omfattasskall de dock skall de dock omfattasse, av se, av
koncernredovisningen. koncernredovisningen.

dotterföretag behöver omfattasEtt inte heller koncernredovis-av
ningen, om

betydande och varaktiga betydande och varaktiga
hinder i väsentlig grad begränsar hinder i väsentlig grad begränsar
moderbolagets möjligheter moderföretagets möjligheteratt att

sitt inflytande dotter- sitt inflytande dotter-över överutöva utöva
företaget, företaget,

nödvändig information för koncernredovisningenupprättaatt
fåsinte kan oskälig kostnad eller inom rimlig tid, ellerutan

andelarna i dotterföretaget innehas tillfälligt och uteslutande i
avsikt säljas vidare.att

bolag tillämpar andra företag tillämparEtt Ett andrasom som
eller tredje stycket skall i eller tredje skallstycket inot noten en
upplysa skälen för detta. upplysa skälen för detta.om om

7 § 8 §
Koncernbalansräkningen och Koncernbalansräkningen och

koncernresultaträkningen skall koncernresultaträkningen skall
för sig för sigutgöra utgöravar en samman- var en samman-

ställning balansräkningarna ställning balansräkningarnaav av
respektive resultaträkningarna respektive resultaträkningarna
för moderbolaget och de dotter- för moderföretaget och de dotter-
företag omfattas kon- företag omfattas kon-som av som av
cernredovisningen. Samman- cernredovisningen. Sarnrnanställ-
ställningen skall med ningen skall med tillämp-göras göras
tillämpning 8-12 §§ och ning 9-13 §§ och 18-24 §§.av av
17-23 §§. Vid redovisningen Vid redovisningen andelar iavav

företag dotterföretagandelar i andra företag dotter- andra änän
företag skall 24-29 beaktas. skallI 25-32 §§ beaktas. I övrigt
övrigt tillämpas kap.3 tillämpas 3 kap.

Vad i aktiebolag har Vad i aktiebolag ellerettsom som
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till kapitalandelsfonden ekonomisk förening haravsatts en av-
andra stycket till kapitalandelsfondenenligt 27§ skall satts

redovisas särskild enligt 29§ andra stycket skallpostsom en
under V i koncernbalansräk- redovisas särskildA postsom en

Sådant fonderningen. belopp skall under Andra i koncern-
bundet kapital. balansräkningen. Sådant beloppegetsomanses

skall bundet egetanses som
kapital.

6 andraNär 3 kap. § stycket När 3 kap. 8 § andra stycket
tillämpas skalltillämpas skall vad där vad därsägs sägssom som

anställda anställda och tillgång-antalet och till- antaletom om
nettovärde kon- nettovärde koncernengångarnas avse arnas avse
helhet. helhet.som somcernen

i kap. Bestämmelsen i 3 kap.Bestämmelsen 3 7 § 11 §
gäller inte koncernengäller inte koncernen är ärom en om en

i 10 sådan koncern isådan koncern som avses som avses
fjärde stycket aktie-kap. 3 § kap. 3 fjärde stycket10 §

1975:1385 ellerbolagslagen 4 aktiebolagslagen l 975: 385,
andra stycket lagenkap. 3§ kap. tredje stycket8 5 §

årsredovisning1980:1103 lagen ekonomiska1987:677om om
i vissa företag. föreningar,m.m.

3.10 § lagen 0900:00 om
ellerrevision

4 kap. § andra stycket4
stiftelselagen 1994:1220.

9 § 10 §
Koncernredovisningen skall Koncernredovisningen skall

hänföra sig till moderbolagets hänföra sig till moderföretagets
balansdag. balansdag.

Om dotterföretags dotterföretags balans-balans- Omett ett
dag ligger månader ligger månaderdagän äntre tremer mer
före moderbolagets balansdag, före moderföretagets balansdag,
skall dotterföretaget omfattas dotterföretaget omfattasskallav av
koncernredovisningen grund- koncernredovisningen på grund-
val balansräkning val balansräkningav en som av en som
hänför sig till moderbolagets hänför sig till moderföretagets
balansdag och resultaträkning balansdag och resultaträkningen en

moderbolagets räken- moderföretagetssom avser som avser
skapsâr. räkenskapsår.

Om dotterföretags balans- dotterföretagsOm balans-ett ett
månaderdag ligger högst dag ligger högst månadertre tre

före balansdag, före moderföretagetsmoderbolagets balansdag,
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skall upplysning lämnasskall upplysning lämnas omom
viktigaviktiga sådana händelsersådana händelser ärär somsom

dotterföretagetsdotterföretagets för bedömaför bedöma attatt
ochoch ställning och resultatställning och resultat somsom

dotterföre-dotterföre- inträffat mellaninträffat mellan harhar
moderföretagetsochmoderbolagets balans-och tagetstagets

balansdagar.dagar.

12§11 §
moderföretaget tillämparskall tillämpa OmModerbolaget

andra principer för värderingenprinciper för värderingensamma
tillgångar, avsättningar ochtillgångar, avsättningar och avav

i koncernredovisningenkoncernredovisningen skulderskulder i
skalli årsredovisningen,årsredovisningen. Andrai änsom

ochupplysning dettafår vändasvärderingsprinciper omoman
iskälen för avvikelsen lämnaskoncernredovisningen, deti om

sådant fallfinns särskilda skäl. I not.
detta lämnasskall upplysning om

angivande skäleni mednot av
avvikelsen.för

koncernföretag omfattas koncernredovis-något deHar som avav
principer för värderingen tillgångar,tillämpat andraningen avsätt-av

tillämpas i koncernbalansräkningen,och skulder deningar än som
avsättningar och skulder räknas enligtskall dessa tillgångar, om

sistnämnda principer.
särskilda skäl Om det finns särskilda skäldet finnsOm

förenligt med 6 fårförenligt med får och detoch det 5 ärär
avvikelse från vadfrån vadavvikelse görasgöras somsom

stycket. Sådanstycket. Sådan föreskrivs i andraföreskrivs i andra
fârfår avvikelseavvikelse även göras,även göras, om enom en

kra-till kra- omräkning med hänsyn tillomräkning med hänsyn
bildrättvisande bild på rättvisandepå ärärvet vet avav

fall skallfall skall ringa betydelse. I dessaringa betydelse. I dessa
för skälen förupplysning skälen upplysning om av-om av-

ii vikelsenvikelsen not. not.anges enanges en

13§I2§
koncernföretag, liksom intern-Fordringar och skulder mellan

koncernbalansräkningen.skall elimineras ivinster,
hänför sig till transaktioner mellanIntäkter och kostnader, som

förändring internvinst under räkenskaps-koncernföretag, liksom av
koncernresultaträkningen.skall elimineras iåret,

första ochi första och Vad iVad sägssägs somsom
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eliminering styckena elimineringandra styckena andra omom
fordringar och skulder, in- fordringar och skulder, in-av av

täkter och kostnader intern- täkter och kostnader intern-samtsamt
vinster gäller inte beloppen vinster gäller inte beloppenom om

ringa betydelse med hän- ringa betydelse med hän-är ärav av
6till kravet i 5 § rättvisan- till kravet i § rättvisan-syn syn

de bild. de bild.
Med internvinst antingen Med internvinst antingenavses avses

vinst vid överlåtelse vinst vid överlåtelseen av en en av en
tillgång inom eller tillgång inom koncernen ellerkoncernen

moderbolaget belöpande den pâ moderföretaget belöpandeden på
sådan iandelen sådan vinst, i den andelen vinst, denav en av en

utsträckning tillgången inte utsträckning tillgången inte
därefter överlåtits till därefter överlåtits tillhar haren en

utanför koncernen eller köpare utanför koncernen ellerköpare
ellerhar förbrukats dess värde har förbrukats eller dess värde

ned hos det företag har företaghar ned hos detsatts satts
koncernen har för- inom för-inom koncernen harsom som

tillgången. Upplysning tillgången. Upplysningvärvat värvat
det internvinstbegrepp det internvinstbegreppom som om som

har tillämpats skall lämnas i har tillämpats skall lämnas ien en
not.not.

15§ 16§
varje dotterföretagFör och intresseföretag skall dess organi-namn,

och Vidaresationsnummer skall den kapitalandel,säte anges. anges
beräknad med tillämpning 1 kap. 6 koncernföretag inneharav som
i företaget.

första frågaBestämmelserna i stycket skall tillämpas iäven om
andra företag koncernföretag självt elleri vilka det sättett som

i innehar kapitalandel minst1 kap. 6 § 20 procent.anges en
Uppgifter företag behöver dock inte lämnas uppgifternadessaom om
med hänsyn till bildkravet rättvisande ringa betydelse.är av

koncernredovisningen koncernredovisningenI skall I skall
grunden för företag har grunden för företag haratt ett att ett
klassiñcerats dotterföretag klassificerats dotterföretagsom som

Denna uppgift får uteläm- uppgift får uteläm-Dennaanges. anges.
moderbolaget innehar moderföretaget inneharnas, om nas, om

hälften för hälften förän rösterna än rösternamer av mer av
samtliga andelar och kapitalan- samtliga andelar och kapitalan-
delen i dotterföretaget lika delen i dotterföretaget likaär är

rösträttsandelen. rösträttsandelen.stor storsom som
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§1716 §
myndig-eller denRegeringenmyndig-eller denRegeringen

bestämmerregeringenhetbestämmerregeringenhet somsom
uppgifter intemedgeuppgifter inte fårmedgefår attatt

enligt 16 §lämnasbehöverenligt 15 §länmasbehöver
styckena,och andraförstastyckena,andraförsta och omom

sådant slaguppgifternaslagsådant äruppgifterna attär att avav
skada förallvarligvållaskada för de kanallvarligvållade kan

företagen.de angivnanågotför någotellermoderbolaget avav
företagen.de angivna

18 §§17
avseendeSammanställningavseendeSammanställning m0-m0-

dotterföretag skallochderföretagdotterföretag skallderbolag och
deenligt någondeenligt någon göras meto-göras meto- avav

19-22 §§, 23 §ider22 §i 18-21 §§,der som angesangessom
eller 24eller 23

19 §18 §
skallkoncernbalansräkningenskall IkoncernbalansräkningenI

moder-bokförda värdetmoder- detbokförda värdetdet avav
dotter-andelar idotterföre- företagetsandelar ibolagets ettett

eliminerasföretagelimineras attatt genomtag genom av-
andeldenavräknasdotter-den andelräknas motmot avav

kapitaldotterföretagetsbe-kapitalföretagets egeteget somsom
vid för-andelarnapåförvärvet. belöptevidpå andelarnalöpte

värvet.

20 §19 §
iandelarförvärvi Vidförvärv andelarVid ettett avav

ellerföretageller ärföretag är genomsomgenomsom
dotterföretag skallblirskall förvärvetblir dotterföretagförvärvet

för-moderföretagetför- upprättamoderbolaget upprätta enen
för fastställavärvsanalysför fastställavärvsanalys attatt an-an-

föranskaffningsvärdeför delarnasanskaffningsvärdedelarnas
anskaffnings-anskaffnings- koncernenkoncernen samtsamt

dotter-för koncernenvärdetdotter-värdet för koncernen avav
avsättningartillgångar,avsättningar företagetstillgångar,företagets

skulder.ochoch skulder.

21 §20§
föranskaffningsvärdetför OmanskaffningsvärdetOm

dotterföretagetsdotterföretagets koncernenkoncernen avav
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tillgångar, avsättningar eller tillgångar, avsättningar eller
skulder enligt förvärvsanalysen skulder enligt förvärvsanalysen
avviker från deras bokförda avviker från deras bokförda

i dotterföretagetsvärden balans- värden i dotterföretagets balans-
räkning, skall värdena i koncern- räkning, skall värdena i koncern-
balansräkningen justeras med balansräkningen justeras med
hänsyn till detta. Summan hänsyn till detta. Summanav av
dessa justeringar skall avräknas dessa justeringar skall avräknas
från det skillnadsbelopp från det skillnadsbeloppsom som
uppkommit vid avräkningen uppkommit vid avräkningen
enligt 18 enligt 19

21 § 22 §
Om det efter avräkning Om det efter avräkningen en

enligt 20 § föreligger positivt enligt 21 § föreligger positivtett ett
skillnadsbelopp, skall detta skillnadsbelopp, skall detta
redovisas goodwill i kon- redovisas goodwill i kon-som som
cernbalansräkningen. Bestäm- cernbalansräkningen. Bestäm-
melserna i 4 kap. 4 och §§5 melserna i 4 kap. och §§4 5
gäller för sådan goodwill. gäller för sådan goodwill.även även

Om det efter avräkning Om det efter avräkningen en
enligt 20 § föreligger negativt enligt 21 § föreligger negativtett ett
skillnadsbelopp skillnadsbeloppmotsvarar motsvararsom som

vid förvärvstidpunkten för- vid förvärvstidpunkten för-en en
väntad resultatutveck- väntad resultatutveck-ogynnsam ogynnsam
ling eller förväntade utgifter i ling eller förväntade utgifter i
dotterföretaget, skall detta skill- dotterföretaget, skall detta skill-

redovisasnadsbelopp nadsbelopp redovisassom en som en
avsättning i koncernbalansräk- avsättning i koncernbalansräk-
ningen. sådanEn avsättning får ningen. En sådan avsättning får
upplösas och intäktsföras i takt upplösas och intäktsföras i takt
med förväntningarna infrias. med förväntningarna infrias.att att

22 § 23 §
bokfördaDet värdet moder- bokförda moder-Det värdetav av

bolagets andelar i dotterföre- företagets andelar i dotter-ett ett
får elimineras i koncern- företag får elimineras i koncern-tag

balansräkningen avräk- balansräkningen avräk-genom genom
ning den andel dotter- ning den andel dotter-mot motav av
företagets kapital be- företagets kapital be-eget egetsom som
löpte på moderbolagets andelar i löpte på moderföretagets andelar
dotterföretaget vid förvärvet i dotterföretaget vid förvärvetutan

19-21 §§ tillämpas, 20-22 §§ tillämpas,att utan attom om
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andelar imoderföretagetsandelar imoderbolagets
dotterföretagetdotterföretaget representerarrepresenterar mermer

nominelladet90nominelladet än90 procentän procent avav
andelar isamtligavärdetandelar isamtligavärdet avav

dotterföretaget,dotterföretaget,
förvärvatsharandelarna2.förvärvatsandelarna har

harmoderföretagetharmoderbolaget attatt genomgenom
läm-vilka harandelaremitteratvilka har läm-andelaremitterat

andelarnavederlag förandelarnaförvederlag natsnats somsom
dotterföretaget,idotterföretaget,i

inteandelarnaförvärvade över-för debetalningenkontantaden
värde, ochnominellaandelarnasemitteradedestiger tio procent av

förenligt medövrigtdet imed 4. ärförenligti övrigt4. det är
redovisningssedgodredovisningssed kravetgodkravet

rättvisandei 6 § påkraveträttvisande ochpåi 5 §och kravet
bild.bild.

förstatillämpningviduppkommerskillnadsbeloppDet avsom
koncernbalans-kapital iifråntill eller drasläggasstycket skall eget

räkningen.
förstaUpplysningförstaUpplysning styc-attstyc-att omom

skall lämnas itillämpatsharskall lämnas i kettillämpatsharket
också länmasskallockså Därskall lämnasDär not.not. enen

iförändringardei upplysningförändringardeupplysning omom
haråtgärdenkapitalåtgärden harkapital eget someget som

organisa-ochmedförtorganisa-medfört och namn,omnamn,om
för deochtionsnummer säteför deochtionsnummer säte

dotterföretagen.berördaföretagen.berörda

24 §23 §
i dotter-verksamhetendotter- Omverksamheten i ettOm ett

frånså mycketskiljer sigföretagmycket frånsig såföretag skiljer
koncernenverksamhet iövrigverksamhet i koncernenövrig attatt

före-tillämpning vadföre-vadtillämpning somavensomaven
skullei 19-23 §§skrivsskullei 18-22 §§skrivs varavara

i 6§ påkravetoförenlig medpåi 5§oförenlig med kravet
andelarna ibild, skallrättvisandeandelarna ibild, skallrättvisande

redovisasställetdotterföretaget iredovisasställetidotterföretaget
ochkoncernbalansräkningenoch ikoncernbalansräkningeni

enligtkoncernresultaträkningenenligtkoncernresultaträkningen
Vad27-31 §§. sägsVad25-28 §§. sägs omsomomsom

därvidskallintresseföretagdärvidintresseföretag skall avseavse
dotterföretag.dotterföretag.

tillämparföretagförsta Ettbolag tillämparEtt somsom
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stycket skall i upplysa första stycket skall inot noten om en
förskälen detta. upplysa skälen för detta.om

Om dotterföretagets årsredo- Om dotterföretagets årsredo-
visning eller, i förekommande visning eller, i förekommande
fall, koncernredovisning inte fall, koncernredovisning inte
offentliggörs enligt bestämmel- offentliggörs enligt bestämmel-

i 8 kap. eller för- i 8 kap. eller för-serna annan serna annan
fattning, skall handlingen in fattning, skall handlingen inges ges
till registreringsmyndigheten till registreringsmyndigheten
tillsammans med moderbolagets tillsammans med modenföretagets
koncernredovisning. koncernredovisning.

24 § 25 §
intresseföretagAndelar i skall Andelar i intresseföretag skall

redovisas koncernbalansräk-i redovisas i koncernbalansräk-
ningen och koncernresultaträk- ningen och koncernresultaträk-
ningen med tillämpning be- ningen med tillämpning be-av av
stämmelserna i 25-28 §§, stämmelserna i 26-30 §§,om om
inte följer tredje stycket inte följer tredje stycketannat annatav av
eller 29 eller 31

Vid tillämpning första Vid tillämpning förstaav av
stycket skall bestämmelserna i stycket skall bestämmelserna i
11 § värdering och 12 § 12 § värdering och §13om om om om
internvinsteliminering tillämpas, internvinsteliminering tillämpas,

finnsdet inte särskilda hin- det inte ñmis särskilda hin-om om
Medder detta. internvinst der detta. Med internvinstmot mot

skall därvid den andel i skall därvid den andel iavses avses
vinst belöper moderbola- vinst belöper moderföre-som som

vid överlåtelse mellan intres- vid överlåtelse mellanget taget
seföretag och koncernföretag. intresseföretag och koncernföre-

tag.
Ett intresseföretag behöver enligt förstainte redovisas stycket, om

företaget har ringa betydelse företaget har ringa betydelse
med hänsyn till kravet i 5 § på med hänsyn till kravet 6i § på
rättvisande bild, eller rättvisande bild eller

2. förhållandena förhållandena2.motsvarar motsvarar
dem i 4 § tredje dem i § tredje5som anges som anges
stycket. stycket.

Den tillämpar tredje stycket skall i upplysa skälennotsom en om
för detta.

25 § 26 §
Första gången andelarna i Första gången andelarna iett ett
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intresseföretag redovisas i kon-i kon-redovisasintresseföretag
skall moder-cernbalansräkningenmoder-cernbalansräkningen skall

beräkningförstberäkning företagetförst görabolaget göra enen
värde enligt 4 kap. 3 §derasenligt 4 kap. 3 §värdederas avav

andra styckena, 5 §första ochstyckena, 5 §och andraförsta
första-tredje styckena och 6 §och 6 §första-tredje styckena

stycket.förstaförsta stycket.
denförsta stycket ochföljerdet värdeSkillnaden mellan som av

på andelarnabelöperkapitalintresseföretagetsandel eget somav
Skillnadsbeloppetibalansräkningen ellersärskilt iskall not.enanges

förvärvstid-förhållandena vidutgångspunkt imedskall beräknas
beräknasfår skillnadsbeloppetfinns särskilda skäl,Om detpunkten.

kapitalandels-tidpunkt dåförhållandena vid denutgångspunkt imed
gängen.förstametoden tillämpas

positivtstycket finnsandraberäkning enligtdet vidOm etten
fram enligt förstaräknatsbelopp harskillnadsbelopp, skall det som

enligt 4 kap.nedskrivningaravskrivningar ellerminskas medstycket
skillnadsbeloppet.angivnagrundval detberäknadeoch 5 §§,4 av

något särskilthänföras tillinte kanskillnadsbeloppetdelDen somav
good-skall därvideller skuldtillgång, avsättningslag anses somav

will.
skall vidareförsta stycketfram enligthar räknatsDet belopp som

intresseföretagetsandeleller avdrag för denmed tilläggjusteras av
andelarna.belöperför räkenskapsåreteller förlustvinst som

intresseföre-frånutdelningförVidare skall avdrag göras mottagen
intresseföre-förändringar itill andraskall ocksåHänsyn tastaget.

koncernbalansräkningenskall ikapital. Andelarna tasegettagets upp
belopp.återståendevärdetill det motsvararsom

27 §26 §
intresseföretagintresseföretag När ärNär är ettett

moderföretag i koncern,moderföretag i koncern, avsesenavsesen
kapital imed företagetskapital iföretagetsmed egeteget

vad iandra stycketvad i 26 §stycket25 § andra ensomsom en
upprättadintresseföretagetintresseföretaget upprättad avav
redovisaskoncernredovisningredovisaskoncernredovisning

sådansådan post.post. somsom

28 §27 §
efterföljande koncernbalans-efterföljande koncernbalans- II

andelarräkningar skall deandelarräkningar skall de somsom
till det§till det i 25§i 24 tastas uppavsesuppavses

till ivärde detill ivärde de ärär upptagnaupptagna somsom
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föregående koncern- föregående koncern-närmast närmast
balansräkning. värde skall balansräkning. värde skallDetta Detta
justeras med tillämpning justeras med tillämpningav av

2625
tillämp-Om andelarna vid Om andelarna vid tillämp-en en

ning § första, tredje och ning 26 första, tredje25 § ochav av
fjärde styckena till fjärde styckena tillett tastas ettupp upp

värde i före- högre före-högre värde iän närmast än närmast
gåendegående koncernbalansräkning, koncernbalansräkning,

skall skillnadsbeloppet skall skillnadsbeloppetsättas sättasav av
kapitalandelsfond.till till kapitalandelsfond.en en

29 §
andelarnaOm vid tillämp-en

första,ning 26 § tredje ochav
ljärde styckena tilltas ettupp
lägre värde före-iän närmast
gående koncernbalansräkning
skall kapitalandelsfonden mins-
kas med motsvarande belopp,
dock högst med den del kapi-av
talandelsfonden motsvararsom
andelarna. Detsamma gäller vid

andelarna.avyttring av
Minskningen kapitalandels-av

fonden får enbartgöras genom
att

den kapitalandels-del av
fonden värde-motsvarar ensom
nedgång överförs till fritt eget
kapital eller

den del kapitalandels-av
fonden avyttrademotsvararsom

frittandelar överförs till eget
kapital.

28 § 30 §
Vid redovisning enligt 25- Vid redovisning enligt 26-

§§ skall den andel intres-27 29 §§ skall den andel intres-av av
seföretagets vinst eller förlust seföretagets eller förlustvinst

belöper andelarna redo- belöper på andelarna redo-som som
visas intäkt eller kostnad i visas intäkt eller kostnad isom som
koncernresultaträkningen. koncernresultaträkningen.Motta- Motta-
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intresseföreta-utdelning frånfrån intresseföreta-utdelning gengen
intäkt.får inte redovisasintäkt.får inte redovisas getget somsom

31 §29 §
omfattasföretagomfattas EttbolagOm ett som av enav en

tillsam- koncernredovisning ochkoncernredovisning och som
fleraföretag, med ellermed eller flera tillsammans ettettmans

inte omfattasomfattas koncern- företag,inte som avavsom
koncernredovisningen, lederlederredovisningen, annat ettett

inte dotter-inte dotterföretag, företagföretag ärär annat somsom
redovisa sinsist- företag, fårägarandel i det ägaran-får bolagets

företageti det sistnämndaredovisas delnämnda företaget
stycket.enligt andrastycket.enligt andra

koncernbalansräkningen fårkoncernbalansräkningen får II
andel detsåandel före-så stortasstortas avupp enavupp en

företagets till-avsättningar underordnadetillgångar,tagets
och skulderbelöper avsättningarskulder gångar,och som

ägarandelen.belöper på Iägarandel. koncern-bolagets I som
koncernresultaträlcningen fårfårresultaträkningen tastas upp en

andel detandel företagets in- såså storstor avav upp en
intäkterbelöper underordnade företagetstäkter och kostnader som

belöperägarandel. Vid kostnaderpå bolagets ochsig som
stycke redovisningredovisning enligt detta ägarandelen. Vid

18-21 stycke skall 10-3, 159-12, 14 och enligt dettaskall
tilläm-bolag tillämpas. Etttillämpas. Ett och 19-22som

paragraf skall i dennadenna företag tillämparnotenpar som
för detta.skälen i upplysaupplysa paragraf skall notom en

Uppgift§ skall skälen för detta.Uppgift enligt 5 kap. 17 om
företagsärskilt för varje § skallenligt kap. 185 angesanges

ägarandelar redovisas företag förför vilket för varjesärskilt
dennamed tillämpning ägarandelar redovisas medvilketpara-av

paragraf.graf. tillämpning dennaav

8 kap.
1§

registreringsmyndighetenregistreringsmyndigheten MedMed
ochoch i denna lag Patent-i denna lag Patent- avsesavses

registreringsverket, interegistreringsverket. om
följer andra stycket.annat av

tillsynsmyndig-stiftelserFör är
registreringsmyndighet.heten

tillsynsmyn-Vad medsom avses
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dighet framgår 9 kap. §Iav
stiftelselagen 1994:1220

.

2§
aktiebolag skall årsredo- aktiebolag och ekonomiskaI Iett

visningen för det förflutna räken- föreningar skall årsredovisningen
skapsåret länmas till revisorerna för det förflutna räkenskapsåret

månad före ordinarie till revisorernalämnassenast senast enen
handelsbolag månad före ordinarie bolags-bolagsstämma. I ett

årsredovisningen lämnas tillskall eller föreningsstämma. Istämma
fyra månaderrevisorerna företag skall årsredovis-övrigasenast

räkenskapsårets utgång.efter ningen lämnas till revisorerna
fyra månader efter räken-senast

skapsårets utgång.

3§
ÅrsredovisningenresultaträkningenSedan och och revi-

fast-balansräkningen har blivit för förflutnasionsberättelsen det
aktiebolag räkenskapsåret skall ojfentlig-ställda, skall in be-ge

kopior årsredovis- påföljandestyrkta göras sätt:av
revisionsberättelsen Aktiebolag:ochningen

Sedan resultaträkningen och ba-förflutna räkenskapsåretför det
lansräkningen har blivit fastställ-till registreringsmyndigheten.

skall kommit da, skall bestyrkta kopiorHandlingarna ha in av
registreringsmyndigheten in- handlingarnatill in till registre-ges

månad från fastställelse- ringsmyndigheten. Handlingarnaom en
kopian årsredo-Pâ skall ha kommit in till registre-beslutet. av

visningen skall styrelsele- ringsmyndigheten inom må-en en
nad från fastställelsebeslutet. Pådamot eller verkställande direk-

teckna bevis resul- kopian årsredovisningen skalltören attom av
taträkning och balansräkning har styrelseledamot eller verkstäl-en
fastställts uppgift fast- lande direktören teckna bevismed om om
ställelsedagen. skall resultaträkning och balans-Beviset även att
innehålla uppgift räkning fastställtsbolagsstäm- har medom upp-

beslut beträffande bolagets gift fastställelsedagen. Be-mans om
vinst eller förlust. innehållaviset skall uppgiftäven

Även handelsbolag bolagsstämmans beslut be-skall in omge
träffande bolagets vinst eller för-bestyrkta kopior årsredovis-av
lust.ochningen revisionsberättelsen

Ekonomiska föreningar:till registreringsmyndigheten.
månad efterHandlingarna ha Senast det resul-skall kommit in en

registreringsmyndigheten taträkningen och balansräkning-till in-
har blivit fastställda, skallmånader från räken- enom sex

bestyrkta kopior handlingarnaskapsårets utgång. av
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hållas tillgängliga för alla som
intresserade. Handlingarnaär

skall efter särskilt föreläggande
registreringsmyndighetenav ges

in dit. Sådant förlåggande ut-
färdas någon begär det.när
Föreningar i 8 kap.som avses
5§ första eller tredje stycket
lagen 1987:667 ekonomiskaom

föreningar särskilt före-är utan
läggande skyldiga inatt ge
handlingarna till registrerings-
myndigheten. Handlingarna skall
ha kommit till myndighetenin

den tidinom angetts.som nyss
På kopian årsredovisningenav
skall styrelseledamot elleren
verkställande direktören teckna
bevis resultaträkning ochattom
balansräkning fastställts med
uppgift fastställelsedagen.om

skallBeviset innehållaäven
uppgift föreningsstämmansom
beslut betrafande föreningens

eller förlust.vinst
Handelsbolag vilka någoni

delägare juridiskär en person:
Senast månader efter räken-sex
skapsårets utgång skall bestyrkta
kopior handlingarna ha kom-av

tillmit in registreringsmyndig-
heten.

Stiftelser:
Senast månader efter räken-sex
skapsårets utgång skall bestyrkta
kopior handlingarna ha kom-av

till tillsynsmyndigheten.mit in
Vad gäller inte sådanasagtsnu
stiftelser kap.i 9 10 §som avses
första stycket stiftelselagen
1994:1220. Sådana stiftelser
skall månader eftersenast sex
räkenskapsårets utgång hålla
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bestyrkta kopior handlingarnaav
tillgängliga för alla ärsom
intresserade.

Övriga företag:
Senast månader efter räken-sex
skapsårets utgång skall kopior av
handlingarna hållas tillgängliga
för alla intresserade.ärsom
Handlingarna skall ejier särskilt
föreläggande registrerings-av
myndigheten in dit. Sådantges
föreläggande utfärdas någonnär
begär det. Företag isom avses
9 lagen§ 190000 revisionom

särskilt föreläggandeär utan
skyldiga in handlingarnaatt ge
till registreringsmyndigheten.
Handlingarna skall ha kommit in
till myndigheten inom den tid

angetts.som nyss

l3§
Var och i egenskap Var och enligt dennaen som av en som

ställföreträdare för handelsbolag lag eller författning ärannan
eller verkställande direktör eller skyldig elleratt ensam gemen-
styrelseledamot i aktiebolag med någon till regi-samt annan
enligt denna lag eller streringsmyndigheten inannan ge
författning skyldig redovisningshandlingår eller revi-att ensam
eller med någon sionsberättelse, kan registre-gemensamt av

till registreringsmyndig- ringsmyndigheten föreläggas vidannan
heten in redovisningshandling vite fullgöra denna skyldig-attge
eller revisionsberättelse, kan het.av
registreringsmyndigheten före-
läggas vid vite fullgöra dennaatt
skyldighet.

Fråga utdömande vite registreringsmyndigheten.prövasom av av

14§
Om bolag publicerar sin Om företag publicerarett sinett

årsredovisning i dess helhet, årsredovisning i dess helhet,
skall publiceringen årsredo- skall publiceringen årsredo-avse avse
visningen i den form och med visningen i den form och med
den ordalydelse har legat till den ordalydelse har legat tillsom som
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revisionsberättelsen.grund förrevisionsberättelsen.förgrund
därvidskallRevisionsberättelsenskall därvidRevisionsberättelsen

Omårsredovisningen.åtföljaOmårsredovisningen.åtfölja
revisionsberättelse inte harhar någonrevisionsberättelse intenågon

årsredovisningen iskalli lämnats,årsredovisningenskalllärrmats,
uppgift dettainnehållauppgift detta ställetstället innehålla omom

förskälenförhållande ochförskälenförhållande och omom
det.det.

15§
sinpublicerarföretagsin OmpublicerarbolagOm ettett

ofullständigtårsredovisning iofullständigtårsredovisning i
publikationenskall detskick,publikationenskall detskick, avav

fullstän-den inteframgåfullstän- ärden inteframgå är attatt
ocksåskalldig. Detocksåskalldig. Det anges omanges om
årsredovisningenfullständigaårsredovisningen denfullständigaden

registrerings-in tillregistrerings- hartillinhar gettsgetts
myndigheten.myndigheten.

får, denårsredovisningden En närårsredovisning får,En när
ofullständigt skick,iskick, publicerasofullständigtpubliceras i

revisionsberättel-åtföljasrevisionsberättel- inteåtföljasinte avav
skall i ställetPublikationenställetskall iPublikationen sen.sen.
uttalandeinnehålla revisornsrevisorns uttalandeinnehålla omom

årsredovis-fullständigadenårsredovis-fullständigaden attatt
enligt lag,harenligt lag, ningenhar upprättatsningen upprättats

anmärkningaruppgiftliksomanmärkningarliksom uppgift omom
enligtandra-fjärdeenligt 10 kap. 10 §

andra-jiärde10 kap. 10§aktiebolagslagen 1975.-styckena
aktiebolagslagen 1975:andra- styckenaoch 4 kap. 10§1385

1385,1980:jjärde styckena lagen
andra-fjärdekap. 13 §8årsredovisning i1103 m.m.om

1987:677lagenstyckenarevisionsbe-företag. Omvissa om
ekonomiska föreningar,lämnats, skallrättelse inte har

1900:0024-26 §§ lagenförhållande liksom skälendetta
revision ochför det omanges.

andra ochkap. 11 §4
stiftelselagentredje styckena

1994:1220.
inte harrevisionsberättelseOm

förhållandeskall dettalämnats,
skälen för detliksom anges.
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16 §
Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och koncern-

revisionsberättelse.
Med avvikelse från vad som

föreskrivs i 3 §2, 4 och 5 är
dock moderföretag, sådanutom
stiftelse i 9 kap. 10 §som avses
första stycket 1 eller 2 stiftelse-
lagen 1994:1220, alltid skyldi-

in sin koncernredovis-attga ge
ning och koncernrevisionsbe-
rättelse till registreringsmyndig-
heten.

9kap.
1§

Ett bolag skall minst gång Företag ien som avses
under räkenskapsår 1.10 kap. 3 § andra ellerett som
omfattar tio månader fjärdeän stycket aktiebolagslagenmer
lämna särskild redovisning 1975:1385,en
delårsrapport, bolaget 8kap. § förstaär 5 eller tredjeom
skyldigt ha auktoriserad stycket lagen 1987:677 eko-att om
revisor enligt 10 kap. 3 § andra nomiska föreningar,
eller fjärde stycket aktiebolags- 9 eller 10 § lagen 190000
lagen 1975:1385 eller 4 kap. revision ellerom
3§ första eller andra stycket kap.4 4 § andra stycket
lagen 1980:1103 årsredo- stiftelselagen 1994:1220om
visning i vissa företag. skall minst gång under ettm.m. en

räkenskapsår omfattarsom mer
tio månader lämnaän särskilden

redovisning delårsrapport.
Delårsrapporten skall Delårsrapporten skallavse avse

bolagets verksamhet från företagetsräken- verksamhet från
skapsårets början. Minst räkenskapsårets början. Minsten en

skall omfatta period skall omfatta periodrapport rapporten en
minst hälften och högst två minst hälften och högst tvåav av

tredjedelar räkenskapsåret. tredjedelar räkenskapsåret.av av
I aktiebolag skall delårs- I aktiebolag och ekonomiskaett

lärnnas styrelsen föreningar skall delårsrapportenrapporten av
eller, styrelsen bestämmer lämnas styrelsen eller,om av om
det, verkställande direktören. styrelsen bestämmer det,av av

verkställande direktören.
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2§
skallskall hos bo- delårsrapport hosdelårsrapport EnEn

förföretaget hållas tillgängligförhållas tillgängliglaget var
och vill del denvill del denoch tata avvar en somaven som

sändas till aktieägare,ochsändas till aktieägareoch genastgenast
bolagsman eller medlembegär det.eller bolagsman somsom
begär det. En bestyrkt kopiakopia sådanbestyrktEn avav en

sådan delårsrapporti §delårsrapport l somen avsessom avses
§ andra stycket andraandra meningen iandra stycket 1 me-

två månaderefter ningen skalltvå månaderskall senastsenast
utgångefter rapportperiodensrapportperiodens utgång sändas

sändas in till registreringsmyn-registreringsmyndigheten.in till
digheten.

iregistreringsmyndigheten tid,delårsrapport inte in tillOm rättges
kap. 13tillämpas 8

§3
för verksamhetenskall det översiktligt redogörasdelårsrapportl en

och förändringar iresultatutvecklingen för investeringaroch samt
räkenskapsårs utgång.finansiering sedan föregåendelikviditet och

beloppsuppgifter nettoomsättningen ochVidare skall det lämnas om
rapportperioden.bokslutsdispositioner och skatt underresultatet före

beloppsuppgiftsärskilda skäl, får ungefärligdet finnsOm omen
ochBestämmelserna i 6 kap. § andra stycket 1 2resultatet lämnas. 1

också i fråga delårsrapport.gäller om
sådankoncern sådan Om koncernOm är ären aven av

storlek istorlek i 10 kap. 3 §anges som angessom
fjärde10 kap. 3 § stycketaktiebolagslagenfjärde stycket

aktiebolagslagen 1975:1385,eller kap.1975:1385 4 3 §
8 kap. § tredje stycket1980:1103 5andra stycket lagen

1987:677 ekonomiskalagenårsredovisning i vissa omom m.m.
föreningar,företag, moderbolaget iskall

lagen 190000uppgifter 3.10 §delårsrapporten, utöver om
elleruppgif- revisionmoderbolaget, lämnaom

andra stycket4 kap. 4 §för koncernen motsvarandeter
stiftelselagen 1994:1220,förstavad i stycket.sägssom

Uppgifter nettoomsättning skall moderföretaget i delårs-om
skall uppgifteroch resultat beloppen utöverrapporten,avse om

för moderföretaget, lämna uppgifterefter avdrag interna poster
för motsvarande vadinom koncernen och beräk- koncernenvara

första stycket.nade med hänsyn till in- isägstagen som
ternvinsteliminering. Uppgifter enligt andra stycket

nettoomsättning och resultatom
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skall beloppen efter avdragavse
för interna inom koncer-poster

och beräknade mednen vara
hänsyn till internvinsteli-tagen
minering.

Andra gällerstycket inte om
moderföretaget enligt 7kap. 2 §
inte behöver koncern-upprätta
redovisning.

10 kap.

myndighets beslut i till- En myndighets beslut i till-En ett ett
ståndsärende enligt kap. stândsärende enligt kap.3 7 § 3 11 §
första andra förstastycket, 5 kap. 9 § stycket, 5 kap. 9 § andra

kap. 16 fâr eller fårstycket eller 7 § stycket 7 kap. 17 §
till regeringen. överklagas till regeringen.överklagas
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Bilaga 2

Uppställningsførm för balansräkningen kontøform

Nuvarande lydelse

AVSÄTTNINGAREGET KAPITAL, OCH SKULDER

A. Eget kapital, med uppgift vad fritt kapitalutgör egetom som
bundetoch kapitaleget

Aktiebolag:

Aktiekapital

ÖverkursfondII.

III. Uppskrivningsfond

fonderIV. Andra

lgeservfondl
.

Ovrigt

V. Balanserad vinst eller förlust

ÅretsVI. resultat

Handelsbolag:

Eget kapital vid räkenskapsårets början

II. Insättningar eller under åretuttag

ÅretsIII. resultat

IV. Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Obeskattade reserver

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2. Avsättningar för skatter

Ovriga avsättningar

Skulder

Obligationslån
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kreditinstitutSkulder till2.
får redovisas avdragspostFörskott från kunder även som

under Varulager m.m.
Leverantörsskulder4
Växelskulder5

till koncernföretagSkulder
intresseföretagSkulder till

Skatteskulder8
Övriga skulder9

förutbetalda intäkterkostnader ochUpplupna1

POSTER INOM LINJEN

och ansvarsförbindelsersäkerheterStällda

ställts förjämförliga säkerheter haroch därmedPanter som
såsomför förpliktelser redovisasskulder och avsätt-somegna

varje slag för signingar,
Övriga varjejämförliga säkerheter,ställda och därmed2. panter

för sigslag
Ansvarsförbindelser3

.
skuldernaPensionsförpliktelser inte har upptagits blanda som

ioch inte heller har täckningeller avsättningarna som
förmögenhetpensionsstiftelses

ansvarsförbindelserb Övriga
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Föreslagen lydelse

EGET AVSÄTTNINGARKAPITAL, OCH SKULDER

A. Eget kapital, med uppgift vad fritt kapitalutgör egetom som
och bundet kapitaleget

Aktiebolag:

Aktiekapital

ÖverkursfondII.

III. Uppskrivningsfond

IV. fonderAndra

lfeservfond
Ovrigt

V. Balanserad vinst eller förlust

ÅretsVI. resultat

Ekonomiska föreningar:

Inbetalda insatser

Medlemsinsatser
Förlagsinsatser

II. Uppskrivningsfond

III. Andra fonder

Iiesengfond
Ovrigt

IV. Balanserad vinst eller förlust

ÅretsV. resultat

Övriga företag:

Eget kapital vid räkenskapsårets början

II. Insättningar eller under åretuttag

ÅretsIII. resultat

IV. Eget kapital vid räkenskapsårets slut
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ObeskattadeB. reserver

C. Avsättningar

liknande förpliktelserAvsättningar för pensioner och
förAvsättningar skatter2.

Övriga avsättningar

SkulderD.

Obligationslânl
.

till kreditinstitutSkulder
får redovisas avdragspostFörskott från kunder även som

under Varulager m.m.
Leverantörsskulder4
Växelskulder5

till koncernföretagSkulder
till intresseföretagSkulder

Skatteskulder8
Övriga skulder

intäkterUpplupna kostnader och förutbetalda10.

POSTER INOM LINJEN

åtagandenansvarsförbindelser ochStällda säkerheter,

har ställts fördärmed jämförliga säkerheterochPanter som
såsomoch för förpliktelser redovisasskulder avsätt-somegna

slag för signingar, varje
Övriga därmed jämförliga säkerheter, varjeställda ochpanter

.
slag för sig
Ansvarsförbindelser

.
upptagits bland skuldernaPensionsförpliktelser inte hara som

täckning ioch inte heller hareller avsättningarna som
pensionsstiftelses förmögenhet
Övriga ansvarsförbindelserb

Ätaganden
Ãtaganden till följd återköpstransaktionera av
Övriga åtagandenb
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Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch

Denna lag träder i kraft den januari1 1999 och tillämpas första
gängen frågai det räkenskapsår inleds efter den 31närmastom som
december 1998.

Förekommer2. i lag eller författning hänvisning till före-annan en
skrift i bokföringslagen 1976:125, jordbruksbokföringslagen
1979:141, lagen 1980:1103 årsredovisning i vissaom m.m.
företag, 9 kap. lagen 1987:667 ekonomiska föreningar eller 3om

stiftelselagenkap. 1994:1220 har bestämmelse iersattssom av en
denna lag, tillämpas i stället den bestämmelsen.nya

Bestämmelsen i kap.4 5 § tredje stycket gäller inte nedskrivning
har gjorts innan lagen tillämpas första gången.som

4. Belopp har till uppskrivningsfond med stöd 9sattssom av av
kap. § första stycket4 lagen ekonomiska föreningar fâr användasom

för nödvändiga nedskrivningar anläggningstillgångar.även Omav
detta skall upplysning detta lämnas igörs not.om en
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tillFörslag
1995:1559ändring i lagenLag omom

kreditinstituti ochårsredovisning
värdepappersbolag

årsredovis-1995:1559i fråga lagenföreskrivsHärigenom omom
värdepappersbolagochkreditinstitutning i

skall upphöra gälla,kap. §dels 1 5 attatt
och 6 §§,skall betecknas 1 kap. 56 och 7 §§dels kap.1att

kap. ochoch §§, 4 kap. 1 5 1§§, 3 kap. 2 3kap. 4-6dels 1att
följande lydelse.skall hakap. 2-4 §§§§ 72 samt

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

lkap.
4§

ârsredovisningslagen 1995: 1554bestämmelser i 1 kap.Följande
tillämpas:skall

andelardefinition3 §definitionstycket§ andra3 avomom
andelarav

koncern- ochoch §§4 5och§§ koncern-4 och 5 omom
intresseföretagsdeñnitioner,intresseföretagsdeñnitioner, samt

hänsynstagande till6 §tillhänsynstagande§6 omom
mellanmanrättigheter hosvissamellanmanrättigheter hosvissa

samtm.m.m.m.
för dotter-skyldighet§7 om

uppgifterföretag lämna vissaatt
moderföretag.till sitt

5 §6 §
efterRegeringen eller,efterRegeringen eller, rege-rege-

bemyndigande, Finans-ringensbemyndigande, Finans-ringens
får föreskrivainspektionenfår föreskrivainspektionen attatt
bestämmelserlagsbestämmelser, eller dennalagsdenna om

gälla förskallkoncernermeddelats medföreskrifter ensom
inteföretag, utgörkoncernerlag,stöd denna somgrupp avomav

enligt 4koncernföre-förskall gälla men somengrupp aven
eller i huvud-harkoncerninte utgörtag, gemensamenensom

ledning.sakharenligt 4 gemensamenmen som
i huvudsakellergemensam

ledning.gemensam
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7§ 6 §
bankerFör och hypoteksin- För banker och hypoteksin-

stitut kalenderår räkenskapsårär stitut kalenderår räkenskapsårär
inte följer 12 § inte följer 4 § tredjeannat annatom av om av

tredje stycket bokföringslagen stycket bokföringslagen 1900:
1976:125. 00.

3 kap.
2 §

Med beaktande vad föreskrivs i 3 § skall följande bestäm-av som
melser balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovis-om
ningslagen 1995:1554 tillämpas:

§ balansräkningensl innehåll,om
2 § resultaträkningens 3 § resultaträkningensom om

innehåll, innehåll,
4§ första, tredje och fjärde 6 första,§ tredje och fjärde

styckena uppställning och styckena uppställning ochom om
sammanslagning sammanslagningposter posterav m.m., av m.m. ,

jämförelsetal,5 § 7 § jämförelsetal,om om
6 § första stycket specifice- 8 första§ stycket specifice-om om

ring periodiserings- ringstörre periodiserings-störreav av
poster, samt poster,

första9 § och andra styckena 9 § avsättningar,om
extraordinära intäkter och första10 § stycket specifi-om om

kostnader. cering vissa större avsätt-av
ningar samt

13 § första och andra styckena
extraordinära intäkter ochom

kostnader.

3§
De i 2 § angivna bestämmel- De i 2 § angivna bestämmel-

i 3 kap. årsredovisnings- i 3 kap. årsredovisnings-serna serna
lagen 1995: 1554 skall tillämpas lagen 1995:1554 skall tillämpas
med följande avvikelser: med följande avvikelse:

Vad i fjärde4 § stycket Vad i 6 § fjärde stycketsom som
sammanslagningsägs sammanslagningsägsom av om av
föregås arabiska föregås arabiskaposter postersom av som av

siffror skall gälla siffror skall gällaposter postersom som
föregås små bokstäver. föregås små bokstäver.av av

Inom linjen skall, utöver
ställda säkerheter och ansvars-
förbindelser, oåterkalleliga åta-
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risktagandeganden innebärsom
anges.

4 kap.
1 §

skall följande bestäm-vad föreskrivs i 2 §Med beaktande av som
1995:1554värderingen i kap. årsredovisningslagenmelser 4om

tillämpas:
vad § första stycket och 2 §och 2 §§ 11 är omom som

anläggningstillgångaranläggningstillgångar och vad ärom- som
omsättningstillgångar,sättningstillgångar, och

anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,3 § om
avskrivning anläggningstillgångar,§4 om av

anläggningstillgångar,nedskrivning5 § avom
anläggningstillgångar,§§ uppskrivning6-8 avom

omsättningstillgângar,värdering9 § avom
värdering pâgåen- 10 § värdering10 § omsätt-avav omom

anskaf-arbeten, ningstillgángarde över
ningsvärdet,

anskaffningsvärde,§ första och andra styckena varulagrets11 om
redovisning till bestämd mängd och fast värde,12 § om

aktier, aktier§ 14 §14 samtom egna om egna
vissaperiodisering vissa § periodisering15 § 15 avom av om

upptagande lån.upptagande lån, belopp vidbelopp vid avav
avsättningar,16 § samtom

stycket specifi-första17 § om
vissacering större avsätt-av

ningar.

5 kap.
§1

övriga bestämmelser i denna lag skallUtöver vad följer avsom
innehålla upplysningar i 3-6 §§årsredovisningen de som anges

i Om det inte står i stridnedan. Upplysningarna skall lämnas noter.
får upplysningarna i stället lämnas imed kravet på överskâdlighet,

resultaträkningen. Vidare skall, med beaktandebalansräkningen eller
följande bestämmelser tilläggsupp-vad föreskrivs i 2 omav som

tillämpas:lysningar i kap. årsredovisningslagen 1995:15545
hänvisningar till§ andra stycket1 noter,om

2 § värderings- och ornräkningsprinciper,om
anläggningstillgångar,3 § om
uppgifter taxeringsvärden,4 § om om
uppskrivningsfond,§5 om
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8 och uppgifter9 §§ dotterföretag och vissa andra företag,om om
lån12 § till ledande befattningshavare,om

13 § konvertibla lån,om
14 § andra och tredje styckena förändringar i kapitalegetom

m.m.,
första15 § stycket och 16 § 16 § första stycket och 17 §

första stycket upplysningar första stycket upplysningarom om
skatt, skatt,om om

17 § medelantalet anställda 18 § medelantalet anställdaom om
under räkenskapsåret, under räkenskapsåret,

18 och 19 löner, andra 19 och 20 §§ löner, andraom om
ersättningar och sociala kost- ersättningar och sociala kost-
nader, nader,

20 § pensioner och liknan- 21 § pensioner och liknan-om om
de förmåner, de förmåner,

21 § tidigare styrelse och 22 § tidigare styrelse ochom om
verkställande direktör, verkställande direktör,

22 § suppleanter och vice 23 § suppleanter och viceom om
verkställande direktör, verkställande direktör,

23 § avtal avgångs- 24 § avtal avgångs-om om om om
vederlag, vederlag,samt samt

24 § uppgift moder- 25 § uppgift moder-om om om om
företag. företag.

2§
iDe 1 § angivna bestämmelserna i kap. årsredovisningslagen5

1995: skall1554 tillämpas med följande avvikelser:
Fråga tillstånd enligt 9 § andra stycket utelämna uppgifterattom

dotterföretag och vissa andra företag Finansinspektio-prövasom av
nen.

2. Vid tillämpningen 12 § andra stycket första meningen lånav om
till ledande befattningshavare får upplysning huvudsakliga låne-om
villkor, under räkenskapsåret återbetaldaräntesatser beloppsamt
utelämnas.

Uppgifter skall lämnas Uppgifter skall lämnassom som
enligt 19 § första stycket 2 enligt 20 § första stycket 2om om
löner och ersättningar till löner och ersättningar tillan- an-
ställda, skall omfatta löner ställda, skalläven omfatta löneräven
och ersättningar till delegater i och ersättningar till delegater i
bank. bank.
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7 kap.
2§

följande bestäm-§ skallföreskrivs i 3vadbeaktandeMed av som
ârsredovisningslagenkoncernredovisning i 7 kap.melser om

1554 tillämpas:1995:
koncern-första stycket4 §koncern-första stycket3 § omom

delar,redovisningensdelar,redovisningens
skalldotterföretagskall 5 §dotterföretag4 § somomsomom

koncernredovisning-omfattaskoncernredovisning-omfattas avav
en,en,

överskâdlighet, god6 §överskådlighet, god§5 omom
rättvisanderedovisningssed ochrättvisanderedovisningssed och

bild,bild,
förstastycket8 § förstaförstastycketförsta7 § me-me-

påkravallmännaningenkravallmännaningen omom
ochkoncernbalansräkningenochkoncernbalansräkningen

koncernresultaträkningen,koncernresultaträkningen,
minoritetsandelar,9 §minoritetsandelar,§8 omom

balansdag,10 §balansdag,§9 omom
tillämpade värde-12 §enhetliga principer11 § omom

koncernredovis-ioch ringsprinciperkoncernredovisningenför
ningen,årsredovisningen,

mellanelimineringarmellan 13 §elimineringar§12 omom
koncernföretag,koncernföretag,

förändringar i kon-förändringar i kon- 15 §14 § omom
sammansättning,sammansättning, cernenscernens

uppgifteruppgifter 16 och 1716och15 omomomom
andraoch vissadotterföretagandradotterföretag och vissa

företag,företag,
dotterföretaghur18-24 §§dotterföretag§§17-23 hur omom

koncernredovis-in iskall räknaskoncernredovis-in iskall räknas
ningen,ningen, samtsamt

andelar ihur25-31 §§ihur andelar24-29 §§ omom
andraoch vissaintresseföretagandraoch vissaintresseföretag

räknas in i koncern-skallföretagi koncern-företag skall räknas in
redovisningen.redovisningen.

3§
ârsredovisningslageni kap.bestämmelserna 7angivnai 2 §De

avvikelser:följandemedskall tillämpas1995:1554
stycket§ tredjeTillämpas 5tredje stycketTillämpas 4 §

vissautelämnandevissa 3utelänmande3 avomavom
för andelardotterföretagför andelardotterföretag somsom
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innehas led i ñnansi- innehas led i finansi-ett ettsom en som en
ell stödauktion för rekon- ell stödauktion för rekon-en en
struktion eller räddning struktion eller räddningett ettav av
dotterföretag kredit- dotterföretag kredit-är ärett ettsom som
institut eller värdepappersbolag, institut eller värdepappersbolag,
skall moderföretaget skall moderföretaget

i upplysa i upplysanot arten not artenen om av en om av- -
och villkoren för den finansiella och villkoren för den finansiella
stödauktionen, stödauktionen,samt samt

i sin koncernredovisning i sin koncernredovisning- -
foga dotterföretagets årsredovis- foga dotterföretagets årsredovis-
ning. ning.

Fråga2. tillstånd enligt Fråga2. tillstånd enligtom om
16 § utelämna uppgifter 17§ utelämna uppgifteratt attom om
dotterföretag och vissa andra dotterföretag och vissa andra
företag Finansinspek- företag Finansinspek-prövas prövasav av
tionen. tionen.

Vad i 23 § första Vad i § förstasägs 24sägssom som
stycket tillämpningen stycket tillämpningenom av om av
kapitalandelsmetoden gäller inte kapitalandelsmetoden gäller inte
dotterföretag verksamhet dotterföretag verksamhetvars vars
har direkt samband med har direkt samband medett ett
kreditinstituts eller värdepappers- kreditinstituts eller värdepappers-
bolags verksamhet eller bolags verksamhet elleravser avser
tjänster knutna till sådan verk- tjänster knutna till sådan verk-
samhet. samhet.

4 §
För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

de allmänna bestämmelserna årsredovisningen i kap.2 2om
med undantag för hänvisningarna till 2 kap. 1-3 §§ årsredovisnings-
lagen 1995: 1554,

2. bestämmelserna balansräkning och resultaträkning i 3 kap.,om
med det tillägget vad till kapitalandelsfonden skallatt avsatts tassom

bundet kapital under Andra fonder post 12 i koncern-upp som
balansräkningen,

bestämmelserna värderingsregler i kap.,4om
4. bestämmelserna tilläggs- bestämmelserna4. tilläggs-om om

upplysningar i kap.,5 med upplysningar i 5 kap., med
undantag för 2 § 1 och hänvis- undantag för 2 § l och hänvis-
ningarna till kap.5 9 och ningarna till 5 kap. 9 och
24 §§ årsredovisningslagen, årsredovisningslagen,25 §§samt samt



FörfattningsförslagSOU 1996:157 117

bestämmelserna förvaltningsberättelse och finansierings-om
analys i 6 kap. med undantag för1 hänvisningen till 6 kap. 2 §
ársredovisningslagen.

Denna lag träder i kraft den januari1 1999 och tillämpas första
gången i fråga det räkenskapsår inleds efter den 31närmastom som
december 1998.
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tillFörslag
ändring i lagen 1995:1560Lag omom

i försäkringsföretagårsredovisning

fråga 1560 årsredovis-Härigenom föreskrivs i lagen 1995:om om
försäkringsföretagning i

gälla,dels kap. 4 § skall upphöra1 attatt
kap. och 5 §§,kap. och 6 §§ skall betecknas 1 4dels 1 5att

kap. och 3 §§, 4 kap. 5 kap.dels kap. 3-5 §§, 3 2 1 11att
följande lydelse.§§ kap. 2-4 skall haoch 2 7samt

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

l kap.
§1

försäkringsföretag. Med försäkringsföre-lag tillämpligDenna är
försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkrings-sådanatag avses

försäkringsrörelselagen 1982:713.omfattasbolag avsom
koncernredovisning i kap. skall tillämpasBestämmelserna 7om

eller huvudsakligen för-finansiella holdingföretag uteslutandesom
försäkringsföretag ellerandelar i dotterföretagvaltar är ut-som

finansiellt holdingföretagländska företag motsvarande slag. Medav
skyldigt årsredovisning enligtföretag är upprättaattett somavses

verksamhet uteslutandeårsredovisningslagen 1995:1554 och vars
uteslutande består i i vinstsyfte förvärva ocheller så gott attsom

dotterföretag.förvalta andelar i
bemyndigande, Finansinspektio-Regeringen eller, efter regeringens

från lag för sådana försäkringsföretagfår medge undantag dennanen
från försäkringsrörelselagen enligt kap. 10 §får undantas 1som

lag.samma
sådana företag med-För som
undantag från denna laggivits

föreskrifterskall stället sådanai
meddelats med stöd 4 §avsom

gälla.andra stycket

3 §
årsredovisningslagen 1995:1554Följande bestämmelser i 1 kap.

skall tillämpas:
definition andelardefinition 3 §3 § andra stycket om avom

andelarav
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4 och 5 koncern- och 4 och 5 §§ koncern- ochom om
intresseföretagsdeñnitioner, intresseföretagsdeñnitioner,samt

6 § hänsynstagande till 6 § hänsynstagande tillom om
rättigheter hos mellanman vissa rättigheter hos mellanmanvissa

samtm.m.m.m.
skyldighet för7 § dotter-om

företag uppgifterlämna vissaatt
till moderföretag.sitt

5 § 4 §
efterRegeringen eller, Regeringen eller, efterrege- rege-

ringens bemyndigande, Finans- ringens bemyndigande, Finans-
inspektionen får föreskriva inspektionen får föreskrivaatt att

denna lags bestämmelserbestämmelser, ellerdenna lags om
koncerner skall gälla förföreskrifter meddelats med ensom

företag, intelag, koncernerstöd denna utgörgrupp av somav om
för före- koncern enligt 3skall gälla en men somen grupp av

harinte koncern eller i huvud-utgörtag, en gemensamsom en
sak ledning.enligt har3 men som gemensamen

eller i huvudsakgemensam
ledning.gemensam

6§ 5 §
försäkringsföretag försäkringsföretagFör Förär är

kalenderår räkenskapsår inte kalenderår räkenskapsår inteom om
§ tredjeföljer 12 styck- följer 4 § tredje stycketannatannat av av

bokföringslagen 1976:125. bokföringslagen 1 900.00.et

3 kap.
2 §

Med beaktande vad föreskrivs i 3 § skall följande bestäm-av som
melser balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovis-om
ningslagen tillämpas:1995: 1554

1 § balansräkningens innehåll,om
2 § resultaträkningens 3 § resultaträkningensom om

innehåll, innehåll,
4 § första, tredje och fjärde 6 första, tredje fjärde§ och

styckena uppställning, styckena uppställning,om sam- om sam-
manslagning manslagningposter posterav m.m., av m.m.,

§ jämförelsetal,5 7 § jämförelsetal,om om
6 första§ stycket specifice- 8 § första stycket specifice-om om

ring periodiseringspos- ring periodiseringspos-större störreav av
ter, ter,samt
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9 § första och andra styckena 9 § avsättningar,om
extraordinära intäkter och första10 § stycket specifi-om om

kostnader. cering vissa större avsätt-av
ningar samt

första13 § och andra styckena
extraordinära intäkter ochom

kostnader.

3§
De i 2 § angivna bestämmel- iDe 2 § angivna bestämrnel-

i 3 kap. årsredovisnings- i 3 kap. årsredovisnings-serna serna
lagen 1995: 1554 skall tillämpas lagen 1995:1554 skall tillämpas
med följande avvikelser: med följande avvikelse:

Vad i 4 § fjärde stycket Vad i 6 § fjärde stycketsom som
sammanslagningsägs sammanslagningsägsom av om av
föregås arabiska föregås arabiskaposter postersom av som av

siffror gäller inte för siffror gäller inte förposterna posterna
i schemat för resultat- i schemat för resultat-upptagna upptagna

räkningen i bilaga eller2 för räkningen i bilaga eller för2
sådana i balansräkningen sådana i balansräkningenposter poster

Äter- Åter-skall under skall undertas tassom upp som upp
försäkrares andel försäkrings- försäkrares andel försäkrings-av av
tekniska avsättningar eller För- tekniska avsättningar eller För-
säkringstekniska avsättningar. säkringstekniska avsättningar.

Inom linjen skall, utöver
ställda säkerheter och ansvars-
förbindelser, oáterkalleliga åta-
ganden innebär risktagandesom
anges.

4 kap.
1§

Med beaktande vad föreskrivs i 2 § skall följande bestäm-av som
melser värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen 1995:1554om
tillämpas:

2 § immateriella anläggningstillgångar,om
3 § anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,om
4 § avskrivning anläggningstillgångar,om av
5 § nedskrivning anläggningstillgångar,om av
6-8 §§ uppskrivning anläggningstillgångar,om av
9 § värdering omsättningstillgångar,om av
10 § värdering pågåen- 10 § värdering omsätt-om av om av

de arbeten, ningstillgångar anskaff-över
ningsvärdet,
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anskaffningsvärde,styckena varulagrets§ första och andra11 om
fast värde,till bestämd mängd och12 § redovisningom

och skulder i utländsk valuta,omräkning fordringar13 § om av
aktieraktier, 14 §§14 samtegnaomom egna

periodisering vissa§periodisering vissa 1515 § om avavom
upptagande lån.lån, belopp vidbelopp vid upptagande avav

16 avsättningar,§ samtom
specifi-första stycket17 § om

vissacering större avsätt-av
ningar.

5 kap.
§1

i denna lag skallföljer övriga bestämmelservadUtöver som av
i 3-6 §§innehålla upplysningarårsredovisningen de som anges

står i stridskall lämnas i Om det inteUpplysningarnanedan. noter.
lämnas iöverskådlighet, får upplysningarna i ställetmed kravet

med beaktanderesultaträkningen. Vidare skall,balansräkningen eller
tilläggsupp-föreskrivs i följande bestämmelser2vad omav som

tillämpas:kap. årsredovisningslagen 1995:1554lysningar i 5
hänvisningar till§ andra stycket1 noter,om

och omräkningsprinciper,värderings-2 § om
anläggningstillgångar,3 § om
uppgifter taxeringsvärden,4 § omom
uppskrivningsfond,5 § om

koncernföretag,och försäljning mellan§ inköp7 om
företag,uppgifter dotterföretag och vissa andra8 och 9 §§ omom

långfristiga balansposter,kort- och10 § andra stycket om
ställda säkerheter,11 § om

ledande befattningshavare,12 § lån tillom
lån,13 § konvertiblaom

kapitalstyckena förändringar i§ andra och tredje14 egetom
m.m.,

§16 § första stycket och 1715 § första stycket och 16 §
upplysningarförsta stycketförsta stycket upplysningar omom

skatt,skatt, omom
medelantalet anställdamedelantalet anställda 18 §17 § omom

räkenskapsåret,räkenskapsåret, underunder
löner, andralöner, andra 19 och 20 §§18 och 19 §§ omom

sociala ersättningar och sociala kost-ersättningar och kost-
nader,nader,

21 pensioner och liknan-20 pensioner och liknan- §§ omom
förmåner,förmåner, dede

tidigare styrelse ochstyrelse och 22 §21 § tidigare omom
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verkställande direktör, verkställande direktör,
22 § suppleanter och vice 23 § suppleanter och viceom om

verkställande direktör, verkställande direktör,
23 § avtal avgångs- 24 § avtal avgångs-om om om om

vederlag, vederlag,samt samt
24 § uppgift moder- 25 § uppgift moder-om om om om

företag. företag.

2 §
De i § angivnal bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen

1995:1554 skall tillämpas med följande avvikelser:
3 § förstaa stycket skall tillämpas dels immateriella till-

gångar B, dels byggnader och mark C.I, dels placeringar i kon-
cernföretag och intresseföretag C.II.

b 3 § andra och tredje styckena skall tillämpas dels immate-
riella tillgångar B, dels placeringstillgångar C, dels sådana materi-
ella tillgångar och varulager G.I och övriga tillgångar G.IV som
stadigvarande skall brukas eller innehas.

4 § skall tillämpas på byggnader och mark G.I.
7 § skall i stället för inköp och försäljning gälla ochmottagen

avgiven återförsäkring.
4. Fråga tillstånd enligt 9 § andra stycket utelårrma uppgifterattom

dotterföretag och vissa andra företag Finansinspektio-prövasom av
nen.

5. 10 § andra stycket kort- och långfristiga balansposter skallom
tillämpas endast beträffande de skulder förfaller till betalningsom

fem år efter balansdagen.änsenare
12 § tredje stycket lån till ledande befattningshavare skallom

tillämpas företaget lämnat lån till eller ställt säkerhet till förmånom
för någon med stöd tillstånd enligt 12 kap. 13 § försäk-annan av
ringsrörelselagen 1982:713.

Utöver upplysningar enligt Utöver upplysningar enligt
17 § skall uppgift lämnasäven 18 skall§ uppgift lämnasäven

medelantalet anställda medelantalet anställdaom upp- om upp-
delat på kontorstjänstemän, delat på kontorstjänstemän,
fälttjänstemän och övriga fälttjänstemän och övrigaan- an-
ställda i Sverige. Dessutom skall ställda i Sverige. Dessutom skall
medelantalet fritidsombud och medelantalet fritidsombud och
specialombud i Sverige specialombud i Sverigeanges anges

för sig. för sig.var var
Uppgift enligt 19 första§ Uppgift enligt 20 § första

stycket 2 löner och stycket 2ersätt- löner och ersätt-om om
ningar till anställda skall delas ningar till anställda skall delas
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kontorstjänstemän, fält-kontorstjänstemän, fält- uppupp
anställda ioch övriga anställda i tjänstemän och övrigatjänstemän

skallSverige. skall Sverige. DessutomDessutom ersätt- ersätt-
för fritidsombudningsbeloppen för fritidsombud ningsbeloppen

specialombud i Sverigeoch specialombud i Sverige och
för varjeför varje grupp. anges grupp.anges

7 kap.
2 §

Med beaktande vad föreskrivs i 3 § skall följande bestäm-av som
koncernredovisning i ârsredovisningslagenmelser 7 kap.om

1995: tillämpas:1554
koncernredovisning inte behöver2 § upprättas,närom

första stycket koncern- 4 § första stycket koncern-3 § omom
delar, redovisningens delar,redovisningens

dotterföretag skall dotterföretag skall4 § 5 §om som om som
koncernredovisning- omfattas koncernredovisning-omfattas av av

en,en,
överskådlighet, god 6 överskådlighet, god5 § §om om

redovisningssed och rättvisande redovisningssed och rättvisande
bild, bild,

första första första§ första stycket 8 § stycket7 me- me-
allmänna krav pä ningen allmänna krav påningen om om

koncernbalansräkningen och koncernbalansräkningen och
koncernresultaträkningen, koncernresultaträkningen,

minoritetsandelar, 9 minoritetsandelar,8 § §om om
balansdag,9 10 § balansdag,§ om om

§ 12 § tillämpade värde-11 enhetliga principerom om
för koncernredovisningen och ringsprinciper i koncernredovis-
årsredovisningen, ningen,

12 § elimineringar mellan 13 § elimineringar mellanom om
koncernföretag, koncernföretag,

förändringar i förändringar i14 § kon- 15 § kon-om om
sammansättning, sammansättning,cernens cernens

15 och 16 §§ uppgifter 16 och §§ uppgifter17om om om om
dotterföretag vissa dotterföretag och vissa andraoch andra
företag, företag,

dotterföretag17-23 §§ hur 18-24 §§ hur dotterföretagom om
skall räknas in i koncernredovis- skall räknas in i koncernredovis-
ningen, ningen,samt samt

24-29 §§ hur andelar i 25-31 §§ hur andelar iom om
intresseföretag och vissa andra intresseföretag och vissa andra
företag skall räknas in i koncern- företag skall räknas in i koncern-
redovisningen. redovisningen.
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3 §
De i 2 § angivna bestämmelserna i kap. ârsredovisningslagen7

1995:1554 skall tillämpas följandemed avvikelser:
stället för vada I i 2 § första stycket 3 skall gällasägs attsom

moderföretagets koncernredovisning har och revideratsupprättats
enligt den lagstiftning i den har tillkommit i enlighet medstatensom
Europeiska gemenskapernas direktiv den 19 december 1991av
9l/674/ EEG.

b stället förI den hänvisning i tredje2 § stycket tillgörssom
bestämmelser ingivande och kungörande gäller hänvisning tillom en
8 kap. och5 6 §§ denna lag.

stället förI den i 9 § före- stället för2. I den i 10 §
skrivna tiden gäller tid föreskrivna tiden gäller tiden om en

månader. månader.sex om sex
Vad i 11 § första Vad i 12 § förstasom anges som anges

och tredje styckena andra och tredje styckena värde-attom om
värderingsprinciper får användas ringsprinciper och koncern-att

moderföretagets årsredovis- företagensi tillgångar, avsättning-än
ning och koncernföretagens och skulder inte behöveratt ar
tillgångar, avsättningar och räknas gäller tillgångarävenom,
skulder inte behöver räknas värdering påverkar ellerom, vars
gäller tillgångar värde- bestämmer försäkringstagarnasäven vars
ring påverkar eller bestämmer rättigheter och avsättningar som
försäkringstagarnas rättigheter värderas med regler specifika för
och avsättningar värderas försäkringsrörelse. sådant fallIsom
med regler specifika för försäk- skall upplysning härom lämnas i
ringsrörelse. I sådant fall skall not.en
upplysning härom lämnas i en
not.

4. Fråga tillstånd enligt 4. Fråga tillstånd enligtom om
16 § utelämna uppgifter I7§ utelämna uppgifteratt attom om
dotterföretag och vissa andra dotterföretag och vissa andra
företag Finansinspek- företag Finansinspek-prövas prövasav av
tionen. tionen.

§4
För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

de allmänna bestämmelserna årsredovisningen i 2 kap. 2om
med undantag för hänvisningarna till 2 kap. l-3 §§ årsredovisnings-
lagen 1995 1554,:

bestämmelserna balansräkning och resultaträkning i 3 kap.,om
med det tillägget vad till kapitalandelsfonden skallatt avsatts tassom

i koncernbalansräkningen bundet kapital under Andraegetupp som
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Återbärings-fonder iAA.IV skadeförsäkringsföretag och under
medel DD i livförsäkringsföretag,

bestämmelserna värderingsregler i 4 kap.,om
bestämmelserna4. tilläggs- 4. bestämmelserna tilläggs-om om

upplysningar i 5 kap., med upplysningar i kap.,5 med
undantag för 2 § och hänvis-l undantag för 2 § l och hänvis-
ningarna till kap.5 9 och ningarna till 5 kap. 9 och
24 §§ årsredovisningslagen, 25 årsredovisningslagen,samt samt

bestämmelserna upplysningarna i förvaltningsberättelsen i 6om
kap. 1 och 2 §§, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 §
årsredovisningslagen.

Denna lag träder i kraft den januari1 1999 och tillämpas första
gången i fråga det räkenskapsår inleds efter den 31närmastom som
december 1998.

Förslag till

ändring i aktiebolagslagenLag 1975:1385om

Härigenom föreskrivs 8 kap. 7 § aktiebolagslagen 1975:1385att
skall upphöra gälla vid utgången år 1998. Bestämmelsernaatt av
skall dock alltjämt tillämpas i fråga räkenskapsår inletts föreom som
nämnda tidpunkt.

10. Förslag till

Lag upphävande bokföringslagenom av

1976: 125

Härigenom föreskrivs bokföringslagen 1976:125 skall upphöraatt
gälla vid utgången år 1998. Lagen skall dock alltjämt tillämpasatt av

i fråga räkenskapsår inletts före nämnda tidpunkt.om som
Bestämmelsen i 16 § andra stycket bokföringslagen tillämpas sista

gången frågai det räkenskapsår inleds efter den 31närmastom som
december 1998.
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tillFörslag11.

jordbruksbokföringslagenupphävandeLag avom

1411979:

1979:141jordbruksbokföringslagenföreskrivsHärigenom att
skall dock1998. Lagenutgången årgälla vidskall upphöra att av

nämndainletts föreräkenskapsåri frågaalltjämt tillämpas somom
tidpunkt.

tillFörslag12.

1980:1103lagenupphävandeLag omavom

vissa företagiårsredovisning m.m.

årsredovisning1980:1103lagenföreskrivsHärigenom att om
år 1998.vid utgångengällaskall upphöraföretagi vissa att avm.m.

räkenskapsårfrågatillämpas idock alltjämtskallLagen somom
tidpunkt.före närrmdainletts

tillFörslag13.

försäkringsrörelselageniändringLag om

1982:713

försäkringsrörelselagen9 §föreskrivs 8 kap.Härigenom att
1998. Bestäm-årgälla vid utgångenskall upphöra1982:713 att av

räkenskapsårfrågatillämpas idock alltjämtmelserna skall somom
tidpunkt.nämndainletts före

till14. Förslag
1987:617bankrörelselageniändringLag om

1987:617bankrörelselagen10 §kap.föreskrivs 7Härigenom att
Bestämmelserna1998.årvid utgångengällaskall upphöra att av

föreinlettsräkenskapsåri frågaalltjämt tillämpasskall dock somom
tidpunkt.nämnda
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till15. Förslag
Lag ändring i lagen 1987:677om om

ekonomiska föreningar

Härigenom föreskrivs 6 kap. §7 och 9 kap. lagen 1987:677att
ekonomiska föreningar skall upphöra gälla vid utgången årattom av

1998. Bestämmelserna skall dock alltjämt tillämpas i fråga räken-om
skapsår inletts före nämnda tidpunkt.som

16. tillFörslag
ändringLag i stiftelselagen 1994:1220om

Härigenom föreskrivs i fråga stiftelselagen 1994:1220om
dels 3 kap. skall upphöra gälla,att att
dels 4 kap. 10 § skall ha följande lydelseatt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.
10 §

förvaltarenStyrelsen eller skall revisorerna tillfälle verkställaattge
granskningen i den omfattning dessa finner behövligt samtsom
lämna de upplysningar och den hjälp revisorerna begär. Sammasom
skyldighet har företagsledningen och revisorerna i dotterföretagett

revisor i moderstiftelsen.gentemot en
kap.Av 8 2 och 16 §§ års-

redovisningslagen 1995:1554
framgår vid vilken tidpunkt en
stiftelse skall avlämna årsredo-
visningen och, förekommandei

fall, koncernredovisningen till
revisorn.

stiftelseEn med tillämp-som
ning 11 § bokföringslagenav
190000 avslutar den löpande
bokföringen med balansräk-en
ning och resultaträkning skallen
avlämna dessa handlingar till re-
visorn fyra månader eftersenast
räkenskapsårets utgång.
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tillämpas förstakraft januari 1999 ochträder i den 1lagDenna
efter den 31räkenskapsår inledsdetgången i fråga närmastsomom

december 1998.
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UtredningsuppdragetI

direktivVåra1

vår huvuduppgiftdirektiven dir. 1991:71ursprungligaEnligt de är
påkalladelagändringar och andra åtgärdervilka ärövervägaatt som

snabba utvecklinglagstiftningen till denför ägtatt som rumanpassa
internationellt.Sverige Dettaredovisningsomrâdet såväl ipâ som

före-två delar. delendelas i Denuppdrag kan grovt ena avserupp
frågor,därmed sammanhängandelöpande bokföring ochtagens

räkenskapsmaterial och möjligheternaarkiveringsåsom attav
upprättandetdelenräkenskapsår, och den andrabrutettillämpa avser

har samband medårsredovisning frågorårsbokslut och samt somav
detta.

redo-skall behandla kan bl.a.frågor viBland de nämnassom
företagsbeskattningen. I denunderlag förbetydelsevisningens som

frågananalyseradirektiven vi böridelen närmareatt omanges
fram debeskattning läggaredovisning ochsambandet mellan samt

vårt uppdragVidare ingår det ianalysen föranleder.förslag attsom
bibehålla sin nuvaranderedovisningslagstiftningen skallöverväga om

föreskrifter i olika associa-delsi dels bokföringslag,uppdelning en
bör väljasformell strukturlagar ellertionsrättsliga om annanen

karaktärlagstiftningen bör hautsträckningliksom i vilken ettav
slag. detnonngivning Iramverk fylls annatut samman-avsom av

förskall gällavilka principerskall vi ocksåhanget överväga som
rekommendatio-nonngivning skerkompletterandesådan genomsom

redovisningsomrâdet fråganpåolika samtexpertorgan omner av
kompletterandebör tillkomma dennavilken rättslig status norm-som

deviktig fråga vi harYtterligare överväga rörgivning. atten som
avvikelser från lagstiftningenkunna tillgripas vidsanktioner börsom

redovisningsomrâdet.andraoch normer
feb-dir. 1993:6 den 13tilläggsdirektiv dir. 1992:19 ochGenom

vi fått i uppdrag28 januari 1993 harrespektive denruari 1992 att
europeiska integra-föranleds denlagändringarföreslå sådana som av
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tionen. Denna integrationsprocess innebär på redovisningsområdet att
den svenska lagstiftningen skall till EG:s fjärde, sjunde ochanpassas
elfte bolagsdirektiv EGzs redovisningsdirektiv för banker ochsamt
andra finansiella institut för försäkringsföretag. I tilläggsdirek-samt
tiven vi bakgrundäven Redovisningsrådets tillkomstatt motanges av
och den kompetenskonflikt från principiell synpunkt föreliggersom
mellan rådet och Bokföringsnänmden BFN särskilt skall utreda
frågan sistnämnda ställning. Vi skall också frågantaom organs upp

det behövs särskilda redovisningsregler för pensionsersättningar,om
avtal avgångsvederlag och liknande förmåner till styrelseledamö-om

verkställande direktör och andra i företags ledning.ter, ettpersoner
Vi har ytterligare tilläggsdirektiv dir. 1995:121 den 7genom

september fått1995 i uppdrag utredanärmare frågor komatt tre som
i samband med departementsbehandlingen vårt förslag tillupp av ny

årsredovisningslag SOU 1994:17. För det första skall vi utreda om
det bör införas och skyldighet för företagenrätt avvika frånatten en
i lag intagna redovisningsföreskrifter det nödvändigt förnär är att
uppnå rättvisande bild företagets ställning och resultat, s.k.en av en
overriding-regel. För det andra skall vi i vilken mån före-överväga

bör i sin redovisningrätt avsättningar för framtidatagen göraattges
utgifter och för det tredje skall vi ställning till i vilken utsträckningta
finansiella åtaganden främst olika finansiella instrumenttyper av- -
bör redovisas i företagens balansräkningar i andra företagäven än
finansiella företag.

Slutligen skall vi enligt tilläggsdirektiv dir. 1996:4 den 18 januari
1996 utreda företagen bör åläggas i sin årsredovisning lämnaattom
viss miljöanknuten information, såsom redogörelse för de för-en
pliktelser och de kostnader uppkommit till följd företagetssom av
påverkan på den miljön och beskrivning de åtgärderyttre en av som
har vidtagits med anledning företagets miljöpåverkan.av

Vid sidan nämnda direktiv har vi beslut den 12av ovan genom
1993 fått överlämnat till Personalekonomiskrapportenmars oss

redovisning förslag till lagstiftning Ds 1991:45 för beaktande i-
utredningsarbetet.

2 Tidigare utredningsarbete

2.1 1994 års delbetänkande

Års-Vi har i delbetänkandet och koncernredovisning enligt EG-
direktiv SOU 1994:17 Del I och II behandlat de frågor rörsom
anpassningen till EG:s redovisningsregler för såväl företag i allmän-
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värdepappersbolag och försäk-kreditinstitut,banker, andrahet som
fråganbetänkande har viringsföretag. I även övervägt omsamma

avtalför pensionsersättningar,redovisningsreglersärskilda av-om
verk-styrelseledamöter,liknande förmåner tillochgångsvederlag

företags ledning.idirektör och andraställande ettpersoner
de förslag till ändringardelbetänkande innehåller1994 årsDel I av

fjärde, sjundeföranleds EG:slagstiftningensvenskaden som avav
anpassningen tillbehandlarbolagsdirektiv medan Deloch elfte

värdepappersbolagför kreditinstitut ochredovisningsdirektivEG:s
har legat till grundi betänkandetförsäkringsföretag. Förslagensamt

från och med den linfördesârsredovisningslagarför de tre som
19961. årsredovisningslagallmänlagarjanuari Dessa utgörstre av en

årsredovis-och två speciellaoch vissa handelsbolagaktiebolagför
försäk-värdepappersbolag, delskreditinstitut ochför delsningslagar

ringsföretag.

delbetänkandeärs19952.2

SOU 1995:BeskattningSambandet RedovisningdelbetänkandetI -
sambandet mellananalys frågandenhar vi43 presenterat omav

enligt vårabeskattning detredovisning ochföretagens ursprung-som
detutföra. första handvårt uppdrag Iingår iliga direktiv att var

bokslutsdispositionerobeskattade ochmedsystemet somreserver
några punkterpåockså behovetvigranskades atttog upp avmen

beträffandeoklarhetskattelagstiftningen där det föreliggerprecisera
Vidareredovisningsreglerna.anknytning tillbeskattningsreglernas

omsättningstillgângarvissaskattekonsekvensernabehandlade vi attav
försäkringsornrâdetochplaceringstillgångar inom bank-respektive

och värde-för bankerårsredovisningslagarnaenligt de två särskilda
till högre värdefår värderasförsäkringsföretagpappersbolag församt
princip.lägsta värdetstillämpningvad följerän avsom av en

skattelagstiftningeniförslag till ändringarlämnade vibetänkandetI
beskattning.redovisning ochfrikoppling mellanökadinnebärsom en

bokslutsdispositionermedförslagenhuvudsak innebärI att systemet
redovisningupphävs förobeskattadeoch ersättasatt av enreserver

statligändringar i lagenföreslog vilatent skatt. Vidare ett omparav
årsredovisnings-bakgrund i dehar sininkomstskatt SIL nyasom

särskildviSlutligen föreslogfinansiella företag.förlagarna att en
obe-förhindrainförs i syfte"utdelningsspärrskattemässig attatt

föremål för utdelning.tillskattade vinster görs

SFS 1995/96:10, LU4.1560,1559 och1995:1554, prop.
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Förslagen i delbetänkandet har inte lett till lagstiftningännu annat
företagi de delar gäller finansiellaän som

2.3 Avgivna remissvar

Vi har under utredningsarbetets gäng följande remissvar:avgett
till Finansdepartementet den 28 augusti 1992 promemoriaöver-

dnr 3682/92 med utkast till lagrådsremiss EES-anpassad lag-om
stiftning försäkringsverksamhet,om

till Näringsdepartementet den 16 november 1993 betänkan-över-
det SOU 1993:69 Revisorerna och EG,

till Utrikesdepartementet den 13 januari 1994 Statskontoretsöver-
1993:30 ändrad organisationstillhörighetrapport förom m.m.

Kommerskollegiums näringsrättsliga verksamhet,
till Finansdepartementet den 25 1994 delbetänkandetövermars-

SOU 1993: 108 Försäkringsrörelse i förändring 2 och departements-
promemorian Ds 1993:57 Placeringsregler för försäkringsbolag,

till Finansdepartementet den 26 augusti 1994 departements-över-
Ändringarpromemorian 1994:78Ds i lagstiftningen för kreditinsti-

och värdepappersbolag med anledning EG-direktivtut av nya m.m.,
till Justitiedepartementet den 26 augusti 1994 departements-över-

promemorian Ds 1994:88 Europeiska ekonomiska intressegruppe-
ringar EEIG och promemoria från Patent- och registreringsverket
angående försenade årsredovisningar m.m.,

till Näringsdepartementet den 15 december 1994 departe-över-
mentspromemorian Ds 1994:125 Tillsyn revisorer,över

till Justitiedepartementet den 31 oktober 1995 delbe-över-
tänkandet SOU 1995:44 Aktiebolagets organisation,

till Finansdepartementet den 1 1996 betänkandet SOUövermars-
1995:87 Försäkringsrörelse i förändring,

till Justitiedepartementet den 10 maj 1995 promemorianöver Den-
redovisningslagstiftningen och de ekonomiska föreningarna,nya

till Finansdepartementet den 19 juli 1996 Promemoriaöver med-
utkast till lagrådsremiss ñnansieringsverksamhet i ekonomiskom
förening vissa ändringar i redovisningslagstiftningen på detsamt
finansiella området,

till Justitiedepartementet den 19 juli 1996 promemorianöver-
Redovisning i handelsbolag och i aktiebolag under avveckling,

till Inrikesdepartementet den 6 september 1996 departe-över-
mentspromemorian Ds 1996:30 Kommunal redovisning,

ZSFS 1995:1613 och 1614, 1995/962104, SkU19.prop.
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till Finansdepartementet den september 1996 Riksskatte-17 över-
RSV 1996: Redovisning och beskattning finan-verkets 1rapport av

siella instrument inom företagssektorn.

3 Slutbetänkandet

slutbetänkande och behandlar resterande frågorI detta tar upp som
våradet enligt direktiv ankommer utreda. Innehållet iattoss

betänkandet kan i huvudsak delas in i delar. Den första delentre
frågor redovisningslagstiftningens struktur kapitel 2rörsomavser

utfommingen normgivningbehovet och kompletterandesamt av
kapitel 3 och sanktionssystem kapitel 4. Den delen inleds med en
beskrivning regeringsformens bestämmelser norrngiv-RFav om
ningsmaktens fördelning kapitel del betänkandet gäller1. Nästa av
företagens bokföring. Till det området hör frågan kretsenom av

bokföringbokföringsskyldiga kapitel 5, bestämmelser löpandeom
och arkivering räkenskapshandlingar kapitel 6 reglersamtavom

bokföringenför hur den löpande skall avslutas kapitel 7. Vi tar
frågor bokföringsskyldighetens fullgörandeockså vissa rörsomupp

kapitel skattefrågori enskild näringsverksamhet 8 liksom ett par
skattemässigaanknytning till sådan verksamhet och till den be-med

tredjehandelsbolag kapitel 9. Slutligen vi i denhandlingen tarav
frågor företagens offentligabetänkandetdelen rörupp somav

sammanhanget behandlas de delar utrednings-redovisning. I det av
våra tvâuppdraget beskrivs i sista tilläggsdirektiv dir. 1995: 121som

frågan det införas s.k. overriding-regeloch 1996:4, dvs. börom en
olika slags förpliktelser framtidakapitel 10, redovisningen ochav

utgifter kapitel miljöredovisning kapitel 12. den tredje11 Isamt
vi s.k. personalekonomisk redovisning kapiteldelen äventar upp
slutligen vissa koncernredovisningsfrâgor kapitel 14. De13 samt

avslutande kapitlen behandlar instansordningen vid överklagandetre
vissa beslut kapitel ikraftträdande och Övergångsbestämmel-15,av
kapitel 16 kostnadseffekter förslagen kapitel 17.samtser av
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Allmän motivering

Grundlagsfrågorl

Regeringsformens1.1 norrnbegrepp

Tillkomsten lagar och andra föreskrifter regleras i 8 kap.av rege-
ringsformen RF. Som sammanfattande beteckning dennaen
verksamhet begagnas i motiven till RF "normgivning". RF:stermen
norrnbegrepp således inskränkt till endast lagar och andraär att avse

följandeföreskrifter. I det används i enlighet med RF:s terminologi
föreskriftbegreppet sammanfattande benämning på desom en

lagar, förordningar och andra rättsregler tillkomst regleras i 8vars
kap. RF.

för föreskrifterUtmärkande eller irättsregler RF:s mening är att
bindande förde myndigheter och enskilda de har generellär samt att

giltighet 1973:90 203. sistnämndaprop. krav innebär de skallatts.
situationer visst slag handlingssätt eller rikta sig tillettavavse av

eller på beröra i allmänna bestämd kretssättannat termeren av
bör såledesDet inte möjligt stifta lag medattpersoner. vara avseen-

de bara enda konkret fall, i fall inte lagen innebärett vart ettom
enskild.âliggande eller ingrepp för Samma krav gällaett en anses

andra föreskrifter. Detta förbud lagstiftning iäven typer mot ettav
enskilt fall står i visst samband med bestämmelsen i kap.11 8 §ett

enligtRF vilken rättskipnings- eller förvaltningsuppgift inte får
fullgöras riksdagen i vidare mån följer grundlag elleränav som av
riksdagsordningen. Att riksdagen inte kan kringgå bestämmelsen i ll
kap. 8 § välja lagfonnen för beslut rättskipnings-att ettgenom av
eller förvaltningskaraktär följer förbudet lagstiftning inmotav casu.

Reglerna i kap.8 RF normgivningsmaktens fördelning avgörom
vilket eller vilka har utfärda föreskrifter och irätt attorgan som

formvilken detta skall ske. anförtrorRF normgivningsmakten i
första hand riksdagen och regeringen medger denna maktattmen

Jfr 7 § 4 lagen statlig inkomstskatt SIL.mom. om
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fall till förvaltningsmyndigheter,i vissa överlämnas kommuner och
Endast offentligakyrkliga dessa kan norrngiv-utövaorgan. organ

ningsmakt i RF:s mening. Däremot kan enligt kap. 6 § tredje11
stycket förvaltningsuppgift överlämnas till enskilda rättssubjekt.RF
Frågan denna bestämmelse innebär möjlighet delegeraär attom en

vad följernorrngivningsmakt 8 kap. RF.utöver som av
Det kan gällande 8 kap. RF uttömmande reglerar vilkagöras att

norrngivningsmakt och någon överlåtelseäger attorgan som av
denna makt till enskilda rättssubjekt därför inte kan komma i fråga.

delegation förvaltningsuppgift möjlig enligt kap.Den 11ärav som
6 § RF skulle därmed knappast kunna innefatta normgivning. Mot

emellertid anföras förvaltnings-detta kan normgivning slagsäratt ett
därföruppgift. Stadgandet i 11 kap. 6 § kan i stället uppfattas som

uppgifter,allmän bestämmelse delegering vissa rätts-en om av vars
liga betydelse begränsas särskilda regler, främst de i 8 kap.av om

nonngivningsmakt. de två uppfattningar-delegering Resultatetav av
i 6blir dock detsamma, nämligen stadgandet ll kap. § inteattna

medför norrngivningsmakt inågon möjlighet delegera RF:satt me-
rättssubjekt.ning till enskiltett

Vid sidan möjligheten överlåta förvaltningsuppgift tillattav en-
skilda finns enligt 10 kap. § första stycket möjlighet i5 RF atten

omfattning fallbegränsad överlåta beslutanderätt i vissa till mellan-
folklig organisation eller till mellanfolklig Enligt dettadomstol.
lagrum riksdagen överlåta till Europeiskakan beslutanderättäven
gemenskaperna EG så länge dessa har fri- och rättighets-ettsom
skydd motsvarande det i bl.a. RF.som ges

Förbudet delegera norrngivningsmakt till enskilda hindrarattmot
inte offentligt bindandenormgivande i lag elleratt ett organ annan
föreskrift hänvisar till s.k. standarder, dvs. regler har utarbetatssom

internationellt eller svenskt standardiseringsorgan. En hän-ettav
visning till sådan standard torde dock inte kunna omfatta framtidaen
ändringar den eftersom detta sannolikt skulle innebära otillåtenav en
delegation normgivningsmakten.av

1.2 Fördelningen normgivningsmaktenav

Utgångspunkten i RF viktigare ämnesområden bör reglerasär att av
riksdagen lag medan mindre centrala sådana kan reglerasgenom av
regeringen förordning. första därförEn uppdelning görsgenom
mellan det lagområdet och primärområde.primära regeringens Det
primära lagområdet kan i sin delas in i det obligatoriska respek-tur
tive det fakultativa lagområdet. Till obligatoriska lagområdetdet
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och där delega-lagskall reglerashänförs sådana ämnen genomsom
fakultativainom detmedan riksdagenuteslutensåledestion är

förstanorrngivningsmakt till isindelarlagområdet kan delegera av
anförtrottsdet såledessistnämnda område harregeringen. Inomhand
fordrarviktfallfrån fall tillriksdagen avgöra ämnets attatt om

överlåtasnormgivningsmakten börlag ellerreglerasdetta omgenom
nonngivnings-sinriksdagen delegeratOmnågottill annat organ.

samtidigt medgeriksdagenregeringen kantillkompetens att rege-
meddelaförvaltningsmyndighet eller kommunöverlåterringen att

8 kap. 11ibestämmelser ämnet,
vilkabeträffandesådanaprimärornråde änmenRegeringens avser

omfattarochnorrngivningskompetenstillagtsdirekt i RFregeringen
inteföreskrifterdelsverkställighet lag,föreskrifterdels somavom

s.k. restkompeten-denmeddelas riksdagen,grundlag skallenligt av
regeringenstillhöriför riksdagenNågot hinder ämneettatt somsen.

§inte, 8 kap. 14lagstiftning föreliggermedprimärområde ingripa
delområde kanvarför detta utgörastycket, även sägasförsta en av

lagområdet.fakultativadet
före-offentligrättsligaprivaträttsliga ochmellanskiljer vidareRF

för-föreskriftercivilrätt, rörellerskrifter. Privaträtt, är t.ex. som
hörden offentligaemellan. Till rättenhållanden medborgarna stats-

för-kommunalastatliga ochföreskrifter denoch andrarätten om
förhållandetockså föreskrifterDit hörorganisation.valtningens om

princip inomfaller iPrivaträttenoch det allmänna.enskildamellan
medanavsnitt 1.3§ RFlagområdet, 8 kap. 2 seobligatoriskadet

regeringensunderutsträckning fallerioffentligaden rätten stor
denVissa delar§ första stycket 2.enligt 8 kap. 13restkompetens av

såvittlagområdet nämligen,emellertidomfattasoffentliga rätten av
föreskrifteroffentligrättsligabetungandeintresse, sådanaär avnu

för denGynnande elleravsnitt 1.4.3 § sei 8 kap.avsessom
underdäremotfalleroffentligrättsligaenskilde neutrala normer

regeringens restkompetens.

Privaträttsliga1.3 normer

enskildas personligaföreskrifterskallkap. § RFEnligt 8 2 om
förhållandenekonomiskaochderas personligaställning samt om

omfattar bl.a.föreskrifterSådanalag.inbördes meddelas genom
avtallös egendom,till fast ochföreskrifter rätt samt omomom

enskild, istiftelser. Medochsamfälligheterföreningar,bolag,
fysiskasåväl3allmänna i 8 kap.till detmotsats somavses

också och kommu-sistnämnda hörTill dejuridiska statenpersoner.
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i den mån dessa uppträder i rättsförhållandennerna heltorgan
likartade med dem vanligaär bland enskilda rättssubjekt. Isom
sådana fall innefattas de i begreppet "enskild".

Föreskrifter enligt 8 kap. 2 § tillhör med undantag det obliga-ett
toriska lagområdet. Undantaget föreskrifter anstånd medavser attom
fullgöra förpliktelse moratorium i vilket fall delegation möjligär
med stöd 8 kap. 8 Detta det enda fallär då RF medger delega-av
tion behörighet besluta civilrättslig lagstiftning.attav

Till föreskrifter enskildas personliga ställning hänförs reglerom om
enskildas rättskapacitet och rättsliga handlingsförrnäga och även
regler bildande och upplösning juridiska Sistnämndaom av personer.
regler kan samtidigt sägas enskildasröra medlemmarnas eller-
delägarnas inbördes ekonomiska förhållanden. Såvitt gäller juridis--
ka med föreskrifter den personliga ställningen depersoner avses om
grundläggande föreskrifterna aktiebolag, inbegripet särskilda slagom

aktiebolag, föreningar skilda liksom andra slagav om typerav om av
juridiska Att det ibland kan tveksamt visspersoner. vara om en
reglering skall näringsrättsligt ingripande ellerett någotses som som

bestämmer den juridiska personliga förhållandensom personens
framgår avsnitt 1.5.av

1.4 Betungande offentligrättsliga normer

Enligt 8 kap. 3 § RF skall föreskrifter förhållandet mellanom
enskilda och det allmänna och gäller åligganden för enskildasom
eller i övrigt ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiskaavser
förhållanden meddelas lag. Med det allmänna i förstagenom avses
hand och kommun troligen omfattasstat sådanaäven enskildamen
rättssubjekt vilka förvaltningsuppgift har överlämnats med stöd av
11 kap. 6 § tredje stycket RF se avsnitt 1.1. De föreskrifter som

i 8 kap. 3 § skall gälla "åligganden för enskilda,avses varmed
skyldighet företa eller underlåta vissa handlingar,att elleravses

"ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden",
varmed skyldighet tåla ingrepp i den enskilda rättssfären.attavses
Det såledesär endast betungande regler Enligt motivensom avses.
till RF med ingrepp" inskränkningar i enskildas handlings-avses
frihet och möjligheter förfoga egendomöver prop. 1973:90att s.
210. Bestämmelsen omfattar föreskrifteräven i något hänseendesom
begränsar omfattningen tidigare föreskrivet ingrepp och därförettav
på och vissätt kan sägas gynnande för den enskilde.vara

Föreskrifter enligt 8 kap. 3 faller§ till del inom det fakultativastor
lagområdet. Sålunda framgår 8 kap. första7 § stycket 3av att rege-
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bl.a.föreskriftermeddelabemyndigande i lag kanefterringen om
meddelasaldrigfår dockskattFöreskrifternäringsverksamhet. avom

riksdagen.något änannat organ

privaträttsligamellanGränsdragningen1.5

offentligrättsligaoch normer

offentligrättsligafrån detområdetprivaträttsligadetAtt avgränsa
vissa lagarexempelvis sär-finnsDetsvårigheter.bereder vissa om

reglerar derasgångjuridiskaskilda sammatyper sompersonerav
förstnärrmdaställning. Inäringsrättsligaderasrättssubjektivitet och

ochkaraktärtill sinprivaträttsligabestämmelsernahänseende är
föreskrifter-möjlig. Omdärmed inteföreskriftsmaktdelegation ärav

hänföra till detdesistnämnda slagetdet ärsidanå andra attär avna
någontillregeringenDelegation viaområdet.offentligrättsliga myn-

§§ochkap. 7 11stöd 8tillåten medprincipdärmed idighet är av
RF.

juridiskregleringvisstveksamtiblandkanDet enavom envara
någotelleringripandenäringsrättsligtskall ett somsomsesperson

förhållanden. Ettpersonligajuridiskadenbestämmer personenssom
mellanförhållandetreglerasyfteföreskriftenspå ärindicium attatt

överträdelseallmänna kanoch detjuridiska attden vara enpersonen
Är denställetisanktionenkriminaliserats.föreskriften har attav

hotasexistensfortsatta attjuridiska t.ex. engenompersonens -
upplösasmåstejuridiskaföljd denfår tillöverträdelse att personen -

"per-juridiskadenföreskriften reglerardetkan personensattantas
sonliga ställning".

växandelagstiftning iprivaträttsligoftaföranledsSvårigheter attav
exempel kan nämnasinslag. Somfärgadeoffentligrättsligtfårgrad

privat-dettillhöri principoch hyraarrendelagstiftningen somom
reglerarföreskriftermängdingårvarirättsliga området somenmen

ochmellanhavandeniingripamöjligheterallmännasdet parternasatt
delegationtillmöjlighet§ med8 kap. 3hänförliga tilldärmed ärsom

och privatoffentligmellan rättSkillnaden§§.ochenligt 8 kap. 7 11
kommit lösasdärmed alltmerhar att upp.

kanoffentligoch rättmellan privaträttGränsdragningen genom-
utgångspunkt imedskekankriterier. Denföras efter olika t.ex. en

metodsådanändamål. En ärsyften ochrättsreglemasbedömning av
privaträttsligadetsamhälle därgenomförbar iinte alltiddock ett

doktrinenIhänsyn.olika socialaharregelsystemet genomsyrats av
utgår frånställetienligt RFgränsdragningengällandegjortshar att

kan åberopasregelinnebärkriterium. Dettaformellt att somett en
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och gällande i tvistergöras mellan enskilda privaträttslig medanär en
regel kan åberopas endast eller för detsom mot representantav en
allmänna offentligrättslig.är Med sådan gränsdragning skulle deten
många gånger möjligt välja antingen privaträttslig ellerattvara
offentligrättslig reglering för nå bestämt syfte. Som exempelatt ett
kan enligt dettanämnas regelsynsättatt är visst beslutatt etten om

förening efter klander medlem kan förklaras ogiltigtav en av en av
domstol privaträttslig regel medan regel besluten atten om samma

straffbar inskränkningutgör föreningsfriheten offent-ären av en
ligrättslig regel. Ofta torde för bedömningen viss regelsman av en
karaktär kunna hämta ledning i huruvida överträdelse denen av
medför skyldighet för någon myndighet ingripa jfr Finans-atten
inspektionens tillsynsverksamhet avseende de finansiella företagen,
avsnitt 4. 1.4.

Gränsdragningen mellan begreppen "privaträtt" och "offentlig rätt
diskuterades vid tillkomsten 1979:7482fondkommissionslagenav

198O:23och lagen ñnansbolag. Frågan gällde regeringen iom om
dessa lagar kunde bemyndigas meddela föreskrifter kapital-att om
täckningskrav.

Enligt förslaget till fondkommissionslag bemyndigades regeringen
meddela föreskrifter vad skulleatt kapitalom egetsom anses som

eller fick likställas därmed beräkningen i övrigt kapital-samt om av
kravet. Detta kapitalkrav innebar fondkommissionsbolag tillatt
uppdragsgivarnas skydd skulle ha kapital visst lägstaett eget ett
belopp i förhållande till bolagets tillgångar. Uppfylldes inte detta
krav kunde bolaget dåvarande bankinspektionen förbjudasav att
fortsätta med verksamheten.

Konstitutionsutskottet uttalade i näringsutskottet inhämtatett av
yttrande propositionenöver NU 1978/79:50 10-17 föreskrifteratt

tillstånd från det allmänna för bedriva näringsverksamhet ochom att
underlåtenhet uppfylla vissa villkor kan ledaatt till indragningattom

tillståndet eller förbud fortsatt verksamhet normaltmot ärav att
Ärhänföra till det offentligrättsliga området enligt 8 kap. 3 § RF.

det emellertid fråga verksamhet förbehållen vissär speci-om som en
ell kategori juridiska vilka endast får just dennautövaav personer,

verksamhet, bedömningenär svårare.typ Detta fallet medärav t.ex.
bank- och försäkringsverksamhet. Föreskrifterna har då avgörande
betydelse inte bara med avseende på tillståndet driva verksam-att

zUpphävd och lagen 1991:981 värdepappersrörelse.ersatt av om
3Ersattes lagen 1988:606 ñnansbolag upphävdär ochav om som numera

lagen 1992:1610 kreditmarknadsbolag.ersatt av om
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denfå till följdocksådem kanföljaunderlåtenhet attheten attutan
utskottetdärför enligtkanupplösas. Detmåstejuridiska personen

2 §hänföras till 8 kap.föreskrifter börsådanainteifrågasättas om
möjlig-leda tillenligt utskottetdockskulletolkning attsådanRF. En

regeringsförordningnäringsverksamhetregleraheterna att genom
begränsade.gradi högblev

delaktiebolagensförvidareanförde ettKonstitutionsutskottet att
intefondkommissionsverksamhetbedrivafortsättaförbud attatt

juridisksjälvständigupphördebolagetmedförde att per-att vara en
kunde fort-egenskapi dennabestod ochalltjämtdettaattutanson

inteansåg därförUtskottetverksamhet. attsigägnasätta att annan
personligaenskildasberördekapitaltäckningskravetuppfyllandet av

ansåg utskottetheller2 Intei 8 kap. attpåställning sätt avses
mellanförhållandetregleringuppfattaskundeföreskriften avsom en

intekapitaltäckningskravetöverträdelseeftersomenskilda aven
delägar-ellerkundersinaförpliktelserbolagetsinverkade mot

åtaganden.bolagetsförbolagsledningenseller ansvarnas
före-bedömningendenKonstitutionsutskottet attgjordeHärefter

ochdet allmännabolagetförpliktelse förinnebar gentemotskriften en
offentligrätts-betungandesådanahänföra tilldärmedden attatt var

frågatillMed hänsyni 8 kap. 3 attföreskrifterliga varavsessom
delega-hindernågotdärför inteförelåg motnäringsverksamhetom

enligt 8 kap. 7regeringention till
skullefråganhuremellertidansågNäringsutskottet oavsettatt,
försesskullelagenförskäl taladegodakonstitutionellt, attbedömas

bakgrundbl.a.kapitaltäckningsbestämmelse, motmateriellmed aven
medpropositionenframlagdanyligenden dåanförts ihadevad som

vidare41978/79:50fmansbolag NUtill lagförslag ses.om
Riks-innebörden.denmedförslagdärförlämnadeochnedan, ett

rskr. 443.förslagnäringsutskottetsdagen antog
bestämmelseliknandeinnehöllfinansbolaglagtillFörslaget enom

kapitaltäck-föreskriftermeddelaregeringentilldelegation att omom
förslagetgranskadeLagrådetinomMeningarnaningskrav. varsom

anfördeledamöternaTvåff. att170 1181978/79:delade prop. avs.
grund-vilkatillskapas,juridiskhurbestämmelser ompersonenom

utfommingpåställerallmännadetanspråkläggande personenssom
upplösasskalldenoch hurochfå verka närskalldenför att om

ställning.personligajuridiskadenföreskrifterutgör personensom
offent-olikamedingripakanallmännadetomständighetenDen att

förföljer deintejuridisksanktionerligrättsliga mot sompersonen
detTillhärvidlag.någotinteändrarreglernagivnabestånddess

reglerbl.a.otvetydigtdännedhörlagornrådetobligatoriska om
bolagsförförutsättningarnabolag,upplösningochbildande omav
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behörighet uppträda självständigt rättssubjektatt de isom samt om
bolaget deltagande rättigheter och skyldigheter inbördes,personernas

bolaget och tredjemot mot man.
Ledamöterna anförde vidare aktiebolag registreradesatt ett som

finansbolag därigenom fick ställning särskild juridisksom av person,
oaktat det bibehöll sin allmänna karaktär aktiebolag.att Ett åsido-av
sättande kapitaltäckningskravet ledde i och för sig inte tillav att
bolaget måste likvideras. I stället förlorade bolaget sin ställning som
finansbolag. Det således inte möjligt finansbolagattvar utan attvara
iaktta lagens kapitaltäckningskrav. Den omständigheten tidiga-att ett

ñnansbolag, i olikhet med bankaktiebolag, kunde fortsättat.ex.re ett
vanligt aktiebolag ansåg de saknaett avgörande betydelse vidsom

det förhållandet underlåtenhet iaktta kapitaltäckningsreglernaatt att
ledde till företagets ställning ñnansbolagatt upphörde. Sarnrnan-som
fattningsvis fann dessa båda ledamöter kapitaltäckningsreglernaatt

konstitutiv betydelse för ñnansbolags fortlevnadvar av ett som
sådant bolag och reglerna därmed utgjorde föreskrifteratt ettom
finansbolags "personliga ställning".

De övriga två ledamöterna ansåg inte finansbolagatt ett attvar
betrakta juridisk särskilt slag vanligt aktie-som en utan ettperson av
bolag drev visst slag näringsverksamhet. Att bolagetsom av getts en
särskild benämning fick bero på framställningstekniska hänsynanses
och borde inte i och för sig föranleda någon bedönming. Denarman
påföljd kunde inträda bolaget inte uppfyllde kapitaltäcknings-som om
kravet bolaget förbjöds fortsätta med ñnansieringsverksam-attvar
heten. Bolagets fortbestånd påverkades däremot inte det kundeutan
fortsättningsvis driva verksamhet slag. Sammanfattningsvisannatav
ansåg ledamöterna de föreslagna föreskrifterna hänföra tillatt attvar
sådana för enskilda betungande offentligrättsliga föreskrifter som

i 8 kap. 3avses
Föredragande statsrådet anslöt sig till den uppfattning före-som

träddes sistnämnda tvä lagrådsledamöter resultatet blevav trotsmen
detta lagen inte kom innehålla något bemyndigande.att att

I lagstiftningsärenden avseende kapitaltäckningsregler försenare
kreditinstitut och värdepappersbolag placeringsregler församt nya
försäkringsföretag har både Lagrådet och riksdagen invänd-utan
ningar godtagit bemyndiganden de slag diskuterades iav som sam-
band med tillkomsten lagstiftningen finansbolag och fond-av om
kommissionsbolag

Se 1994/95:50, NU12, SFS 1994:2004 respektive 1994/95:prop. prop.
184, NU24 och SFS 1995:779.
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Verkställighetsföreskrifter1

fårstycket RFtredjeochförsta stycket 113 §Enligt 8 kap. rege-
regeringenundermyndighetbemyndigande,dessefterringen eller,

föreskrifterMed sådanalag.verkställighetföreskrifterbesluta avom
tillförarbetena RFuttalade idepartementschefenvadenligtavses

tillämpningsföreskrifterhandi första1973:90 211 rentprop. avs.
dock enligt departe-detutsträckningI vissadministrativ karaktär. är

sinstödmedregeringentillåtaofrånkomligtmentschefen attatt av
hän-materielltverkställighetsföreskrifter ibeslutabehörighet att

befinner sig inomför sigi ochlagenlagfyllerseende ävenut omen
emellertidhärför börförutsättninglagområdet. Enobligatoriskadet
detaljeradsåskall kompletteras ärlagbestärnrnelsedenatt somvara

denväsentligttillförs någotinteregleringen nytt avgenomatt
formverkställighetsföreskriftensföreskriften. Ibeslutaderegeringen

upplevaskannågotbeslutas nyttsåledes inte ettfår somsomom
betraktasnågot kanellerenskilda ettföråliggande somsomom

ekono-personliga elleri enskildasingreppföreliggandeintetidigare
ställning.miska

verkställighetsföreskrifterframgårpropositioneniuttalandetAv att
delsfrågakanskilda slag. Detprincipiellttvåkan omvaraavvara

myndig-föreskrifteradministrativföreskrifter art, t.ex.rent omav
materielltiföreskrifterdelshandläggningsrutiner,heternas som

meddelalångt regeringens rättlagen. Hurfyllerhänseende attut
framgår inte klartsträcker signämnda slagsistförskrifter avav

måstekompletterasskalllagbestämrnelsemotivuttalandet. Den som
någottillförverkställighetsföreskriften intedetaljeradså attvara

lagbestämrnelsenhosprecisiongradvilkenväsentligt nytt avmen
tolkningrimlig äroklart. Entämligenframstårkrävasbör somsom

principnågonfallikompletterasskalllagregelden vart angeratt som
verkställighetsföre-utfornmingenvägledande vidskall avsom vara

verkställighetsföreskriftensitillåtetintedetskriften. Däremot är att
med lagen.i stridstårbestämmelsermeddelaform som

tredje13 §enligt 8 kap.regeringenfårkonstateratsSom tidigare
verk-meddelamyndighetunderordnadöverlåtastycket RF att

statligademyndighetunderordnadMedställighetsföreskrifter. avses
till dom-skesåledes inteDelegation kanförvaltningsmyndigheterna.

under riks-myndighettill någonellerkommunaltstol eller organ
myndig-till vilkenregeringen bestämmapåankommerdagen. Det att

tillåtetdetifrågasättasdärför ärkanskall ske. Detdelegationhet om
vekställig-meddelamyndighetbemyndigar vissriksdagen själv attatt
riksdagengällandesigoch förkan i görashetsföreskrifter. Det att

delegeraskulle kunna1.2avsnitt§ RF sekap. 14stöd 8med av
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nonngivningsmakt direkt till förvaltningsmyndighet. Dennaen para-
graf enligt uttalanden i motivenär uttryck för riksdagen harett att en
principiell frihet ingripa med lagstifning i vilket helstatt ämne som
prop. 1973:90 204 f och 321 f och det kan möjligen hävdass. att
riksdagen sådan lagstiftning kanäven regeringensöverta rättgenom

överlåta underordnad myndighet meddelaatt verkställighets-att
föreskrifter. dettaMot kan emellertid anföras vad riksdagen enligtatt
paragrafens ordalydelse endastövertar regeringens behörighetär att
besluta föreskrifter i visst och inteämne regeringens formella be-
hörighet delegera norrngivningsmakt. Direktdelegationatt från riks-
dagen till någon myndighet skulle därmed utesluten. Regerings-vara

RÅhar emellertid irätten 1987 ref 21 och 1988 ref 14 funnit detatt
i fall inte uppenbart delegationärvart utfärdarättenatt atten av
verkställighetsföreskrifter direkt från riksdagen till myndigheten
skulle stå i strid med grundlagen.

Forrnuleringen i 8 kap. 13 § tyder regeringen skulle kunnaatt
meddela verkställighetsföreskrifter till lagar alla slag, oavsettav om
de tillhör det obligatoriska eller fakultativa lagområdet. I realiteten
torde för verkställighetsföreskrifter begränsatutrymmet änvara mer
vad formuleringen vid handen. Ett behov verkställighetsföre-ger av
skrifter med stöd 8 kap. 13 § föreligger bara inomsträngt tagetav
det obligatoriska lagområdet inom den del det fakultativasamt av
lagområdet där delegation inte har skett. Om delegation möjligär
kan detta många gånger föredra framför utnyttjandetattvara av
möjligheten utfärda verkställighetsföreskrifter. detInom obliga-att
toriska lagområdet vidare verkställighetsföreskrifter så långtanses
möjligt böra undvikas för utfyllnad privaträttsliga lagregler. Sinav

betydelse verkställighetsföreskrifterstörsta ha fått inom den delsynes
riksdagens obligatoriska lagområde betungande offent-av som avser

ligrättsliga föreskrifter.

1.7 Redovisningsreglernas konstitutionella
karaktär

I motiven till RF berörs inte frågan redovisningsregler, varmed iom
detta sammanhang såväl bestämmelser löpande bokföringavses om
och arkivering räkenskapsmaterial regler årsbokslut,av som om
årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapportering, är att

privat- eller offentligråttsliga. Däremot uttalas i förarbetenaanse som
till bokföringslagen BFL den lagen kan uppfattas civilrätts-att som
lig. Emellertid skall klassificeringen BFL:s regler liksom redovis-av
ningslagstiftningen i övrigt ske utifrån tolkning RF och inte ien av
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första hand grundas på uttalanden i förarbetena till BFL eller till
lagstiftning redovisningsfrågordär behandlas.annan

antingen medKlassificeringen redovisningsregler kan ske ut-av
utifrån prövninggångspunkt i reglernas syften och ändamål eller en

tvisteri vilken utsträckning reglerna kan åberopas i mellan en-av
skilda eller enbart mellan enskild och det allmänna.en

syften ända-Redovisningslagstiftningen påverkad olika ochär av
årsredovisning, koncernredovisningmål. Reglerna årsbokslut,om

fyller uppgiften förse olikaoch delårsrapportering intres-att externa
informationsåväl existerande potentiella, med ärsenter, som som

användbar underlag för olika ekonomiska beslut. I dentypersom av
funktionen riktar sig redovisningsinformationen främst till enskilda,

aktieägare och kreditgivare.t.ex.
Lagrådet anförde i sitt yttrade remiss med förslag till lagöver om

clearingverksamhet det råda något tvivelbörs- och knappast kanatt
föreskrifter redovisningsområdetåtminstone vissa påatt avserom

fäste därvidenskildas inbördes ekonomiska förhållanden. Lagrådet
bestämmelsernaavseende vid det övergripande syftet med bl.a.att

årsbokslut och årsredovisning förstärka borgenärernasär attom
företaget syfteställning prop. 1991/922113 470. Dettagentemot s.

beträffande periodiserings-sig främst gällande värderings- ochgör
skallreglerna. första hand dessa reglerI över-utgöra spärr moten

värdering företagets tillgångar och intäkter respektive undervär-av -
på så förhindraföretagets skulder och kostnader ochdering sättav -

beskattning eller mindre fiktiva vinster.och Denna typuttag av mer
borgenärsskyddet.därmed främst motiveraderegler får anses avav

förarbetena till BFL detta skyddsintresse ocksåEnligt ett av-var
görande skäl värderingsreglerna lagfästes 1975:104till prop.att s.

års-Vad anförts talar för reglerna årsbokslut,182. att omsom nu
delårsrapportering bör klassifi-redovisning, koncernredovisning och

till ändamålet med dem.privaträttsliga hänsyn tasomceras som
exempel på normgivningsbemyndigandenfinns emellertid fleraDet

området i likhet med de bemyndigandeninom det finansiella som -
sådanredovisningsområdet avsnitt 1.8gäller på sesom avser-
moti-inforrnationsgivning till företagens intressenter ärexterna som

skyddsintressen5 tillhöraverad deras dettatrots ansettsav men som
föroffentligrättsliga näringsrättsliga området. centralt motivdet Ett

tillsynsregler gäller finansiellade särskilda verksarnhets- och som
och försäkrings-företag just säkerställa skyddet för insättareär att

föreskrivsförhållandet det från det allmännas sidaDettagare. att

5Se försäkringsrörelselagen7 kap. 10 § FRL.t.ex. g
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särskilda regler till skydd för enskilda intressenter till företag inom
vissa verksamhetsområden innebär knappast i sig regelsystemetatt
blir privaträttsligt. Det anförda medför dockatt attanse som nu

redovisningsregler skulle tillhöra det privaträttsligaargumentet att
området enbart grund deras ändamål försvagas något.av

Företagens redovisningsinformation har kontrollfunktionäven en
sikte på dels frågan huruvida företaget följer de måltarsom som
för verksamheten, dels frågan huruvida den bild effek-satts upp av

företagets verksamhet med verklig-överensstämmerterna av som ges
heten eller den förfalskad eller förskönad.är Kontrollfunktionenom
innefattar granskning företaget efterlever de kreditavtal,atten av
anställningsavtal det ingått med skilda intressenter samt attm.m. som
företaget uppfyller de krav och följer de restriktioner ställs påsom
det från det allmännas och samhällets sida.

Redovisningens kontrollfunktion framgår bl.a. kravet i årsredo-av
ÅRLvisningslagen balansräkningen, resultaträkningen ochatt

skall rättvisande bild företagets ställning och resul-noterna ge en av
framträder kanske tydligast beträffande reglerna i BFLtat men om

löpande bokföring och arkivering räkenskapsmaterial. Den externaav
kontroll reglerna skall säkerställa kontroll från sidastatenssom avser

i taxeringssammanhang eller i samband med misstanket.ex. om
brott. detta hänseendel reglerar bestämmelserna förhållandet mellan
enskilda och det allmänna och de därmed betraktaär offent-att som
ligrättsliga till sin karaktär. Kontrollfunktionen kan emellertid även
aktualiseras i privata förhållanden exempelvis i samband medrent
kreditgivning företagsförvärv.och sådanaI sammanhang be-avser
stämmelserna förhållandet mellan enskilda och de därmed be-är att
trakta privaträttsliga. Reglerna bokföringlöpande och arki-som om
vering räkenskapsmaterial får därmed både offentlig-av anses som
rättsliga och privaträttsliga till sin karaktär under förutsättning att
klassificeringen sker med utgångspunkt i bestämmelsernas syften och
ändamål.

Som tidigare klassificeringnänmts såsomanses en av normer
privaträttsliga respektive offentligrättsliga kunna ske medäven ut-
gångspunkt i reglerna kan åberopas i tvister antingen mellanom

allmännaenskilda eller mellan enskild och det Redovisnings-en

°Det skall i sammanhanget tilläggas det inte helt invändningsfrittäratt att
klassificera olika rättsregler med utgångspunkt i de sammanhang i vilka de
kan åberopas. kan nämligenDet hävdas i tvist inför domstolatt parterna en
inte åberopar rättsreglema sådana. Vad åberopas i själva verketärsom som
de omständigheter de grundar sin talan på rättsfakta motfaktaochsom
medan domstolen tillämpar rättsreglema. Om fasta pá detta för-tarman
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såväli flera olika tvister vilka kanregler kan åberopas typer avseav
främst iförhållanden tvister mellan dessprivata staten,rent som

beskattningsmyndighet, och enskilda. Reglernaegenskap omav
gränsdragningbokföring och arkivering kan utifrån dennalöpande

sannoliktmöjligen offentligrättsliga eftersom dessa reglersomanses
aktualiseras enskilda. straffrätts-sällan eller aldrig i tvister mellan De

till redovisningslagstiftningen harbestämmelser knutnaliga ärsom
vid tillämpningen dessa regler. Tvisterockså betydelsestörst av

aktualiserasreglerna typiskt mellanrörande de nämnda sett staten
klassificering offentligrättsligaoch enskilda. En dessa reglerav som

skatterättsligaframstå rimlig hänsyn till dekan också tassom om
syften ligger bakom reglerna.som

Även redovisnings-med utgångspunkt i de sammanhang i vilka
ârsbokslut, års-kan åberopas framstår bestämmelsernaregler om

främstredovisning, koncernredovisning och delårsrapportering som
periodiserings-gäller särskilt värderings- ochprivaträttsliga. Detta

ÅRL tidigarei bl.a. och enligt vadreglerna BFL sagtssomsom
viktiga inslag i borgenärsskyddet. Dessa regler kanutgör uppen-

talarmellan enskilda. denna slutsatsbarligen åberopas i tvister För
styrelse och verkställande direktördet förhållandetäven att som

ÅRLi enligt kap. § aktiebolagslagenbestämmelserna 15 1bryter mot
aktie-skadeståndsskyldighet enskildkan ådra sigABL gentemot en

§skadeståndsbestämmelser finns i bl.a. 5 kap. 1Motsvarandeägare.
försäkringsrörelselagenbankrörelselagen och 16 kap. §BRL 1

ÅRL ii aktualiserasLikaså kan redovisningsbestämmelsernaFRL.
kap. ABL.överträdelse utdelningsreglerna i 12tvist rörande aven

Även finansiella företagen kan redovisningsreglerbeträffande de
utdelningsbeslut bliraktualiseras i samband medkomma att ettatt

får delagivetvis företagetföremål för prövning. Detta förutsätter att
med sparbanker ochvilket inte falletmedel huvud äröverut taget

livförsäkringsbolag.traditionella
kanårsredovisningbl.a. årsbokslut ochreglerna ävenAtt om

offentligrättslig ellerstället bedömer regels karaktärhållande och i somen
ledning regeln i fråga kan tillämpas prövasprivaträttslig med av enav om

användavisar sig svårigheterna meddomstol i tvist mellan enskilda atten
närings-Sålunda kanutgångspunkt för gränsdragningen.denna t.ex. en

straffsanktionerad liggadärmed offentligrättslig regelrättslig och ärsom
brottsligt handlande. Attskadeståndsanspråk grundtill grund för ett av

till skadestånd förpå detta kan grundanäringsrättslig regel sätt rätt enen
till skadeståndnaturligt. Rättenenskild drabbas överträdelsen äravsom

blirden näringsrättsliga regelmedför emellertid inte överträtts attatt som
antydda distinktio-följande bortses från denprivaträttslig. l det nuanse som
rättsregel.eller tillämpamellan åberopa respektive prövaatt ennen



Grundlagsfrágor148 SOU 1996: 157

åberopas och tillämpas i tvister mellan enskilda och det allmänna
i skatterättsliga eller straffrättsliga sammanhang bör enligt vårt.ex.

mening inte föranleda bedömning redovisats i detänannan som
föregående. kravet lagfonn skall frångåsFör kunna bör detatt
enligt vår mening kunna konstateras viss bestämmelse primärtatt en

förhållandetreglerar mellan enskilda och det allmänna. Som antytts
kan detta möjligen fallet med del reglernasägasovan vara en av om

Ävenlöpande bokföring och arkivering räkenskapsmaterial. dessaav
ämnesområden har emellertid tydliga privaträttsliga inslag. Med
hänsyn till denna blandade karaktär vi sådana reglerävenattanser
bör falla inom riksdagens obligatoriska lagområde.anses

Vi medvetna skilda uppfattningar finns angående redovis-är attom
ningsreglernas konstitutionella karaktär. också understrykasDet bör

riksdagen sedan i kraft flera gånger oför-RF sigäven trättatt ansett
hindrad delegera redovisningsnorrngivning. Det ankommer i sistaatt
hand på domstolarna ställning till den konstitutionella giltig-att ta
heten exempelvis Finansinspektionens redovisningsföreskrifter.av
Någon sådan bedömning har dock, såvitt vi känner till, inte ägt rum.

Sammanfattningsvis kan rättsläget vad gäller delege-konstateras att
ring föreskriftsrätt på redovisningsomrâdet inte helt klart. Somärav
vi återkommer till i avsnitt 3.2.6 redan denna osäkerhet till-utgör
räcklig anledning det nuvarande regelsystemet med be-överatt se

utfärda redovisningsföre-myndiganden för Finansinspektionen att
skrifter. Därvid bör ställning först till behovet och lämplighetentas

delegering bindande norrngivning. sådant behovAnsesav en av
föreligga och talar lämplighetsskäl inte i riktning bör ett ut-annan

införastryckligt delegeringsbemyndigande i RF.

föreskriftsmakt1.8 Finansinspektionens

Materiella föreskrifter1.8. 1

Finansinspektionen har författningar bemyndigatsolika attgenom
utfärda föreskrifter bl.a. redovisningsomrâdet. exempel kanSom

ochkap. 5 § lagen årsredovisning i kreditinstitut värde-1nänmas om
ÅRKL årsredovisningpappersbolag och kap. 4 § lagen i1 om

ÅRFL.försäkringsföretag Enligt dessa bestämmelser får Finans-
inspektionen, efter bemyndigande regeringen, utfärda närmareav
föreskrifter kreditinstitutens och värdepappersbolagens respektiveom
försäkringsföretagens löpande bokföring, årsbokslut och årsredovis-
ning. bemyndigande första för-Sådant har lämnats i 4 § stycket 1

kreditinstitut, värdepappersbolag ochordningen årsredovisning iom
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ÅRKFF.7försäkringsföretag
framgåttSom avsnitt 1.7 vi övervägande skäl talar förattanserav

reglerna årsbokslut, årsredovisning, koncernredovisning ochatt om
delårsrapportering uppfattasskall privaträttsliga. be-Av storsom
tydelse härvid de kan åberopas i tvister mellan enskilda. Sålun-är att

ÅRLda kan reglerna i åberopas aktieägare i skadestånds-av en en
styrelsen i bolaget. Likaså kan bestämmelsernamot t.ex.process

aktualiseras i tvist rörande överträdelse utdelningsreglerna i 12en av
Vad gäller bestämmelser företagens bokföringkap. ABL. löpandeom

och arkivering räkenskapsmaterial kan det i och för sig anförasav
för klassificeraskäl sådana offentligrättsliga. finnsDetatt som

emellertid tydliga privaträttsliga drag hos dessa regler. Enligtäven
vår mening det därför motiverat hänföra nämndaär ävenatt nu
ämnesområden till det privaträttsliga området enligt RF.

redovisningsföreskrifterSådana Finansinspektionen, eftersom
ÅRKL ÅRFLdelegation via regeringen, utfärdar med stöd ochav

omfattas inte uttryckligen skadeståndssanktionerade områdetdetav
beskrivs i kap.detta 5 1 § BRL respektive 16 kap. 1 § FRL därsom

ÅRKLdet talas överträdelse denna lag eller respektiveattom av av
ÅRFL kan medföra skadeståndsansvar. heller omfattasInte mot-
svarande föreskrifter för värdepappersbolag, kreditmark-t.ex.
nadsbolag, börser uttryckligen skadeståndsbestämrnelsen i 15etc. av

§ skulle därför kunna inspektionenskap. 1 ABL. Det hävdas att
föreskrifter inte åberopaskan enskild aktieägare gentemotav en
styrelsen eller verkställande direktör i bank eller kredit-t.ex. etten

föreskrifternamarknadsbolag och därmed inte hänförliga tilläratt
områdets.privaträttsligadet Ett sådant förs iresonemang pro-

memorian Normgivningsbemyndiganden på jinansmarknadsomrádet
februari 1994 upprättad försäkringsdomaren Malmqvist påBoav
uppdrag Finansdepartementet. Enligt vår uppfattning emellertidärav
detta inte hållbart. torde förhålla sig på detDet tvärtomresonemang

domstol skall skadeståndsrättslig tvist harsättet prövaatt en som en
lägga sådana föreskrifterinte bara lagens bestämmelser ävenatt utan

utfärdats med till förstöd lagen grund sitt avgörande.som av
redovisningsföreskrifter frånFörutom Finansinspektionen kanatt

åberopas tvister mellan enskilda förhållandeti och därmed reglerar-

7Finansinspektionens föreskriftsmakt behandlas i avsnitt 3.1.2 ochäven
3.2.6.

I detta sammanhang bortses från Finansinspektionens redovisningsföre-att
skrifter kan komma aktualiseras i samband med företags utdel-att att ett
ningsbeslut 3 kap. 2 § bankaktiebolagslagen 1987:618, 8prövas, t.ex.se
kap. § lagen 1995:1570 medlemsbanker kap.2 12 2 § FRL.samtom
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mellan enskilda måste föreskrifterna i vissa fall reglera en-anses-
skildas personliga ställning". Pâ bank- och försäkringsområdet kan
nämligen oktrojen respektive koncessionen återkallas respektive
förklaras förverkad och företaget tvingas i likvidation vid allvar-- -
liga överträdelser exempelvis de redovisningsregler, inklusiveav
föreskrifter från Finansinspektionen, gäller för företaget sesom

prövning sådana och liknande rättsföljderavsnitt 4.1.4. En av om
medför föreskrifterna uppfattas privaträttsligabör röratt som en--

ställning eller offentligrättsliga närings-skilds personliga rör- -
framgått problemfri.verksamhet avsnitt 1.5 inte alltidär som av-

De möjligheter Finansinspektionen har ingripa bankeratt motsom
försäkringsbolag i samband med sin tillsyn företagen ioch över

redovisningsfrågor nämligen ofta motiverade utifrånkan ettvara
offentligrättsligt intresse hur redovisningen bör utformas. Dettaav

möjligt delegera föreskriftsmakt imedför dock inte det äratt att
frågor leda till återkallelse oktroj e.d. till inspektionenkansom av

kap. ochmed stöd 8 7 11 RF.av
vilka vidskäl redovisats i det föregåendeUtöver de gersom -

företagens redovisning, både vad gällerhanden bestämmelseratt om
företag,inom den finansiella sektorn och övrigaföretag verksamma

omständig-privaträttsliga vill vi peka påär att en annananse som -
delegation normgivningsmakt på dettahet talar mot av om-som en

föreskrifter skatt inte utfärdasråde. Enligt 8 kap. 3 § RF kan om av
riksdagen. huvudprincip inom den svenska skatte-någon Enänannan

beräkningen inkomst näringsverksamhetlagstiftningen är att avav
innebärgrundval den skattskyldiges bokföring. Dettaskall ske av

ÅRKL:s ÅRFL:s periodiseringsregler fåroch värderings- ochatt
eftersom kopplad tillbetydelse vid beskattningen dennaomedelbar är

gäller sådana föreskrifterföretagens redovisning. Detsammaexterna
bemyndiganden i respektive lag utfärdas Finans-med stöd avsom av

regler betydelse för skatteuttaget kaninspektionen. Bindande av
form föreskrifter med lägre konstitutio-därmed indirekt utfärdas i av

påpekadesolämpliga i sådan ordningnell lag. Detänstatus aven
behandlingen förslaget till lag börs-Lagrådet i samband med omav

470 och behöver inteoch clearingverksamhet 1991/92: 113prop. s.
här.upprepas

Verkställighetsföreskrifter21
.

ÅRKL ÅRFL sina motsvarigheter iDelegationsreglerna i och hade
redovisningslagstiftning finansiella området.äldre det

redovisningen ilagstiftning reglerademotiven till denAv som
departementschefenframgårförsäkringsbolag kap. § FRL11 1 att
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i detta sammanhang uppfattat delegationsregeln möjlighet attsom en
utfärda verkställighetsföreskrifter 1981/82: 180 242.prop. s.

Delegationsregeln bankområdet hade sin motsvarighet i 1955 ârs
bankrörelselag. bestämmelseDenna har vid bank-översyner av
lagstiftningen uppfattats möjlighet för regeringen Kungl.som en
Maj:t utfärda tillämpningsföreskrifter enligt 1809 ârs regerings-att
form SOU 1984:27 304, 1975:104 280. Sådana tillärnp-s. prop. s.
ningsföreskrifter enligt nuvarande RF sådana verkstäl-motsvaras av
lighetsföreskrifter regeringen eller myndighet äger rätt att ut-som
färda enligt 8 kap. 13 Detta kan möjligen ha förklarat den tidigare
delegationsregeln i 4 kap. 1 § BRL. En förklaring kan ha varitannan

förredovisningsregler banker ansågs falla inom det delegerings-att
omrâdet ârsbara enligt 1809 regeringsform näringsverksamhet och

möjligheterna delegera föreskriftsmakt pâ det näringsrättsligaatt att
omrâdet efter tillkomst avsågsRF:s med denöverensstämmaatt som

regeringsformgällde enligt 1809 års Oavsett vilka överväganden
legat bakom tidigare bemyndiganden redovisningsområdet ärsom

ÅRKL ÅRFLdet dock uppenbart bemyndigandena i och äratt av-
innebärasedda vid sidan verkställighetsföreskrifterrättatt att av

materiella redovisningsföreskriftermeddela 1995/96:10 Del 1prop.
192s.

Eftersom det med vårt mycket osäkert det fören-synsätt är ärom
ligt med RF delegera utfärda materiella redovisnings-rättenatt att
föreskrifter till Finansinspektionen bör antingen nuvarande norm-
givningsbemyndiganden ellerupphävas RF kompletteras. Det bör
vidare erinras för det fall domstol skulle finna det äratt attom en

oförenligtuppenbart med RF delegera normgivningsmaktatt
redovisningsområdet föreskriftsmakt iblir konsekvensen denatt som
skilda lagar Finansinspektionen innefattartillagts endast rätt atten
utfärda verkställighetsföreskrifter särskilda redovis-till BFL och de

ÅRL, ÅRKL ÅRFL.ningsreglerna följer i sin dei och Härav tur att
föreskrifter inspektionen utfärdat och inte faller undersom som
kategorin verkställighetsföreskrifter inte får tillämpas bindandesom
föreskrifter kap.se 11 14 § RF.

Jfr RegleringClaes Norberg, och beskattning banker, 1991, 142av s.
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Gällande1 rätt

Redovisningslagstiftningens struktur2. 1 1
.

Bokföringslagen innehåller bestämmelser löpande bok-BFL om
årsbokslut. Vidare finns föreskrifter arkiveringföring och avom om

Syftet medräkenskapsmaterial och överklagande vissa beslut.om av
grundläggandedess tillkomst skapa enhetligt ochBFL vid att ettvar

för all redovisning. Alltjämt gäller BFL:s reglerregelsystem att om
räkenskapsmaterial skall tilläm-löpande bokföring och arkivering av

bokföringsskyldiga företag. har lagenssamtliga Däremotpas av
för företagårsbokslutets innehåll vissabestämmelser om numera -

företag inom denaktiebolag, vissa handelsbolag verksammasamt
årsredovisningslagar, nämligenfinansiella sektorn ersatts tre nyaav-

ÅRL, årsredovisning i kreditinstitutårsredovisningslagen lagen om
ÅRKL lagen årsredovisning ioch värdepappersbolag samt om

ÅRFL.försåkringsföretag ârsredovisningslagar skall tilläm-Dessa
Därtillârsbokslutet enligt BFL och på årsredovisningen.bådepas

ochrespektive lag bestämmelser koncernredovisninginnehåller om
delårsrapportering.

den svenska redovis-årsredovisningslagarna innebärDe atttre nya
regelverk redovisningsom-ningslagstiftningen till EG:sanpassats

fjärde och sjunde bolags-rådet. regelverk består dels deDetta av
redovisningsdirektiv för finansielladirektiven, dels två särskilda

tillämpliga i första hand aktiebolagföretag. Bolagsdirektiven är
Något förenklat kanockså vissa handelsbolag. sägas attmen

aktiebolag omfattassådana handelsbolag i vilka delägarna är av
ÅRLlagstiftaren har tills vidare valt idirektiven. Den svenska att ge

tillämpningsområde bolagsdirektiven.stort sett samma som
alltjämt skall eller får; jfr nedan tillämpaFör de företag som

fallet beträffande ekono-årsbokslut vilketBFL:s regler ärt.ex.om -
handelsbolagföreningar, enskilda näringsidkare och sådanamiska

ÅRL:s kompletterandefaller utanför tillämpningsområde finnssom -
årsredovisning,föreskrifter beträffande årsbokslutets innehåll och om

associationsrätts-koncernredovisning och delârsrapportering i olika
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liga lagar, i första hand lagen ekonomiska föreningar FL ochom
GÅRL.1980 års lag årsredovisning i vissa företag Vidareom m.m.

innehåller stiftelselagen SL bestämmelser vilka redovisnings-om
handlingar stiftelse skall I allt väsentligt skall bestäm-upprätta.en

GÅRLmelserna i BFL och tillämpas på dessa handlingar.
Den nuvarande utformningen svensk redovisningslagstiftningav

innebär det finns två parallella redovisningsregler föratt system av
företag i allmänhet. Det består BFL:s reglersystemetena av om
årsbokslut bestämmelser årsredovisning, koncernredovisningsamt om

GÅRLoch delársrapportering i och FL medan det andrat.ex. syste-
ÅRL.består l de två föreskrivs olika uppställnings-met systemenav

former för balansräkning och resultaträkning värderings-ävenmen
reglerna skiljer sig i viktiga avseenden liksom kraven tilläggs-
upplysningar. Det skall dock del de kravnoteras att storen av som

ÅRLuttryckligen föreskrivs i har sin motsvarighet i god redovis-
ningssed och därmed gäller för sådana företag formelltäven intesom

ÅRL.omfattas Till detta kommer lagstiftningen,attav som nyss
innehåller två särskilda lagar för redovisningen i finansiellaantytts,
ÅRKL ÅRFL.företag, och Dessa lagar skiljer sig i utsträckningstor

ÅRL.såväl från BFL m.fl. lagar frånsom
För handelsbolagens del innebär förekomsten två parallellaav

de delas i två nämligen omfattassystem att upp grupper, en som av
GÅRL ÅRL.BFL och och omfattas Vilka handelsbolagen som av

ÅRLskall tillämpa framgår lagens kap. första1 1 § styckesom av
Övriga GÅRL.2-5. handelsbolag skall normalt tillämpa BFL och

Enligt föreliggande lagförslag emellertid samtliga handels-ett nu ges
bolag möjlighet tillämpa det i förstället det gamlaatt systemetnya
från medoch det räkenskapsår inleds efter den januarilnärmastsom
1997. föreslåsDetsamma gälla ekonomiska föreningar. Lagstiftning

hösten.beräknas ske undersenare
detI betänkande låg till grund för 1995 års årsredovisnings-som

lagar anförde vi målsättningen borde så långt möjligtatt attvara
samla bestämmelserna årsbokslut och årsredovisning i endaom en
lag. Detta borde i fall gälla till den del bestämmelsernavart var

för samtliga näringsidkare företagsform. Deoavsettgemensamma
författningsbestämmelser skulle beröras sådan reform ärsom av en

GÅRL,13-21 §§ BFL, 9 kap. FL, 1-3 kap. kap.3 SL samtnumera
ÅRL.naturligtvis Däremot ansåg vi de bestämmelser i berördaatt

hänseenden gäller kreditinstitut, värdepappersbolag och försäk-som
ringsföretag, med hänsyn till de speciella krav ställs på dessasom

Prop. 1996/97:32.
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sådan allmän års-redovisningar, borde hållas utanförföretags en
bedömning delades regeringen prop.redovisningslag. Denna av

1995/96:10 Del 1861 s.
årsredovisningslagarna för företag verksamma inomsärskildaDe

innehåller deinte fullständiga. ställetden finansiella sektorn Iär en
ÅRL. specifikaEndast sådana reglermängd hänvisningar till ärsom

respektive lag. Påfinansiella företagen finns intagna iför de mot-
redovisningsdirektiven för deinnehåller de särskildasvarande sätt

fjärde och sjunde bolags-företagen hänvisningar till definansiella
i sistnämnda direktivdirektiven i den mån bestämmelserna avses vara

företag verksamhetsart. Dennaför samtliga oavsettgemensamma
för markera såväl lagstiftarenslagstiftningsmetod har valts att som

utanförföretag inte bör stågrundsyn finansiellaEG-direktivens att
utformagäller för företag i allmänhet. Genomdet regelverk attsom

förskett minskar riskenårsredovisningslagarna detde sätttre som
och tolkas olikabestämmelser tillämpas sätt.att gemensamma

enhetliglagstiftningen kan vidare främjaStrukturen antas en mera
iutveckling redovisningspraxisoch sammanhållen gemensammaav

frågor.

Årsbokslut årsredovisning2.1.2 -

Årsbokslutet balansräkning och resultaträk-består enligt § BFLll av
Årsredovisningen enligtin i bunden bok, årsbok.och skallning tas

ÅRL förvaltnings-balansräkning, resultaträkning,består noter,av
auktoriseradför bolag skyldigaberättelse är att utsesamt, som

GÅRLÅrsredovisningen enligt och FLfinansieringsanalys.revisor,
resultaträkning och, för samtliga ekono-består balansräkning,av

GÅRL, förvalt-omfattasföreningar företagmiska störresamt som av
ningsberättelse.

GÅRL förvalt-skyldigtföretag omfattasEtt upprättaär attavsom
vilken deteller den koncern iningsberättelse endast det, är mo-om

auktoriseradföretaget måstederföretag, sådan storlekär utseattav
företagbåde sådanarevisor, Vidare gäller2 kap. 8 att som om-

GÅRL finan-föreningar skallekonomiskafattas och upprätta enav
viss storlek. Gränsernaföretaget överstigersieringsanalys är ävenom

auktoriseradför skyldighetenfall gälleri detta desamma att utsesom
revisor.

resultaträkningarna i årsbok-innehållet i balans- ochBeträffande
GÅRLenligt och FLårsredovisningen kan dessarespektiveslutet

uppgift lagerre-hänseenden. En skillnadskilja sig i är atttre om
årsredovisningenoch förändring får utelämnas istorlek omservens
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företaget understiger viss storlek medan denna uppgift obligatoriskär
i årsbokslutet. Vidare kan Patent- och registreringsverket PRV i

frånvissa fall medge undantag skyldigheten redovisa brutto-att
i årsredovisningen. Nu nämnda lättnader iomsättningssumman upp-

giftsskyldigheten motiverade konkurrenshänsyn. Den tredjeär av
skillnaden mellan balansräkningen och resultaträkningen i årsbokslu-

respektive årsredovisningen gäller kravet föregående årstet att
balans- och resultaträkningari vissa fall måste återges, kravDetta
gäller endast vid upprättandet årsredovisningen.av

ÅRLFör bolag skall årsredovisning enligt gäller iupprättasom
huvudsak två skillnader mellan balansräkningen och resultaträkningen
i årsbokslutet årsredovisningen. första behöverrespektive För det

föregående års siffror inte i årsbokslutet endast i denlämnas utan
offentliga årsredovisningen och för andra gäller bestämmelsernadet

ÅRL,resultaträkning i förkortad form, 3 kap. 7 § endast vidom
upprättandet årsredovisningen. Skillnaderna mellan årsbokslut ochav

ÅRLårsredovisning har således införandet reduceratsgenom av
något.

skillnad kan föreligga mellan årsbokslutetYtterligare ochen som
årsredovisningen, vilket lagstiftningssystem tillämpas, äroavsett som

sådan sammanställning privata tillgångar och skulderöveratt som
ansvarig delägare i handelsbolag enligt 21 § BFLvarje obegränsat ett

skall bifoga årsbokslutet får utelämnas i årsredovisningen.

överväganden2.2 och förslag

Allmänna utgångspunkter2.2. 1

Vi i vårt efter enhetlighet redovisningsområdet.har arbete strävat
normgivningenz,Såväl praktiska principiella skäl vi attav som anser

myndighetsföreskrifterden sker i form lagstiftning,oavsett om av
eller råd och rekommendationer, så långt möjligt bör vara gemensam
för bokföringsskyldiga nuvarande splitt-samtliga verksamheter. Den
ringen dels antal olika lagar, dels olikanormgivningen ettav
normgivande vi olämplig.organ, anser

redovisnings-det gäller strukturen på normgivningen inomNär
frågor betydelse.området det framför allt två varit Denär som av

bindande före-huruvida normgivningen skall ha karaktärär avena
efterlevnadenskrifter eller allmänna råd och den andra hurär av

ZMed förutom och andrabegreppet "norm" i detta sammanhang lagaravses
föreskrifter icke bindande råd och rekommendationer.även
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gällande redovisningsnormer skall säkerställas. frågor måsteDessa
lösas i enda sammanhang. frågaEn tredje vi måste besvaraett som

vilket skall ha för normgivningen i förhållande tillär statenansvar
Ävenolika privata norrngivningsorgan. frågadenna avhängigär av

på frågorna normgivningens karaktär och hur efterlevnads-svaret om
problematiken skall lösas.

Som utvecklas i kapitel 3 vi bör hanämnare detatt statenanser
övergripande för normgivningen på redovisningsområdet.ansvaret
Detta utesluter dock inte normgivningen i praktiken utförs ävenatt av
privata falli de sådan ordning kan lämplig. Det ärorgan en anses

hellerinte nödvändigt den statliga normgivningen bindande igörsatt
form lag eller myndighetsföreskrifter. Tvärtom vi attav anser en
normgivning i form allmänna råd och rekommendationer harav

möjligheter följa med utvecklingenstörre redovisningsområdetatt
och hantera problem på Detta gällersätt. ävenett nyanseratnya
normgivningen finansielladet området. Enligt vår mening bör
därför all kompletterande normgivning från den stat-som emanerar
liga sidan karaktärha allmänna råd. Vidare bör ochettav samma

ha huvudansvaret för samtliga företag företagetsoavsett stor-organ
lek, juridiska form och verksamhetsart.

Med normgivning rekommendationskaraktär följer enligt våren av
mening starkt behov tillsyn företagens redovis-överett externaav

effektivaning och instrument för hantera eventuella avvikelserattav
från gällande Som utvecklas i kapitel vi4närmare attnormer. anser

behovdessa lämpligen bör lösas domstolarna ökatatt ettgenom ges
inflytande i frågor efterlevnadengäller redovisningsnormer.som av

ordning viDen utvecklar i avsnittet innebärnärmare att ettsom
statligt befogenhet ingripa företag bryteratt mot motorgan ges som
gällande redovisningsnormer. Ett sådant ingripande bör lämpligen
ske i form föreläggande eventuellt förenat med viteettav som- -
skall kunna överklagas till allmän domstol. Det vidare tänktär att ett
ingripande skall ske endast det föreligger starka principiella skälom
för rättslig prövning.en

Årsbokslut2.2.2 årsredovisning-

innehållsmässigaDe skillnader enligt gällande kan föreliggarättsom
mellan årsbokslutet och årsredovisningen marginell betydelse.är av

ÅRLSkillnaderna har införandet reducerats för de företaggenom av
omfattas den lagen och kommer, vårt förslag utökaattsom av om

ÅRLtillämpningsomrâdet för genomförs se avsnitt 2.2.3, att
reduceras för övriga företag. Med hänsyn härtill och föräven att
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två be-innebörden i debeträffandeoklarhetereventuellaundvika
"årsbokslut" kanvi begreppet utmönstrasatt uransergreppen

också till följdminskartvå skilda begreppBehovetlagstiftningen. av
avsnitt 7.2.3.årsbokkravet på bunden seupphävaförslaget attav

innebär, tillsam-"årsbokslut"begreppetFörslaget utmönstraatt
ÅRL:s tillämpningsområde, denutökamed förslaget attattmans

årsredo-medhuvudregel skall avslutasbokföringenlöpande ensom
ÅRL i stället för medienligt bestämmelsernaupprättadvisning, ett

mångadetta förvidtogs skulleåtgärder i övrigtOm ingaårsbokslut.
uppgiftsskyldighet.utökadinnebäraföretag avsevärten

ÅRL innehållersåledes konstateraskanTill början ettatt av-en
regelverk BFLingår i detbestämmelser deflerantal änsevärt som

i dag tillämpar. Ettberörda företagendem.fl. lagar annatsom
andra stycketenligt kap. §förvaltningsberättelsen 2 1exempel är att

ÅRL Sådan be-årsredovisningen.integrerad delingår4 avsom en
följerVidareenligt BFL.årsbokslutetinte irättelse ingår däremot av

ÅRL, före-jämfört med § BFL,11första stycket3 kap. 5 § atta
och inte iårsredovisningenisiffror endast behövergående års anges

företagbokföringsskyldigaskulle samtligaårsbokslutet. Vidare sam-
sittojfentliggöraskyldighetrevisionsplikt ochåläggastidigt att ex-

bokslut.terna
detslageffekter ärönskvärdaundvika ickeFör antyttatt av nu

detkravendifferentierautsträckningi vissnödvändigt externaatt
och offent-låta reviderainnehåll skyldigheternabokslutets attsamt

och/ellerjuridiska formpå företagetsberoendeliggöra bokslutet
löpandevilket denpågällerVad frågan sättstorlek. ärnärmast

med någonfå skedetta kanavslutas, dvs.bokföringen skall om
ibehandlasårsredovisning. Detta närmaremedhandling än enannan

och medel-mindrevissadär föreslår viframgåravsnitt Som7. att
offentliggörarevidera ochlåtaföri ställetföretag upprätta,attstora

löpandedenavslutamöjlighetårsredovisningfullständig attgesen
interesultaträkningbalansräkning ochbokföringen med somenen

Vidareoffentlighet.ochpå revisionkravenbehöver underkastas
minstainnebär denuvarande undantagetdetföreslår vi attatt som

bokföringenlöpandeavsluta denbehövernäringsidkarna inteenskilda
vissatill omfattautsträcksbibehålls och ävenhuvud attöver taget

företagandra typer av

bokföringenlöpande3De denfrån huvudregelnundantagennämnda attnu
ekono-gälla aktiebolag,föreslås inteårsredovisningmedskall avslutas en

delägarkretsenimed juridiskhandelsbolagellermiska föreningar person
står underföretagformföretagets juridiskainte helleroch oavsett som-- moderföretag.tillsyn ellerFinansinspektionens
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Vid utformningen sådana olika rörande avslutasättetsystem attav
den löpande bokföringen måste de krav EG:s direktiv på redo-som
visningsområdet, dvs. i första hand de fjärde och sjunde bolagsdirek-
tiven, ställer på svensk lagstiftning beaktas se SOU 1994:17 och

1995/96:10 liksom kravet jämförbarhet mellan olika före-prop.
Av betydelse önskemåletär inteäven lagstiftningentag. att tynga

med alltför många undantagsregler intresset inte dela insamt attav
företagen i fler nödvändigt. Alltförän mångfald i be-storgrupper
stämmelsernas utformning medför ofrånkomligen i någon grad

Äventillämpningssvårigheter och gränsdragningsproblem. detom
kan anföras goda skäl för viss undantagsbestämmelse kan såledesen

samlad bedömning vid handen det ändamålsenligtäratten ge mer
med total samordning redovisningsreglerna.en av

2.2.3 Tillämpningsområdet för årsredovisningslagen

Enligt vår mening saknas anledning föreskriva skilda redovis-att
ningsregler beroende vilken juridisk form viss verksamheten
bedrivs En enskild näringsidkare, stiftelse och aktiebolag böretten
således i huvudsak tillämpa regler. Härför talar bl.a. desamma
praktiska fördelarna med enhetlighet på redovisningsområdet. Ett
byte företagsform skall inte behöva medföra heltav att ett nytt

redovisningsregler blir tillämpligt. Däremot bör det,system av som
tidigare anförts, i vissa avseenden medges lättnader i upplysnings-
skyldigheten, revisionsplikten och skyldigheten offentliggöraatt
bokslutet för vissa företag. Sådana lättnadsregler behövergrupper av
inte nödvändigtvis beroende företagets juridiska form. Somvara av

GÅRLexempel kan nämnas undantar vissa mindre företag,att oav-
juridisk form, från skyldigheterna årsredovisning ochsett upprättaatt

koncernredovisning.
ÅRLSammanfattningsvis vi tillämpningsområdet för börattanser

utsträckas till omfatta samtliga företag skyldiga avslutaäratt attsom
den löpande bokföringen med någon form bokslut. Vissa istegav

ÅRLden riktningen har redan tagits. I samband med infördes denatt
januari1 1996 gjordes lagen tillämplig på vissa handelsbolag som

formellt inte omfattas fjärdeEG:s och sjunde bolagsdirektiv, 1av
kap. första1 § stycket 4 och Vidare genomförs från årsskiftet

GÅRL1996/97 sådana förändringar i BFL, och FL detgörsom
möjligt för övriga handelsbolagäven och för ekonomiska föreningar

ÅRLvälja de vill tillämpa de redovisningsreglerna i iatt om nya
GÅRLstället för reglerna i BFL och respektive kap.9 FL.
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innebär BFL:slösningenförordadestyckeföregåendei attDen
den be-förutsätterVidareupphävas.årsbokslut kan attregler om

i 1-3fall reglernailiksom3 kap. SLi 9 kap. FL,stämmelserna vart
GÅRL hari huvudsakbestämmelserdessaEftersomkap. utmönstras.

förebild,aktiebolagslagen ABLmed kap.utformats 11 somsom
ÅRL, i daghandelsbolag redandå vissaochredan ävenersatts av

påtagliga lag-lösningsådaninnebärsistnämnda lag,omfattas enav
fördelar.stiftningstekniska

redaktionella änd-mängd främstförutsätterVad sagts ennu --
ÅRL. Ändringarna vissa särdragframför alltföranledsringar i av

vidarestiftelserna,ochföreningarnaekonomiskautmärker de sesom
ÅRL.iändringtill lagförslagettillförfattningskommentaren om

årsredovisningslagBokföringslag2.2.4 -

löpande bok-bestämmelsernasammanföraVi har övervägt att om
räkenskapshandlingar bestämmelsernamedarkiveringföring och av

årsredovisning. Ioffentliggörandeochrevisionupprättande, avom
lämpligenbokföringlöpandebestämmelsernaskullesådant fall om

ÅRL inledandedeefterikapitelandraplaceraskunna ettsom
slutetiplacerasarkiveringsbestämmelsernamedanbestämmelserna
sådanmedfördelarvissafinns detmeningEnligt värlagen. enav

för bok-grundensjälvabokföringenlöpande utgörlösning. Den
ochrevideradfullständig,harform detta envilkenslutet oavsett

balansräkningicke-offentligellerårsredovisningoffentliggjord en
reglerdeändamålsenligtocksåsigresultaträkning. Det attoch ter

regler-efteromedelbartföljerbokslutetinnehållet i självagällersom
företagsolikabokföringen. Delöpande ettför den moment ex-na

bok-upprättandebokföringlöpandebestårredovisning avterna av -
påskulle på såarkivering sättoffentliggörande presenterasslut --

förnaturligt sätt, steg.stegett
lösningenskisserade ärdentalar attandra sidanåVad mot nusom

ÅRL omfångsrikoerhörtutformningnuvarande äri dessredan --
arkiveringochbokföringlöpandebestämmelsernaoch avatt om

koncern-års- ochmed reglernajämförträkenskapshandlingar om
totaladel lagensförhållandevis litenskulleredovisning utgöra aven

besvärandeklartframstårobalanssådanbestämmelser. Enantal som
behöverantingen inteförslagvårtenligtföretagenminstaför de som

iellerhuvudbokföringenlöpande vartöveravsluta den taget som
Viresultaträkning.ochbalansräkningbehöverfall endast upprätta en

6.2.7.avsnitt"räkenskapshandlingar",Ang begreppet se
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har bl.a. denna bakgrund för föreslå bestämmel-mot stannat att att
bokföringlöpande och arkivering räkenskapshandlingarserna om av

bibehålls bokföringslag.i separaten
förslag bokföringslagDet till vi lämnar skiljer sig i så storsom

utsträckning från bl.a. upphävs föreslåBFL, 13-21 §§, vi valtatt att
sin helhet upphävslagen i och bokföringslag seersättsatt av en ny

avsnitt 6. Flertalet bestämmelser i den lagen har dock sin mot-nya
svarighet i och i många fall har endast redaktionellaBFL ändringar i

gjorts.dess bestämmelser

revision2.2.5 Bestämmelser om m.m.

GÅRLBeträffande uppkommer frågan hur revisionsreglerna i dess 4
kap. skall hanteras huvuddelen lagens bestämmelser i övrigtnär av

frånupphävs. handelsbolagens del skulle reglerna, efterFör mönster
överförasFL och SL, kunna till lagen handelsbolag ochABL, om

Någon sådan naturlig för revisionsreglernaenkla bolag HBL. plats
beträffande de enskilda näringsidkarna och de ideellasaknas dock

möjlig lösning samla samtliga bestäm-föreningarna. En är attannan
melser revision i enda lag således skulle bli gemensamom en som
för alla revisionspliktiga företag juridisk form. Vi har dock,oavsett

bakgrund revisionsbestärmnelserna för aktiebolag ibl.a. attmot av
för närvarande föremål för särskild utredning, funnit10 kap. ABL är

sådan reform knappast kan genomföras revisions-ävenattatt utanen
GÅRL Dåreglerna i och FL blir föremål för materiell översyn.en

inom för vårt arbete avstår vi från läggadetta inte ligger attramen
förslag slag. stället föreslår vi revisions-något Iantytt attav nu

specialförfattning. sådana företagreglerna bibehålls i respektive För
GÅRL föreslår vi bestämmelserna i dess 4i dag omfattas attavsom

främst redaktionella ändringar flyttas tillkap. med vissa en ny
lag revision.separat om
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normgivningKompletterande3

"norm" iavsnitt med begreppetframgått 1.1Som rege-av avses
föreskrifter tillkomstoch andraringsformens RF mening lagar vars

faller således såväl allmärmaUtanför begreppetregleras i 8 kap. RF.
rekommendationermyndigheterråd från statliga utges avsom som

betydelsedock vidarekapitel begreppetprivata I detta engesorgan.
omfattas.råd och rekommendationersådanaså ävenatt

Gällande3.1 rätt

bokföringslagenförsta handredovisningslagstiftning, iGällande
ÅRL, årsredovisning ilagenårsredovisningslagenBFL, om

ÅRKL års-värdepappersbolag lagenochkreditinstitut samt om
ÄRFL, ramlagstift-karaktärförsäkringsföretag hariredovisning av

utformas i formlagstiftningendening. Inom avangersomramar
redovisningspraxis deochnormgivningkompletterande genom

detSverigeenskilda situationer. Ii ärtilllämpasbörsomnormer
Finansinspektionen ochBokföringsnänmden BFN,framför allt

normgivning.kompletterandestår för dennaRedovisningsrådet som

Bokföringsnämnden3. 1

Bok-förinstruktion1988:1118 medförordningenhar enligtBFN
god redovis-utvecklingenuppgift främjaföringsnämnden till att av

redovisning, 1offentligabokföring ochningssed i företagens
innebördenkonkretiserahuvuduppgiftNämndens närmareär att av

inflytande hurredovisningssed ochbegreppet god utöva överatt
situationer. Enskall bedömas i olikaredovisningssedfrågor godom

för sådan redovisninganvisningaruppgift för BFN är att geannan
1975:104databehandling. Prop.hjälp automatisksker med avsom

199 f.s.
vilka samtligaelva ledamöterNämnden består högst utses avav

för nämnden fullgörsKanslifunktionenoch 12 §§.regeringen, 3 av
initiativfråga påkanBFNFinansinspektionen, 4 egetta enupp

företag inomExempelvis kanutomstående.någoneller på begäran av
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viss bransch eller viss sina organisationer ellertypen av en genom
revisorer påkalla nämndens bedömning i redovisningsfrågaen av
allmänt intresse. Likaså kan skatte- och andra myndigheter begära
yttranden i sådana frågor från närrmden. kanBFN också uttala sig

enskilda företags förhållanden i form frågor till nämn-om av svar
Ävenden. skatte- och andra myndigheter exempelvis domstolar- -

kan begära sådana uttalanden i enskilda fall.
Beslut fattasi BFN huvudregel nämnden i plenum, 8som av

Om brådskandeärendet finns emellertid möjlighet för ordföran-är en
den ärendet, 9 Vidare fåravgöra nämnden i arbetsord-att ensam
ningen eller i särskilda beslut lämna till ordföranden eller tillöver
någon vissa ärenden, 10 Alla ärendenavgöra ärattannan som av
allmänt eller principiellt intresse för utvecklingen god redovis-av
ningssed nämnden i plenum och publiceras iavgörs särskildav en
publikationsserie, BFN informerar. Nämndens avgöranden rörsom
avgränsade frågeställningar benämns uttalanden medan de be-som
handlar omfattande och övergripande frågor kallas rekommenda-mer
tioner.

Nämnden saknar norrngivningsmakt i RF:s mening. rekom-Dess
mendationer och uttalanden i redovisningsfrågor har enbart status av
allmänna råd, och2 därmed inte formellt bindande för deär
redovisningsskyldiga. De kan emellertid indirekt få rättslig betydelse

enskilt fall innefattar bedömning frågannär godett som en av om
redovisningssed domstol eller förvaltningsmyndighet.prövas Vadav
domstolen eller myndigheten inte huruvida viss rekom-prövar är en
mendation eller visst uttalande har följts den redovisnings-ett av
skyldige denne har sin redovisning i enlighet medupprättatutan om
god redovisningssed. För bedömningen denna fråga har BFN:sav
uttalanden och rekommendationer betydelse for-stor utan att vara
mellt bindande för domstolen eller myndigheten. Domstolen eller
myndigheten måste således alltid bilda sig uppfattningen egen om
vad falli enskilt god redovisningssed.ärettsom

Finansinspektionen1.2

Finansinspektionen i likhet med BFN statlig myndighet. Enligtär en
förordningen för1992:102 med instruktion Finansinspektionen har
inspektionen till uppgift tillsyn finansiella marknader,utöva överatt
kreditinstitut och det enskilda försäkringsväsendet, 1 Inspektionens
generaldirektör chef för myndigheten, 6 och vid denna skallär
finnas styrelse bestående högst nio Beslut7en av personer, om
sådana föreskrifter riktar sig till enskilda skall fattas styrelsensom av
och får överklagas till regeringen.
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Finansinspektionen har olika författningar bemyndigats attgenom
föreskrifterutfärda på bl.a. redovisningsområdet.

ÅRKL ÅRFLEnligt kap.1 5 § respektive kap. § får1 4 Finans-
inspektionen, efter bemyndigande regeringen, utfärda närmareav
föreskrifter kreditinstitutens och värdepappersbolagens respektiveom
försäkringsföretagens löpande bokföring, årsbokslut och årsredovis-
ning. Sådant bemyndigande har lämnats i första4 § stycket för-1
ordningen årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag ochom

ÅRKFF.försäkringsföretag
Finansinspektionen får vidare utfärda föreskrifter löpandeom

bokföring, årsbokslut och årsredovisning i börser, auktoriserade
marknadsplatser och clearingorganisationer kap.11 2 § 2 lagen

1992:543/ börs- och clearingverksamhet/ och § förordningen1 7om
/ 1992:561/ börs- och clearingverksamhet understödsför-samtom

§ lageneningar 30 understödsföreningar /UFL/ och 7 §om
ÅRKFF. Såvitt gäller understödsföreningar får föreskrifterna avvika
från finnsBFL det särskilda skäl. Vidare föreskrifternasägs attom
skall utformas så de främjar klar och rättvisande översiktatt en av
understödsföreningarnas resultat och ställning.

Finansinspektionen således, tillhar skillnad från BFN, via rege-
nonngivningsmaktringen tillagts i meningRF på redovisningsom-:s

rådet. sådanFör delegering normgivningsmakten skallatt av anses
förenlig förutsättsmed RF redovisningsregler för bl.a. bankeratt

försäkringsföretagoch näringsrättsliga därmedochär att anse som
offentligrättsliga kap.enligt 8 3 § avsnittse 1.4. Delegation skulle

enligt kap. § tillåten.därmed 8 7 Alternativt nämnda be-ärvara
ÅRKL ÅRFLstämmelser i och m.fl. författningar uppfattaatt som

verkställighetsföreskrifter enligt 8 kap. avsnitt13 § se 1.6. Av
motiven till tidigare lagstiftning det finansiella området framgår
också uppfattat motsvarande delegationsregler detta sättatt man

avsnitt 1.8.2.se
Om bestämmelser berört verkställighetsföreskrifterslag utgörav nu

ÅRKL ÅRFLtill BFL och respektive måste emellertid anmärkas att
regeringen redan med stöd 8 utfärda verk-kap. 13 § äger rätt attav
ställighetsföreskrifter och dennadelegera till myndig-rättatt annan
het. såledesDetta del regeringens restkompetens. Attär en av ge
denna formen fråndelegation riksdagen s.k. kvasidelega-rätt av en
tion skapar oklarhet. Vid kvasidelegation det inte hellerkannärmast
komma i fråga utfärda föreskrifter avviker från vilketBFLatt som -

ÅRKFFenligt möjligt beträffande understödsföreningar eftersomär -
verkställighetsföreskrifter inte får tillföra lagstiftningen något väsent-
ligt avsnitt fallse 1.6. I sådant måste avvikelsen framgå dennytt av
lag i detta fall UFL vari bemyndigandet ges.- -
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Riksrevisionsverket1

förordningenRiksrevisionsverket enligt § 1988:80 med in-1är
struktion för Riksrevisionsverket central förvaltningsmyndighet för
statlig revision och redovisning. Vidare skall verket i enlighet med

myndigheternasgod revisionssed granska årsredovisning, samman-
ställda redovisning och underliggande redovisning i syfte bedömaatt

tillförlitligredovisningen och räkenskaperna rättvisandeär samtom
redovisningen följer tillämpliga föreskrifter och särskildaom rege-

ringsbeslut, 2 § 3 och 5.
Verkets generaldirektör chef för myndigheten, 14 Inomär

verket finns avdelningar och verkskansli, Vidare finns15tre ett
inrättat råd där generaldirektören ordförande. Rådets uppgiftär ärett

generaldirektören de råd behövs för verksamheten skallattatt somge
kunna bedrivas effektivt och i överensstämmelse med syftet för
verksamheten, 16 Vid sidan detta råd finns särskilt redovis-ettav
ningsrâd. råd består högst nio särskildaDetta Detav personer.

uppgift rådredovisningsrådet har till generaldirektören deatt ge som
för föreskrifter främjabehövs utvecklingen god redo-att genom av

visningssed i myndigheternas redovisning. Redovisningsrádets leda-
regeringen för bestämd tid, 23möter utses av en

fårRiksrevisionsverket enligt förordningens § meddela föreskrif-5
i fråga bl.a. myndigheternas årsredovisning, sammanställdater om

redovisning och delårsrapporter. Med stöd denna bestämmelse harav
verket utfärdat detaljerade föreskrifter bl.a. myndigheternasom
löpande bokföring och årsredovisning.

Riksskatteverket1

Enligt § första stycket jordbruksbokföringslagen meddelar2 JBFL
regeringen eller, efter dess bemyndigande, Riksskatteverket RSV

föranvisningar hur redovisningsskyldigheten enligt lagen skall
fullgöras. Genom förordningen bemyndigande1979:1196 med
enligt JBFL har RSV bemyndigats meddela sådana anvisningar.att
Anvisningar tillhör kategorin allmänna råd vilket innebär de,att
till skillnad från föreskrifter förenligt 8 kap. RF, inte bindandeär
myndigheter och enskilda. anvisning, eller allmänt råd,Att etten
inte bindande innebär bl.a. någon sanktion inte kan knytas tillär att
den i lag eller författning.annan

Det ursprungliga lagförslaget någotinnehöll inte bemyndigande av
slag utredningen låg till grund för lagstiftningennämnt utannyss som

ha förutsatt skulle utfärda redovis-BFN anvisningar hurattsynes om
ningsskyldigheten skulle fullgöras 1978/79:44 103 ochprop. s.
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olämpliga iremissbehandlingen påpekades det BFN149. Vid att ge
tillämpningen lag iuppgiften utfärda anvisningar föratt av en, som

aspekternaavsedd tillgodose de taxeringsmässigaförsta hand attvar
statsrådet delade dennajfr första stycket JBFL. Föredragande§1
till hands RSVuppfattning och anförde det låg närmare attatt ge
inte innebar BFN:suppgift. tillade emellertid dettadenna Han attatt

för skulle tillämpas ochuttalanden skulle sakna betydelse hur JBFL
lagens hän-skulle utforma sina anvisningar. Genomför hur RSV

uttalanden i redo-redovisningssed förutsattes BFN:svisning till god
för utvecklingenfå avgörande betydelsevisningsfrågor komma att en

39 och 149.jordbrukssidan a prop. s.
kommunal-fjärde stycket anvisningarna till 24Enligt punkt 2 av
regeringenfår regeringen eller myndighetskattelagen KL som

föreskrifter för beräkningför varje taxeringsår fastställabestämmer
i jordbruk och renskötsel. Dessaproduktionskostnader för djurav

företagaresför värderingen dessaföreskrifter har direkt betydelse av
1990: 1280för beskattningen. Enligt förordningenoch därmedlager

bemyndigande för RSVförordningen 1986:1348 medändring iom
regeringen bemyndigat RSVföreskrifter till KL harmeddela vissaatt

delegation någotsådana föreskrifter. Om dennameddelaatt avser
verkställighetsföreskrifter delegationenutfärda ärrättän attannat en

norrngivningsmakten.bestämmelseroförenlig med RF:s om

Redovisningsrådet1

År överenskommelse mellanbildades1989 staten genomgenom en
och SverigesAuktoriserade Revisorer FAR FARFöreningenBFN,

främja utvecklandetändamålIndustriförbund stiftelse med att aven
företag spri-företag, dvs.redovisningssed i publikagod större som

de stiftar-Förutominformation till antal intressenter.der trestortett
FondbörsBankföreningen, Stockholms ABbidrar Svenskaävenna

stiftelsenstill finansieringenFörsäkringsförbundSverigessamt av
godStiftelsen för utvecklandeStiftelsensverksamhet. är avnamn

redovisningssed.
Redovisnings-och råd,stiftelsen har bildats styrelseInom etten

nio ledamöter vilkaskall ha minst och högstrådet. Styrelsen utsestre
högst ledamöter. Förstiftarna. Varje stiftare har rätt att utse treav

Redovisningsrådetnio ledamöter.närvarande består styrelsen av
styrelsen och biträdsbestår ledamöter vilkanio ettutses avavav

sekretariat.
rekommendationer ochuppgift utfärdaRedovisningsrådet har till att

redovisningsfrågor. Rekommendationernainformationsprida om
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skall så långt möjligt till internationell praxis, varmed ianpassas
första hand rekommendationer från International Accountingavses
Standards Committee IASC, och publiceras skriftserier.i särskilda

Bakgrunden till bildandet stiftelsen det framståttattav var som en
brist arbetet med rekommendationer redovisningsområdetatt var
splittrat mellan flera i huvudsak BFN, FAR och Näringslivetsorgan,
Börskommitté. gjorde sig framförDetta allt gällande beträffande
publika företag eftersom det i fråga sådana företag ställs särskildaom
krav på årsredovisningar utformasoch rapportering påatt ettannan
enhetligt Ett tillskapande auktoritativtsätt. ett gemensamtav organ
med förankring hos de intressenter redovisningsområdet harsom
särskild kompetens och särskilt intresse för redovisningen i publika
företag ansågs därför innebära fördelar.stora

Tillskapandet det avsågs inte innebära någon in-organetav nya
skränkning auktoritet norrnbildareBFN redovisningsom-av :s som
rådet däremot nämnden i kunde upphöra medatt stort sett attmen
utfärda rekommendationer avseende frågor påsikte de publi-tarsom
ka företagen. Tanken vidare fåBFN skulle bättre möjligheterattvar

tidigare skapa regler information och vägledning iän att samt ge
bokföringsfrågor icke-publika företag. Prop. 1988/891150,rörsom
bilaga f.4s.

Redovisningsrådet utformar först utkast till rekommendationett
vilket offentliggörs. Syftet underlag för debatt och möjlighetär att ge
för den så önskar framföra förslag till förändringar. Efterattsom
utvärdering framförda synpunkter utformas slutlig rekommen-av en
dation.

finns inom rådet särskild denSedan hösten 1994 arbetsgrupp,en
s.k. uppgiftakutgruppen, har till och behandla sådanaatt tasom upp
redovisningsfrågor bedöms kräva kansnabba Akutgruppensom svar.
publicera uttalanden den fullständigautan att process som annars
gäller för arbetet inom rådet iakttas.

förhållanden1 .6 Utländska

Danmark

Erhvervs- Selskabsstyrelsenog

På skilda håll i den årsredovisningslagen bemyndigasdanska industri-
ministeriet utfärda föreskrifter företagens års- ochnämareatt om
koncernredovisningar. Som exempel kan bestämmelsernämnas om
uppställningsformer för balans- och resultaträkning, sammanslagning
och specificering i dessa jämförelsetal § och §5 lposter samt st.av
25 stk. bestämmelser beskriver kapitalandels-1, närmaresom
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föreskrifter innehållet i koncernredo-stk. ochmetoden § 40 3 om
visningen § 61.

64 delege-Industriministeriet i sin med stöd lagens §har tur av a.
Erhvervs-utfärda kompletterande föreskrifter tilldenna rättrat att og

Selskabsstyrelsen. stöd denna delegation har Erhvervs-Med ogav
af juni 1990utfärdat Bekendtgørelse 533 13.Selskabsstyrelsen nr.

koncernregnskab.udarbejdelse afopstilling af årsregnskab og omom
lovkraftföreskrifter bindande för företagenStyrelsens är samme

sådana bindandel0ven.. Vid sidanbestemmelserna i selve avsom
anvisningarSelskabsstyrelsenföreskrifter har Erhvervs- gett utog

koncernredovisning ochfrågor, bl.a."vejledning" i olika omom
räkenskapsmaterial.arkiveringbokföring ochlöpande av

RegnskabsrådSelskabsstyrelsen finns knutetErhvervs-Till ettog
revisorskollektivet, näringslivetfrån bl.a.bestående representanterav

rådgivandefungeraroch högskola. Rådetuniversitet ettsamt som
rekommendationernågraoch inte självttill styrelsen utgerorgan

redovisningsfrågor.uttalanden ieller andra

for statsautoriserte revisorerForeningen

År for statsautoriserte revisorerinom Föreningen1973 bildades ett
vilka väljsbestår sju medlemmarRegnskabstekniskt Udvalg som av

uppgift utarbetaUdvalgetstvå år gången.för period är attaven
anknytning till årsredo-redovisningsfrågor medrekommendationer i

rekom-1988 började udvalgetFörst årvisningslagen. utatt ge egna
IASC:shade valtmendationer. Dessförinnan Översättaatt re-man

nationelladanska och använda dessakommendationer till att som
Översättningarna vilketförord iföregicksrekommendationer. ettav

dansk lag.eventuella skillnaderframhöllrevisorsföreningen mot

Norge

Regnskapsrådet

regnskapsrådregnskapsloven KongenEnligt § 21 C. utnämner ett
rådgivandefunktionmedlemmar. Rådetsmed till sju är att varaupp

redovisningsfrågor. DepartementetFinansdepartementet itillorgan
uppgifter och ärendenasrådetsutfärda reglerkan närmare omom

rådgivanderådet. Rådet således karaktärhandläggning i har organav
några rekom-handutfärdar inteför Finansdepartementet och egen

Industriministeriets 1988 hen-146 af 16.bekendtgørelse marts omnr.
Selskabsstyrelsenaf visse beføjelser til Erhvervs-lzeggelse samt omog

visse afgørelser.klagegang over
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mendationer med allmän giltighet. Rådets uttalanden till Finansdepar-
publiceras bara departementet det lämpligt.tementet om anser

Kredittillsynetz fullgör kanslifunktionen för rådet.
Bestämmelsen i § 21 tillkomC. år 1989. Redan i samband med

införandet regnskapsloven år 1977 inrättades emellertid ettav regn-
skapsråd. Detta skedde administrativt beslut Handels-ettgenom av
departementet med stöd uttalande i förarbetena till regnskaps-ettav
loven3. Något stöd i lagen hade således inte tillsättandet detta råd.av
Anledningen det osäkert det längre sikt skulleattvar var om
finnas något behov detta för redovisningsfrågorAnsvaretav organ.
överfördes den januari 1988 frånl Handelsdepartementet till Finans-
departementet.

förarbetenaI till den lagändring år 1989 varvid bestämmelsen i
infördes§ 21 C. uttalades regnskapsrådet i utsträckningstörre änatt

tidigare skulle delta i arbetet med konkretisera god redovisnings-att
sed. Vidare ansåg bestämmelser rådet, hur det ochatt utsesman om
dess sammansättning borde in i regnskapsloven för rådettas att ge

auktoritet särskilt fackorgan i redovisningsfrågor.större som
Rådets mandatperiod har löpt föroch närvarande finns inteut

något råd tillsatt.

Regnskapsstandardsstyret

År 1993 framlades förslag NOU 1993:2 inrättaett att ettom regn-
skapsstandardstyre i det följande benänmt Enligt förslagetstyret.
skall bestå nio samtliga Finansdepar-styret utsesav personer som av

för tid år. Styrets uppgift skalltementet tre att uten av vara ge
redovisningsnorrner antingen vägledande eller bindande karaktär.av
Styret föreslås således få mandat formellt bindandeatt ut settge
normer.

Innebörden det möjlighet utfärda bindande äratt attgesav normer
inte alla utfärdas måste få fonnenatt styretnormer som av av
tvingande bestämmelser. I stället skall enligt förslaget hastyret
valmöjlighet i konkret fall begränsa sig till vägledandeatt ett ett
uttalande. många fallI det nämligen ändamålsenligt attanses mer ge
bestämmelsen fonn och innehåll inte utesluter denett atten som
redovisningsskyldige kan välja lösning står i strid be-meden som
stärmnelsen. På så kan anpassning praxis ske med hänsynsätt en av

:Norges motsvarighet till Finansinspektionen.

3Ot.prp. 46 /1975-76/.nr.
0t.prp. 35 /1988-89/.nr
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verksamhet.företag ochstorlek påtill artt.ex. av
fri-från Finansdepartementetskall enligt förslagetStyret ettvara

därför inte få någonföreslåsstående sakkunnigorgan. Departementet
dockkantill Departementetbindande instruktionerrätt styret.att ge

enligtområden där detsärskilt viktigaförslag tilllärrma styret
redovisningsnormer.mening finns behovdepartementets av

varkenförslaget i NOU 1993:2Bakgrunden till är attatt anserman
betydandehar spelat deneller Finansdepartementetregnskapsrådet

förutsattesredovisningssedgod närför utvecklingenroll somav
1989.infördes år TvärtomC. regnskapslovenbestämmelsen i § 21

utanför den offentligamiljöerdet detförhåller det sig ärsättet att
domineraförr kommittydligareförvaltningen sätt än attettsom

denna dominansnackdel mednorrngivande En varaansesorgan.som
och giltighetbeträffande vilken auktorietetråderosäkerhetden som

självutnärrmdafrån privata,harsådana norm-emanerarsomnormer
givare.

förefallerlagstiftning och dettillhar inte lettFörslaget numera
ske.så kommerosannolikt attatt

RegnskapsStiftelseNorsk

År Stiftelsen har tillNRS.RegnskapsStiftelseNorskbildades1989
tillochredovisningsrekommendationeruppgift att tautatt uppge

utgivnaanledninguppkomma medkandiskussion frågor avsom
Handelshøy-stårorganisationen NorgesBakomrekommendationer.

Forening, NorgesStatsautoriserte RevisorersNorgesskole,
Finansanalytikeres Fore-NorskeRevisorers Forening,Registrerte
OsloForening Børs.SiviløkonomerNorskening, samt

olika organisa-deslåNRSSyftet bildandetmed att sammanvarav
medarbeteteffektiviserasåförtionernas sätt att utatt geresurser

förhållandetPåredovisningsrekommendationer. ärsätt somsamma
möjligtså långtNRSRedovisningsrâdet försökermed det svenska att
praxis,internationellanpassade tillrekommendationer ärut somge

rekommendationer.IASC:sförsta handvarmed i avses
frånbeståendefinns styrelse,Inom NRS representant varenaven

redovisnings-eller"fagorganstiftarna,och de samt etten av sex
dessaAvbestår tioRedovisningskommitténkommitté. personer.av

ytterligarevilka i sinsin ledamotde stiftarna tur utserutser varsex
fyra ledamöter.

från ibidragverksamhet skerFinansieringen NRS:s genomav
OsloForening ochRevisorersStatsautoriserteförsta hand Norges

Børs.
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Finland

Finland uppvisar något splittrad bild vad gäller den kompletteran-en
de norrngivning sker i regi på redovisningsornrådet. Förstatenssom
denna nonngivning dels Bokföringsnämnden, dels olikaansvarar
departement ministerier.

Bokföringsnämnden frågor från framför allt revisorer ochsvarar
företag. Sedan nämnden grundades i mitten sjuttiotalet harav om-
kring 3501 Nämnden också rekommendationer iavgetts. utsvar ger
redovisningsfrågor. Dessa rekommendationer inte bindande förär
företagen. Det sker inte heller någon organiserad kontroll efter-av
levnaden dem.av

Förutom Bokföringsnämnden deltar olika departement i arbetet med
den kompletterande normgivningen vilket sker i fonn bindandeav
beslut. Framför allt det Handels- och Industriministerietär samt
Finansministeriet står för denna nonngivning. Vid sidansom av
dessa departement står Social- och hälsovårdsministeriet för den
kompletterande normgivning försäkringsbolagens redovis-som avser
ning.

På den privata sidan tidigare föreningen CGR de auktorisera-gav -
de revisorernas förening rekommendationer i syfte utvecklaut att-
och harmonisera redovisningspraxis. Föreningen aldrig särskiltvar
aktiv i detta arbete och har helt upphört med utarbetaattnumera
redovisningsrekommendationer. Föreningen dock årligengör en
undersökning redovisningspraxis i olika företag.av

Storbritannien

ActsEnligt Companies skall det årsredovisningen framgå huruvidaav
den har i enlighet med gällandeupprättats redovisningsrekommenda-
tioner "applicable accounting standards liksom eventuella avvikel-

från sådana rekommendationer. Med sådana rekommendationerser
lagen°enligt uttalanden avseende redovisningspraxis utavses som ges

något särskilt auktoriserats för ändamålet. Sådan aukto-av organ som
ASB7risation har givits Accounting Standards Board chefen förav

handels- och industridepartementet "Secretary of State for Trade and
Industry". åliggerDet revisorn i revisionsberättelsen huru-att ange

Acts.vida årsredovisningen i enlighet med Companiesupprättats

5Schedule lll, paragraph 36A.part
°Part chapterVII, III paragraph 256.
7Accounting Standards Regulations 1990 S190/ 1667.
Part ChapterVll, paragraph 235.
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uppgift tillämpningenomfattar bl.a.upplysningsskyldighetDenna om
rekommendationer från ASB.fråneventuella avvikelserochav

Council FRC. IFinancial Reportingdotterbolag tillASB är ett
avsnittPanelReporting Review seFinancialingårkoncernen även

förbedrivs i kallasFRC och ASBBolagsformen både4.1.6. som
eftersom delägarnaslimited by guarantee är"company ansvar

iutlöses förstvisst garantibelopp. Dettatillbegränsat ett ansvar
rörelsekapitalsittavvecklas. FRC erhållerbolagethändelse attav

bl.a.och företagen,från revisorernabidrag staten, genomgenom
subjekt kan dessprivaträttsligtASBLondonbörsen. Trots är ettatt

myndighetsutövningoffentligrättsligverksamhet betecknas som
Companiesbemyndigande i Act.med stöd ibedrivseftersom den

för företagen.formellt bindanderekommendationer inteASB:s är
tillämpningenpresumtion föremellertid starkföreliggerDet att aven

bild företagetsrättvisandeand fair view endem "a true avger
årsredovisninghändelse prövasoch resultat. Iställning att avav en

företagethuruvidagäller dock prövningenavsnitt 4.1.6domstol se
påuppfyllt kravetCompanies och rätt-bestämmelserna i Actföljt -

följts.rekommendationer haroch ASB:sbild intevisande om-
grund förindirekt läggas tillkan endastrekommendationerSådana

sigförlitadomstolen väljeri det fallnämligendomstolens beslut, att
påställaskrav böruttryck för derekommendationernapå att somger

bildrättvisandeden skallårsredovisning förinnehållet i att ge enen
resultat.ställning ochföretagetsav

överväganden och förslag3.2

motiv för ochSamhällsekonomiska3.2.1 emot

normgivningStandardisering och

Inledning

lag-fråganingår bl.a.dir. 1991:71uppdragvårtI att ta omupp
fyllsramverkkaraktärbibehålla sinstiftningen bör ut avsomav

också ställningmåstesammanhangetdetslag. Inormgivning annatav
mellan olikarådakompetensfördelning börvilkentill organtas som

Redovis-ochredovisningsområdet, BFNpåverksammaär t.ex.som
1992:19.ningsrådet jfr dir.

utfomming9 bl.a. intressetlagstiftningens utgörVad gäller av
starktårsredovisningarföretagsmellan olikajämförbarhet ett argu-

ff.°Se 139Del ISOU 1994:17även s.
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för lagstiftningen skall så generell utfommingment att ges en som
möjligt. Om inte särskilda skäl talar i riktning bör såledesannan

regelsystem gälla företagets juridiska fonn och verk-oavsettsamma
samhetens Vid utformningen lagstiftningen bör vidare beaktasart. av

redovisning områdeär under ständig utveckling såvälatt extern ett
inom landet internationellt. Det enligt vår meningär nödvändigtsom

lagstiftningen inte hög detaljeringsgrad låser fast före-att genom en
i statiskt och hindrar dem fortlöpande sigtagen ett system att anpassa

till den pågående utvecklingen. denAv anledningen bör lagstiftning-
ha karaktär ramlag i vilken endast vilka grundläggandeen av anges

principer skall gälla för redovisningen och vissa minimikrav påsom
omfattningen den infonnation skall lämnas Det fårexternt.av som
sedan ankomma nonngivande och på redovisningspraxis attorgan
utifrån dessa principer och inom lagens utforma denärmareramar
redovisningsregler bör följas. I detta sammanhang uppkommersom
frågan sådan utfyllnad lagens regler skall ske under med-om en av
verkan någon statlig myndighet och/ellerBFN Finansinspek-av
tionen eller den skall överlåtas på den privata rättsbildningenom
Redovisningsrådet. Vidare uppkommer frågan eventuella reglerom

utfärdas statlig myndighet skall ha karaktär bindandesom av en av
föreskrifter eller det räcker myndigheten i fråga all-att utom ger

råd. bemyndigandeEtt utfärda bindandemänna föreskrifter förut-att
enligt vår mening se avsnitt 3.2.6sätter RF:s delegeringsregleratt

ändras.
På uppdrag och BFN har dåvarande kanslichefen vidav oss

förExpertgruppen studier i offentlig ekonomi ESO Göran Schubert
undersökt vilka samhällsekonomiska motiv finnaskan för stan-som
dardisering och normgivning på redovisningsomrâdet BFN Rapport

Syftet1994:1. med undersökningen har varit strukturera fråge-att
ställningar och inför ställningstagande i frågansortera argument ett
hur normgivningen pâ redovisningsomrâdet bör organiseras i fram-
tiden. följande framställningenDen i detta avsnitt i huvudsakär
baserad på denna undersökning.

Argument för Standardisering

Asymmetrisk information minskar trovärdigheten

företagsEtt ledning har normalt informationbättre företagetsom
ekonomi och framtidsutsikter vad utomstående intressenterän t.ex.-
långivare och leverantörer har. Kostnaderna för denna asymmetris--
ka inforrnationsnivå kan drabba inte bara de utomstående intressen-

företaget självt.äventerna utan
Ledningen för företag har bättre ekonomi och framtids-ett som
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rättvisandelämnahar incitamentgenomsnittetutsikter attän en
kapi-förkostnadernareduceraförföretagetinformation t.ex.attom
dockkaninformationsmonopolFöretagsledningenstalanskaffning.

informationdenkvalitetenbedömautomståendeförförsvåra atten
informationensökadärmedStandardisering kanlänmas. Ensom

trovärdighet.
försäm-företaget lämnarinformationdenTrovärdigheten hos som

utomstående intressenter.olikalämnas tillinformationolikaras om
ochvidförsämringsådanmotverkakan attFöretagen engenomen

redovisningsinformationstandardiseradoffentliggöratidpunktsamma
motivsamhällsekonomisktYtterligareintressenter.samtligatill ett

iskillnaderoffentliggörasskallinformationen är storaför attatt
spekulation.till överdrivenledatillgänglighet kan

trovärdighetenförbättraönskanföretagenskonsekvensEn attav
in-överproducerarbli deinformationen kanlämnadedenhos att

denellerinformationkändredan presenterarformation eller upprepar
samhällsekonomisktsaknaröverproduktionSådanform.i nyen

företageninträffa avsättersåledeskanDetintresse. att resursermer
samhälls-vadredovisningsinformation äränproduceraför somatt

kanöverproduktionsådanmotverkaEttmotiverat. sättekonomiskt att
informationskraven.standardiseraattvara

påmed kravetberöringspunktermångaharregleringEn som
insiderlagstiftningen. för dennaMotivenredovisninginforrnation är

funktionsduglighet ärmarknadernasfinansielladelagstiftning är att
för-Dettaföretagen.förtroende förkapitalplaceramasberoende av

deuppfattningtill placerarnas attkopplati sintroende omär tur
skyddasdeochförutsättningar motlikvärdigautifrån attagerar

Insiderlagstiftningeninsiderinformation.användningotillbörlig av
fyllerredovisningsinformationoffentliggörandereglernaoch avom

alla aktörertillnämligensyften, attdelvis somdärför att sesamma
informationfårmarknadernafinansiellahandlar de sam-samma

mark-finansielladeförförtroendeökattillledertidigt. Detta ett
naderna.

kollektivRedovisningsinformazion varaen-
national-inomvadredovisningsinformation utgörOffentlig som

förUtmärkandekollektiv enbrukar benämnasekonomin vara.en
konsumtiontillkommande varanavkollektiv är personsatt envara

ochkonsumenterövriga attförkonsumtionsutryrnmetminskarinte

Se 1990:1342.insiderlagen§4
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kostnaden för tillkommande konsument marginalkostnaden ien - -
det obeñntlig. kollektivnärmaste Enär kännetecknas vidarevara av

det svårtär stänga inteatt vill betala för sinatt ute personer som
konsumtion Produktionen kollektiva tenderarav varan. attav varor
bli låg på fria marknader eftersom företaget inte har möjlighet att ta
betalt för informationen från samtliga utnyttjar den. Det kansom
därför det samhällsekonomiskt skulle produceras för liteantas att sett
offentlig redovisningsinformation på oreglerad marknad. Vissen
avkastning kan infonnationen visserligen företaget formi t.ex.ge av
minskade kapitalkostnader del den samlade betal-stormen en av
ningsviljan sannolikt inte tillomsätts intäkter eller minskade kost-
nader för företaget. Detta gäller betalningsviljan frånt.ex. mass-
media, konkurrenter och myndigheter. En Standardisering ledersom
till ökad kvalitet i redovisningsinformationen kan därför vara sam-
hällsekonomiskt lönsam.

Standardiserad information ökar jämförbarheten

För offentlig redovisningsinforrnation skall ha något värde måsteatt
den utformas på sådant den kan förstås ochsätt användasett att av

antal Detta förutsätter informationenett stort imottagare. att ges
standardiserade former. Behovet Standardisering gäller i fleraav
olika avseenden, nämligen mellan olika företag, inom företagsamma
för olika tidsperioder mellan olika redovisningsområden. Detsamt är
önskvärt företagen använder enhetliga och vedertagna ochatt mät-
beräkningsmetoder eftersom det för utomstående kan svårt atten vara
genomskåda skillnader beror på metodval. En Standardiseringsom
minskar således valmöjligheterna vad gäller utfommingen ochav
innehållet i redovisningsinformationen. Härigenom ökar enhetligheten
vilket i sin befrämjar jämförbarheten.tur

Argument Standardiseringemot

Kunskapsinvesteringar kan bli olönsamma

Investeringar i kunnande speciell produkt bl.a. på såär sätt atten
den kan mycket dyrbar producera samtidigt den mycketattvara som
lätt kan minska i värde för producenten. Detta kan leda till stora
fönnögenhetsförluster vilket i sin kan påverka företagens investe-tur
ringsvilja. Om företagen skulle tvingas lämna uppgifter i års-t.ex.
redovisningen lönsamheten hos olika produkter skulle deom sanno-
likt minska investeringarna i produkter med mycket höga vinst-
marginaler eftersom offentliggörande sådan information skulleett av

det möjligt för konkurrenter lokaliseragöra särskilt lönsammaatt



Kompletterande normgivning 177SOU 1996:157

standardiseringeni synnerhetområden. Vad kansagts omnu -
skäl standardise-detaljinformationuppställer krav på utgöra mot en-

redovisningsinformation.ring av

konkurrensförhållandenRubbade

tillredovisningsinformation kan ledaoffentliggörandeKrav av
företag har olikaframför allt konkurrerandeosund konkurrens när

långtgåendelikformigmarknaden. En formelltstyrka på sett men
information kanmed krav på offentliggörandeStandardisering av

för-oönskat ochkonkurrensförhållandena påsåledes rubba sättett
litet företag medföretag olika kostnader. Ettorsaka skilda stora en

känsligtdärmedstarkare ochprodukt kan blienda exponerat mer-
företagtidsbegränsad priskonkurrensför exempelvis än ett stort-

diversifierad verksamhet.med

marknadshypotesenEffektiva

antagandetmarknadshypotesen EMH byggereffektivaDen om
värdepappersmarknad. betyderkonkurrenskraftig Dettafri och atten

jämvikts-det nårsig fritt tillsför visst värdepapperpriset rör ettett
likaefterfrågan värdepapprettillgång ochvilket sker ärläge när

specifikt värdepapperinformation avseenderelevantNär ettstora. ny
vilketförväntningarförändras kapitalplacerarnastillgängligblir

jämviktsläge. EMHtill dess det nårpriset ändrasmedför ett nyttatt
ochomedelbart förstårsamtliga kapitalplacerareinteförutsätter att

finnsräcker detövervägande information detunder ettattutantar ny
analytikerprofessionellaantal välinfonnerade ellertillräckligt stort

informationen.snabbt påoch kapitalplacerare som reagerar
informationinnebär all görsmarknaden effektivAtt är att somny

informa-relevantoch ingenomedelbart påverkar prisettillgänglig att
all denåterspeglas såledesEnligtförbigås marknaden. EMHtion av
i prisettillhandahålla redanavseddredovisningeninformation är att

når intressenternainformationenvärdepapperaktier och andra när
därför inte någonharenskild placeraremarknaden. En nytta av

ellerköpa, säljaför beslutinformation underlagdenna attomsom
redovisningsinforrna-standardiseradBehovetbehålla värdepapper. av

detta begränsat.tion framstår med synsätt som

bildStandardisering rättvisande-

ellerså fullständigaaldrig blikan sannoliktRedovisningsnormer
företagför alladet möjligtdeflexibla inom givna gör attattramar

ekono-resultat.ställning och Denrättvisande bildredovisa aven
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miska verklighet redovisningsinformationen skall återge ärsom
alltför komplex och varierande. Företaget har visserligen möjlighet

tilläggsupplysningar rättvisande beskrivningatt genom ge en mer av
verksamheten. emellertidDetta inte alltid effektivt medelär ett att
korrigera enligt företagets mening felaktig bild uppkommiten som
till följd den standardiserade redovisningen. Placeringenav av
tilläggsupplysningarna i förhållande till den information lämnassom
i balans- och resultaträkningarna nämligen kunna reduceraanses
värdet upplysningarna.av

Standardisering medför ökade kostnader

kanske vanligasteDet Standardisering ochargumentet mot nonn-
givning huvud krav redovisningsinforrnationöver ärtaget att nya
orsakar företagen kostnader för producera den önskade infonna-att
tionen. Det kan gälla krav innebär företagen måstet.ex. attsom
ändra interna redovisningsrutiner.

förMetoder Standardisering

För uppnå Standardisering kan antingen lita till marknads-att man
krafterna och därmed frånutgå bättre redovisningsmetoder medatt
tiden slår metoder eller särskilt statligtsämre upprättaut ett organ
eller icke-statligt uppgiftmed utfärda för redovisningen.att normer

förstaDet alternativet torde tveklöst kräva detstörre änresurser
andra. Detta beror på det finns klara stordriftsfördelar iatt att en
central instans utarbetar generella redovisningsnormer i stället för att
varje enskilt företag på utformahand skall sin redovisnings-egen
metod.

Standardisering3.2.2 redovisningsinfonnationav

framgått framställningenSom i föregående avsnitt finns starkadetav
samhällsekonomiska motiv för företagens redovisningsin-att externa
formation skall iavlärrmas standardiserade former. kanskeDet
främsta motivet Standardisering bidrar till redovisningenär att atten
utformas på sådant den information kapitalplacerare,sättett att som
kreditgivare och andra intressenter erhåller användbarärexterna som
underlag för olika ekonomiska beslut. påpekatsDetta ärtyper av som
tidigare den offentliga redovisningens viktigaste funktioner.en av

marknadsekonomiI uppfyller informationen i redovisningenen
kravet på den skall användbart beslutsunderlag denutgöraatt ett om
främjar effektiv fördelning kapital i samhällsekonomin. Deen av

tillhandahåller kapital behöver relevant och tillförlitlig infonna-som
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kredit-tillskallinvesteringarbestämma göras,tion för att vemvar
till-informationdentill vilket pris. Omske ochgivning skall som

vilse-oriktig ellerkreditgivareochkapitalplacerare ärhandahålls
grundvalfattas påde besluteffekten bliledande kan att avsom

ineffektiva verk-tillkapital kanaliserastillinformationen leder att
kapitalfelallokeringkontinuerligochbetydandesamheter. En av

för samhället.konsekvenserekonomiskaskadligamedför i sin tur
ochöka tillitensyften såledesfrämstaredovisningens ärEtt attav

och investeringarföretagsaffärervidmellan olikaförtroendet parter
transaktionernyttigasamhällsekonomisktunderlättaoch därmed att

företagsinformationenidealfallet skalltill stånd. Ikommer ettom
inte be-affärer med detså godekonomi görpartatt somenvara

standardise-informationen. Enbrister iskada på grundlidahöver av
till skaparedovisningsinformation bidrarföretagens ettring attav

ochintressenterolikaföretaget och dessförtroende mellansådant
ochkapitalmarknadfungerandeförförutsättningarskapaså sätt en

huvudmarknadsekonomifriför över taget.en

normgivningStandardisering3.2.3 genom

redovisningsinformationstandardiseringenbörvår meningEnligt av
någondvs.organiserade former,ske ihänseendenväsentligai genom

aldrigdetför övrigt påpekaskannormgivning. Härform att synesav
dennormgivning, nämligenviss gradifrågasättsha att somaven

lagstiftarennödvändig. Attramlagstiftning, äri formsker enav
redovis-förgrundläggande principerföreskriver vissaåtminstone

förinnehåll och deochutformningningens yttersta ramarnaanger
ii så fallochsjälvklart. Frågansålundaförefaller ärden snarare om
inormgivningytterligarebehovföreliggeromfattning detvilken av

regerings-eller påföreskrifter i lagdetaljeradeform t.ex. merav
någotfrånrekommendationerformmyndighetsnivå eller ieller av

privat organ.
framdelesredovisningsornrådetpå ävenlagstiftningenVi attanser

snabbahand denförstatalar idettaramlagskaraktär. Förhabör
in-ochavtalstyperinnefattandeutvecklingenekonomiska nynya
påinternationaliseringenökandeden alltmerfonnationsteknik samt

ställer kravutvecklingstendenserredovisningsornrådet. Dessa en
befintligadetgäller möjligheterna omprövavadständig beredskap att

pånormgivningbehovetoch förregelbeståndet övervägaatt av
interiksdagenvår meningEnligt äroreglerade områden.tidigare

bevakningsuppgift. Endennadetaljnivå förpålämpad att svara
meddelasmåsteredovisningsnormersamtligainnebärordning attsom
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formi lag skulle nämligen antingen medföra orimligtav storen
arbetsbelastning för riksdagen eller vilket förefaller troligare att- -
normgivningen till följd trögheten i lagstiftningsarbetet i vissaav
hänseenden blev föråldrad.

Det kan således anföras goda skäl för riksdagen liksom hittillsatt
bör begränsa sin normgivning på redovisningsområdet till föreskrifter

ramkaraktär. finnsDet emellertid två faktorer i viss månav som
motverkar denna målsättning. För det första innebär Sveriges in-
ternationella åtaganden de krav uppställs i EG:s fjärde ochatt som
sjunde bolagsdirektiv och i de särskilda redovisningsdirektiven för
finansiella företag med bindande verkan måste bli del svensken av

För det andra innebär bestämmelsernarätt. i RF normgivnings-om
maktens fördelning vissa begränsningar vad gäller införlivasättet att
direktivens bestämmelser i vår rättsordning.

De fjärde och sjunde bolagsdirektiven innehåller antalavsevärtett
tvingande bestämmelser del områden mycket detalje-ärsom en

ÅRLrade. Direktivens innehåll har medfört i vissa avseendenatt
framstår onödigt omfångsrik och detaljerad. och förI sig stårsom
det medlemsstaterna, och därmed Sverige, fritt välja formäven att
och tillvägagångssätt för hur direktiv från EG skall genomföras i den
nationella rättsordningen. Från EG:s synpunkt det således likgiltigtär

bestämmelserna i visst direktiv genomförs i form lag ellerettom av
i form myndighetsföreskrifter så länge de tvingande bestäm-t.ex.av
melserna faktiskt blir införlivade i den nationella rättsordningen. De
fjärde och sjunde bolagsdirektiven hade därmed, utifrån EG:s syn-

lika väl kunnat genomföras,sätt, helt eller delvis, formi före-av
skrifter från BFN. Att överlåta genomförandet direktivst.ex. ettav
bestämmelser privat däremot inte tillåtet. kanDet inteärett organ
heller komma i fråga låta antal de tvingande bestämmelser-att ett av

i direktiven genomföras i form allmänna råd från BFN, efter-na av
sådana råd formellt inte bindande för myndigheter ochärsettsom

enskilda.
Som framgått avsnitt 1.7 det enligt vår mening inte förenligtärav

med RF delegera normgivningsmakt redovisningsområdet tillatt
regeringen eller myndighet och BFN har heller inte erhållit något
sådant bemyndigande. Den svenska grundlagen lägger därmed hinder
i för genomföra direktivensvägen tvingande bestämmelser i formatt

myndighetsföreskrifter, vad gäller verkställighetsföre-änannatav
skrifter se avsnitt 3.2.6.även

När det gäller EG:s redovisningsdirektiv för företag verksamma
inom finansielladen sektorn har, framgått det föregående,som av
riksdagen valt låta antal respektive direktivs bestämmelseratt ett av
införlivas i den svenska rättsordningen föreskrifter lägregenom
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centrala bestämmelserna balans-konstitutionell nivå lag. Deän om
till-uppställningsformer, värderingenoch resultaträkningarnas av

blivitgrundläggande notupplysningskrav hargångar och skulder samt
harsådana bestämmelserlagreglerade medan närmastt.ex. som

ingå iexemplifiering vad skallkaraktär specificering eller somavav
uppställningsformerna eller vilken underindelningolika ide posterna

fräninförts föreskrifterskall hargöraposterna genomsomav
innehållergäller bestämmelserFinansinspektionen. Detsamma som

inspektionenanvänds i direktiven. Dedefinitioner begrepp avsomav
åtminstone i allthar enligt vår meningutfärdade bestämmelserna -

verkställighetsföreskrifter.väsentligt karaktären av-
redovisningsom-Sammanfattningsvis vi lagstiftningenattanser

till delsför vad möjligt med hänsyninområdet bör ärramen som-
vad gällerredovisningsdirektiv, dels RF:s begränsningarEG:s sättet

tillrättsordningen begränsasdirektiven i den svenskainförlivaatt -
redo-för rapportering och dokumentationövergripande principer av

normgiv-frågan behovetvisningsinformation. Därmed är av enom
lagstiftninglagstiftningen lätt besvara.vid sidan Attning att en avav

fårnormgivningmåste fyllas med kompletteranderamlagskaraktär ut
normgiv-kompletterandebetecknas självklart. Sådannämligen som

lagstiftningägnad minska de valmöjligheterning bl.a.är att ensom
vilket ienhetlighetenramlagskaraktär medger. Härigenom ökarav

företagsled-minskarbefrämjar jämförbarheten, delssin delstur
syfte uppnåredovisningen imöjligheter manipuleraningens attatt

fördelar.egna
funktionennormgivningen fyllerkompletterande ävenDen att

å sidan användarnaslagreglerade området samordnautanför det ena
åutformning ochinformationensolika behov önskemål avseendeoch

vad relevantuppfattningarsidan olika utgörandra företagens somom
informationföretagen monopolinformation. Eftersom har rörsom
medföra svårigheteravsaknadföretaget kandet normeren avegna

den informationbedöma värdetför enskild intressent att somaven
faktiskt lämnas företaget.av

statlig privatnormgivning i ellerKompletterande3.2.4

regi

normgivning"Fördelar med statlig

huvudman kommerhandhas statlignormgivningenGenom att av en

Jfr 1994:1.BFN Rapport
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del det ordinarieutgöra Dettarättssystemet. ärattnormerna en av en
fördel framför allt skall bindande och förenadeom normerna vara
med sanktioner eftersom har rutiner och för hante-staten attresurser

Ävenenskilda fall regelöverträdelser. formenharra av normer som
rekommendationer sannolikt för rättslig prövning. kanDetutsättsav

falleti det fördel de utarbetats normgivareäven vara en om av en
erfarenhetmed och närhet till, det rättsliga Risken försystemet.av,

utfärdade rekommendationer inte förenliga med gällande lag-äratt
stiftning vidare mindre normgivaren statligt i stället förär är ettom

privatett organ.
En statlig normgivare har legitimitet, åtminstone från demo-större

kratisk utgångspunkt, eftersomprivat den hämtar sittän yttersten
mandat från valt parlament. Behovet kompromisser och för-ett av
handlingar minskar och risken för normgivaren ovidkommandeatt tar
hänsyn till inflytelserika intressen mindre. Staten medär ärgruppers
andra ord sannolikt mindre mottaglig privat normgivare förän en
påtryckningar från olika intressegrupper. utfärdadeNormer statenav
kan således framstå opartiska sådana utfärdatsänsom mer som av en
privat huvudman. Vidare offentlighetsprincipen insyn hosgaranterar

statlig normgivare. Sådan insyn, liksom rätten/skyldigheten föratten
enskild ledamot eventuell skiljaktig mening, viktig förår atten ange

upprätthålla normgivarens legitimitet.
Slutligen har möjlighet samordna förändringar i redovis-staten att

ningsreglerna med ändringar i andra regelsystem. Som exempel kan
sådana förändringar i redovisningsreglerna genomslagnämnas ärvars

beroende skattelagstiftningens utformning. statligEn normgivareav
har möjligheter privat i sådant fall genomdriva destörre än att etten
förändringar i skattelagstiftningen erfordras för uppnå önskadattsom
effekt redovisningsområdet.

namngivningFördelar med privat

En privat normgivare tillhör sektor och kultur" desamma som som
skall efterleva revisorer därför uppfattaFöretag och kannormerna.

privat normgivare legitim statlig normgivareän ävenen som mer en
den privata normgivningen befolkningen i övrigt bedöms haom av

jfrlägre legitimitet, Huvudmannen bakom privatovan. norm-en
givare antagligen engagerade huvudmännen till statligär änmer en
normgivare. Med starka huvudmän minskar risken för tjänste-att

inom det normgivande i intresse.männen organet egetagerar
Personer med god redovisningskompetens finns framför allt inom

Jfr 1994:1.BFN Rapport
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för privatdärmed lättaresektorn och det kanden privata envara
privatpersonal. Vidare harrekrytera sådannormgivare att en norm-
med, privatafrån, och kommunicerainformationgivare lättare att

effektemellertidförhållade kanföretag. Detta attav envara en
påverka statlig.bedöms lättareprivat normgivare änatt envara

effektivflexibel och kanskenormgivareprivatEn meranses mer
ochmindre byråkratiskaeventuellt beroende på denstatlig,än en

sektorn. En sådanfinns inom den privatastelbenta kultur norm-som
politiskaför förändringar i detheller lika känsliggivare inteär

för normgivarenökade möjligheterkan innebäraklimatet. Detta att
utgångspunkter och bortseredovisningsteoretiskautgå från strikt att

politiska krav.från kortsiktiga
för säkerställa efterlevnadennormgivare,Om privat att aven

berörda intressenteruppnå samtycke från allatvingas attnormerna,
Å sidan kanpå andravissa fall höja kvalitetenkan detta i normerna.

frånkompromisser innebärtvång leda tillsådant avstegett som
principer.redovisningsteoretiskagrundläggande

kompenserasaknar normalt möjlighetnormgivareEn privat att
redovis-följa anvisadkostnader kanför ökadeföretagen som av en

frånsådant fall antingen bortsemåste iningsmetod. Normgivaren
kompromisser förmedverka tillkostnader ellersådana ökade att

faktiska redo-risk för denbåda fallen uppkommerundgå dem. I att
behövdeblir denvisningsstandarden änsämre vara.

Sammanfattande synpunkter

kompletteranderamkaraktär får denlagstiftningMed norm-aven
verksamhetviktigt dennabetydelse.särskilt Detgivningen är attstor

det gällerändamålsenligt Näreffektivtpå och sätt.organiseras ett
ligganormgivningen börkompletterandeför denfrågan ansvaretom

privataöverlåtas pådelvis börhelt ellerellerpå ansvaretstaten om
normgivningen iintressetframför allt beaktasmåste attavorgan

det behovden tillgodosersådantfungerarpraktiken sätt attett av
redovisningsfrågor och dennaföreligger skildanormgivning i attsom

praktiskadetsärintressen. Förpåverkas olikanormgivning inte attav
dettillfredsställandefungeranormgivningsarbetet skall sätt ärett

bär huvudansvaretdetnödvändigtenligt vår mening att organ som
utfärdamåste ha inte baraför verksamheten rätt utanatt normeren
normgivning, ierforderligskyldighet ingripa med vartäven atten

Avtill ståndnormgivning inte kommer sätt.fall sådan annatom
överlåtafrågakomma iinte kunnaföljer detdetta attatt synes

normgivningen på privatakompletterandeför denhuvudansvaret
viSomförbehålla sig dettamed andra ordStaten bör ansvar.organ.
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återkommer till längre fram detta inte något hinderutgör mot att
privata deltar i det praktiskaäven normgivningsarbetet. Be-organ

träffande vissa områden redovisningsnormgivningen framför alltav -
vad gäller regleringen företagens offentliga redovisning framstårav -
det lämpligt med sådan privat kompletteringtvärtom densom en av
statliga normgivningen.

Att har huvudansvaret för den kompletterande normgiv-staten
ningen kan enligt vår mening garanti föryttersta attses som en
verksamheten i praktiken skall fungera. Detta kanyttersta ansvar
fungera incitament för de privata verksammaärettsom organ som
på området andra fallI kan roll resultera i detatt statens attagera.
utfärdas sådana de privata antingen inte harnormer som organen
tillräckligt intresse själva utarbeta eller på grund resursbristattav av
inte få fram.kan I det här sammanhanget förtjänar detnämnasatt att

förefaller mindre troligt privaträttsligt subjekt får till-t.ex. att ett
räckliga utarbeta rörande företagens löpandeattresurser normer

räkenskapshandlingarbokföring och arkivering oaktat det medav
hänsyn till den snabba utveckling pågår på IT-området finns ettsom
påtagligt behov kompletterande normgivning här.ävenav

Ytterligare skäl talar för statligt huvudansvar ärett att statensom
regel inte för påtryckningar från olika privata intressenutsätts isom

samhället i omfattning privat normgivare. Ett statligtsamma som en
normgivningsorgan kan i fall mindre förkänsligtvart antas vara
påverkan detta slag. Det statliga kan därför förmodas haorganetav

möjligheter i kontroversiella redovisningsfrågorstörre att utanagera
låta sig påverkas motstridiga privata intressen. bidrarDetta tillatt av
höja effektiviteten och kvaliteten i normgivningsarbetet.att

Ett skäl talar för statligt huvudansvar vad gäller denannat ettsom
kompletterande normgivningen redovisningsområdet detär sam-
band råder mellan företagens redovisning och beskattning.som
Eftersom redovisningen ligger till grund för beskattningen ettav
företag har legitimt intresse insyn i och inflytande överstaten ett av
den kompletterande normgivningen. Detta intresse får givetvis inte
tillåtas påverka normgivningen på utiftån strikt redovisnings-ett
mässiga utgångspunkter negativt Ett statligt normgivningsorgansätt.
bör emellertid kunna stå förhållandevis opåverkat skattemässigaav
särintressen eftersom de frågor intressendessa aktualiserarsom
många gånger torde kunna lösas redovisningsnormgivningenutan att
påverkas, ändringar i skattelagstiftningen. Motsvarandet.ex. genom
möjligheter till kompensation saknar naturliga skäl privatav en

Ang begreppet "räkenskapshandlingar", avsnitt 6.2.7.se
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till.normgivare tillgång
för redovisningsnorm-statligt huvudansvarSlutligen talar för ett

ihar behovgivningen det faktum ett eget expertorganatt staten av
ändringar i redovis-redovisningsfrågor minst behovetinte när av

bokförings- och andra redo-ningslagstiftningen aktualiseras eller när
prövning. statligtvisningsfrâgor föremål för domstols Ettär expert-

och huvud-inte erforderlig kompetensskulle status omorgan
någotnormgivningen låg hosför den kompletterande annatansvaret

organ.
sammanfattningsvis inte kananförda följerdetAv att staten avvara

kompletterandeför denauktoritativt med huvudansvarett organ
fråganredovisningsområdet. Vi återkommer tillnormgivningen

bindande föreskrifter ellernormgivning skall ske i formdenna avom
avsnittråddelvis skall begränsas till allmänna seden helt ellerom

3.2.6.
normgivning kan bidraframhållit privati det föregåendeVi har att

hittillsredovisningsstandarden. Det arbeteförbättringtill somaven
Något tvivel kanRedovisningsrådet stöder också dennautförts tes.av
tillrådets rekommendationer lettråda rätt-inte att en meromanses

mening finns detredovisning. Enligt våroch enhetligvisande an-
rådetssig bakomi framtiden ställaledning för det allmänna ävenatt

verksamhet.
flera normgivareuppenbart förekomstenSamtidigt detär att av

före-del problem. Riskområde kan upphov tillinom ge ensamma
Vårmotstridiga uttalanden.kompetenskonflikter ochförligger upp-

statsmakternadock dessa risker kan bemästrasfattning är att om
normgivarnade olikakänna vilken inbördes ställningtydligt tillger

bakgrundutföras dem. Motförväntasvilka uppgifterhar och avsom
avsnitt främstbehandlar vi i följandesituationenden faktiskaav

Redovisningsrådet.normgivning ochförhållandet mellan statlig

statlig privatochFörhållandet mellan3.2.5

normgivning

ramkaraktärredovisningsområdet harlagstiftningen påföljdEn attav
från detinte bör avståkonstaterats, över-är, att statensom nyss

normgivningen.kompletterandeför den viktigagripande ansvaret
myndig-den eller de statligatill slutsatsenleder i sinDetta atttur

uppgift bör ha full kompetensskall för denna överheter som svara
på förhandnormgivningen bör således intestatligahela fältet. Den

redovisningsområdet, vissadelexempelvis vissbegränsas till av
företag.vissabranscher eller typer av
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Det förhållandet några formella begränsningar inte bör gälla föratt
den statliga kompletterande normgivningen behöver inte medföra att
all kompletterande normgivning också skall ombesörjas statligaav
myndigheter. Som kan privat normgivning iblandantytts antasnyss

minst lika goda resultat. I sådant fall kan det finnas skäl för detge
statliga avstå från sin normgivningskompetensutövaorganet att att
till förmån för den privata normgivaren. Det bör dock slås fast att en
sådan informell överflyttning normgivning till den privata sidan såav

sker den statligasäga normgivarens villkor. Denne skall alltidatt
obetagen själv utfärda irätten änmet.attvara normer

Det sagda innebär inte den statliga normgivaren enbart påsenast att
grund olika uppfattningar råder mellan denne och den privataattav
normgivaren beträffande lösningen speciell redovisningsfrågaav en
på bevåg skall kunna ändra den privata normgivareneget en av
utfärdad Har det statliga låt informellt, avståttorganet,norm. vara
normgivningskompetens avseende visst till förmån förämneett ett
privat bör sistnämnda i princip ha exklusivtettorgan organ ansvar
för innehåll. Som vi återkommer till bör denna principstraxnormens
kunna frångås endast för den händelse den privat utfärdade normen
skulle befinnas direkt strida lag.mot

När det gäller konkret dra riktlinjerna för den komplet-att mer upp
terande normgivningen den nuvarande uppdelningen mellanutgör
BFN och Finansinspektionen å sidan och Redovisningsrådet åena
den andra sidan lämplig utgångspunkt. Det framstår naturligten som

rådet framdeles utarbetar avseende företagens års-ävenatt normer
och koncernredovisningar. Normerna kommer med andra ord att ta
sikte främst på värderings-, periodiserings- och klassiñceringsfrågor.
Övriga delar den kompletterande normgivningen bl.a. frågorav -
rörande löpande bokföring och arkivering räkenskapshandlingarav -
bör normalt handhas statlig normgivare. skisseradeDenav en nu
fördelningen ämnesområden mellan statlig och privat normgivningav

i huvudsak vad gäller iredan dag och vi inteävenmotsvarar som om
föreslår någon ändring i denna ordning förtjänar det återigenomatt
påpekas det inte finns något formellt hinder för den statligaatt norm-
givaren utarbeta för företagens offentliga redovis-ävenatt normer
ning. Den statliga normgivaren kan skyldig ingripat.o.m. attvara

falli företagens offentliga redovisning,även rör nämligensom om
Redovisningsrådet avstår från frågaviss till behandlingatt ta upp en
eller rådets normgivning någon anledning inte fungerarom av annan
tillfredsställande. Exempel ämnesområden på detta måstesättsom
hanteras den statliga normgivaren bokslutsfrågor påutgör ettav som
eller specifika för små och medelstora företag. Behovetsätt ärannat

kompletterande normgivning för sådana företag och detär ärstortav
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skisseradefrågor detta slag inte hamnar utanför detviktigt att nuav
rådet med dess särskilda in-kan samtidigtDet attsystemet. antas

undantagsvis kommer hanterariktning på publika företag endast att
normgivaren sitt förDärmed måste den statligadem. attta ansvar

stånd. Frågan kompletteran-erforderlig normgivning kommer till om
för finansiella företagen återkommer vi till i detnormgivning dede

följande avsnitt 3.2.6.
tillämpningsområdet för RedovisningsrâdetsfrågaEn är omannan

företagen. dagrekommendationer bör begränsas till de publika I görs
rekommendationernasnågon sådan formell begränsninginte utan

företagen framgår stiftelseförordnandetinriktning på de publika av
samband med rådets tillkomst.och uttalanden gjordes isomav
koncernredovisning och byteMöjligen kan valet såsomämnen, avav

till behandling åter-redovisningsprincip, rådet sägastar uppsom
kompletterandehand de publika företagens behovspegla i första av

imån redovisningsfrågor aktualiserasnormgivning. I den ettsamma
förföretag dock övervägande skälmedelstort talarmindre eller att
ocksådessa.rekommendationer bör tillämpas Dettarådets äräven av
fåttrekommendationer har sålundafaktiska förhållandet. Rådetsdet -

genomslag på mindrei framtiden förväntasoch kan även stort-
års- och koncernredovisningar.medelstora företagsoch

tillämpningsområdet förmening bör inte det formellavårEnligt
publikarekommendationer begränsas till deRedovisningsrâdets

föremål för regleringvalet blirföretagen. Genom ämnen somav
sådanverksamhet kan dock,rådets antytts,som nyss engenom
rådetnämligen den frågapraktiken bli följden,begränsning i somom

iviss rekommendation intebehandla iväljer änannatatt renaen
medelstora företag. Attundantagsfall i små ochaktualiseras gränser-
rekommendationer i någon månrådetsför tillämpningsområdet förna

någraupphov tillbehövaflytande med andra ord inteär gesynes
förmodan skulletillämpningssvårigheter. Om detpraktiska mot
rekommendationvissbeträffande tillämplighetenuppstå tvekan av en

normgivarenden statligalösas på detkan detta lämpligen sättet att
klargör iuttalandeRedovisningsrådet publicerarvid sidan ett somav

nämndensrekommendation enligtutsträckning rådetsvilken upp-
medelstora företag. Begräns-i små ochfattning tillämpligär även

rekommendationer i små ochrådetsningar i tillämpligheten av
såvitt gäller kravennaturligtmedelstora företag kan t.ex. vara

här mångauppställda kraven saknartilläggsupplysningar. rådetDe av
mindre företag.egentlig mening förgånger

uppstå på den statligaolika meningar kankan inte uteslutasDet att
komplette-sidan vad gäller både behovetrespektive den privata av

övergripandeinnehållet i den.rande normgivning och Av statens
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följer den statliga normgivaren inte kan underlåtaatt attansvar
utebliven eller oriktig privat normgivning under hän-motreagera

visning till området tillhör den privata sfären. denHar privataatt
fungeratnormgivningen inte tillfredsställande måste den statliga

normgivaren kunna ingripa exempelvis normgivning. Igenom egen
detta sammanhang bör emellertid betonas ordning byggeratt en som

både statliga och privata normgivare förutsätter de olika aktö-att
har ömsesidig respekt för varandras kompetens. Systemetrerena

skulle falla sönder normgivare gång efter avståndtogom en annan
från någon utfärdat. För vidkommandestatensnormer som annan
innebär detta rekommendationer Redovisningsrådet utarbetatatt som
endast bör bli föremål för laglighetsprövning. prövningDennaen
innebär den statliga normgivaren för det fall rådetatt att en av-
utfärdad rekommendation skulle stå i strid med lagregel påen -
lämpligt informerakan företag, revisorer m.fl. det lag-sätt attom
stridiga avsnittet inte får tillämpas. Uppgiften inom rådets kom-att
petensområde genomföra lämplighetsprövning, dvs. ställningatt taen
till vilken flera i föroch sig lagenliga lösningar bör väljas,av som
bör däremot ligga hos rådet.

vidare föreliggaDet bör starka skäl för statlig normgivareatt en
Redovisningsrådets vilja sig normgivning primärtmot tar an som

ligger rådetsinom kompetensområde. Sådan inbrytning kan vara
motiverad bara det finns påtagligt behov kompletterandeettom av
normgivning samtidigt rådet någon anledning inte attsom av avser
behandla det aktuella området.

Den beskrivna kombinationen statlig och privat normgivningav
förutsätter aktörerna fortlöpande förredogör och lämnaratt syn-
punkter på pågående projekt. På så kan många praktiskasätt pro-
blem lösas innan rekommendation eller allmänt råd kommerett uten

marknaden. Risken för konkurrerande eller motstridiga rekom-
mendationer och uttalanden minskar också. Sådant informationsutbyte
förekommer i dag i utsträckning mellan Finansinspek-BFN,stor
tionen och Redovisningsrådet. Enligt vår mening finns det all an-
ledning utgå från det hittillsvarande goda samarbetet skallatt att
kunna upprätthållas i framtiden.även

statlig3.2.6 Formerna för normgivning

Finansinspektionens föreskriftsmakt

Vi har i det föregående behandlat ställningredovisningsreglernas i
konstitutionellt hänseende se avsnitt 1.7 och 1.8. Frågan gällde

bestämt redovisning område undantagslöstnärmare utgör ettom som
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kräver meddelas i form lag det obligatoriska lagom-att normer av
rådet eller det möjligt delegeraär normgivningsmakt tillattom
regeringen det fakultativa lagområdet och vidare redovisnings-om
regler för företag i allmänhet denna punkt skiljer sig från sådana

gäller för finansiella företag. Av de diskussioner där fördessom som
framgår det i och för sig inte med säkerhet går fastställaatt att
huruvida redovisningsregler offentligrättsliga ellerär privaträttsliga
till sin övervägande skäl talar för det sistnämndanatur attmen
alternativet. Denna slutsats gäller både företag verksamma inom den
finansiella sektorn och företag i allmänhet.

Vi motiverade denna uppfattning bl.a. med redovisnings-att
reglerna, de utfärdats lag eller föreskrifter frånoavsett om genom
Finansinspektionen, kan åberopas enskild aktieägare iav en en
skadeståndsprocess riktad styrelsen i bankaktiebolag. Vimot t.ex. ett
pekade också på fall överträdelser inspektionensatt grava av av
föreskrifter kan leda till banks oktroj återkallas eller försäk-att etten
ringsbolags koncession förklaras förverkad. Ytterligare argument mot
tillåtligheten delegation normgivning på redovisningsområdetav av

vi förde fram sådanaär kan få omedelbar effekt vidattsom normer
beskattningen.

Innebörden det anförda riksdagen inteär med laglig verkanattav
kan delegera befogenheten utfärda materiella föreskrifter påatt
redovisningsområdet. De bemyndiganden lämnats till regeringensom
och från regeringen vidare till Finansinspektionen i den månsynes -
de föreskrifter verkställighetsföreskrifteränartavser av annan -
således strida RF normgivningsregler. Härav följer i sinmot tur att:s
de föreskrifter inspektionen utfärdat och inte faller undersom som
kategorin verkställighetsföreskrifter inte får tillämpas bindandesom
föreskrifter se kap.11 14 § RF.

Som konstaterats i sammanhang avsnitt 1.7 rättsläget vadärannat
gäller delegering föreskriftsrätt på redovisningsområdet såav pass
oklart det redan den anledningen finns skäl detatt överattav se
nuvarande regelsystemet med bemyndiganden för inspektionen att
utfärda redovisningsföreskrifter. En sådan bör sikteöversyn ta
dels lämpligheten och behovet delegering, dels frågan redovis-av om
ningen på det finansiella området bör behandlas på sätt änett annat
redovisning i allmänhet. Leder övervägandena till riksdagen inteatt
längre bör delegera utfärda bindande föreskrifterrätten på dettaatt
område det inte nödvändigt ändra fallRF. I dettaattsynes vara
räcker det med upphäva de bemyndiganden beträffande rättenatt att
utfärda redovisningsföreskrifter i dag finns på skilda håll isom
lagstiftningen. Som framhållits tidigare inverkar sådant upphävan-ett
de inte på möjligheterna utfärda verkställighetsföreskrifter elleratt
allmänna råd redovisningsområdet.
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rådföreskrifter eller allmännaBindande

förstarka skäl talartidigare anförda viframgått detSom attanserav
redovisning Finansinspektionenföreskriftsmakt avseendedenatt som

området,finansiellaerhållit i skilda lagar detvia regeringen
ÅRFL,ÅRKL reglerinte förenlig med RF:sfrämst och är om norm-

oförändrade börbemyndiganden skall stå kvargivning. Om dessa
uttryckligt delegeringsbemyndigandevår meningdärför enligt ett

införas i RF.
målsättning skapaflera gånger vårvi framhållitSom är ettatt

företagets juridis-redovisningför företagensenhetligt oavsettsystem
reglernasgäller bådestorlek och verksamhetsart. Dettaka form,

måsteinnehåll. Starkamateriellaformella och deras argumentstatus
Finansinspek-innebärför ordningdärför åberopaskunna attsomen

medanföretags redovisningföreskrifter för vissafår utfärdationen
allmänhet.beträffande företag isaknasmotsvarande bemyndigande
möjligtså det blirändrasnaturligtvis RFEn lösning är attattatt

föreskrifter hela redovisnings-utfärda bindandedelegera rätten att
området.

dynamiskt områdeochföreskriftsmakt på så nyansriktEn ett som
någonintevår meningredovisning förefaller enligtföretagens vara

svårligen undvikassituationerlösning. udda kanlämplig I att en
resultat. Detolämpligtföreskrift leder tilltillämpningdirekt ettenav
till mycketskulle ledaföreskriftsmaktdärför befaraskan att en

ochantal alternativförsedda medföreskrifterallmänt hållna ett stort
sigkanleder till det knappastanfördaundantag. Det att vareanses

myndighet tillerkännsstatligändamålsenligtlämpligt eller att en
iföretag allmän-redovisningsomrâdet vad gällerföreskriftsmakt

sektornfinansiellaåterstår därmed den ärfrågahet. Den är omsom
bin-föreligger behovdetta områdespeciell det justså ettatt av

myndighetsföreskrifter.dande
upplys-in debefogenheter begäraFinansinspektionen har attstora

sin tillsynutförainspektionen skall kunnaförningar behövs attsom
enligtFinansinspektionenVidare fårfinansiella företagen.deöver
vilkaföreskrifter reglerarbemyndiganden meddelasärskilda som

harsidan häravavsnitt 4.1.4. Vidlämnasuppgifter skall sesom
verkställighetsföreskrifter ochmöjlighetinspektionen att genom

finansiella företagen. Ii depåverka redovisningenrådallmänna
tyngdallmänna råd hatorde sådanapraktiken nära somsammanog

företag konsekventföreskrift. Ett rättabindande vägrar attsomen
olämpligtnormaltallmänna råd utövaefter inspektionenssig är att

utfärdaBefogenhetenförbehålls företaget.verksamhetsådan attsom
betydelseavgörandenågondärför inte haföreskrifter tordebindande
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för efterlevnaden det allmännas kompletterande norrngivning. Tillav
detta kommer det förhållandet och myndighet bådeatt att en samma
utfärdar för viss verksamhet och tillsynutövar övernormer atten

följs kan inge betänkligheter, i fall harvartnormerna om normerna
formen bindande föreskrifter.av

dettaI sammanhang uppkommer frågan vilka effekter upphävan-ett
de Finansinspektionens föreskriftsmakt skulle få möjligheternaav

i enlighet med Sveriges internationella åtaganden införliva EG:satt
redovisningsdirektiv för kreditinstitut och värdepappersbolag samt
försäkringsföretag i den svenska rättsordningen. Såvitt vi kan bedöma
uppkommer inga problem i detta hänseende. Samtliga tvingande
direktivföreskrifter, har införlivats föreskrifter frånsom genom
Finansinspektionen, nämligen sådan karaktär de ärattsynes vara av

hänföra till verkställighetsföreskrifter. föreskriftsmaktEn föratt
Finansinspektionen vidare omfattning utfärda verk-än rätt attav en
ställighetsföreskrifter förefaller därför sakna betydelse vad gäller den
svenska anpassningen till EG:s redovisningsregler på det finansiella
området.

Sammanfattningsvis föreslår vi de bemyndiganden finns påatt som
skilda håll lagstiftningeni och innebär regeringen eller, efterattsom
dess bemyndigande, Finansinspektionen får utfärda föreskrifter om
de finansiella företagens löpande bokföring och offentliga redovisning
upphävs. påverkarDetta inte möjligheterna för regeringen liksomatt
hittills bemyndiga Finansinspektionen utfärda verkställighetsföre-att
skrifter på redovisningsområdet. Vidare har inspektionen möjligheter

utfärda allmänna råd i redovisningsfrâgor. Behovet för inspektio-att
allmänna råd torde dock, framgår följande,detatt utnen ge som av

bli tämligen begränsat.
ÅRKFFFinansinspektionen har enligt 7 § möjlighet utfärda frånatt

BFL avvikande föreskrifter redovisningen i understödsföreningar.om
Eftersom verkställighetsföreskrifter fårinte tillföra lagstiftningen
något väsentligt se avsnitt 1.6 det uteslutet be-ärnytt att ettge
mydigande detta slag enligt vår mening endast kanav som avse-

utfärda verkställighetsföreskrifter denrätten omfattning haratt som-
gjorts i förordningen. Bestämmelsen måste därför upphävas.

Vi vill i detta sammanhang hänvisa till förslaget utökadeäven om
möjligheter ingripa företag bryter pågällande regleratt mot motsom
redovisningsomrädet vidare avsnittse 4.2.3.

Vilket statligt skall för normgivningenorgan svara

Som påpekats flera gånger har vi målsättning åstadkommaattsom
enhetlighet på redovisningsområdet. En viktig aspekt i denna strävan
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för olikaregelsystemet så långt möjligt skallär gemensamtatt vara
normgivningföretag. det gäller den kompletterande sker iNär som

därför principiellt mindre lämp-form allmänna råd det settsynesav
utfärdar råd för de finansiellaligt Finansinspektionen sådanaatt

förföretagens redovisning medan BFN utfärdar motsvarande normer
företag allmänhet. omständigheten Finansinspektionen hari Den att

uppgift verka för stabilitet och sundhet i det finansiellatill syste-att
nödvändighet de finansiella företagensmedför inte medmet att

speciella regler. in-externredovisning måste enligt Denupprättas
för fullgöra sinaformation Finansinspektionen behöver attsom

sidan externredovisningen. Det kanuppgifter kan inhämtas vid av
syftet med de finansiella företagensdärför inte med fog hävdas att

beträffande årsredovis-årsredovisningar avviker från det gällersom
ningar för företag i allmänhet.

enhetligt regelverk på redovis-Ytterligare skäl talar för ettsom
tjänsteföretagindustriföretag ochningsområdet traditionellaär att

omfattning be-finansiella i alltmer ökandeutanför den sektorn en
förknippadesslag tidigaredriver finansiell verksamhet detav som

före-tillsyn. Detsådana företag står under inspektionensmed som
industriföretagbåde ochkommer också koncerner består avsom

finansiella företag.
mellannormgivningenNågra sakliga skäl för uppdelning aven

svåra finna. Tvärtom talarFinansinspektionen och BFN såledesär att
inspektionens ochför samordninginte minst effektivitetsskäl aven
sådan samordningredovisningsområdet. Ennämndens resurser

åstadkomma redovisningsnormerökar möjligheterna äratt som en-
för samtliga företag.hetliga

börbeskrivits det föregåendesådan samordning iEn genom-som
Finansinspektio-myndighet BFN ellerföras så endasätt att en -

normgivningenför den statligadet övergripande ansvaretnen ges-
vikt fästas vidbörredovisningsområdet. det sammanhangetI stor

tillsynsmyndighet för deförhållandet Finansinspektionendet äratt en
tillnaturligen ledaföretagen. funktion kanfinansiella Denna att
företaginriktar sig på sådananormgivningsverksarnhetinspektionens

tillsynsändamål.förtillgodose sitt informationsbehovoch på egetatt
uppgift för Finansinspek-vidare främmandeDet framstår som en

bokföringföretagens löpandetionen hantera frågor rör t.ex.att som
bokslutsfrågorarkivering räkenskapshandlingaroch ärsamt somav

talarför små medelstora företag. Vadspecifika och mot attsagtsnu
normgivningen påför den kompletterande, statligalägga ansvaret

i riktningYtterligare skäl talarFinansinspektionen. är,sammasom
ochmindre lämpligttidigare, det framståranförts attatt ensomsom

efterlevnadenövervakarmyndighet både utfärdar ochsamma normer
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dem. antyddaNu problem inte förknippade medär sättav samma
BFN nonngivare. dennaDet bakgrund lämpligastmot attsom synes

till statligt i redovisningsfrågor.BFN utses expertorgan
Vårt förslag BFN till central myndighet för kom-göraatt statens

pletterande norrngivning redovisningsområdet innebär BFN:satt
kommer omfatta det finansiella området. I två fallävenattansvar

kan det dock enligt vår mening anföras förgoda skål dennaatt norrn-
givning ligger kvar hos Finansinspektionen. första förefallerFör det
det ändamålsenligt Finansinspektionen framtideni harävenmest att

för sådan kompletterande norrngivning sker i fonnansvaret som av
verkställighetsföreskrifter till de två årsredovisningslagarspeciella

redovisningen i finansiella företag.reglerar För det andra börsom
inspektionen, med den särskilda sakkunskap finns där, lämpligensom

för sådana allmänna råd behandlar redovisningsreglersvara som som
uteslutande motiverade de finansiella företagens Slut-är särart.av
ligen finns det inget hindrar Finansinspektionen deltar iävenattsom
utvecklingen de finansiella företagens redovisning attav genom

önskemålframställa till BFN redovisningsrekommendationer påom
skilda områden.

Vi har i det föregående endast berört BFN:s och Finansinspektio-
respektive roller norrngivare på redovisningsområdet. Inens som

får emellertid inte Riksrevi-sammanhanget glömmas bort ävenatt
område, låtsionsverket bedriver norrngivningsarbete på detta attvara

inriktar sig redovisningen i statligadenna verksamhet primärt
affärsdrivande Många redovisningsfrågormyndigheter och verk. är

den offentligaemellertid likartade inom den privata sektorn och inom
finnsbör enligt vårt också likartad lösning. Detoch synsätt ges en

redovisningsfrågautgångsläget ingen anledning visssåledes i att en
olika lösningar beroende den redovisnings-skall eller bör omges

statlig myndighet eller aktiebolag. Enligt vårskyldige är ett me-en
Riksrevisionsverket enbart befatta sig med sådanning bör norm-

iredovisningsfrågor uteslutande uppkommergivning som avser som
offentlig eller det finns goda skälverksamhet att annansom ge en

gäller företag inom den privata sfären. I övrigtlösning denän som
norrngivningsarbete bedrivs och Redovisnings-bör det BFNsom av

få genomslag inom den offentliga sektorn.rådet i princip även
bakgrund det anförda föreslår vi sammanfattningsvisMot attav

på redovisningsområdet så långt möjligt koncentrerasstatens resurser
bör ske på så del Finansinspektionenstill BFN. Detta sätt att en av

Finansinspektio-redovisningsområdet förs till BFN.överresurser
redovisningsenhet sysselsätter för närvarande totalt elva perso-nens

övriga sjufyra arbetar för BFN:s räkning. Av ärpersonerner varav
Om enhetensenhetschef, fem handläggare och sekreterare.enen
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normgivningsarbete framtideni huvudsakligen begränsas till att
utarbeta verkställighetsföreskrifter och, i viss mindre omfattning,
allmänna råd bör antalet anställda kunna reduceras något. På mot-
svarande finns det enligt vår mening skälsätt be-övervägaatt att

Riksrevisionsverkets norrngivandegränsa verksamhet på redovis-
ningområdet och flytta del verkets påöver dettaen av resurser om-
råde till BFN.

Vi har tidigare framhållit på redovisningsområdetatt statens ansvar
bör omfatta samtliga företag deras juridiska form aktiebolag,oavsett
ekonomiska föreningar, handelsbolag, enskilda näringsidkare etc.
och verksamhet industriföretag, bank, försäkringsföretagart av

Vidare bör samtligaetc.. företag inom viss kategori, bådet.ex.en
publika och privata aktiebolag, omfattas. Någon formell begränsning

BFN:s ansvarsområde med utgångspunkt i juridisk form, storlekav
företag eller verksamhet bör med andra ord inte före-artav av

skrivas.
Som tidigare avsnitt 3.2.5 utgår frånvi privataantytts ävenatt

i första hand Redovisningsrådet, kommer verksammaattorgan, vara
normgivare redovisningsområdet. Vi har i det sammanhangetsom

uttalat lämplig arbetsfördelning mellan BFN och Redovisnings-att en
rådet bör leda till eventuell prövning från BFN sidaatt en :s av en av
rådet utfärdad rekommendation bör kunna inskränka sig till en ren
laglighetsprövning. BFN bör alltså i allmänhet ställa sig bakom
rådets rekommendationer och endast i de undantagsfall då rekom-en
mendation från rådet beñnns stå i strid med lagstiftningen markera en

uppfattning. I övrigt bör BFN:s normgivningsverksamhetannan
det publika området kunna begränsas till initiera rådet utfärdaatt att
rekommendationer på önskvärda områden.

Redovisningsrådets verksamhet påpekats i fleraär som samman-
hang inriktad de publika företagens års- och koncernredovis-
ningar. Någon begränsning i övrigt vad gäller rådets verksamhet
finns inte för närvarande. Detta innebär rådets rekommendationeratt
i princip omfattar företag inom finansielladen sektorn.även I prakti-
ken har också de finansiella företagen i väsentliga hänseenden an-

sig till såväl rådets rekommendationer Finansinspektio-passat som
redovisningsföreskrifter.nens

ochI med vårt förslag begränsa Finansinspektionens normgiv-att
ningsuppgifter det finansiella området uppkommer frågan vilket

i praktiken skall stå för den kompletterande normgiv-organ som
ningen såvitt gäller de finansiella företagen. Enligt vår mening talar
framför allt intresset enhetlighet på redovisningsområdet för attav
BFN, på gäller publika industriföretag,sätt avstårt.ex.samma som
från själv utarbeta kompletterande normgivning för banker ochatt
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Även Redovis-hosbör ligganormgivningdennaförsäkringsföretag.
i dagslägetredanrådetsförutsätterningsrådet. Detta att somresurser,

förstaiankommerväsentligt. Detotillräckliga, ökasframstår som
ställ-finansiärermed övrigasamrådistiftarna tadehand atttre

därförläggeroch vifinansierasskallverksamhetrådetshurning till
del.i dennaförslagnågotinte fram

haBFN bör över-anmärkasskull måtydlighetensFör att samma
förredovisningföretagensfinansielladeförgripande somansvar

avstår frånanledningnågonrådet attallmänhet. Omföretag i av
finansi-deförangelägetirekommendationer ärämneutfärda ett som

rådallmännadeexempelvis självBFNkanella företagen ut somge
erforderliga.nämnden anser

framtidaBFN:still fråganavsnitt 4.2.4iåterkommerVi orga-om
nisation.
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4 Sanktioner

Gällandel rätt

4. Bokföringsbrott1.1

Bokföringslagen BFL innehåller inte någon bestämmelse påföljdom
vid åsidosättande bokföringsskyldighet. Orsaken enligt för-ärav
arbetena till BFL lagen i tillfredsställande utsträckning sanktio-äratt

föreskrifternanerad i brottsbalken och skattebrottslagenBrBgenom
SkBrL.

uppståtligenDen eller oaktsamhet åsidosätter bok-som av grov
föringsskyldighet enligt BFL, underlåta bokföra affärs-att attgenom
händelser eller bevara räkenskapsmaterial eller lämnaattgenom
oriktiga uppgifter i bokföringen eller på döms enligt 11sätt,annat

Ävenkap. § för bokföringsbrott.5 BrB den åsidosätter bok-som
föringsskyldighet enligt stiftelselagen SL eller lagen 1967:531 om
tryggande pensionsutfästelse kan ådra sig för bok-av m.m. ansvar
föringsbrott. Att observera den offentliga redovisningen ârs- lär att
redovisning, koncernredovisning och delårsrapport inte omfattas av v
straffbestämmelsen. Oriktiga uppgiftereller vilseledande i sådana

medförahandlingar kan dock för svindleri eller be-t.ex.ansvar
drägeri.

bokföringsbrottMed inte bara sådana fall då bokföringsskyl-avses
digheten åsidosätts positiv åtgärd den bok-ävenutangenom en
föringsskyldiges underlåtenhet erforderliga registreringar igöraatt
räkenskaperna eller arkivera räkenskapsmaterial omfattas. Ansvaratt
för bokföringsbrott inträder emellertid inte vid varje âsidosättande av
bokföringsskyldigheten straffbarheten fallhar begränsats till deutan
där rörelsens förlopp, ekonomiska iresultat eller ställning inte kan
huvudsak bedömas med ledning bokföringen. Sådana fel ellerav
ofullkomligheter i bokföringen har karaktär ord-närmastsom av
ningsfel liksom tekniska beskaffenhetbrister inte sådan deår attav
föranleder Förekomsten mängd fel kan docksmärreansvar. av en -

och dem inte sådan det bör föranledaäven ärvart ett art attom av av
straffansvar leda till bokföringens värde förringas i sådan gradatt-

förutsättningarna för föreligger.att ansvar
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kapitlet brott borgenä-återfinns iStraffbestämmelsen, motomsom
bokföringsskyldige skall hanågot krav denuppställer inte attrer,

syfte generellttill någon bestämmelsensstått i skuld är attutan
tillförlitlig bokföringkorrekt och prop.främja intresset av en

brottet alltidpraktiken aktualiseras dock1981/82:85 83. I nästans.
obestånd.bokföringsskyldige kommitefter dendet att

eller,fängelse i högst två årför bokföringsbrottPåföljden är om
Är i lägstpåföljden fängelsebrottetbrottet ringa, böter. ärär grovt
fyra år.månader och högstsex

brottsligingå led iBokföringsbrott kan gär-även ett annansom
vid bedrägeri 9bokföring kan förekommaning. Vilseledande t.ex.

förskingring 10 kap. §kap. 9 § lkap. svindleri 9 BrB,1 § BrB,
och oredlighethuvudman 10 kap. 5 § BrBtrolöshetBrB, motmot

borgenärer kap. 1 § BrB.ll

Borgenärsbrottsutredningen

sanktionerabokföringsbrott avseddi BrBBestämmelsen är attom
skyldighetenbokföring ochbåde skyldigheten föra löpande attatt

skyldigheter harmellan dessaårsbokslut. Distinktionenupprätta
Även föra löpande bok-skyldighetenemellertid betydelse. när att

mednämligen ofta enbartföring fullgjorts korrekt gällerhar att man
ekonomiska resultat ellerbedöma rörelsensledning denna inte kanav
normalt endast i mindrekan själva bokslutetställning och omvänt

rörelsens förlopp. förefallerutsträckning upplysning Det somomge
praxis gäller tillämpningen bestäm-i domstolarnas vad avom man

löpande bok-bokföringsbrott ofta sammanblandar denmelsen om
förtydligande syfte föreslår därför Borge-föringen och bokslutet. I

Borgenärsbrotten SOUnärsbrottsutredningen i sitt slutbetänkande
bokföringsbrottuppdelning mellan sådana1996:30 görsatt somen

bokföringen sådanainnebär åsidosättande den löpande och somav
ff.1996:30 130har avseende själva bokslutet vidare SOUse s.

4. Skattebrott1

skattebedrägeri

frågan för skattebedrägeri. Brottetl 2 § SkBrL regleras om ansvar
första stycket,förekommer i varianter nämligen aktivt brotttre

medandra stycket skattebedrägeri i sambandpassivt brott samt
förenklad självdeklaration tredje stycket. Med aktivt skattebedrägeri

uppgiftuppsåtligen lämnar oriktig tillden skattskyldigeattavses
passivabeslut eller avgift.ledning för myndighets skatt Detom

underlåter självdeklara-brottet innebär den skattskyldige attatt avge



Sanktioner 199SOU 1996: 157

formen skatte-jämförlig handling. Den tredjetion eller därmed av
samråd medskattskyldiges arbetsgivare ibedrägeri innebär denatt

skattemyndig-felaktig kontrolluppgift tillden skattskyldige lämnar en
gärningenför samtliga brottsvarianterheten. Gemensamt är atttre

avgift påförs ellermedför skatt eller inteeller underlåtenheten att
påförs med för lågt belopp.

för skattebedrägeri fängelse i högst två år. Om brottetPåföljden är
för skatteförseelse till böter. Om å andraringa döms enligt 3 §är

enligt för skattebedrägeri tillsidan brottet döms 4 §är grovtgrovt
år. Vid bedömandetfängelse i lägst månader och högstsex sex av

särskiltbrott skall skattebedrägeri skallett grovtsomom anses
eljest varitbeaktas det mycket betydande belopp ellerrört avom

synnerligen farlig art.

Försvårande skattekontrollav

kan den uppsåtligen eller oaktsamhetEnligt 10 § SkBrL grovsom av
bolçföringsskyldighet föra ochåsidosätter eller sådan skyldighet att

uppgiftsskyldiga ochräkenskaper föreskrivs för vissabevara som
allvarligt försvårar myndighets kontrollverksamhet viddärigenom

avgift, för försvårandeberäkning eller uppbörd skatt eller dömasav
skattekontroll. Bestämmelsen har vidare tillämpningsområde änettav

bokföringsbrott i BrB eftersom den kriminaliserarbestämmelsen om
sådana skyldigheter föra och bevara räkenskaperåsidosättande attav

följer andra författningar såsom jordbruksbok-BFLänsom av
föringslagen JBFL och olika punktskatteförfattningar. Vidare om-

bokföringenfattar bestämmelsen sådana manipulationer med som
allvarligt försvårar taxeringsmyndigheternas kontrollverksamhet men

gångändå inte betydelse för bedömningen rörelsensär avsom av
och ställning.

fängelse iPåföljden för försvårande skattekontroll böter ellerärav
månadertvå år fängelse i lägsthögst eller, brottet är grovt, sexom

och högst fyra år. ringa fall skall inte dömas tillI ansvar.

års1993 skattebrottsutredning

Översynårs föreslår i sitt delbetänkande1993 skattebrottsutredning
brottet skattebedrägeriskattebrottslagen SOU 1995:10 att om-av

farebrott, dvs. detrubriceras till skattebrott och utformas ettsom
all-fara för skall undandras deträcker det föreligger skattattatt

skattskyl-eller återbetalas till deneller felaktigt tillgodoräknasmänna
oriktigfullbordasdige för skall utdömas. Brottet näratt enansvar
förtidpunktenuppgift till Skattemyndigheten ellerlämnas när att

fullgjorts.skyldighetenföreskriven uppgift inträderlämna attutanen
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brott skall bedömas skattebrott föreslårFör att ett grovt ut-som
redningen hänsyn särskilt skall till gärningsmannen iatt tas storom
omfattning begagnat falska handlingar eller vilseledande bokföring
eller förfarandet ingått led i brottslighet utövasettom som en som
systematiskt eller i omfattning. Genom dessa kompletteringarstörre

lagtexten utredningen hållna kvalifikations-den allmäntattav anser
grunden brottet varit synnerligen farlig kan utgå.att artav

Skattebrottsutredningen föreslår försvårandebrottetäven att av
skattekontroll utformas farebrott, dvs. det räcker med detett attsom
föreligger fara för myndighetens kontrollverksamhet allvarligtatt
försvåras för skall inträda. Fördelen med omkonstrueraatt attansvar

effektbrott farebrottbrottet från till det därigenom blirärett ett att
lättare fastställa brottets fullbordanstidpunkt.att

Skattebrottsutredningens förslag har i nämnda delar lett tillnu
ikraftträdandelagstiftning med den juli 1996 SFS 1996:658,1 prop.

1995/96:170, JuU 23.

Förhållandet bokföringsbrottmellan och skattebrott

Det vanligt vilseledande bokföring förekommer i situationerär att
förarbetenaaktualiserar för skattebedrägeri. I till SkBrLsom ansvar

anförs exempel på skattebedrägeri bör bedömasnär ettsom som
fallet gärningsmannen falsk handling vilse-det elleranväntgrovt att

ledande bokföring. förUttalandet kan tolkas bok-attsom ansvar
föringsbrott inte bör utdömas för skattebedrägerigrovtom ansvar
föreligger. sådan tolkning förhållandet straff-För talar det atten
skalan för skattebedrägeri förden gällerär strängare ängrovt som
bokföringsbrott. å skattebedrägerietOm andra sidan inte bedöms som

den vilseledande bokföringen bör för bokförings-grovt trots ansvar
brott kunna utdömas i brottskonkurrens med skattebedrägeriet. I detta
fall sammanfaller nämligen straffskalorna för bådade brotten.

Skattebrottsutredningen anför i anslutning till sitt förslag om ny
utformning kvaliñkationsgrunderna för brott bedömanär ärett attav

förfalskningsbrott normalt torde konsumeras detgrovt att ettsom av
skattebrottet. Om förfalskningsbrottet bedömaäven är attgrova som
bör däremot utdömas för båda brotten. Motsvarandegrovt ansvar

förs inte beträffande konkurrensen mellan bokförings-resonemang
brott och skattebrott. skall dock maximistraffetDetgrovt noteras att
för urkundsförfalskning fängelse år, föri två dvs. detsammaär som
normalt bokföringsbrott medan urkundsförfalskning kangrov
medföra fängelse i högst år, dvs. detsamma för skatte-grovtsex som
brott enligt utredningens förslag.

Bestämmelsen försvårande skattekontroll subsidiär iärom av
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detdärstyckettredje§10framgårDettatill BrB.förhållande av
kangärningenförinträderinteföreskrivs ansvaromatt ansvar

dennaföreslårskattebrottsutredningårs att1993enligt BrB.ådömas
BrBtillförhållandeisubsidiaritetensåändraskonkurrensregel att

SkBrLenligtallvarligarebedömagärningen ärupphävs att somom
intehardeldennaiförslagSkattebrottsutredningensBrB.enligtän

10 §harskattebrottslageniändringGenomlagstiftning.tilllett en
där-brottskonkurrens ärreglerVanligaupphävts.styckettredje om

131.1995/96:l7Otillämpliga prop.med s.

årsredovisningslagenfrånvidSanktioner4.1.3 avsteg

Årsredovisningslagen

ÅRL bestämmelseÅrsredovisningslagen någoninteinnehåller om
koncern-årsredovisning,reglernaåsidosättandevidpåföljd omav
vadtillförhållandeiEndelårsrapportering. somochredovisning

föri ochkanhandlingardessaskärptbokföringenförgäller syn
bokföringen ärtillihandlingardessamed motsatsmotiverassig att

offentliga.
straffbe-särskildnågoninnehöllABLaktiebolagslagenhellerInte

medlikhetIredovisning.bolagenstillanknytningmedstämmelse
avsaknadenmotiveradesi BFLbokföringsreglerna avgällervad som

be-överträdelsermedi ABLstraffbestämrnelse att avsärskilden
sanktione-gradtillräckligårsredovisning ibl.a. varstämmelserna om

5741975:103i BrB prop.bestämmelsernavissa s.rade avgenom
bestämmelsernatill ABLförarbetenai omerinradesVidare om

tilllegatårsredovisningoriktigfalli deåterbetalningsskyldighet en
skadeståndstalanväcka motmöjlighetenutdelning attförgrund samt

redovisatsåtgärdellerbeslutgrundpåstyrelseledamot sombl.a. av
575.årsredovisningen aioriktigtellerofullständigt s.prop.

ÅRL:s regleraktualiseraskani BrBstraffbestämmelser omDe som
åsidosättsdelårsrapportochkoncernredovisningårsredovisning,om

huvudmantrolöshetförskingring,bedrägeri, motbl.a. brottenavser
åsidosättan-intedäremot etttidigare nämntssvindleri. Somoch anses

bokföringsbrott.innebärakunnareglerdessade av
ÅRL sända intidvissinomaktiebolagskall3 §kap.Enligt 8

registreringsverketochtill Patent-årsredovisningshandlingarna
skyldig-dennafullgöravitevidbolagetföreläggakan attPRV som

handlingarna ärinsändadefullgjordinteSkyldighetenhet. omanses
direktörverkställandeföreläggadärförkanPRVbristfälliga.alltför

redovisningshandlingarna,ibristeravhjälpastyrelseledamoteller att
Detspecificeringsbestämmelser.iakttagit lagensintebolagett.ex. om
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dock inteär meningen PRV skall göra detaljgranskningatt en av
varje insänd årsredovisning.

Aktiebolagskommittén

Aktiebolagskommittén föreslår i sitt delbetänkande Aktiebolagets
organisation SOU 1995:44 särskild anmälningsplikt för reviso-en

avseende brott denne uppdagat underrerna sitt gransknings-som
arbete. En revisor riktat anmärkning förhållande i revi-som mot ett
sionsberättelsen och dessutom har anledning detta för-att anta att
hållande dels brottutgör eller led iett brott, dels innebärett ett
väsentlig skada eller fara för sådan skada skall enligt förslaget vara
skyldig underrätta åklagaren detta.att Underrättelseskyldighetenom
förutsätter för det första gärningen denäratt den skallart attav
anmärkas i revisionsberättelsen. Det alltså frågaär förhållandenom

slag kan upptäckas inomett för revisornsav sedvanligasom ramen
granskningsarbete. Det kan vidare bara bli tal misstanke brottom om

begåtts styrelseledamot eller verkställande dirketör.som Förav det
andra krävs revisorn faktiskt har anmärktatt den ifrågavarandemot
gärningen i revisionsberättelsen eller i enligt bestämmelserna i 10en
kap. 10 § avgiven anmälan. För det tredje krävs revisorn finneratt

det anmärkta förhållandetatt vållat väsentlig skada eller innebär fara
för sådan skada. SOU 1995:44 233 f.s.

Aktiebolagskommitténs förslag förär närvarande föremål för
beredning inom Justitiedepartementet. Eventuell lagstiftning beräknas
ske tidigast under våren 1997.

Lagen börs- och clearingverksamhetom

För aktiebolag fondpapper inregistreradeär eller noterade vidvars
Stockholms ÄRLFondbörs gäller bestämmelsernautöver i även
lagen 1992:543 börs- och clearingverksamhet börslagen.om

kap.Enligt 5 4 § nämnda lag skall börsen besluta avregistreringom
bolags fondpapper från börsensett A-lista bl.a.av bolaget allvar-om

ligt åsidosatt sina förpliktelser enligt lag eller någon författ-annan
ning. Avregistrering skall dock inte ske det olämpligtär frånom
allmän synpunkt. Motsvarande bestämmelse saknas för bolag vars
fondpapper är noterade på OTC-listan eller O-listan. Allvarliga
överträdelser ÄRLBFL och redovisningsreglernat.ex. iav kan
således resultera i bolagets fondpapperatt avregistreras från börsen
se vidare avsnitt 4.1.5. Börsens avregistreringsbeslut inteär över-
klagbart den missnöjdär med sådant beslutmen kan enligtsom ett
12 kap. 2 § börslagen väcka talan börsen vid allmän domstolmot
inom månader från den dag beslutettre meddelades.
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företagfinansiellaförreglerSärskilda4.1.4

befogenhet attförfattningarskildai gettsharFinansinspektionen
dessatillsyninspektionensunderstår omföretagingripa mot som
följerNedanverksamhet.för derasgällerreglerdebryter mot som

bestämmelser.dessagenomgångkortfattad aven

Banker

medlemsbanker.ochsparbankerbankaktiebolag,bankerMed avses
finnsorganisationderasochbildasbankerhurBestämmelser omom

1987:619sparbankslagen samt1987:618,bankaktiebolagslageni
olikadeförSådanamedlemsbanker. tre1995:1570lagen om

rörelsedenbl.a.bestämmelserbanker omformerna gemensammaav
BRL.bankrörelselagenifinnsbedrivafårbanken

Finans-tillsynunderbankernastårBRL§ avkap. 17Enligt
inspektionenför attbl.a.innefattar rättTillsyneninspektionen. en

lämnaskallbankupplysningarvilkaföreskriftermeddela som enom
bank-6stycketförsta§56ochBRL§ 12kap.7inspektionen,till

1987:647.rörelseförordningen
någonellerBRLstriderbeslutfattat mot t.ex.bank harOm somen

före-ellerverksamhetbankens motreglerarförfattning somannan
Finans-fårförfattningsådanstödmedmeddelatsskrift avsom

beslutet.verkställighetförbjuda§15kap.7enligt avinspektionen
bankenförelägga attinspektionenfårverkställtsredanbeslutetHar

reglerarförfattningSådanmöjligt.det somärrättelse annangöra om
kreditinstitutiårsredovisninglagenverksamhet ärbankens t.ex. om

ÅRKL. föreskriftersådanaVidare omvärdepappersbolagoch avses
årsredovisningochårsbokslutbokföring, somlöpandebankernas

ÅRKL 4 §och5 §kap.stöd 1medmeddelarFinansinspektionen av
värdepappersbolagkreditinstitut,iårsredovisningförordningenl om

ÅRKFF.försäkringsföretagoch
oktrojbanksskallBRLstycket 5första§16kap. enEnligt 7

ÖverträdabankenFinansinspektionen att enåterkallas genomomav
sigvisatsätteller§15kap. annati 7bestämmelse avsessom

bankEnoktrojenverksamhetsådan avser.olämplig utöva somatt
4 §10 kap.likvidation,iträdamåsteåterkalladoktrojsinfårsom

stycket lförsta§26 kap.bankaktiebolagslagen,stycket lförsta
medlems-2 lagenstycketförsta§49 kap. omsparbankslagen samt

åter-förställetiinspektionen attfårtillräckligtdetOmbanker. är
ÅRKLöverträdelserAllvarligavarning.meddelaoktrojen avkalla

isåledestorderedovisningföreskrifterFinansinspektionenseller om
dennabankenochförverkasoktrojenmedföra avhand kunnasista att

likvidation.itvingasanledning
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Kreditmarknadsbolag

Ett kreditmarknadsbolag enligtär 1 kap. 1 § 2 lagen 1992:1610 om
kreditmarknadsbolag svenskt aktiebolagett fått tillståndsom av
Finansinspektionen driva finansieringsverksamhet.att

Kreditmarknadsbolagen står under tillsyn Finansinspektionen, 5av
kap. 1 § första stycket. Som led i denna tillsyn fårett inspektionen
på gällersätt beträffande bankersamma meddela föreskriftersom om
vilka upplysningar bolagen skall lämna till inspektionen, kap.som 5
2 § första stycket 1 lagen kreditmarknadsbolag och §1 för-5om
ordningen 1993:1586 kreditmarknadsbolag.om

Om kreditmarknadsbolag har fattatett beslut strider mot t.ex.som
lagen kreditmarknadsbolag eller någon författningom annan som
reglerar bolagets verksamhet eller föreskrift meddelatsmot medsom
stöd sådan författning får Finansinspektionen enligtav 5 kap. 16 §
förbjuda verkställighet beslutet. Har beslutet redan verkställts fårav
inspektionen förelägga bolaget göra rättelse detatt möjligt.ärom
Sådan författning reglerar bolagets verksamhetannan som är t.ex.
ÅRKL, jfr 2 kap. 7 § tredje stycket lagen kreditmarknadsbolag.om
Vidare sådana föreskrifter värdepappersbolagensavses löpandeom
bokföring, årsbokslut och årsredovisning Finansinspektionensom

ÅRKLmeddelar ÅRKFF.med stöd kap.1 5 § och 4 §av
Enligt 5 kap. 17 § första stycket 3 skall tillstånd driva finan-ett att

sieringsverksarnhet återkallas Finansinspektionen bolagetav om
överträda bestämmelseattgenom i 5 kap. 16 § elleren påsom avses
visat sigsätt olämpligt sådanannan utöva rörelseatt tillståndetsom

Om det tillräckligtär får inspektionen iavser. stället för återkallaatt
tillståndet meddela varning. En återkallelse tillståndet innebär inteav

bolaget måste likviderasatt det kan fortsättautan driva ickeatt annan
tillståndspliktig verksamhet. Allvarliga överträdelser redovisnings-av

ÅRKLreglerna i eller Finansinspektionens föreskrifter redovis-om
ning kan således resultera i kreditmarknadsbolagetatt tvingas upp-
höra med sin tillståndspliktiga finansieringsverksamhet.

Värdepappersbolag

Med värdepappersbolag enligt l kap. 2 § 2 lagen 1991:981menas
värdepappersrörelse svenskt aktiebolagom ett fått tillståndsom av

Finansinspektionen driva värdepappersrörelse.att
Värdepappersbolag står under tillsyn Finansinspektionen, 6 kap.av

1 Som led i denna tillsyn fårett inspektionen sättsamma som
gäller beträffande banker och kreditmarknadsbolag meddela före-
skrifter vilka upplysningar bolagen skall lärrmaom till inspektio-som

6 kap. 2 § lagen1 värdepappersrörelsenen, och §1 11 förord-om



205Sanktioner1571996:SOU

värdepappersmarkna-tjänsterochhandel1991:1007ningen om
den.

lagenstriderbeslutfattat motharvärdepappersbolag somOm ett
reglerarförfattningnågonellervärdepappersrörelse somannanom
stödmedmeddelatsföreskrifteller avverksamhet motbolagets som

kap.6enligtFinansinspektionenfårvärdepappersrörelselagen om
verkställtsredanbeslutetHarbeslutet.verkställighetförbjuda§7 av

möjligt.deträttelse ärbanken göraförelägga attinspektionen omfår
verksamhet ärbolagets t.ex.reglerarförfattningSådan somannan

värdepappersbolagensÅRKL. föreskriftersådanaVidare omavses
Finansinspek-årsredovisningochårsbokslutbokföring, somlöpande

ÅRKFF.ÅRKL §och 4§kap. 5stöd 1medmeddelartionen av
värdepappersrörelselagenstycket 1första§96 kap.Enligt om

Finans-återkallasvärdepappersrörelsedrivatillstånd avskall attett
föreskriftelleröverträda lagenbolaget attinspektionen genomom

olämp-sigvisatpå sättellerstöd lagenmedmeddelats armanavsom
tillräck-detOm ärtillståndetrörelsesådan avser.ligt utöva somatt
meddelatillståndetåterkallaförställetiinspektionen attfårligt

måstebolagetinteinnebärtillståndet attåterkallelseEnvarning. av
tillståndspliktigickedrivafortsättakandet attlikvideras annanutan

verksamhet.

ochmarknadsplatserauktoriseradeBör-ser,
clearingorganisationer

fåttföretagbörsmedbörslagen ett§ som4kap.Enligt 1 avses
åstadkommatillsyftarverksamhet attdrivaauktorisation att som
medlemmarmellanfinansiella instrumentmedhandelregelbunden

marknadsplatsauktoriseradMedverksamheten.tillanslutnaärsom
verksamhetdrivaauktorisationfått somattföretagett somavses

in-finansiellamedhandelregelbundenåstadkommatillsyftar att
till-fåttföretagclearingorganisationmedoch sommenasstrument
ochauktorisationFrågorclearingverksamhet.drivastånd omatt

tillståndellerAuktorisationFinansinspektionen.tillstånd prövas av
föreningarekonomiskasvenskaochaktiebolagsvenskameddelaskan

ihärfilialfrånverksamhetendriverföretagutländska ensomsamt
landet.

understårenligt lagentillståndellerauktorisationmedFöretag
dennaled iSomkap. 111 ettFinansinspektionen,tillsyn av

banker,beträffandegällersättinspektionenfårtillsyn somsamma
föreskriftermeddelavärdepappersbolagoch omkreditmarknadsbolag

kap.11inspektionen,tillskall lämnabolagenupplysningarvilka som
ochbörs-1992:561förordningen6§och 1börslagen om§ l2



206 Sanktioner SOU 1996: 157

clearingverksamhet.
Om företag har fattat beslutett strider börslagen ellermotsom

någon författning reglerar företagets verksamhet ellerannan som mot
föreskrift meddelats med stöd sådan författning får Finans-som av
inspektionen enligt 11 kap. 6 § förbjuda verkställighet beslutet.av
Har beslutet redan verkställts får inspektionen förelägga företaget att

rättelsegöra det möjligt.är Sådan författning reglerarom annan som
ÅRL.bolagets verksamhet är Vidare sådanat.ex. föreskrifteravses

företagens löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisningom som
Finansinspektionen meddelar med stöd kap.11 2 § 2 börslagenav

ochoch 1 § förordningen7 börs- clearingverksamhet.om
Enligt 11 kap. 7 § första stycket 1 börslagen skall auktorisation

eller tillstånd enligt lagen återkallas Finansinspektionen före-av om
överträda lagentaget eller föreskriftatt meddelatsgenom medsom

stöd lagen eller på visat sigsätt olämpligtannat sådanav utövaatt
verksamhet auktorisationen eller tillståndet Om detsom äravser.
tillräckligt får inspektionen i stället för återkalla tillståndet med-att
dela varning. En återkallelse tillståndet innebär inte företagetav att -

aktiebolag ellert.ex. ekonomisk föreningett måste likviderasen -
det kan fortsätta drivautan icke tillståndspliktigatt verksam-annan

het.

Hypoteksinstitut

Med hypoteksinstitut Sveriges allmänna hypoteksbank,avses
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa Svenska skepps-samt
hypotekskassan, förordningen1 § 1970:68 tillsyn hypo-överom
teksinstituten.

Stadshypotek ombildades den 1 januari 1993. Ombildningen gick
till på så stadshypoteksföreningarnasätt fusioneradesatt med stads-
hypotekskassan varvid föreningarnas tillgångar och skulder övertogs

kassan. Efter fusionen överfördes rörelsen till förav ändamåletett
bildat kreditaktiebolag, Stadshypotek AB. Detta bolag inordnades
därmed i den lagstiftning på den tiden reglerade kreditaktiebola-som

numera kreditmarknadsbolagens verksamhet.gens Lagen 1968:
576 Konungariket Sveriges stadshypotekskassa ochom stads-om
hypoteksföreningar upphävdes och lagen 1992:701ersatts av om
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa.

Landshypotek ombildades den januari1 1995. Ombildningen gick
till på så landshypoteksföreningarnasätt fusioneradesatt med en av
föreningarna bildad ekonomisk förening varvid föreningarnas till-
gångar och skulder övertogs den ekonomiska föreningen. Efterav
fusionen överfördes rörelsen till för ändamålet bildat kreditmark-ett
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all-Sveriges1970:65LagenLandshypotek AB.nadsbolag, om
ochupphävdeslandshypoteksföreningarochhypoteksbankmänna om

hypoteksbank.allmännaSveriges1994:759lagen omersattes av
1980:1097lagenreglerasskeppshypotekskassan omSvenska av

skeppshypotekskassan.Svenska
HarFinansinspektionen. etttillsynunderstårHypoteksinstituten av

reglementeellermed lagstridistårbeslutfattathypoteksinstitut som
beslutetHarbeslutet.verkställighetförbjudainspektionenfår av

institutetförstyrelsen attföreläggainspektionenfårverkställtsredan
rättelse.göra

Försäkringsbolag

ömsesidigaochförsäkringsaktiebolagförsäkringsbolagMed avses
försäkringsrörelselagenireglerasverksamhetförsäkringsbolag. Deras

iinFRL§4kap.enligt 1vidaredelasFörsäkringsbolagenFRL.
såelleruteslutandebolagvarmedlivförsäkringsbolag somavses-

vissaenligtlivförsäkringsrörelsedirektdriveruteslutandegott som
livför-återförsäkringelleri lagenbestämmelser avangivnasärskilt

skadeförsäkringsbolag.respektivesäkring - kap.1Finansinspektionen,tillsynstår underFörsäkringsbolagen av
på sättfårFinansinspektionen somFRL.stycket sammafjärde§1

siniledbörser ettkredtimarknadsbolag, etc.banker, somgäller
försäkrings-upplysningarvilka ettföreskriftermeddelatillsyn om

FRLstycketförsta§319 kap.inspektionen,tilllämnaskallbolag
1982:790.försäkringsrörelseförordningen8stycketförsta49 §och

försäkringsföre-iårsredovisninglagenfrånavvikelseVid t.ex. om
ÅRFLstödmedÅRFL meddelatsharföreskrifter aveller somtag

vidtastyrelseneller attbolagetföreläggaFinansinspektionenskall
med-föreskrifterSådanastycketförsta som§1119 kap.rättelse,

löpandeÅRFL bolagensförföreskrifterdeärstödmeddelats av
Finansinspektionenårsredovisningochårsbokslut sombokföring,
ÅRKFF.ÅRFL §och 4§5kap.stöd 1medmeddelar av

gällerbestämmelserdeåsidosättande somfallallvarligaVid avav
kon-försäkringsbolagetsförklararegeringenkanverksamhetenför
skallfallsådantIstycketåttonde§11kap.19förverkad,cession

4.stycketförsta§3kap.14likvidation,träda iförsäkringsbolaget
före-ÅRFL FinansinspektionenselleröverträdelserAllvarliga av

medföra atthand kunnai sistasåledestorderedovisningskrifter om
itvingasanledningdennabolagetochförverkaskoncessionen av

likvidation.
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Understödsföreningar

Med understödsförening förening för inbördes biståndavses en som
har till ändamål affärsmässigt drivandeatt, utan försäkringsrörel-av

meddela personförsäkring arbetslöshetsförsäkringänse, ochannan
på sådantär slutensätt den huvudsakligensom att avsedd förär

anställda i visst eller vissa företag, tillhörande viss yrkes-personer
eller medlemmar i sammanslutning med sådan intressegemen-grupp

skap samverkan föratt även personförsäkring naturlig,är 1 §en
lagen understödsföreningar UFL.om

Understödsföreningar står under tillsyn Finansinspektionen, 3 §av
UFL.

Vid avvikelse från UFL eller de författningart.ex. eller föreskrifter
gäller för verksamheten skall Finansinspektionen föreläggasom

föreningen vidta rättelse, 71 § andraatt stycket I och med 29 §att
sorrrinnehåller bestämmelser redovisning innehåller hän-om en- -

visning till BFL omfattas sistnämndaäven lag sanktionsbestärn-av
melsen. Sådana författningar och föreskrifter i Övrigt gäller försom
verksamheten bl.a. de föreskrifterär för föreningarnas löpande
bokföring, ársbokslut och årsredovisning Finansinspektionensom

ÅRKFF.meddelar med stöd 30 § tredje stycket UFL och 7 §av

4.1.5 Stockholms Fondbörs

Som framgår avsnitt 4.1.3 riskerar aktiebolag, fond-av ovan vars
inregistreradeär vid Stockholms Fondbörs, vidpapper allvarliga

överträdelser gällande redovisningslagstiftning fondpapperenav att
avregistreras från börsen, 5 kap. 4 § börslagen. Härutöver gäller
enligt börsens inregistreringskontrakt avseende bolag fond-vars-

registrerade påär A-listan respektive noteringsavtalpapper - -
avseende bolag fondpapper noteradeär på OTC-listan eller O-vars
listan specifikt sanktionssystem vidett överträdelser redovis-av-
ningslagstiftningen och god redovisningssed.

Enligt punkt 1 i bilagan till inregistreringskontraktet skall bolagets
årsredovisning upprättad i enlighet med god redovisningssed ochvara
med tillämpning associationsrättslig lagstiftning och för-av annan
fattning. Vidare föreskrivs avvikelse från Redovisningsrådetsatt
rekommendationer icke oväsentlig betydelse skall ochomnämnasav
motiveras i årsredovisningen. Motsvarande bestämmelse finns för de
noterade bolagen i noteringsavtalet.

Av bestämmelsen i kontraktet/avtalet framgår tydligt åsido-att ett
sättande god redovisningssed inte bara strider gällande lag-av mot
stiftning på redovisningsonrrådet också brottärutan kon-ett mot
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hand-dessapåföljd enligtmedföradärmed kantraktet/avtalet och
åläggsbolagetaktualiseraskan är attpåföljderDelingar. attsom

respektiveavregistrerasfondpapperbolagetsellerbetala vite av-att
från notering.förs

disciplinkommittésärskildFondbörs harStockholmsInom en
bestårKommitténpåföljdsfrågor.handläggningförinrättats avav
skallOrdförandenstyrelse.börsensfem ledamöter varautses avsom

hoshamnarärendeInnani domarvärv.erfarenlagfaren och ett
bolagetberördavarvid detutredningdisciplinkommittén görs gesen

efterdetOmanmärkningar.eventuellasigtillfälle överatt yttra
överläm-anmärkningkvarstår någonbolagetskriftväxling medsådan

Överlämnandetavgörande.fördisciplinkommitténtillärendetnas
fogas denanmälanoch tillbörschefenanmälansker avgenom en

kanerforderligtdetkommitténOmåberopas.utredning ansersom
skriftligtavfattasBeslutenkompletteras.utredningenbegäraden att

under-bolaget harbörschefen ochförst sedandockoffentliggörs,och
rättats.

noteringfrånavförasrespektiveavregistrerasbolag kanEtt om
olämp-inteoch detkontraktet/avtalet äråsidosätterallvarligtbolaget

skall haåtgärdsådanbeslutsynpunkt. Ettfrån allmänligt om en
godkäntsochdisciplinkommitténiledamöterfyraminstbiträtts avav

Åsidosätter författ-fall lag,ibolagetstyrelse.börsens annat annan
åläggabörseninregistreringskontraktet/noteringsavtalet kanellerning

årsavgifter.högst tiomotsvarandebetala vitebolaget att
2 §Enligt 12 kap.överklaga.går intebeslutFondbörsens att

beslutmedmissnöjddock dengäller ärbörslagen ettatt omsom
domstol inomallmänvidbörsenväcka talanavregistrering kan mot

möjlig-finnsVidaremeddelades.beslutetfrån den dagmånadertre
till ståndfåFinansinspektionenanmälan tillheten enatt genom
verkställighetförbjudadärvid antingenkanInspektionenomprövning.

4.1.4.avsnitträttelse seeller föreläggabeslutet omav

förhållandenUtländska4.1.6

Storbritannien

försärskilttillbakaårsedan någraStorbritannien finns systemI ett
länmasredovisningsinformationoffentligadentillsyn avsomav

miss-uppkommerOm detCompanies Act.omfattasbolag avsom
intekoncernredovisningellerårsredovisningvisstanke att enom

för the Depart-chefenkanbestämmelsermed lagensöverensstämmer
utredningsärskildföranstaltaand Industryof Trade avment om en

tidvissinomföreläggasstyrelsefall skall bolagetssådantsaken. I att
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inte kortare månad antingenän inkomma med förklaringen en- -
till årsredovisningen eller årsredovisning.upprätta Om styrel-en ny

varken nöjaktig förklaring ellerpresterar upprättarsen en en ny
årsredovisning kan departementschefen vända sig till domstol the
High Court of Justice i London med begäran domstolen delsatten
skall uttala bolagets årsredovisning inte har enligtatt upprättats
lagens bestämmelser, dels skall förelägga bolaget upprättaatt en ny
årsredovisning. Om bolaget förlorar i domstolen kanprocessen
domstolen ålägga de styrelsemedlemmar årsredovisningenavgettsom

betala dels rättegångskostnaderna, dels de kostnader åsamkasatt som
ombolaget följd årsredovisningen måste Dom-görasattsom en av

stolens beslut kan överklagas till the Court of Appeal och därefter till
the ofHouse Lords. Hittills torde inte något ärende ha förts till
domstol.

Departementschefen kan auktorisera någon begäraattannan person
beskrivitssådan domstolsprövning Sådan auktorisation harsom nyss

FRRP.givits the Financial Reporting Review Panel FRRP är ett
dotterbolag till Financial Reporting Council FRC. I koncernen
ingår Accounting Standardsäven Board se avsnitt 3.1.6. FRRP:s
tillsyn inskränker sig enligt överenskommelse med the Department of
Trade and Industry till publika bolag och privata bolag medanstörre
departementet granskar övriga bolag.

FRRP granskar inte löpande samtliga års- och koncernredovis-
ningar. stället initierasI ärende hos FRRP ofta anmäl-ett genom
ningar från utomstående, både enskilda och via massmedia.personer
I genomsnitt FRRP 45 ärendenavgör året. Under år 1994 pröva-om
des fall43 ifrågasatt redovisningspraxis. Av dessa resulteradeav
endast i offentlig tillrättavisning. i någotInte dessa fallsex en av
bedömde FRRP avvikelsen så allvarlig bolaget måste upprättaatt en

årsredovisning.ny

USA

År 1934 bildades the Securities and Exchange Commission SEC
federalär myndighet. SEC:s uppgift övervaka efter-ärsom atten

levnaden 1933 och 1934 års värdepapperslagar. Dessa lagarav
innehåller regler emission värdepapper i USA respektiveom av

Part VII, Chapter paragraphs 245A och 245B.
zParagraph 245B.

3Paragraphs 2458 och 245C.
Companies Order 1991 /S191/13/.
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bolagendast äromfattartillsynSEC:smed värdepapper.handel som
amerikansk börs.någonregistrerade vidnoterade eller

förreglerföreskrivavad gällerbl.a.befogenhetervida attharSEC
värdepapperslagarna.bådadeomfattasi bolagredovisning avsom

dennaredovisningsföreskrifternågra utandock inteutfärdarSEC
Sedan årandratillöverlåtits1938åralltsedanharverksamhet organ.

iBoard FASBStandardsAccountingFinancialdet1973 somär
heltSECintedockinnebärarbete. Dettadetta attstår förpraktiken

redovis-frammedför arbetetsig att tahållet haroch ansvaretavsagt
frånrekommendationogillarSECOmningsrekommendationer. en

såFörrekommendation. attSEC ikanFASB uteget ennanm ge
regel-SECkonflikterden härundvika tarmöjligtlångt typen av

arbete.FASB:sdel iaktivmässigt
god, imycketrekommendationer är vartFASB:sEfterlevnaden av
förklaringEntillsyn.SEC:sstår underbolaggäller devadfall som

FASB:sbryterbolagålägga motSEC kandettatill ettär att som
intebolaget görOmredovisning.sinändrarekommendationer att

frånAvvikelservärdepapperbolagetsmedhandelnkan stoppas.detta
handförstaiuppmärksammas attrekommendationerFASB:s genom

Dessutomrevisionsberättelserna.irevisorerna avstegrapporterar om
granskaranställda100omkringmedavdelningSEChar somen

årsredovisningar.ochemissionsprospekt

Nederländerna

uppgiftmedföretagsdomstolsärskild attfinnsNederländernaI en
Domstolenkoncernredovisningar. ärårs- ochföretagens enpröva

Amsterdams.domstol itillunderavdelning en
inforrna-deninteredovisningföretagsnågonOm att ett geranser
beordrardomstolenbegäradennekanföreskriver attlagention som

sådanväckakanhelstVemredovisning.sinändraföretaget somatt
påexempelSomskäl".rimligthardennetalan förutsatt ettatt

överklagasutslag kanDomstolensaktieägare.sådana intressenter är
domstolen.till Högsta

ochbolagsstämmaneftermånadertvåinomskall väckasTalan
kanredovisningentill hurinnehålla förslagskallstämningsansökan

tillåtetintesåledesDetföretaget. ärskall riktasTalanförbättras. mot
syftetAnledningen ärrevisorer.företagets atttalanväcka motatt

elleransvarigstraffa någon attverksamhet intedomstolens ärmed att
informationsgiv-förbättrahandi förstaskadeståndutdöma attutan

ChambersEnterprisesbenämningen the5På företagsdomstolenharengelska
Amsterdam.ofof Justiceof the Court
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ningen. Detta syfte återspeglas också i det förhållandet varderaatt
står för sina rättegångskostnader.parten Det första mål prövadessom

domstolen avgjordes år 1977 och fram till år 1992 hade totalt 46av
ärenden avgjort.

Norden

I de övriga nordiska länderna saknas, liksom i Sverige, i huvudsak
effektiva sanktionsmedel företag bryter gällande redo-mot motsom
visningsregler. Vissa åtgärder med bokföringen kan på sättsamma

i Sverige medföra för bokföringsbrott eller liknande.som Iansvar
Danmark sedan några årgör tillbaka Erhvervs- Selskabsstyrelsenog
stickprovsundersökningar insända årsredovisningar för på såav att

konstaterasätt uppenbara avvikelser från lagen. Någon liknande
granskning företagens offentliga redovisning och prövningav av om
tillämpade redovisningsmetoder förenliga medär god redovisningssed
eller motsvarande förefaller inte ske i Norge eller Finland.att

I fall i Danmark och Norgevart respektiveutövar börs vissen
tillsyn gällandeöver redovisningsregler följs och bolagatt brytersom

bestämmelserna kan ådra sig bötermot eller vite och riskerar i sista
hand dess fondpapper avregistreras från börsen.att

överväganden4.2 och förslag

4.2. 1 Inledning

Som framgått avsnitten 3.2.1-3.2.3 de starkasteär ettav av argu-
för normgivning på redovisningsområdetmenten denoavsett om-

sker i statlig regi eller privat rättsbildning normgivninggenom att-
kostnadseffektivär metod uppnå Standardisering den offent-atten av

liga redovisningens utformning. En högre grad Standardiseringav
ökar förutsättningarna för skapa förtroende för den informationatt

företag lämnar i sin redovisning.ett För skapa sådantsom externa att
förtroende räcker det emellertid inte med redovisningen iatt avges
standardiserade former det krävs också informationenutan kanatt
kontrolleras. Sådan kontroll kan utföras revisorer i samband medav
årsredovisningens upprättande den kan också ske i samband medmen
konkurs eller misstanke brott. Förtroendet för företagens redovis-om
ningsinformation förutsätter vidare det finns effektiva sanktioneratt

tillgripa då företag bristeratt i sin informationsskyldighet.ett Det är
därvid inte tillräckligt formella möjligheter till sanktioneratt före-
ligger förtroendet beroendeär hurutan sanktionsmöjligheternaav
faktiskt tillämpas.
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oriktigheterformella sanktionerendasthävdas inteDet kan motatt
Även förlustsammanhanget.betydelse iuppgiftslämnandet hari av

kraftfull sanktion.i sig innebärarykte kanförtroende eller ett gott en
inträder högst slump-detta slagsanktionerdockProblemet är att av

Informellarättssäkerhet.brister i frågauppenbaraoch harartat om
vidaremassmedia tenderarexempelvis kritik isanktioner att--

Vadandra.felande företagetbara detdrabba inte även sagtsutan nu
sådana effekterfrånenskilda företaget bortser närtill detkan leda att
information.vilseledandelämna oriktig ellerdet övervågar att

ÅRL kanmöjligenupplysningsregelsärskildinnehåller somen
överträdelservidsanktionsbestämmelseslagsfungerasägas ettsom

nämligen företaget§ skallredovisningssed. Enligt 2 kap. 3godav
rådallmännafrån vad följereventuellaupplysa avsteg avsomom

Vadnormgivanderekommendationer fråneller som menasorgan.
be-tordeframgår klartintenormgivandemed attvaramenorgan

följer RF sevadvidare betydelsenorm" har ängreppet som aven
ÅRL vidförarbetena tillframgår detSålundaavsnitt 1.1. attav

Redovisnings-Finansinspektionen inräknasochsidan BFN ävenav
Del 21995/96:10normgivande prop.rådet i kretsen s.organav
revisornupplysningsskyldighet måstei sinbristerOm företaget182.

tillsåledes knutenrevisionsberättelsen. Sanktionenianmärka detta är
efterföljdenden bristandeupplysningsskyldigheten och inte tillsjälva

redovisningsrekommendationer.gällandeav
föranmälningspliktsärskildAktiebolagskommitténs förslag till

revisorer-genomförs,4.1.3 innebär, detavsnittrevisorer se attom
tillmåste anmälaförutsättningarsärskilt angivnaunder vissana

led i brottbrott ellerförhållandenåklagare utgör ettett somsom
direktör. Sådanaverkställandestyrelseledamot ellerbegåtts av en

innefattakan ocksåbokföringsbrott. Debl.a.förhållanden kan avse
årsredovisning eller koncern-iinformationenutformningen enav

brott,led ihandlanderedovisning bolagets utgör ett t.ex.ettom
svindleri.bedrägeri eller

Bokföringsbrott4.2.2

uppgifter ikan oriktigautformad i dagSåsom kap. 5 § BrB11 är
bok-medföra förkoncernredovisning inteårs- ellert.ex. ansvaren

förmedförasådana felaktigheterkanföringsbrott. Däremot ansvar
bok-den löpandebedrägeri. Vårt förslagsvindleri eller attt.ex.

årsredovisningavslutas medhuvudregel skallföringen upp-ensom
ÅRL det offentliga bokslutet kommerinnebärrättad enligt ävenatt

straffbaradärmed omfattas detbokföring ochingå i företagetsatt av
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området i kap.ll 5 § BrB. I praktiken torde detta, såvitt gäller
balansräkning, resultaträkning och inte innebära föränd-någonnoter,
ring i dag eftersom dessa delar årsredovisningen i det när-mot av

identiska årsbokslutetmed omfattas bestämmelsenär imaste som av
det förvaltningsberättelsenBrB. När gäller och ñnansieringsanalysen,

ÅRLenligt två integrerade delar årsredovisningen,utgörsom av
innebär dock vårt förslag utvidgning det straffbara omrâdet.en av

Lämpligheten i låta framför allt förvaltningsberättelsen omfattasatt
bestämmelsen bokföringsbrott kan i och för sig ifrågasättas.av om

All redovisning i någon mån resultat subjektivaär bedöm-ett av
ningar och särskilt tydligt framträder detta beträffande innehållet i
förvaltningsberättelsen. I denna skall företaget bl.a. upplysa om
förhållanden viktiga för bedömningenär dess ställning ochsom av
resultat, händelser väsentlig betydelse för företaget ochom av om
företagets förväntade framtida utveckling. Denna infonnationtyp av

alltid vansklig och det faktum felbedömningarär frånatt attge
företagets sida kan resultera i för bokföringsbrott innebäransvar
ytterligare osäkerhetsmoment för företaget. dettaMot kan emel-ett
lertid anföras informationen i förvaltningsberättelsenävenatt är av

betydelse för utomstående intressenter skall kunna bilda sigstor att
korrekt uppfattning beträffande företagets ställning och resultat.en

Med hänsyn härtill förefaller det inte orimligt i fall uppenbartatt vart
oriktiga eller direkt vilseledande uppgifter förvaltningsberättelsen,i
liksom utelämnande för bedömningen företagets ställning ochav av
resultat viktig information, skall kunna medföra för bok-ansvar
föringsbrott företagets handlande medför rörelsens förlopp,attom
ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kan bedömas med
ledning bokföringen. I sammanhanget påpekasbör lagstiftarenattav

det gäller innehållet i förvaltningsberättelsennär i utsträckningstor
har överlämnat till de enskilda företagen från fall till fall avgöraatt
vilken information bör lämnas. Avsaknaden detaljeradesom av
lagregler detta område medför det från bevissynpunkt oftaatt
torde svårare angripa sådan information lämnas iattvara som en
förvaltningsberättelse sådana uppgifterän skall lämnas i någonsom

årsredovisningens övriga delar.av

4.2.3 Domstolsprövning företagensav

externredovisning

Vi har i föregående avsnitt behandlat tillämpningsområdet för be-
stämmelsen bokföringsbrott i 11 kap. 5 § BrB. När det i före-om
varande avsnitt talas domstolsprövning företagsett extern-om av
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medi sambandprövning skersådaninteredovisning somavses
verksamhet ochbrottsligbokföringsbrott ellermisstanke annanom

skattemål.sker iprövningheller deninte som

sanktionssystemsärskiltBehovet ettav

statligskall ske iredovisningsområdetnormgivningenFrågan om
skallområdetfrågan statligaliksomprivat regieller normerom

råd kan inte lösasföreskrifter eller allmännabindandekaraktärha av
fåSvårighetenefterlevnadsproblematiken.tillhänsyn attatt tasutan

redovisningssedmed god utgörförenligtvadklarlagt är ensom
frågorberornuvarande Dettai detallvarlig brist attsystemet. som

förföremålsällan blirredovisningssedgodtillämpningengäller av
enstaka skatte-bokföringsbrott ochfråndomstol. Bortsettprövning i

företagslagenlighetenfånaturligtfinns det ingetmål sätt ettatt av
saknarBokföringsbrottendomstol.prövadexternredovisning av

godvadvid bedömningenintresse äriemellertid stort sett av som
enskilt företagalltidskattemålenredovisningssed och rör ett -

överdrivenpåståttgäller oftastochkoncernredovisningenaldrig en-
försiktighetsprincipen.tillämpning av

anmälningsplikt förtill särskildförslagAktiebolagskommitténs
deni kampeneffektivt medelmöjligenkanrevisorer motettvara

emellertidanmälningspliktsådanbrottsligheten. Enekonomiska tar
be-marginellfår därmed endastverksamhet ochbrottsligsikte på

domstolsprövningfå till ståndmöjligheternavad gällertydelse att en
Till detta kom-redovisningssed.i godinnehålletfrågor rörsomav
aktiebolag ochendast gälleranmälningspliktenföreslagnadenattmer

företagsformer.övrigainte
möjligheternuvarandeifrågasättasmening kan detEnligt vår om

ickeingripaexternredovisning ochkontrollera företagens motattatt
tillräck-redovisningsmetoderlagstridiga, ärönskvärda, eller rent av

Fondbörs klartStockholmssannoliktoch för sigliga. iDet är att
i deexternredovisningenbevakningenförbättrauttalade avsikt att av

vid börseneller noteraderegistreradefondpapperaktiebolag ärvars
redovisnings-dessa bolagstill höjningbidrakommer att aven

skerredovisningsfrâgabedömningstandard. Den genomsomenav
dom-rättsliga verkandock inteförsorg harbörsens som ensamma

svenska före-liten del devidare mycketstolsprövning. Det är aven
övervakningssystemomfattas dettatill antaletsetttagen avsom--

från Finansinspektionensbortsettnågot motsvarandeoch system,
finns inte för övrigafinansiella området,dettillsynsfunktion

övervakning endastfondbörsenshör ocksåföretag. Till saken att
årsredovisning, koncern-offentliga redovisningbolagensavser -
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redovisning och delårsrapport och inte frågor gäller t.ex.som-
löpande bokföring.

Den tillsyn Stockholms Fondbörs kan, denutövar trots attsom
omfattar begränsat antal företag, påtaglig betydelse för denett
svenska redovisningsstandarden. Tillsynen dock inriktadär närmast

tillgodose de krav berörda företags olika intressenteratt som -
framför allt aktörerna de finansiella marknaderna ställer i skilda-
sammanhang medan önskemål från andra intressenter,externa ex-
empelvis leverantörer och anställda, kommer i andra hand. Anmärkas
kan emellertid de anställda i viss mån torde kunna tillvarata sittatt
behov redovisningsinformation lagen 1976:580 med-av genom om
bestämmande i arbetslivet se 19 §.

Statens, i egenskap beskattningsmyndighet, behov redovis-av av
ningsinformation underlättas kravet på standardiserade räken-genom
skapsutdrag SRU underlag för taxeringen och möjligheterna attsom
begära in ytterligare upplysningar och i sista hand föranstalta om
taxeringsrevision. Härigenom säkerställs i utsträckning skatte-stor att
förvaltningen får tillgång till den information behövs för attsom
fastställa riktigt beskattningsunderlag.ett

Av det anförda följer den nuvarande ordningen fåratt anses ge
flera kategorier intressenter godtagbara möjligheter tillgodoseattav
sina behov redovisningsinformation. Systemet dock behäftatärav

Åtskilligamed brister vad gäller såväl täckningsgrad effektivitet.som
viktiga företagsgrupper exempelvis företag tillhörande konsument--
och producentkooperationen statligt eller kommunalt ägda bolagsamt

ligger utanför Finansinspektionens och fondbörsens tillsynsom--
råden. Möjligheterna för leverantörer och liknande kreditgivare att
hävda sina intressen rättvisande redovisning måste också be-av en
tecknas små. finnsDet därför enligt vår mening påtagligtettsom
behov heltäckande med förankring i domstols-ett system,av mer
väsendet, för kontroll företagens redovisning. På så sättexternaav
kan principiellt viktiga redovisningsfrågor bli föremål för prövning

det inte finns någonäven enskild intressent har ettom egetsom
intresse få saken prövad. Vidare innebär med dom-att ett systemav
stolsprövning redovisningsfrågor avgörandena i de enskildaattav
fallen blir offentliga och därmed får vidare spridning vadänen som
normalt fallet vid privat rättsbildning.är

Sammanfattningsvis framstår det enligt vår mening otillfreds-som
ställande det på så omfattande och betydelsefullt regelområdeatt ett

det företagens bokföringrör och offentliga redovisning isom som
saknas effektiva sanktionsmedel i det fall företagstort brytersett ett

gällande redovisningsnormer. Vi det finns behovmot att ettanser av
i princip heltäckande sanktionssystem redovisningsområdet.ett



217Sanktioner1571996:SOU

Stock-underkastadei dag ärsåväl företagomfattabörSystemet som
tillsynFinansinspektionensrespektiveövervakningFondbörsholms

sanktionsmöjligheternautvidgningsådanEnföretag.övriga avsom
frågorinflytande överdomstolarnasståndtillkomma attbör genom

förstärks.redovisningsnormergällandeefterlevnadenrör avsom

omfattningSanktionssystemets

vilketenligtskapafrågai systemkomma ettknappast attkanDet
systematiskför någonföremålbliskulleredovisning merföretagens

avsevärdaskulle krävasådantkontroll. Ettregelbunden systemoch
Iallmänna.för detkostnadersigmeddärmed draoch storaresurser

ochföreslårvisanktionssystemövergripandeskall detstället som -
avsnittenföljandei deutvecklar somsnarare sesvi närmaresom -

dethardetsida ärlagstiftarens statenfrånmarkering att somen
förnormgivningen ävensjälvaför utanbarainteansvaretyttersta

efterlevnad.reglernaskontrollen av
vadbegränsningfaktiskförtalaromständigheterYtterligare ensom

förhållan-detdelssanktionssystem äromfattningengäller nyttettav
alltframförskerdagredan iövervakning genomvissdet att en

detdelsförsorg,FinansinspektionensochFondbörsStockholms
kredit-alltframför störreenskilda intressenter,mångafaktum att

kontrolleraochpåverkakansjälvaskatteförvaltningen,ochgivare
sålundaViredovisningsfrägor. göriinformationsgivningföretagens
behövaskallföreslagnadet systemetbedömningenden att ossav
allmäntpåtagligtföreliggerdå detfallde ettendast iaktualiseras

sådanprövad ochrättsligtblirnormöverträdelseintresse att enav
sammanhang.stånd itillkommerinteprövning annat

iföretagdekontrollenanfördadet är somkonsekvens attEn avav
FondbörsStockholmsrespektiveFinansinspektionensomfattasdag av

utanför dethanterashuvudsak bör systemi somövervakningssystem
beträffar devadnaturligframstårordningsådanföreslår. Envi som

före-i lagharFinansinspektioneneftersomföretagenfinansiella en
formellNågon4.1.4.avsnittseför dessatillsynsfunktionskriven

emeller-börredovisningsområdettillsynsfunktionenuppdelning av
praktisktlösaskunnabördettaföreskrivas sam-genomtid inte utan

under nästasidan sestatligadentillsynsorganberördamellanråd
rubrik.

ellerinregistreradefondpapper äraktiebolaggällerdetNär vars
vi före-uppdelningdenbörFondbörsStockholmsvidnoterade som

tjänakunnanormgivningenkompletterandeden somrörandeslagit
regel inteisåledesbörredovisningstillsynenstatligaförebild. Den

tillsynsfunktionenavståendesådantEttbörsbolagen.omfatta av
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förutsätter naturligtvis fondbörsens övervakningatt bedöms fungera
tillfredsställande. Det förhållandet bolag omfattas börsensatt ett av
tillsyn bör alltså inte någotutgöra absolut hinder ingripandemot ett
från sida.statens

Bokföringsnämndens roll i sanktionssystemet

Ett ärende kontrollrör företags externredovisning kansom ettav
knappast initieras i domstol. l stället den lämpligaste ordningensynes

ärendet först särskildatt myndighettas utanförvara dom-upp av en
stolssystemet. Denna myndighets beslut i ärendet skall sedan kunna
överklagas till domstol det berörda företaget. Vi har i dettaav sam-
manhang övervägt myndighet bör inrättas för ändamålet.om en ny
Administrativt skulle denna myndighet i så fall lämpligen kunna
knytas till Finansinspektionen motsvarande sätt BFN i dag ärsom
knuten till inspektionen. En fördel med denna lösning tillsyns-är att
funktionen på tydligare skiljs frånsätt normgivningen.ett Som tidi-

påpekats kan det förhållandet ochgare myndighet bådeatt en samma
utfärdar i visst ochämne övervakar efterlevnadenett demnormer av
inge vissa betänkligheter.

Att inrätta helt myndighet oundvikligenär förenat meden ny
administrativa merkostnader. För liten myndighet det skulleen som-
bli fråga i detta fall föreligger vidare erfarenhetsmässigt rekry-om -
terings- och kompetensproblem. Vi föreslår i stället BFN utöveratt
sina andra uppgifter på redovisningsområdet tilldelas tillsynsfunk-en
tion slag. Den kritikantytt med fog kan riktasav nu som mot ett

där normgivningsmakt och tillsynsfunktionsystem förenas försvagas
väsentligt normgivningen inte bindandeär endastom utgörsutan av
allmänna råd se avsnitt 3.2.6. Till detta kommer nämndensatt
tillsyn endast i begränsad omfattning kan kommaantas att avse
efterlevnaden dess rekommendationer. I den mån tillsyns-av egna
arbetet sker med utgångspunkt i innehållet i kompletterande norm-
givning torde normalt Redovisningsrådets rekommendationer vara av

intresse.störst
Det skall i detta sammanhang särskilt betonas vad BFN ochatt -

domstolarna har huruvidapröva är företaget följtatt bestämmelser--
i den föreslagna bokföringslagen se avsnittna 7 ochav deoss tre

årsredovisningslagarna inklusive kraven god redovisningssedatt-
skall tillämpas och den offentliga redovisningenatt skall rätt-ge en
visande bild företagets ställning och resultat och inte rekommen-av -
dationer från BFN eller Redovisningsrådet. Sådana rekommendatio-

kan endast indirekt läggas till grund förner nämndens beslut, näm-
ligen i det fall nämnden finner rekommendationernaatt uttryckger
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redovisningssedgodkravenförmåste iakttaskravför de attsom
kommerHärigenom ävenuppfyllda.skallbildrättvisandeoch vara

prövning.rättsligunderkastasrekommendationenaktuelladen att en
förskallBFNintemeningen ärpåpekasånyo attbör svaraDet att

externredovis-företagenskontrollregelbundenochsystematisk aven
kompletteringövergripandeställetikanning. Systemet som enses
dagredan i ägerredovisningföretagenskontroll rumden somavav

Någonsida.FondbörsStockholmsochFinansinspektionensfrån
vissföretagtilltillsynsfunktionBFN:sinskränkningformell avav
börVerksamhetsinriktningvissmedellerstorlekellerformjuridisk

föreskrivas.föregående, intedetframhållits idock, som
rollfördelningenbehandladevimedsamband norm-iVi har att

skerdetframhållit viktenavsnitt 3.2.5 attgivningsområdet av
BFN,handi förstade olikamellansamrådregelbundna organ -

påutarbetarRedovisningsrådetochFinansinspektionen normersom-
finnstillsynsområdetdetVi ävenredovisningsområdet. attanser

regel-Genomaktörer.fleraförekomstenbeaktasärskiltskäl avatt
ochundvikasdetkanemellandem attsamråd sammabundna en

dettaIfleraprövningföremål förblirredovisningsfrâga organ.av
berördasamtligaföreffektivitetsvinster parter.betydandeligger

kost-åsamkasonödaninte iföretagenskiltocksåViktigt är ettatt
området.verksammaolikaflera ärföljdtillnader att organav

Finans-medsamrådaBFNåliggadetmening bör attvårEnligt
understårföretagingripernämndeninnan ettinspektionen mot som

förefallersamrådobligatoriskt natur-sådanttillsyn. Ettinspektionens
tillsynsfunktion.fastställdai laginspektionensbakgrundligt mot av

riktaringripandenvidanförts viktigt ävenSamråd somär nysssom
noteradeellerinregistreradefondpapper äraktiebolagsig mot vars

därför lämp-nämndenbörfallsådana1Fondbörs.Stockholmsvid
pågår.utredningfondbörsenunderrättaligen attom

utformningnärmareSanktionssystemets

ellerbokföringföretagsåutformasbörSanktionssystemet ettatt vars
lagstiftninggällandemedi stridbefinnsredovisningoffentliga vara

börföreläggandesådantEtträttelse.vidtaBFNföreläggaskan attav
domstol. Innantillöverklagaskunnaochmed viteförenaskunna

tillfälleföretagetnämndenbör attvitesföreläggandetillgriperBFN ge
vidtai övrigtellerredovisningändra sinsjälvmanttidvissinom

företagetfalli detFörstfelet inteåtgärdersådana att upprepas.
till denförklaringnöjaktignågonmedinkommerinteantingen

redovisningsinändraellerredovisningsmetoden vägrar attifrågasätta
inteföretagetOmrättelse.föreläggandeutfärdaBFNbör ett om
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sig efter föreläggandeträttar skall BFN kunna vända sig till domstol
och begära vitet dömsatt ut.

Ett föreläggande rättelse bör kunna utformas på olika Omsätt.om
den kritiserade redovisningsmetoden framgår årsredovis-t.ex.av en
ning eller delårsrapport kan föreläggandet på företageten ut att
skall handlingupprätta motsvarande slag. Om å andra sidanen ny av
det rutinerna för denär löpande bokföringen eller hanteringen av
räkenskapshandlingarna° ådragit sig kritik kan rättelsen bestå isom

företaget för framtiden ändrar sina rutiner sådantatt godsätt att
redovisningssed på området uppfylls.

När det gäller innehållet i balansräkning och resultaträkningen
eller i årsredovisning, koncernredovisning eller delårsrapport kanen
det många gånger förenat med praktiska svårigheterstoravara att
ändra den handling varit föremål för prövning. Det bör dåsom vara
möjligt låta föreläggandet motsvarande redovisningshandlingatt avse
för nästföljande redovisningsperiod. Innebörden föreläggandetattav

framtida redovisningshandlingar blir företaget inte tvingasavser att
den felaktigagöra redovisningshandlingen i stället föreläggsom utan

i redovisningshandlingnästa och för framtidenatt ändra sin redovis-
ning. Detta fall torde normalt ändringutgöra redovisnings-sett en av

ÅRLprincip. I sådant fall följer 3 kap. 5 § andra stycketav att
företaget måste räkna eller ändra jämförelsesiffrornasättannatom
för den period omfattas den prövade redovisningshandlingensom av
när redovisningshandlingnästa så siffrornaupprättas för de tvåatt
redovisningsperioderna kan jämföras meningsfullt sätt.ett

Om ärendet gäller redovisningsfråga engångsnatur kan före-en av
föreläggas i redovisningshandlingnästataget lämna sådanaatt

tilläggsupplysningar dels det klart framgårgör redovis-attsom att
ningsmetoden underkänts BFN, dels det möjligtgör beräkna deattav
beloppsmässiga effekterna nämndens beslut.av

Även det gäller den löpandenär bokföringen och hanteringen av
räkenskapshandlingar kan det många gånger meningslöst låtaattvara
föreläggandet redan företagna åtgärder med bokföringen. Somavse
exempel kan den bokföringsskyldigenämnas har förstört räken-att
skapshandlingar enligt nämndens mening borde ha använtssom som
verifikationer eller den bokföringsskyldige inte har bokfört affärs-att
händelserna i tid.rätt

.
Det bör ankomma på BFN på initiativ ärende tillatt eget ta ettupp

prövning. Ingen utomstående sig enskild eller offentligtettvare en
bör således tillerkännas någon ovillkorlig påkallarättorgan att-

Ang begreppet "räkenskapshandlingar", avsnitt 6.7.2.se



Sanktioner 221SOU 1996: 157

inte nämndenhindrar självklartprövning. Dettasådan att genom
för detsåväl enskildakontakter med representanterpersoner som

anledningdet finnsfå kännedom ärendenkanallmänna attsomom
granska.

förvaltningsdomstolellerAllmän domstol

harförvaltningsdomstoldomstol och allmänmellan allmänVid valet
behörigdomstol skallföreslå allmänvi för attattstannat att vara

alltförmålen påspridamål. För intei den härdöma utatttypen av
tingsrätt skallvidare Stockholmsdomstolar föreslår vimånga att vara

ochmålhanteringenPå koncentrerasdomstolsinstans. detförsta sättet
påsärskild kompetensbyggafår möjlighetdomstolen att upp en

ordning kunnaskall i vanligTingsrättens beslutredovisningsområdet.
domstolentilloch i sista hand Högstatill Svea hovrättöverklagas

mål börifrågavarandedomstolarnas handläggningHD. För av
huvud-indispositiva tvistemålreglerrättegångsbalkens RB somom

följer dock 8 § lagenutdömande vitemålregel gälla. I rör avavsom
medskall skehandläggningenviten viteslagen1985:206 attom

bötesmål.reglertillämpning RB:s omav

två iEn eller parter processen

BolçföringsnämndeniHandläggningen

någonfinns det intehandläggning ärendetUnder BFN:s motpartav
företaget självt harendasteffekt dettatill företaget. En är attav

beslut detordningnackdel med dennabesvärsrätt. En är att som
intressesig ha anledning ellerföretaget inteenskilda attavanser
domstol.överprövning i Dettaföremål förklaga inte heller blir

redovisnings-prejudikatbildning påönskvärdsig motverkakan i en
tillerkänns besvärsrättnågot allmäntområdet. därEtt system organ

sådanproblem. Entill viss del lösa dettabeslut skulleBFN:söver
avgöranden kundemedföra felaktigaordning skulle vidare rättasatt

dom-något intresseinte företaget självt hartill även av enom
behandlingeni samband medRiksdagen har emellertidstolsprövning.

förvaltningsdomstol funnitfrågan tvåpartsprocess i allmän attomav
för allmännasådan möjlighetgenerellt saknas behovdet sett av en

missgynnarnågotöverklaga myndighetsbeslut sättatt somorgan
felaktiga7.eller Dettveksammaallmänna ellerdet ärsättannat

speciella fallbedömning i detsaknas anledning till som nuannan

7Se 1995/96:22, JuU7, rskr. 1995/96:55.prop.
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skisserats och vi avstår därför från lägga fram något förslag i denatt
riktningen.

Handläggningen i domstol

Enligt vår mening finns det klara fördelar med domstolsproces-att
till skillnad från vad gäller vid handläggningen i BFN,sen, som

utformas tvåpartsprocess. Utredningsmaterialet fylligareblirsom en
i tvåpartsprocess dialog. Härigenom avlastasparternasen genom
också domstolen i praktiken del för sakfrågorna iansvaret atten av
målet blir tillräckligt utredda. Behovet aktivitet från domstolarnasav
sida det gäller skaffa in utredning i målet minskar därmed.när att
Detta kan fördel eftersom finnsdet uppenbar risk attvara en en en
domstol på initiativ inhämtar utredning i målet kan kommaegetsom

uppfattas partisk, särskilt utredningen visar sig tillatt som om vara
nackdel för den enskilde parten.

Den enskilde kan också ha del tjäna på de all-parten att atten
intressena blir partsföreträdda i målet. Framförmänna allt kan den

enskildes förståelse för sakomständigheterna öka i och med be-att
slutsmyndigheten bemöter överklagandet. Genom motpartens ageran-
de kan den enskilde också få bättre kunskap vad krävs förom som

han skall vinna Vi således övervägande skälatt attprocessen. anser
talar för BFN skall ha partsställning myndighetens beslutnäratt
överklagas till Stockholms tingsrätt. Detta också i linje denmedär
vid årsskiftet genomförda reformen med obligatoriskt tvåpartsför-ett

förvaltningsprocessenshållande i Enligt denna reform skall den
myndighet först beslutade i saken den enskildes närmotpartsom vara
denne överklagar förvaltningsmyndighets beslut, förvalt-7 §en a
ningsprocesslagen 1971:291.

När det gäller mål utdömande vite förelagtsrörsom av som av
BFN kommer nämnden i egenskap sökanden automatiskt intaattav
partsställning i rättegången. övriga fallFör där ärende initie-ett som

i BFN kommer till prövning i domstol bör lagen innehållarats upp
uttrycklig bestämmelse klargör BFN till detäratt motparten som

klagande företaget.

Hänskjutande prejudikatfrågor till Högsta domstolenav

En prejudikatbildning gällandemed instansordning utgår frånsom
domstolarnas rättskipning i konkreta fall har generellt den svagheten

prejudikaten kommer för för det praktiska rättslivets krav.att sent

Se föregående fotnot.
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till dess prejudi-åtskilliga år från det talan väcksnormaltDet etttar
föreligger.från eller Regeringsrättenkat HD

ständigredovisning område underoffentligaFöretagens är ett
områdetinternationellt. Praxisutveckling såväl inom landet som

redovisnings-och dyker ständigtkontinuerligt detförändras upp nya
bestämmelsertveksamhet hur lagensfrågor där det föreligger om

skallrekommendationer från normgivandetillämpligaoch/eller organ
för-andra redovisningsfrågortillämpas. Samtidigt blirtolkas och

inaktuella. år kan detåldrade eller Ett upprättasättet att envara
årmedan dettilldrar sig intressekoncernredovisning nästastörstsom

latentextraordinära ellerleasing,redovisningenär postert.ex.av
såledesredovisningsdebatten. kanstår för Detskatt i centrumsom

särskilt fallredovisningsfräga iinträffa denmycket väl ettatt som
inteför slutliga avgörandetför prövning vid tiden detblir föremål

räkenskapsårhade detpraktiska betydelse denharlängre somsamma
naturligtvis värdetsådant fall minskarprövningen I även ettavavser.

successivt iminskning skerprejudikat i frågan;eventuellt en som
vår meningdröjer. därför enligtmed prejudikatet Dettakt äratt

föremålblirredovisningsfrågautomordentligt angeläget att somen
väsentligt snabbaredomstolsprövning kan bli slutligt avgjordför än

tingsrätt ochmåste bådeskulle bli fallet denvad om passerasom
avgörande före-undantagsfall slutligti HD innanhovrätt samt ett

ligger.
förfarande i dentalar för snabbareYtterligare skäl typenett avsom

sällanfråga det kan detmål det här är är attatt antas meraomsom
i de ärendentvist de faktiska sakförhållandenakommer rådaatt om

förmodligen iFörekommande tvister kommerBFN atttarsom upp.
i två,rättsfrågor. prövning måletflesta fall Ende allra röra avrena

därför ofta framstånämnden, tordeinstanser, förutomkanske tre,
långtomständlig Detonödigt tidskrävande och ärprocess.som en

något värde iinstansordning tillförifrån säkert sådan ut-att aven
redningshänseende.

för tingsrättfinns det möjlighetEnligt 56 kap. 13 § RB atten
tvistemål hänskjuta visspågående rättegång i dispositivtunder ett en

gäller delsfråga målet till prövning Som förutsättningi HD. attav
träffat avtaltill detta, dels harsamtycker attatt parternaparterna om

få fråganNågon ovillkorliginte överklaga tingsrättens dom. rätt att
först med-skall i vanlig ordningprövad HD finns inte HDutanav

Sådant tillstånd får enligt 56 kap. 14 §dela prövningstillstånd. ges
prejudikatfråga, dvs.mån hänskjutna fråganendast i den den är en

rättstillämpningen.fråga prövning vikt för ledningärvars av aven
målet bunden vidTingsrätten vid den fortsatta handläggningenär av

bedömning prejudikatfrågan.HD:s av
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Bestämmelserna hänskjutande prejudikatfrågor till HDom av
infördes den juli 1989 och1 har hittills utnyttjats mycket sparsamt.

beror förmodligenDetta de krav uppställs för hän-att attsom
skjutande skall kunna ske alltför Att avtala bortär stränga. rätten att
överklaga dom HD kommer meddela pröv-attutan veta atten om
ningstillstånd i prejudikatfrägan måste för flestade framstå som
riskfyllt. Hovrättsprocessutredningen föreslår därför i sitt betänkande

reformeratEtt hovrättsfärfarande SOU 1995:124 det avtalatt att
inte överklaga tingsrättens dom förutsättning för tings-är attsom en

skall kunna hänskjuta prejudikatfråga till får förenasrätten HDen
med villkoret prövningstillstånd meddelas 305 ff.s.att

Enligt vår mening förefaller med hänskjutande prejudi-systemet av
katfrågor till HD väl lämpat för åstadkomma snabbare dom-att en
stolsbehandling uppkommande tillsynsärenden på redovisningsom-av
râdet. Vad försärskilt talar denna slutsats ärendenas karaktär.ärsom
Som tidigare kan det domstolsprövningen regelsagts antas att som
kommer rättsfrågor och endast i mindre omfattningatt avse rena
bevisfrågor. finns vidareDet skäl utgå från möjlighetatt att atten
hänskjuta prejudikatfrågor till HD i praktiken skulle komma att
utnyttjas kanDet nämligen det berörda före-parterna. antas attav

och harBFN intresse få till ståndtaget ett gemensamt att ettav
snabbt avgörande. företagetAtt i syfte förhala ärendets gångatt
skulle sitt samtycke till hänskjutande förefaller därförvägra ettge
inte särskilt troligt. Vid sidan "språngrevision" lämnarattav en

för snabbare, billigare och enklare prejudikatbildninguttrymme en
har den fördelen prejudikatintresset tillgodoses i detsystemet ävenatt
fall ingendera har intresse överklaga tingsrättens dom.parten attav

Vi föreslår bakgrund det anförda Stockholms tingsrättmot attav
skall få möjlighet hänskjuta tvistig redovisningsfråga direkt tillatt en
HD. Som förutsättning för hänskjutande bör gälla dels tingsrättenatt

det föreligger fråga prejudikatintresse, delsatt nämn-attanser en av
den företagetoch sitt samtycke till hänskjutande. ytterliga-Enettger

förutsättning bör har träffat avtal inteatt parterna attre vara om
överklaga tingsrättens dom. Parterna bör dock, i enlighet med Hov-
rättsprocessutredningens förslag, ha möjlighet förbehålla sig rättenatt

överklaga i händelse HD inte meddelar prövningstillstånd.att attav
En ordning kan tänkas dämpa intresset för åstadkommaatt ettannan
hänskjutande.

Någon nämnvärd ökning HD:s arbetsbelastning kan knappastav
bli resultatet eftersom endast mycket litet antal mål kanantas ett

förmodas komma bli föremål för domstolsprövning.att
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viteoch utdömandeFöreläggande av

förena före-skall kunnavi BFNframgåttSom ettattanserovan
gäller viteslagenvitenmed vite. För sådanarättelseläggande omom

särskilt föreskrivet.inte ärannat
utdömandefrågorHuvudregeln enligt viteslagen är ettatt avom

myndighetpå ansökan denlänsrättviteförsuttet prövas somavav
meningEnligt vårförsta stycket.vitesföreläggandet, 6 §utfärdathar

förelagts BFNvitenutdömandeemellertid frågorbör avsomavom
Stockholms tingsrättdomstol, bestämtallmän närmareprövas avav

ändamålsenligförefallerordningDennaförsta instans. motmestsom
domstolarnade allmännaförslag detvårtbakgrund äratt somav

Ävenvitesförelägganden.BFN:söverklagandeneventuellaprövar av
medgerfinns reglerlagstiftningenområdenpå andra attsomav

exempelviten. Somutdömandefrågordomstolallmän prövar avom
enligt 2kronofogdemyndighetförelagtsvitenkan nämnas avsom
stödförelagts medvitenutsökningsbalken15 §kap. samt avsom

l993:20.konkurrenslagen
domstolens prövningpåinriktningenbeskrivningallmänSom aven

domstolenbrukar prövarutdömande vitemåli attett angesavom
det har varitintegrundatlagligenföreläggandet är ommenom

föreläggandetsdomstolenbefogat. Man prövarsakligt säger att
företagföljerlämplighet. dettadess Avlaglighet inte att ett sommen

inte kan få denfrån BFNvitesföreläggandeöverklagablilåter ettatt
prövad i sakföreläggandetomfattasredovisningsfråga avsom av

utdömandevitetsfrågan avgörs.samband meddomstol i att om
pågårdomstolen harlaglighetsprövning göraDen ut attattsom

grund för domläggas tillföreläggandetfastställa är ägnat att enom
kontrollera dendärvidDomstolen skallutdömande.vitets omom

grundläggande förutsätt-iakttagit deharmyndighetenbeslutande
speciellinteKontrollen kräverföreläggande.för vitetsningarna att

dåomständigheternarådande faktiskadeuppmärksamhet ägnas
föreläggabeslutetursprungligameddelades. Detföreläggandet att

påöverklagande baseratsförekommande fall efteriharvite --
utanför denliggerlämplighetsövervägandenochskälighets- som

Sedan beslutetutdömandet vitet.sker viddomstolsprövning avsom
väsentligtkraft detvunnit lagavitesföreläggande gång är ettenom

fast.beslutet stårkan lita pårättssäkerhetsintresse attatt man
för sigi ochvitesföreläggandetdomstolen finner är ägnatOm att

blirutdömande vitegrund för dom nästaläggas till stegatt aven om
dom-följts och,föreläggandet harfastställaprövningeni att omom

förhindradvaritfallet, adressatenså intefinnerstolen är attatt om
för sin under-giltig ursäkthar någonföreläggandet ellerfölja annars
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låtenhet, jfr 2 § andra stycket viteslagen.
I 9 § viteslagen två viktiga och allmängiltiga principeranges som

generellt skall beaktas i mål utdömande vite. förstaDenett om av av
dessa innebär vite inte får dömas ändamålet med vitetatt ett ut om
har förfallit. Regeln bl.a. sikte på det fallet den föreskrivnatar att
prestationen eller anledning har blivit obehövlig. Det ärav en annan

märka ändamålet med vitet normalt inte ha förfallitatt att anses om
det addressaten själv efter detär den i föreläggandet angivnaattsom,
tidsfristen har löpt åtgärder har framkallat situa-ut, genom egna en
tion då vitesföreläggandet inte längre uppfyller sin funktion. Ett
typfall adressaten har utfört den prestationär ålagts honom iatt som
föreläggandet detta har skett först efter utgången denattmen av
angivna tidsfristen.

En viktig princip gäller i mål utdömande vite ärannan som om av
domstolen kan jämka vitesbeloppet. Sådan jämkning kan skeatt t.ex.

förhållandena har ändrats sedan myndigheten meddelade sittom
föreläggande, vitesbeloppet har varit schablonrnässigt bestämtom

hänsyn till den enskildes ekonomi eller omständigheternautan i
övrigt eller adressatens underlåtenhet framstår förhållandevisom som

Ävenursäktlig. det förhållandet adressaten iakttar föreläggandetatt
kort tid efter det tidsfristen har löpt kan föranleda jämkningatt ut av
vitesbeloppet.

Förhållandet mellan vite och straff

Som allmän och grundläggande princip i svensk gällerrätten att en
och gärning inte skall kunna föranleda både vite och straff.samma
Huvudregeln vite inte får föreläggasär straff jfratt när är utsatt

RÅdock 1992 ref 25. Denna regel framgår uttryckligen bl.a. 9av
kap. 8 § RB gälla någon särskild föreskriftäven jfrutanmen anses
NJA 1982 633. Undantag från huvudregeln förekommer i vissas.
författningar, i firmalagen 1974:156. sådantEtt undantagt.ex.
innebär vite kan föreläggas den gärningäven omfattasatt om som av
föreläggandet faller under någon straffbestämrnelse. För inteatt
hamna i konflikt med principen vite och straff inte får förenasattom
brukar i sådana fall uttryckligen föreskrivas den gärningatt som
omfattas vitesförläggande inte skall medföra straffansvarett seav

18 § tredje stycket firmalagen.t.ex.
Det föreslagna sanktionssystemet endast tänktär aktuali-av oss att

i principiellt viktiga fall ifrågasatt överträdelse redovis-seras av av
ningslagstiftningen och god redovisningssed. Det torde endast undan-
tagsvis inträffa BFN ifrågasatt handlingssätt innefattaratt ett av en
brottslig gärning, bokföringsbrott eller svindleri. Om så skullet.ex.
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iprövningdomstolsföremål för ettgärningenoch ärfalletvara
ingripa. Sammaavstå frånskallBFNavsikten attbrottmål är att

iprövningdomstolsföremål förfråganaktuella ärdengäller om
sidanå andraOmskattemål.isammanhang,något ettt.ex.annat

nämndenmåste görainlettshardomstolsförfarande intenågot en
såOmstraffbart.handlingssätt ärhuruvida företagetsbedömning av

överlåtaochingripafrånavstånämndenfallet bör attbedöms vara
domstol.allmänochpå åklagareprövningenrättsligaden

kostnaderförErsättning

handläggningdomstolarnasvitidigareanförts avSom attanser
bestämmelsermed RB:senlighetske imål börifrågavarande om

bl.a. bestäm-följertvistemål. Häravindispositiva attirättegången
tillämpliga.blirfördelningrättegångskostnadernasi RBmelserna om

skallmålet§kap. lenligt 18 tapparHuvudprincipen partär att som
tvistemålindispositivarättegångskostnad. Idennesersätta motparten

sinskall bäravarderaförordna§enligt 2 partendock attfår rätten
kvittas.kostnadernafalli sådanträttegångskostnad. Man säger att

förkostnadenförsta stycket§enligt 8skallErsättningen motsvara
tillarvodejämteutförandetalansförberedande ochrättegångens

påkallad förvaritskäligen attkostnadensåvittbiträde,ombud eller
arbeteförutgårErsättning egetäven partensrätt.tillvarata partens
gällerbestämmelserrättegången. RB:sanledningitidsspillanoch av
domirättegångenmedsambandiuppkommitkostnaderendast som

nåddeärendetuppkommit innanhakankostnaderoch intestol som
domstol.

föreskriva sär-anledningmening ingenvårenligt attfinnsDet
rättegångskost-fördelningenregler föravvikande,från RBskilda, av

föreläggandeöverklagarföretagOmmål. ettaktuellainader ettnu
högreellertingsrättentalan isinbifall tillvinnerochBFNfrån

åläggashuvudregelnmed utgeenlighet attisåledesBFNbörinstans
däremoträttegångskostnader. Det ärför företagets merersättningfull

skall åläggas ersätt-domstoliförlorarföretagtveksamt ett somom
allmännasdetförtalarskälStarkaBFN. attningsskyldighet gentemot
nämnden.börslagförevarande stannamålikostnader ett av

ärende ivisstdrivitharnämnden ettdettaallt gällerFramför om
inomlösaemellertidgår attfrågorprejudikatsyfte. Denna typ av

fördelning.rättegångskostnadernasbestämmelserför RB:s omramen
rättegångskost-kvittningtillmöjlighetenbörvår meningEnligt av

vinnernämndenfalldeiutnyttjasnormalt§18 kap. 2enligtnader

processen.
finnasbördetsig äveninställerdärefter är enfrågaDen omsom
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möjlighet bevilja företag ersättning för de kostnaderatt kanett som
ha uppkommit under handläggningen i BFN. Det normala inom
förvaltningsrätten dockär enskild inte har fåatt rättpart ersätt-atten
ning för de kostnader han ådrar sig i förvaltningsärende. Ettettsom

de främsta skälen till detta förvaltningsmyndigheternaär sedanattav
länge tillämpar den s.k. ofñcialprincipen, innebär myndig-attsom
heterna har för ärendena blir tillräckligt utredda förattansvar att
materiellt riktiga avgöranden skall kunna fattas jfr 8 § första stycket
förvaltningsprocesslagen. I enlighet härmed har myndigheterna
också tillagts skyldighet hjälpa de enskilda till jfr 4 §att rättaen
första stycket förvaltningslagen /1986:223/. På grund dessaav
förhållanden har den enskildes kostnader förutsätts begränsadvara av
omfattning. Till detta har bidragit förfarandetäven i förvaltnings-att
ärenden i huvudsak skriftligt.är

Från huvudregeln kostnadsersättning inte kan erhållas iattom
förvaltningsärenden finns i huvudsak två undantag.

Fysisk kan beviljas allmän rättshjälp i rättslig angelägenhetperson
han behöver sådant bistånd och hans beräknade årsinkomst inteom

överstiger visst belopp, 6 § första stycket rättshjälpslagenett 1972:
429. Rättshjälp får dock inte beviljas den eller har varitärsom
näringsidkare i angelägenhet har uppkommit i hans näringsverk-som
samhet, det inte finns skäl för rättshjälp med hänsyn till verksam-om
hetens och begränsade omfattning, hans ekonomiskaart och person-
liga förhållanden och omständigheterna i övrigt, 8 första§ stycket 3

Ävenrättshjälpslagen. behov bistånd föreligga avslåsansettsom av
många ansökningar på grund sökanden näringsidkareär ochattav
saken har samband med hans näringsverksamhet prop. 1988/892126

10. Vid sidan rättshjälpssystemet har det inte påkallats. ansettav att
införa någon generell regel kostnadsersättning i förvaltnings-om
ärenden.

1993 års rättshjälpsutredning förslår i sitt betänkande Ny rätts-
hjälpslag och andra bestämmelser rättsligt bistånd SOU 1995:om
81 möjligheten för näringsidkare erhållaatt rättshjälpatten upp-
hävs. Som motivering anför utredaren kostnaderna föratt en process
i angelägenhet uppkommit i näringsverksamhet bör bärasen som en

verksamheten och konkurrensen mellan näringsidkare kanattav
påverkas på felaktigt bidrarsätt till kostnadernaett förstatenom
vissa näringsidkare medan dessa kostnader belastar verksamheten för
andra, antingen direkt eller indirekt i form försäkringspremieav en
s. 136. Regeringens förslag till rättshjälpslag prop. l996/97:9ny
går inte lika långt Rättshjälpsutredningen föreslagit i detta hän-som
seende. Enligt regeringen bör näringsidkareäven kunna erhållaen
rättshjälp i vissa speciella situationer. En viss skärpning av nuvaran-
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föreslår därför detmotiverad och regeringenregler dockde attanses
skall kunna fåskäl för näringsidkaresärskilda rätts-bör krävas att en

hjälp.
själv skall ståhuvudregelnundantaget frånDet andra partenattom
den särskildaförvaltningsärendenkostnader iför sina utgörs av

ärenden skattår gäller för mål ochlagstiftning sedan 1989 omsom
ersättningursprungligenMeningen med det attsystemet varm.m.

tidiga-huvudregeln liksomundantagsfall ochbeviljas iskulle attrena
skulle stå för sinaskattskyldige självskulle denatt egnavarare

indispositivaliknar deför skattemålenkostnader. Skälet detta attvar
skallhuvudregeln varderatvistemålen för vilka partenattantogs vara

1988/892126 16.för sina kostnader prop. s.svara
År beträffande möjligheter-bestämmelserinfördes1994 generösare

skattemål. Detersättning för processkostnader iför enskilda attna
skattskyldigerättssäkerhetssynpunkt denrimligt frånansågs att ge

självdå vunnit målet och inteför processkostnader hanersättning
deklarationsskyl-fullgöra sininteorsakat att t.ex.processen genom

betydelse i det sammanhangetl993/94:151 133. Avdighet prop. s.
in iskattskyldiga tvingadesslumpmässighet med vilken vissadenvar

godkända. Denna slump-för få sina deklarationerskatteprocesser att
årligamassförfaranden denansågs oundviklig i sådanamässighet som

taxeringen utgör.
frångå huvudprincipenmening saknas skälEnligt vår attatt om en

förvaltningsärendekostnader iskall stå för sinaenskild ettpart egna
externredovisning.prövningen företagsgäller i BFNdetnär ettav

reglerarlåg bakom den särskilda lagstiftningmotivDe somsom
inteskatteärende sigersättning för kostnader itill görrätten ett

därvidbetydelseområde. Avgällande med styrka detta ärsamma
ärendennågon masshanteringdet inte kommer sigröraatt att avom

år.antal fall varjemycket begränsathos BFN tvärtom ettutan om
förvad falletutsträckningBFN kommer därför i äränstörre som

ärendegranskaskattemyndigheterna ha möjlighet ettatt noggrantatt
föreläggande. Många frågor tordeblir aktuellt medinnan det ett

i och aldrig resultera iockså kunna lösas under handläggningen BFN
förmodas BFN endast kom-något föreläggande. kan därmedDet att

nämndenföreläggande företagingripa medatt ett mot ett ommer
föreläggandet kommersig ha mycket goda skäl attatt tro attanser

förföretag skulle blistå sig i högre instans. Risken för utsattatt ett
vi därföromotiverat ingripande från BFN:s sida bedömerett som

synnerligen liten.
ingripandeockså företag blir föremål förVi ettatt ettanser som

sinatillvaranormalt torde ha möjlighet medatt taegna resurser
kritik.intressen i ärendet och bemöta nämndens
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4.2.4 Bokföringsnämndens organisation

BFN för närvarande lokaliseradär till Finansinspektionen ocksåsom
för nämndens kanslifunktion. Om BFN de uppgiftersvarar ges som

skisserats i det föregående uppkommer frågan lämpligheten attom av
åter nämnden till myndighetgöra med kanslifunktion.en egen
Därvid det låg bakom inrättandet Revisors-synes resonemang som av
nämnden självständig myndighet intresse. I detsom en vara av
sammanhanget prop. 1994/95:152 60 f framhölls syftet medatts.
nyordningen revisorsomrâdet bl.a. det regel-attvar anpassa nya
verket och organisationen tillsynen till och internatio-av en ny mer
nell miljö. En modern tillsyn i europeiskt perspektiv ställaett angavs

och delvis kravstörre kompetens hos tillsynsorganet ochnya
kräva tillsynen bedrivs med framförhållning, internatio-att stor mer
nell utblick och aktivt vad tidigare varitän möjligt. Enmer som
effektiv revision och tillsyn området ansågs också ha betydelse för
företagens möjligheter konkurrera lika villkor. Genomatt att
inrätta Revisorsnämnden självständig myndighet ville stats-som en
makterna markera verksamhetens betydelse för samhället och revi-
sionens framträdande roll i kampen ekonomisk brottslighet ochmot
skattefusk.

Vad anförts beträffande Revisorsnämnden enligt vårägersom
mening prinicpiell giltighet i fråga föreslårBFN. Vi därföräven om

nämndens nuvarande organisatoriska koppling till Finansinspek-att
tionen upphör och nämnden alltså blir helt självständigatt en myn-
dighet med kanslifunktion.egen

BFN:s kanslifunktion består i dag fyra heltidsanställdaav personer
kanslichef, två handläggare och sekreterare. Enligt vårvarav en en

mening viss utökningär personalstyrkan motiverad med tankeen av
på de uppgifter enligt våra förslag läggs på nämnden. Vadnya som

angeläget utöka antalet handläggareär med någramest attsom synes
Denna expansion kan till del kompenseras ned-personer. en genom

dragning redovisningsfunktionen hos andra statliga myndigheter, iav
första hand Finansinspektionen jfr avsnitt 3.2.6.

BFN består för närvarande högst elva ledamöter ärav varav en
ordförande. Enligt vår mening bör antalet ledamöter reduceras vä-
sentligt. En sådan reduktion innebär effektivitetsvinster och förenklar
handläggningen ärendena hos nämnden. Någon egentlig risk förav

kvaliteten i nämndens arbete skulle försämras föreliggeratt enligt vår
mening inte. Vi vill här erinra bl.a. Redovisningsrådet över-attom
tagit väsentlig del BFN:s normgivning.en av

betydelseAv vid bestämmandet antalet ledamöter i BFN ärav
frågan vilken kompetens skall finnas representerad i nämn-om som
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förtroende frånåtnjutervikt BFNden. Det staten,är attstorav
ikompetensMedoch revisorerna.näringslivetallmänheten, avses

organisation ellervissledamotfalldetta inte representeraratt enen
erfarenhetochkunskaphar denledamotenintressevisst utan attett

arbetsuppgifterfullgöra sinaskall kunnanämndenförkrävs attsom
ställningslutligverksamhet. Innanför sinförtroendeoch vinna tas

analyseras.kompetensdärför kravenledamotsantalet börtill
utveck-såvitt gällerbör BFN,föregåendeframhållit i detviSom

sigkunna begränsaomfattningårsredovisningspraxis, ilingen storav
rekommendatio-Redovisningsrådetslaglighetenprövningtill avaven

tilltänktaförening med denlaglighetskontroll iDenna ossavner.
kommernämndens arbetemedförnämndenförtillsynsfunktionen att

nödvändigtdärförinriktning. Detjuridisk ärtydligare attfåatt en
representerad i nämnden.finns välkompetensjuridisk

några ledamöternågon ellerviktigtvidarehittills detLiksom är att
Såda-revisionsarbete.redovisnings- ochpraktisktfrånerfarenhethar

företagpublikabegränsade tillfår inteerfarenheter utanvarana
sammanhangdettaföretag. Imedelstorasmå ochomfattamåste även

löpan-frågorikompetens rörframhållas behovetsärskiltbör somav
räkenskapshandlingar.arkiveringochbokföringde av

ochredovisningmellan företagenskoppling finnsstarkaDen som
prak-iredovisningsnormerbetydelse utfärdadebeskattning och den

kännedomha godtill måsteleder BFNbeskattningenfår förtiken att
i ellerområdenAndraföretagsbeskattning.försystemet som enom

ochteoretisknämndenrepresenterade ifinnas ärform börannan
invest-ellerredovisning liksom börs-forskning rörandepraktisk
till deanknytningverksamhet medellermentverksamhet annan

finansiella marknaderna.
sjutill högstreducerasBFNledamöter iantaletVi föreslår att

dentillordförande. Med hänsynoch viceordförandeär enenvarav
vinämndens arbetepåjuridiska inriktningenmarkerade attansermer

med domar-skall juristordförandenabådaåtminstone de varaen av
vilka intresse-uttalafrånövrigt avstår vierfarenhet. I att oss om

nämndleda-fråga vid valetipraktiken bör kommai avgrupper som
möter.

det, liksomverksamhetför BFN:ssäkerställa förtroendet ärFör att
samtidigt verksammaintei BFN ärlämpligt ledamöternahittills, att

denerinrafinns ingetRedovisningsrådet. Däremoti motatt nuvaran-
styrelsenochbåde i BFNledamotde ordningen äratt personsamma

redovisningssed.godför utvecklandeför Stiftelsen av
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bokföringsskyldigaKretsen5 av

Gällande1 rätt

Inledning5. 1

bokföringsskyldig.näringsidkareBFLbokföringslagen är§Enligt 1
med undantagnäringsidkaresamtligaomfattarbestämmelserLagens

dödsbon,enskildadelsjordbrukare,enskildadelsför personer,
uthyrningsverksamhetbedriverföreningarideellaochstiftelser som

omfattning.mindrei vissbyggnaddelbyggnad elleravseende av
kom-landstingskommunerna,kommunerna,Vidare undantas staten,

samfälligheternakyrkligaoch deförsamlingarnamunalförbunden,
handelsbolag,aktiebolag,Samtligatillämpningsområde.från lagens

intresse-ekonomiskaeuropeiskasådanaföreningar ochekonomiska
bokföringsskyldigaSverigeihar sitt är oavsettgrupperingar sätesom

närings-bedriverintressegrupperingenellerföreningenbolaget,om
inte.ellerverksamhet

lagen prop.tillförarbetenaskall enligtnäringsidkareBegreppet
varjeomfattandesåsommening,vidsträcktfattas if2031975: 104 s.

verksamhetdriveryrkesmässigtjuridiskfysisk eller avsomperson
någonprincip inteiomfattning harVerksamhetensekonomisk art.

bokföringsskyldigheten.förbetydelse
jordbrukareför sigi ochfaller ävennäringsidkareUnder begreppet

ellerdödsbonoch ägerEnskildaskogsbrukare.och sompersoner
reglerfrån BFL:sundantagnaemellertidjordbruksfastighetbrukar är
ställetgäller inäringsidkareför dessaochbokföringsskyldighetom

avsnitt 5.1.3.JBFL,jordbruksbokföringslagenibestämmelserna se
bok-bestämmelsersärskildagällermyndigheterstatligaFör om

statligaföreskriftermed12121979:i förordningenföring myn-om
reglerasför kommuneroch1991: 1026omtryckbokföringdigheters

1991:900.kommunallageni 8 kap.bokföringsskyldigheten

jfrfysiskaenbart"enskildI medsammanhangdetta personer,avses
avsnitt 1.3.regeringsformen seenligt 8 kap.betydelsebegreppets
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5. 1 Uthyrningsverksamhet

Bokföringsskyldighet

Enskilda dödsbon, stiftelser och ideella föreningar hyrpersoner, som
byggnad eller del byggnad bokföringsskyldigaut är grundav av

detta endast verksamheten är hotell- eller pensio-attom anse som
natsrörelse eller omfattar två lägenheterän regelmässigtmer som
hyrs och inte delutgör bostad. Genomut bestämmelsenav egen
faller bl.a. uthyrning enstaka och tvåfamiljsfastigheter ochav en-
affärslokaler utanför bokföringsskyldigheten. Om två lägen-änmer
heter hyrs saknar ändamålet med uthyrningen betydelseut för frågan

bokföringsskyldighet. Sådan skyldighet föreligger därför vidom
uthyrning för såväl stadigvarande bostadsändamål närings- ellersom
fritidsändamâl.

Som skäl för undanta uthyrningsverksamhet mindreatt omfatt-av
ning från bokföringsskyldigheten anfördes i förarbetena till BFL bl.a.
det förhållandet inkomst fastighetatt taxerades enligt denav annan
s.k. kontantprincipen. En bokföringsskyldighet innefattande krav
redovisning enligt bokföringsmässiga grunder i bokföringen som
avslutas med resultaträkning och balansräkning ansågs enligt denen
utredning låg till grund för BFL kunna medföra betydandesom
praktiska svårigheter både för den bokföringsskyldige vid upprättan-
det deklarationen och för taxeringsmyndigheten vid granskningenav

denna. Det föreslogs därför endast sådan uthyrningsverksamhetav att
hänföra till hotell- eller pensionatsrörelseatt skulle omfattassom var

bokföringsskyldigheten SOU 1973:57 79 Departements-av s.
chefen ansåg emellertid bl.a. intresset i olikaatt sammanhangattav
kunna undersökningargöra beträffande kostnaderna för förvaltningen

hyresfastigheter och önskemålen från hyresgästhåll specifika-av om
tion hyresbeloppens fördelning kapitalkostnader, driftskost-av
nader, underhåll talade för flerfamiljshusägare bordeattosv. av
omfattas bokföringsskyldigheten prop. 1975:104 140.av s.

Inkomstbeskattning

Enligt 5 § kommunalskattelagen KL fastighet antingenär privat-
bostadsfastighet eller näringsfastighet. Som privatbostadsfastighet

i huvudsak småhus privatbostadutgöravses tomtmarksom samt som
avseddär bebyggas med privatbostad.att Med privatbostad attavses

småhuset till övervägande del används eller är användas föravsett att
boende eller fritidsbostadpermanent ellerägaren någonsom

är närstående till denne.att Om småhuset inrättatsom äranse som
till bostad två familjer räcker det huset till väsentlig delatt an-
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ingår ifastighetkanVidareändamål.nämndaför somvänds ennu
treårs-underprivatbostadsfastighetklassificerasdödsbo ensomett

påbyggnadenanvändningssättetdödsfallet. Det ärefterperiod av
andraellerdentillhänförasskalldenavgörfastigheten enaomsom

kategorin.
föranvändasskallutsträckningvissifastighetenpåKravet att

användningblandadpåsikteuteslutandeändamål avsärskilda tar
blandadVid1911990/91:54jfr an-byggnadens s.yta prop.

be-underutomståendetillhyrsfritidshustideni utvändning ett-
innebäraklassiñceringsreglernadärförtordeåretdelartydande av -

någonundersjälvprivatbostad så länge ägarenfastigheten utgöratt
påkravingetsåledesfinns attDetfastigheten.använderårettid av

tidsrymd.minstaomfatta vissmåsteanvändandetdet egna
privatbostadsfastigheter utgörräknasinteFastigheter somsom

fastighetersamtligabl.a.innebärDettanäringsfastigheter. att som
tilltvåfamiljsfastigheterochjuridiska somsamtägs en-personerav

näringsfastigheter.närstående utgörtill ändel hyrsviss ut annan
ellerprivatbostadfastighetsHuvudregeln statusär somatt en

gällerprivatbostädervarje år. Förskall omprövasnäringsfastighet
kvarharfastighetenvilkenunderövergångsperiodtvåårigdock en

omklassi-förförutsättningarprivatbostad ävenkaraktär ensin omav
hanteraförtillkommitharBestämmelsen attföreligga.skulleñcering
motive-sakligtframstårinteomklassificeringfall därsådana somen

kanexempel nämnasSom att189.1990/91:54 enrad prop. s.
underellerförsäljning ägarenavvaktan atti enstårfastighet tom

fastighetenanvändaavsiktförhar attpåarbetartid ort menannan
tilltillbakaflyttabesök ochtillfälligaoch andra attunder semestrar

fastighetsägarenexempel ärYtterligare attefter bortovaron. ettden
sjukhus-långvariggrundomständigheter,tvingande t.ex. avav

den.därför hyrpermanentbostad och utsinbebokanvistelse, inte

ordbrukare1.3 J5.

föraskyldigför den ärBFL attgäller intetidigareSom nämnts som
frånundantagetdärmedochlag,JBFL. Dennaenligträkenskaper

brukarellerdödsbo ägerochenskildendastgällerBFL, somperson
elleraktiebolagdrivsJordbruk ettjordbruksfastighet. t.ex.avsom

BFL.ireglernasåledesomfattashandelsbolag av
enligt möns-uppbyggthuvudsakii JBFLRegelsystemet är samma

emellertidi JBFLbestämmelserna är ute-medSyftetBFL.ter som
framgårsyftetaxeringen. Dettaförunderlagskapa avslutande att

ellerdriverdödsboochenskildvari§lagens l sägs somatt person
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brukar jordbruksfastighet skyldigär underlag för taxeringenatt som
föra räkenskaper för inkomsten från fastigheten enligt bestämmelser-

i lagen.na
Inkomst jord- och skogsbruk hänförs till inkomstslaget närings-av

verksamhet. Sådan inkomst skall enligt 24 § KL beräknas enligt
bokföringsmässiga grunder. Fram till år 1972 fanns möjlighet att
redovisa inkomst jordbruksfastighet enligt kontantmetoden. Underav
detta år beslöts genomgripande reform jordbruksbeskattningenen av
vilken innebar det skulle ske obligatorisk övergångatt från kon-en
tantmässig till bokföringsmässig inkomstredovisning. Denna över-
gång skedde i och fullt genomförd först fr.o.m.etapper 1981 årsvar
taxering.

I det utredningsbetänkande låg till förgrund föreslogsBFLsom en
utvidgning bokföringsskyldigheten till omfatta jordbrukar-ävenav att

Som skäl härför anfördes hänsynen till beskattningen för medattna.
sig krav på alla rörelseidkare skall föra räkenskaperatt eftersom
varje rörelseidkare, jordbrukare,även skall efter bokförings-taxeras
mässiga grunder SOU 1973:57 77 ff. Remissinstanserna hades.
ingen invändning utredningens förslag. Däremot framfördesmot
önskemål förenklade regler för mindre jordbruk och andraom
mindre rörelser. Dessa önskemål tillgodosågs mindreattgenom
enskilda näringsidkare, efter förslag lagutskottet, befriades frånav
kravet årsbokslut.upprätta Trots detta undantogsatt jordbrukarna
från BFL:s tillämpningsområde. Som skäl åberopades bl.a. det
faktum den nyligen beslutade skattereformenatt inte iännu kraftträtt
fullt och bokföringsplikten för jordbrukareut att därmed inte kunde

ligga den nivå krävdes näringsidkare i allmänhetanses som av
prop. 1975:104 138 och l978/79:44 98s. prop. s.

År 1977 presenterade den utredning tillsatts regler-överattsom se
bokföring inom jordbruket Ds B 1977:8 sitt förslag tillna om ny

lagstiftning på området. Förslaget utformades enligt de direktiv som
utredningen hade följa vilket innebar dels utredningenatt i möj-att
ligaste mån sökte samordna regelsystemet med BFL, dels räken-att
skaperna i likhet med då gällande lagstiftning på området uteslutande
skulle avsedda tjäna underlag för taxeringen.att Utred-vara som
ningen ifrågasatte i och för sig behovet särskild bokföringslagav en
för jordbrukare med hänsyn till riksdagen undantagit mindreatt
näringsidkare från skyldigheten årsbokslut ochupprätta Bok-att att
föringsnämnden BFN utfärdat information till sådana näringsidkare

hur bokföringen skulle ordnas. Emellertid pekade utredningen påom
vissa speciella förhållanden inom jordbruket såsom de regler isom
beskattningshänseende gäller i fråga djur i jordbruk seom numera
punkt 2 fjärde stycket anvisningarna till 24 § KL och iav som
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ivilkettillgången,uppvärderingfortlöpandeinnebärpraktiken aven
bibe-förskäletavgörande attBFL. Detenligttillåtetinteprincip är

enligtemellertidjordbrukareförbokföringslagsärskildhålla varen
fonnule-utredningsuppdragetsåsomräkenskaperna,utredningen att
taxering-förunderlagavseddauteslutandedirektiven,i somvarrats

demedföraskullebokföringsskyldighet intejordbrukarnasoch atten
1978/79:44Prop.BFL.följerverkningar s.civilrättsliga avsom

108.ochf102
regleraskälfannsdet inte attansågremissinstanser attFlertalet

särskild lagiskogsbruketjord- ochinombokföringsskyldigheten en
jordbrukarnai ställetförordadeff. Man att1421978/79:44prop. s.

skeborderedovisningallochregelsystemBFL:sin i attförasskulle
detpåpekades egent-yttrandenflera attdetta. Iutgångspunkt imed

ochBFLmellanskillnaderbetydandenågraförelåginteligen mer
skullefrågorspeciellajordbruketförVissaförslag.utredningens

elleri BFLsärbestämrnelserfåtal genomregleraskunna ettgenom
ochÄven kreditaffärervidborgenärsintressetBFN.frånanvisningar

iinsynintresseanställdasoch defastighetsförvårvmed avsambandi
inteegentligendetbl.a.påpekadesberördes. Det attverksamheten

mellankapitalanskaffningshänseendeskillnad i ennågonförelåg
Vidarenäringsidkare.andraochjordbruksfastighetarrendator enav

ochspecialiseradealltblivitefterhandjordbrukarnaanfördes meratt
sigbegagnakommitutsträckningökadi attdeochkapitalintensiva att

kort-maskinlånochdriftlån samtformkrediter imedellånga avav
driftskostnader.obetaldafonnikrediterfristiga av

lagstift-uppläggningdenstannade förstatsrådetFöredragande av
deåberopadeFöredragandenföreslagit.hadeutredningenningen som

skogsbruks-ochjord-inområddedriftsförhållandenspeciella som
gällandesiggjordeinteborgenärsintressetvidareochnäringarna att

syftetslutligennäringsgrenar attandrainom samtpå sätt somsamma
aspekternataxeringsmässigatillgodose delagregleringenmed attvar

311978/79:44prop. s.

partrederierochbolagEnkla5.1.4

HBLbolagenklaochhandelsbolaglagen3 §kap.Enligt 1 om
avtalat utövaharfleratvå eller attbolagenkeltföreligger ett om

bolagenkeltEttföreligger.handelsbolagi bolagverksamhet attutan
1juridisknågonintehandelsbolagfrånskillnad person,till ettär

bok-intesådant ärbolagetföljerHBL. Härav§4 attkap. som
förenskilda bolagsmännendedetställetföringsskyldigt. I är varsom

Ingetverksamheten.ideltagandeför sittbokföringsskyldigasig är
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torde emellertid hindra bolagsmärmen upprättaratt en gemensam
bokföring avseende bolagets verksamhet, jfr förslaget till §2 bok-
föringslagen.

Ett partrederi föreligger flera har kommit underöverens attom om
delad ansvarighet driva sjöfart med fartyg, 5 kap.gemensamt eget
l § första stycket sjölagen 1994:1009. I likhet med enkelt bolagett

inte heller partrederi någonär juridisk varför tillämp-ett person en
ning §1 BFL skulle leda till och redarna bok-att ärav var en av
föringsskyldig för sitt deltagande i rederiets verksamhet. När det
gäller frågan bokföringsskyldighet beträffande verksamhetom som
bedrivs formi partrederi föreskrivs emellertid i 5 kap. 9 §ettav
sjölagen huvudredaren för rederiets bokföring fullgörsatt attsvarar
enligt lag och författning. Bestämmelsens ordalydelseannan ger
intryck huvudredaren för deöver övriga redarnasatt tar ansvaretav
bokföring i vad rederiverksamheten.avser

Bestämmelsen i 5 kap. 9 § sjölagen hade sin motsvarighet i 1891
års sjölag kap.3 48 §. Bestämmelsen i den lagen har BFN gettsav

innebörd den bestämmelsensän ordalydelse förstoneien annan som
intryck uttalandetI 88:17,U Bokföringsskyldighetens full-ger av.

görande i partrederi, anförde nämnden de enskilda redarnasatt
bokföringsskyldighet enligt BFL inte kunde överlåtas på utanannan

redarna för sig bokföringsskyldiga för sitt deltagandeatt ivar var
partrederiet. Enligt nänmden fanns det emellertid inget hinder mot att
redarna i detta speciella fall upprättade bokföring fören gemensam
partrederiet vilken kunde samordnas med den bokföring huvud-som

Ävenredaren skulle föra enligt sjölagen. sådanom en gemensam
bokföring upprättades hade dock, enligt BFN, varje redare för sig

för den bokföring avsåg hans näringsverksamhetansvaret att som
skedde i enlighet med BFL.

Det framstår osäkert i vad mån BFN uttalande giltigt påärsom :s
partrederier enligt 1994 års sjölag.

5.1.5 Stiftelser och ideella föreningar

Bokföringsskyldighet

Bestämmelserna i BFL innebär ideella föreningar bokförings-äratt
skyldiga endast föreningen näringsverksamhetutövar samt attom
bokföringsskyldigheten i sådant fall endast omfattar själva närings-
verksamheten och inte verksamhet föreningen bedriver seannan som
BFN:s cirkulär C 4/6. Motsvarande begränsningar i bokföringsskyl-
dighetens omfattning gällde tidigare stiftelser. En starkt bi-även
dragande orsak till dessa begränsningar enligt förarbetena tillvar
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lagstift-civilrättsliggrundläggandesaknadeshuvudsakidetBFL att
borge-anfördesVidarestiftelser. attochföreningarideellaförning

bokförings-sidaallmännasfrån detoch intresset ennärsintressena av
delgälldedetstarka storsärskilt när avskyldighet knappast envar

detkundesigförochIstiftelserna.ochföreningarnaideellade
bordestiftelsernaochföreningarnadeinte störreifrågasättas om

oftastiftelserochföreningarDå dessabokföringsskyldighet.åläggas
bokföringsskyldigasåledesochnäringsverksamhet,bedrivatorde var

andraregistreringförreglersaknadesdå detochgrund, avpå denna
näringsverksamhetbedrevsådanastiftelseroch änföreningar som

bok-generellinförainteförskälövervägande attdock entalade
1411975:104föringsplikt prop. s.

bokföringsskyldighetenharSLstiftelselageninförandetGenom av
näringsverksamhetstiftelse utövarsåutökatsstiftelser attför somen

3bokföringsskyldig,obegränsatmoderstiftelse äreller är numera
bildats staten,stiftelserdelsställskrav avSamma somkap. 1

pensions-delskommun,kyrkligellerlandstingkommun, ett enen
tryggande1967:531§§ lagenoch 3017personalstiftelser, omoch a

stiftelserövrigt ärItryggandelagen.pensionsutfästelse m.m.av
marknadsvärdetilltillgångarhar somdebokföringsskyldiga ettom

sistnämndaSL. Istycketförsta2 §kap.3basbelopp,tiomotsvarar
bokförings-frånundantagmedgetillsynsmyndighetendockfall kan

ärStiftelser3ochstycketandra2 § somkap.3skyldigheten,
vadenligtskyldighetdennaskall fullgöra sombokföringsskyldiga

förmögenheter gemensamtsinaharStiftelserBFL.iföreskrivs som
haförmögenheterdessa gemensambeträffandefår enplacerade

intefinnsregelmotsvarandeNågon4 § 2.kap.3bokföring,löpande
beträffandeFråga20/6,C gemensamcirkulärjfr BFN:sBFLi

koncern.verifikationsnummerserie iochredovisning
räkenskaperförastiftelserbokföringspliktigaskall ickeEnligt SL

avslutasskallRäkenskapernautbetalningar.ochinbetalningaröver
skul-ochtillgångarframgåskallvilkensammanställningmed aven

utgifterochinkomsterslutochbörjan samträkenskapsåretsvidder
veriñkationervidareföreskrivs attstiftelserdessaFöråret.under

räkenskapsmaterialetliksomutbetalningar attochförfinnas in-skall
IBFL.enligtbokföringförgällersättpåarkiverasskall somsamma

denhuvudsakiregleringen somhänseendemateriellt motsvarar
stiftelser.tillsyn över1929:116lagen14 §enligtgällde omtidigare

bokförings-utökadeSLinförandetför denmotivSom avgenom
be-alltframfördetlagentillförarbetena attianförsskyldigheten
förskyddbehovföreliggerstiftelsernäringsdrivande avträffande

skyddstiftelsen,med ett somrättshandlingarföretartredje man som
rättshand-vidtillhandahållerlagstiftarendetborde motsvara som

företagsfonner.andramedlingar
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Inkomstbeskattning

Huvudregeln samtliga juridiskaär blandatt dem stiftelserpersoner -
och ideella föreningar skattskyldigaär till statlig inkomstskatt för-
all inkomst, 6 § 1 första stycket b lagen statlig inkomst-mom. om
skatt SIL. Beskattningen sker i inkomstslaget näringsverksamhet.
Detta innebär inkomsten skall beräknas enligt bokföringsmässigaatt
grunder och på grundval den skattskyldiges bokföring, 24 § KL.av
Genom undantagsregler har vissa stiftelserett system och ideellaav
föreningar helt eller delvis befriats från skattskyldighet. För skatte-
befrielse fordras stiftelsen eller föreningen har till syfteatt främjaatt
vissa bestämda ändamål allmännyttig betydelse, s.k. kvalificeradeav
ändamål, den verksamhet stiftelsen eller föreningenatt faktiskt be-
driver helt inriktadnästan påär tillgodose sådana ändamålatt samt

syftet fullföljsatt avsevärd del stiftelsens intäkterattgenom en tasav
i anspråk för nämnda ändamål. För de ideella föreningarna tillkom-

krav på medlemsintagning.öppenmer en
Stiftelser främjar kvalificerade ändamål enligtär 7 § 6som mom.

SIL befriade från skattskyldighet för inkomst sådan inkomstänannan
näringsverksamhet hänför sig till innehav fastighet ellerav som av

till rörelse. Familjestiftelser dock oinskränktär skattskyldiga. Skatte-
befrielsen omfattar endast sådana inkomster tidigare hänfördessom
till inkomst kapital och inkomst tillfällig förvärvsverksamhetav av
medan skattskyldighet i princip föreligger för inkomst egentligav
näringsverksamhet fastighetsinnehav och rörelse. Pensionsstiftelser

enligt 7 § 3är SIL befriade från skattskyldighet för all in-mom.
komst.

Ideella föreningar främjar kvalificerade ändamål enligtär 7 §som
5 fjärde stycket jämfört med första stycket SIL befriade frånmom.
skattskyldighet för all inkomst sådan inkomstän närings-annan av
verksamhet hänför sig till innehav fastighet eller till rörelse.som av
En ideell förening kan bli befriad från skattskyldighet för sådanäven
inkomst egentlig näringsverksamhet. Det kan frågaav t.ex. vara om
inkomst hänför sig till fastighet används i föreningenssom en som
ideella verksamhet eller härrör från verksamhet har naturligsom som
anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål.

Vissa stiftelser och föreningar har förmånligareännu skattesitua-en
tion framgåttän Detta gäller de subjekt finns intagnasom ovan. som
i den s.k. katalogen i §7 4 SIL. Dessa subjekt beskattas intemom.
för andra inkomster fastighetsinkomster.än Till denna hörgrupp
bl.a. flera näringsinriktade stiftelser med i många fall halvofficiell
ställning och dessutom vissa personalstiftelser och trygghetsstiftelser.
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föreningsskattekommitténochStiftelse-

slutbe-sittbehandlar iföreningsskattekommitténochStiftelse-
Översyn för-ideellastiftelser ochförskattereglernatänkande av

utformningengällerfrågor systemet1995:63SOUeningar avsom
Kommitténföreningar.ideellastiftelser ochförskattebefrielseför

lag skatte-särskildi SILbestämmelserna ersättsföreslår omatt enav
ochpreciseringarförslagkommitténsinnebärhuvudsakbefrielse. I

lösningargrundvaldelvisgällande regler,förtydliganden avav
skattefria områdetföreslår detKommitténi praxis.utvecklats attsom

följande:enligtavgränsas
realisations-ochm.m.utdelningavkastning ränta,Löpande-

näringsverk-egentligtillinte hörtillgångarsådanavinster som
beskattning.frånundantasoch rörelsefastighetsinnehavsamhet

gällerDettanäringsverksamhet beskattas.egentligIntäkter av-
fastighetsförsälj-viduppkommerrealisationsvinsteräven som

underfallerrörelsetillgångarförsäljningoch vidningar somav
realisationsvinstreglerna.

kvalifice-främjarnäringsverksamhetegentligIntäkter ettsomav-
från be-undantasnäringsverksamhetkvalificeradändamålrat

skattning.
ellerstiftelseförgrundläggande villkorendedet gäller attNär en

kommitténsskattebefrielse överensstämmermedgesskallförening
Verksamhetsinriktningsyftegällandehuvudsak med rättförslag i --

fullföljd.
beredning inomförföremålnärvarandeförförslagKommitténs är

tidigastskeberäknaslagstiftningEventuellFinansdepartementet.
1997.under våren

Samfälligheter5.1.6

samfälligheter.i § BFL1 ärOrganisationsform inte nämnsEn som
marksamfälligheter,nämligenslag,kanSamfälligheterna trevara av

Omrättighetssamfälligheter.och s.k.anläggningssamfälligheter
grund-enligt dendennäringsverksamhetdriver ärsamfälligheten

fall fallerbokföringsskyldig. Iocksåreglen i § BFLläggande 1 annat
samfällig-vad månFrågan itillämpningsområde.den utanför BFL:s

under begreppetfallerjuridiskaförvaltasheter personeravsom
RÅocksåC 3/3,BFN BFNi BFL harnäringsidkare prövats seav

ref. 73.1995
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samfällighetsföreningar

Förvaltningen marksamfälligheter och anläggningssamfälligheterav
regleras i lagen 1973: l 150 förvaltning samfälligheter. Enligtom av
lagens 4 § förvaltas sådan samfällighet antingen direkt delägar-en av

delägarförvaltning eller särskilt bildad samfällighetsför-na av en
ening föreningsförvaltning. En sådan förening juridiskär en per-

dvs. den kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter,son,
17 Enligt 40 § skall, samfällighetsföreningens medelsbehovom
inte täcks på bidrag isätt, medlemmarna.annat uttaxeraspengar av
Innan sådan uttaxering sker skall styrelsen utgifts- ochupprätta
inkomststat för föreningen vilken skall föreläggas föreningsstämman
för godkännande, 41

Enligt BFN:s nämnda cirkulär samfällighetsföreningarärovan som
förvaltar marksamfälligheter normalt näringsidkare ochatt anse som
därmed också bokföringsskyldiga. Föreningar förvaltar villasam-som
fälligheter och liknande anläggningssamfälligheter åtminstone såär -
länge verksamheten inriktad deär medlemmarna regelegna som-
inte bokföringsskyldiga. Om det i samfälligheten ingår näringsfastig-
heter och samfälligheten driver ekonomisk verksamhet, uthyr-t.ex.
ning eller andra lokaler, blir föreningenav garage att anse som
näringsidkare. Vägföreningar och samfällighetsföreningar för-som
valtar vägsamfälligheter blir näringsidkare för-att anse som om
eningen driver ekonomisk verksamhet, grusning eller snöskott-t.ex.
ning andra de samfällda.vägar änav

Jaktvårdsområdesföreningar ñskevårdsområdesföreningaroch

I syfte främja jaktvården och jakträttsinnehavarnasatt gemensamma
intressen samordning jakten och viltvården kan två ellergenom en av
flera fastigheter eller delar fastigheter sammanföras till jakt-ettav
vårdsområde och jakträttsinnehavare inom detta bilda jaktvárds-en
omrädesförening, 1 § lagen 1980:894 jaktvårdsomrâden. Enom
sådan jaktvårdsområdesförening juridiskär dvs. den kanen person,
förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter, jfr 23

En liknande bestämmelse den i 1 § lagen jaktvårdsom-som om
Ävenråden finns intagen i lagen 1981:533 ñskevårdsområden.om

fiskevårdsområdesförening juridiskär jfr 20 § andraen en person,
stycket.

Jaktvårdsomräden och fiskevårdsområden s.k. rättighetssam-utgör
fälligheter. Enligt BFN:s tidigare nämnda cirkulär driver jaktvårds-
områdesföreningar och fiskevårdsområdesföreningar regel intesom
någon näringsverksamhet och de därmed inte hellerär bokförings-
skyldiga. I den mån fiskevårdsomrâdesförening bedriver ekono-en
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försälj-ellerädelfiskinplanteringverksamhet,misk t.ex. avgenom
föreningengällandeemellertiddet görasfiskekort, kan attning av

bokföringsskyldig. Igrund häravoch ärnäringsverksamhetdriver
verksamhetall denomfattabokföringenBFNskall enligtfallså som

nämndensmedjämförasskallpåståendeDettabedriver.föreningen
förbokföringsskyldighetgäller frågan4/6BFN Ccirkulär omsom

förbokföringsskyldighetenvari konstaterasföreningarideella att en
verksamheten ärdelden attgällerendastföreningideell somav

verksamheten.ideellainte denochnäringsverksamhethänföra till

Räkenskapsår5.1.7

räkenskapsårKalenderår brutet-
Imånader.tolvomfattaräkenskapsåretskall12 § BFLEnligt sam-

räkenskapsåretellerinträderbokföringsskyldighet attmedband att
tillämpas,månadertolvtidoch längrekortare änfår bådeläggs om

Även upphörbokföringsskyldighetenmånader. närdock längst arton
räkenskapsåret kortasfår av.

handelsbolagoch sådanadödsbonnäringsidkare,enskildaFör vars
kalenderår utgöraskallfysiskhosskall beskattasinkomst person

juridisksamfällighetsförvaltandegäller sådanSammaräkenskapsår.
KLZ ochenskilda jord-sådanai 53 § 2 samtmom.avsessomperson

del inne-handelsbolagensJBFL. Föromfattasskogsbrukare avsom
påtillämpligblir ävenregelnbeskattningen etttillkopplingenbär att

dödsbonellerfysiskanågrainte harhandelsbolag sompersonersom
delägare prop.sådanamedhandelsbolagväldelägare annatettmen

RSVRiksskatteverketundantagsfall kan766. I1989/90:11O s.
kalenderår skall utgöramånadertolvperiod änmedge att avannan

dettillhänsynmeddettillstånd krävssådanträkenskapsår. För att
finnsomständigheterandraellerekonomiska intresseallmännas

synnerliga skäl.
räken-brutetBFLenligtgällerbokföringsskyldigaövriga attFör
den 1omfatta tidenskallräkenskapsårBrutetskapsår får tillämpas.

september-deneller den 1junijuli-den 30den30 april, 1maj-den
före-iförutsättningarunderkan angettsaugusti. RSV31 somsamma

tillämpastolvmånadersperiod fårmedgegående stycke somatt annan
särskildagällerjuridiskavissaräkenskapsår. Förbrutet personer

gällerSålundatiden.förläggning iräkenskapsåretsbeträffanderegler

bildatsjämförligtdärmed sättZluridisk påförfattning ellerenligtsomperson
särskildsåsomharsådansamfällighet än taxeratsförvaltaför somatt arman

regleringssamfállighet.marksamfällighet ellertaxeringsenhet och avser
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enligt 1 kap. 7 § lagen årsredovisning i kreditinstitut och värde-om
ÅRKLpappersbolag banker och hypoteksinstitut normalt skallatt

ha kalenderår räkenskapsår. Detsamma gäller enligt kap.1 6 §som
ÅRFLlagen årsredovisning försäkringsföretagi beträffandeom

försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag.
För företag ingår i koncern föreskrivs i 12 § sjätte stycketsom en

BFL räkenskapsår huvudregel skall tillämpas.att Mot-samma som
svarande begränsning föreskrivs inte i JBFL. jordbrukskoncernI en
bestående enskild jordbrukare moderföretag och aktie-av etten som
bolag dotterbolag kan således dotterbolaget tillämpa brutetsom
räkenskapsår moderföretaget har kalenderår räkenskaps-trots att som
ar.

Kravet enskild näringsidkare och handelsbolag med fysiskaatt
bland delägarna skall ha kalenderår räkenskapsårpersoner som

19903infördes den juli1 led i skattereformen. Tidigare fannsettsom
det inga restriktioner vad avsåg möjligheten tillämpa brutet räken-att
skapsår, de begränsningar beträffandeutöver val tolvmånaders-av
period enligt vad gällde, och alltjämt gäller, försagtssom nyss
övriga bokföringsskyldiga.

Förarbetena till BFL

Huvudregeln kalenderår skall tillämpas räkenskapsårattom som
liksom begränsningarna i använda bruteträtten räkenskapsåratt
motiveras förarbetenai till BFL prop. 1975: 104 149 ft främsts. av
behovet underlätta taxeringskontrollen. Den tidigare möjlighetenatt

fritt bestämma redovisningsperiod ledde ofta tillatt bristandeen
överensstämmelse mellan bolagens och delägarnas beskattningsår,
något försvårade skattekontrollen. Emellertid ansågs inte desom
skattemässiga hänsynen få avgörande det gälldenärensamtvara
frågan räkenskapsårets förläggning i tiden. Föredragandeom stats-
rådet anförde det med hänsyn till arbetsbelastningen hos bok-att
förings- och redovisningsbyråer kunde motiverat med brutnavara
räkenskapsår. detI sammanhanget beaktades särskilt det förhållandet

förslaget till BFL innebar utvidgningatt bokföringsskyldig-en av
heten vilken kunde leda till dessa byråer skulle kommaantas att att
anlitas i högreännu grad tidigare. Omän samtidigt förbjödman
andra räkenskapsår kalenderår fannsän det betydande risk kon-att
centrationen arbetsuppgifter till och period åretav en samma av
kunde bli så omfattande byråerna inte skulle kunna bemästraatt
situationen. Vissa remissinstanser bl.a. Sveriges Industriförbund och

3SFS 1990:665
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detframhållitocksåhadeRevisorsamfundet attSvenska var av
någor-spridaskundebokslutstidpunktenbetydelse utväsentlig att

huvudbokföringsbyråerna överåret för tagetlunda jämt över att
uppgifter.sinafullgöraskulle kunna

enligt före-räkenskapsårtillåta brutetförskälEtt att varannat
kundebokföringsskyldigadelförstatsrådet detdragande varaatt en

denårettidpunktvid närslutaräkenskapsåretlåtalämpligt att en
dåbokföringsskyldige hadelåg. Denaktivitetenekonomiska var

kundeLagerinventeringenbokslutsarbete.förtidlättast sättaatt av
lagerbestånd.lågtunderlättasockså ettav

m.fl.näringsidkareEnskilda

räken-använda brutetnäringsidkareenskildaför bl.a.Möjligheten att
skattereform SOUårsmed 1990sambandupphävdes iskapsår

förmotivff. Som5891989/902110och3201989:34 s.prop.s.
skattesynpunkt. I detkontrollskäl från systemetanfördesdetta nya

vid sidannormalt kommanäringsidkarnaenskildade att avantogs
kapital.underskottellerinkomstredovisanäringsverksamheten av

inkomst-skulder liksomochtillgångarsärskilt viktigtdärvidblevDet att
näringsverk-mellankorrektfördelades sättutgiftsräntoroch ett

redovis-angelägetgjorde detprivatekonomin. Dettaoch attsamheten
privatekonomin komochnäringsverksamheten attförningsperioden

förräkenskapsåretförstarkt taladesinvilket i attöverensstämma tur
kalenderår.skullenäringsidkareenskild utgöras aven

bokföringsbyråerförarbetsbelastningökadedengälldedetNär
kalenderårkravetföljdofrånkomligen skulle blim.fl. avensom

detstatsrådetföredragandeanförderäkenskapsår att ange-varsom
möjlig-berördadeförkundevad görasläget pröva att enatt gesom

detperiod. lnågot längrearbetetfördelahet över samman-att en
avlämnamedfå anståndmöjligheternaerinrades atthanget attom

framgickRSVfrånhade inhämtatsvadsjälvdeklaration. attAv som
bestämmelsergällanderedantillämpamöjligheterfannsdet att mer

Enligtm.fl.bokföringsbyråerförunderlättasyfteigeneröst att
sluttid-framnågot flyttaförfanns detstatsrådet även attutrymme

tidsplan.enligtskall lämnasdeklarationerför sådanapunkten som
taxeringsåret4.maj underden 31sluttidpunktentidenVid den var

Dispensmöjligheten

förregler1990fram till årgälldeframgått tidigareSom samma

Numera taxeringsåret.juni underden 15
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användningen brutet räkenskapsår för samtliga bokföringsskyldigaav
företagets juridiska form. Tidigare fanns det såledesoavsett inga

andra restriktioner vad avsåg möjligheten tillämpa brutet räken-att
skapsår de begränsningarän vad gäller val tolvmånadersperiodav

redogjorts för i det föregående. Allt sedan BFL infördes har detsom
dock för samtliga bokföringsskyldiga krävts särskilt tillstånd för att
få tillämpa tolvmånadersperiod räkenskapsår antingenänannan som
kalenderår eller något de brutna räkenskapsår särskilt anvisasav som
i lagen. Ursprungligen denna dispensregel endast sikte på detog
brutna räkenskapsårens förläggning i tiden. I samband med denatt
generella möjligheten tillämpa brutet räkenskapsår upphävdes föratt
bl.a. de enskilda näringsidkarna kompletterades bestämmelsen så att
dispens kan frånäven kravet vissa bokföringsskyl-numera attges
diga skall använda kalenderår räkenskapsår prop. 1989/901110som

590.s.
Dispensmöjligheten tillkom på lagutskottets initiativ under riksdags-

behandlingen förslaget till BFL för tillgodose de extraordinäraattav
behov tidsperiod för brutet räkenskapsår kundeav en annan som
föreligga vid vissa internationella samarbetsavtal LU 1975/76:15 s.
33 Som exempel nämndes det konsortialavtal beträffande verk-
samheten i SAS godkänt de skandinaviska parlamen-tresom var av

och regeringarna och föreskrev perioden den oktober-ten lattsom
den 30 september skulle räkenskapsår.utgöra För understrykaatt att
dispensregeln avsedd tillämpas mycket restriktivt infördesattvar
krav på det skulle föreligga synnerliga skäl för dispens skulleatt att
kunna medges.

När det gäller dotterbolag i utländska koncerner medges dispens i
det fall omsättningen sådan omfattningär det förenat medärattav

beaktansvärt merarbete dubbla bokslutett upprätta och dispensatt
medges också det i moderbolagets hemland finns tvingandeom
lagstiftning räkenskapsår inom koncernen prop.gemensamtom
1986/87: 101 4. Vad gäller handelsbolag dispensregelnär närmasts.
avsedd tillämpas i fall där sådant bolag medatt ringa verksamhetett
ingår i koncern med omfattande verksamhet och skall då användasen
mycket restriktivt prop. l989/90:1lO 767 och RSV Dt 1990:11.s.
Säsongvariationer, arbetsbelastning eller bokföringsmässiga omstän-
digheter har inte synnerligautgöra skäl prop. 1986/871101ansetts s.
4. Sådana förhållanden har lagstiftaren beaktat redan iattgenom
lagstiftningen tillåta balansdagar vid fyra olika tipunkter.

Genom lagstiftning 19875trädde i kraft den julil infördessom

SSFS 1987:466
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dettillhänsynmotiveradmåstedispenspåkravet avatt varaen
Avsiktenomständigheter.andraellerekonomiska intressenallmännas

uppmjukningvissåstadkommatilläggmed detta avatt envar
lagstiftningsären-ansåg i detstatsrådetFöredragandedispensregeln.

generellförskältillräckligaframkommithadeintedetdet enatt
menaderäkenskapsåretbrutnaför detgrunderna utanomprövning av

iföretagvissarådde iförhållandenspeciella typerde avatt som
förinombeaktasbordeställetspannmålshandeln ifalldetta ramen

vissmedmotiveratdockansåg detStatsrådetdispensprövningen. en
kunde tillämpasdensådispensregelnaktuelladenuppmjukning attav

vinstbetydandemedföraskulledispensfall dåsådanai enäven en
intedetstatsrådetunderströkSamtidigt attallmänna.för det var

generellnågontillskulle ledaändringdennameningen upp-meratt
utbildatpraxistill denförhållandeidispensregelnmjukning somav

sig.

räkenskapsårOmläggning av

frånräkenskapsåromläggningfårBFLfjärde stycket§Enligt 12 av
krävstillstånd. Däremotsärskiltkalenderår skesådant tillbrutet utan

ellertillräkenskapsårfrån brutet annatomläggning ettfördet ett
skatte-tillståndsärskilträkenskapsårtill brutetkalenderårfrån av

tillståndsådanarekommendationerRSV harmyndigheten. gett ut om
följan-framgår bl.a.rekommendationerdessa1990:11. AvRSV Dt

de.
omläggningtilltillståndförföreliggastarka skälbörAllmänt att av

brutnaskäl förvägandeEttskall kunna atträkenskapsår tungtges.
och revisions-bolçförings-kommit ärräkenskapsår accepterasatt

kanräkenskapsårbrutnaAnvändandetarbetssituation.byråernas av
byråer.sådanaförarbetsbelastningenutjämnatillbidranämligen att

emellertidskalldettaviktenbedöma argumentdet gällerNär att av
självdeklara-avlämnandemedanståndfåmöjlighetenbeaktas att av
kontrollupp-ochsjälvdeklaration§ lagenkap. 33Enligt 2tion. om

näringsverksamhetbedrivenvaraktigtikan dengifter LSK som
fåsjälvdeklarationerdeklarationsskyldiga med upprättabiträder att

tidenundertidsplanenligtdeklarationerklienternastillstånd lämnaatt
omläggningTillstånd tilltaxeringsåret.juni under15april-denden 1
bokförings-erhållasvårighetertillhänsynräkenskapsår med attav

i undan-endastmedgesRSVdärför enligtbörtidpunktvid visshjälp
företagsekono-åberopakanbokföringsskyldigefall dentagsfall. detI

regeltillstånd ibörräkenskapsåromläggningförskälmiskt giltiga av
säsongvariationerskäl kansådana nämnasexempelSom somges.

regel-åretdelarskildaunderarbetssituationen samtpåinverkar av
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bundna förändringar i varulagrets storlek och/eller sammansättning
i väsentlig grad påverkar inventeringsarbetet.som

överväganden5.2 och förslag

5.2.1 Inledning

Den nuvarande lagstiftningen redovisningsområdet uppvisar en
splittrad bild det gäller regleringennär bokföringsskyldighetensav
inträde och omfattning. Huvudregeln samtligaär näringsidkareatt är
bokföringsskyldiga. Detta gäller både fysiska och juridiska personer.
Från denna huvudregel undantag förgörs enskilda jordbrukare.
Vidare gäller för vissa juridiska ovillkorlig bokförings-personer en
skyldighet i fråga driver någon verksamhetoavsett överom personen
huvud och oberoende verksamhetenstaget t.ex. aktiebolagartav
och ekonomiska föreningar. Andra juridiska kan hapersoner en
bokföringspliktig verksamhet och icke bokföringspliktig verksam-en
het t.ex. ideella föreningar. För stiftelser gäller specielltett system

bl.a. innebär icke näringsdrivande stiftelse, inteattsom en som
heller moderstiftelse, blirär bokföringsskyldig dess tillgångarom
överstiger visst belopp. Stiftelser inte bokföringsskyldigaett ärsom
måste föra förenklad form räkenskaper.en av

Enligt vår mening den nuvarandeär lagstiftningen med dess splitt-
rade på frågor bokföringsskyldighetensrör inträde ochsyn som
omfattning behäftad med påtagliga brister bl.a. vad gäller överskåd-
lighet och begriplighet. Detta onödigtgör krångligt ochsystemet
medför svårigheter vid den praktiska tillämpningen. Som exempel
kan gränsdragningennämnas mellan näringsverksamhet och annan
verksamhet fundamentalär betydelse inte bara för frågansom av om
bokföringsskyldighet föreligger huvud föröver fysiskataget t.ex.

för bokföringsskyldighetensäven omfattningutan ipersoner t.ex. en
ideell förening. Ett exempel ickeär näringsdrivandeannat att en
stiftelse, inte heller moderstiftelse,är kan växla mellan tvåsom

det med krav på bokföringsystem enligt BFL och det andraena-
med krav på räkenskaper enligt SL beroende hur förmögen-stor-
het stiftelsen har.

Vi har i vårt arbete bokföringsreglernamed efter skapasträvat att
regelverk lättöverskådligtär ochett enkelt tillämpa för såvälsom att

enskilda och företag för domstolar och andra myndig-personer som
heter. Denna inskränkersträvan sig givetvis inte till den löpande
bokföringen beträffandeäven den offentligautan redovisningen bör
målsättningen enligt vår mening skapa enhetligt ochatt ettvara
lättillämpat redovisningsregler. Om intesystem starka skäl talarav
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allgälla förregelsystemsåledesbörordningför sammaannanen
bedrivsverksamhetvissjuridisk formvilkenredovisning oavsett en

inriktning.förhareller vad denden haromfattningvilken
löpandedensikte påförsta handframställningen iföljandeDen tar

formnågonupprättandefråganinklusivebokföringen, avavom
huvudsak i dettaibortsesredovisningenoffentligaFrån denbokslut.

kapitel medfrågorVissabehandlas i 7.ställetför iavsnitt an-att
kapitelockså ioffentliga redovisningföretagensknytning till tas upp

10.
lagstiftningenförenklasyftetinte enbartdetSjälvklart är att som

avsnitt. Deföljandeiförslagvårabakomligger presenterassom
alltframförbokföringsskyldighetutvidgad ärinnebärförslag ensom
in-olikaverksamhetsintressedetmotiverade externaensomav

haranställda,ochkreditgivaredelägare,såsom attavtressenter,
förvalt-ochekonomiverksamhetensskötselnkontrollerakunna av

full-ordnade ochverksamhet hartillgångar. Attdessningen enav
sådanförförutsättninggrundlägganderäkenskaperständiga utgör en

kontroll.

Juridiska5.2.2 personer

associationersamtidigt utgörjuridiska t.ex.Alla personer som -
harhandelsbolagföreningar ochekonomiska oavsettaktiebolag, -

utomståendebedriveri frågaverksamhetvilken typ personenav
intressenterDessaeller medlemmar.delägarei formintressenter av

förfogande för detilltillgångaroch andraställer kapital personer
medlem-ellerDelägarnaverksamheten.ledafått uppdragi attsom

tillde ställttillgångardeintresseberättigathar attett somavmarna
syftettillgodoserdet bästförvaltasförfogandeledningens sätt som

kontrollerakunnai efterhandocksåochverksamhetenmed attav
delas andraocksåintresseförvaltning. Dettadenna perso-avsom-

träder ianställdaellerkreditgivarei egenskap t.ex.avsomner
gällan-måhända främstsigjuridiskförbindelse med görpersonen -

näringsverksamhetbedriverjuridiskai de fall dende menpersonen
sådanatillintet begränsattill,återkommer sättviär, straxsom

fall.
övrigaliksomeller medlemmarnadelägarnaOfta saknar utom--

förvaltningenden löpandeinsyn isjälvastående intressenter av-
depåverkamöjlighethar sällanekonomi och deverksamhetens att

dennaverksamheten. Förbeträffandefattasbeslut att trotssom
mellan verksam-förtroendeupprätthållaskapa ochbristande insyn ett

det nödvändigtenskilda intressenternaoch de ärledning atthetens
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ledningen kontinuerligt för någon form räkenskaper ettav som
korrekt och rättvisande utvisar effekternasätt verksamhetensav
transaktioner med omvärlden och övriga åtgärder i företagetssom

vidtas ledningen. Vidare krävs ledningen regelbundetattnamn av
inför de intressenterna redogör för resultatet förvaltningenexterna av

de tillgångar ställts till dess förfogande. Härigenom möjlig-av som
för dessa intressenter utföragörs den kontroll kanatt som anses

erforderlig. påpekatsSom i sammanhang avsnitt 3.2.2 ärannat ett
redovisningens främsta syften just öka tilliten och förtroendetattav

mellan olika vid företagsaffärer och investeringar för på såparter att
underlätta samhällekonomisktsätt nyttiga transaktioner kommeratt

till stånd.
Systemet med löpande bokföring avslutas med någon formen som

bokslut tillgodoser enligt vår mening de krav ordnade ochav
fullständiga räkenskaper grundförutsättning förutgör attsom en en
verksamhet effektivt och ändamålsenligt skall kunna kon-sättett
trolleras dess utomstående intressenter. Detta omständighetärav en

starkt talar för bokföringsskyldighetengöra ovillkorlig förattsom
juridiska personer.

Ett förslag i den riktning innebär utökningantyttssom nyss en av
antalet bokföringsskyldiga verksamheter. Detta gäller framför allt
ideella föreningar eftersom sådana enligt dagens bok-ärsystem
föringsskyldiga endast de näringsverksamhetutövar och, viom som

återkommer till, stiftelser. Som tidigare kan emellertidstrax nämnts
medlemmarnas behov kunna kontrollera den verksamhetattav som
bedrivs i ideell förening inte begränsat till eventuell närings-en anses

Ävenverksamhet. beträffande verksamhet uteslutande ärsom av
ideell sig detta intressegör gällande. Vidare kan konstaterasart att
medlemmarna i de minsta ideella föreningarnaäven har berättigatett
intresse det kontinuerligt kontrolleras räkenskaperna skötsatt attav
på ändamålsenligt Det för sådan kontrollsätt. till-ett system som
handahålls reglerna löpande bokföring och upprättan-genom om om
de formellt bokslut enligt vår meningär väl lämpat tilläm-ettav att

generellt samtliga ideella föreningar verksamhetenspas oavsettav art
och föreningens storlek.

l det föregående har främst sådana juridiska utgörpersoner som
associationer berörts. En stiftelse juridiskär en person av annan
karaktär så den saknarsätt medlemmar eller motsvarande.att
Även stiftelser har emellertid utomstående intressenter, i formt.ex.

destinatärer och borgenärer, i intresse det ligger stiftelsensav attvars
förmögenhet förvaltas korrekt Något skäl tillskapasätt.ett att ett
särskilt vid sidan reglerna löpande bokföring ochsystem av om-
upprättande någon form bokslut för kontroll vissa mindreav av av-
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vinsterfinns detvår mening. Tvärtominte enligtstiftelser finns stora
med tankeinte minstutvecklas,kanenhetligt atti systematt ett

BFNutfärdasrekommendationeruttalanden ochsådana t.ex.avsom
reglerna.tillämpningenpraktiskavägledning i dentjänakan avsom

för-ideelladvs.juridiska ävenskattskyldigaAlla t.ex.personer,
näringsverksamhet.för inkomststiftelser, beskattasocheningar av

ochutdelningar,kapitalinkomster, räntorinnebärDetta ävenatt
enligt bokförings-beräknastillgångar skallförsäljningvidvinster av

föreskriverskatteregeluttryckliginte någongrundermässiga om
bokföringsskyldighetenutsträckaytterligare förtalarDetta attannat.

dekategoritillhörande dennarättssubjekttill samtliga oavsett om
vissaomständigheteneller inte. Dennäringsverksamhet attutövar

allmännyttigakvalificerademedföreningarideellastiftelser och
skattskyldighetfrånfrikalladedelvis kanellerändamål helt vara

bedömning.föranleder inte annan
medjuridiskasamtligaviSammanfattningsvis att personeranser -

bokföringsskyldiga,ovillkorligtdödsbon skallförundantag vara-
och obero-eller intenäringsverksamhetde bedriverdvs. oavsett om

bokförings-ovillkorligaomfattning. Dennaverksamhetensende av
räken-arkiveringbokföring ochomfatta löpandebörskyldighet av

den löpan-avslutainte skyldighetendäremotskapshandlingar attmen
sistnämndadettabokslut. Inågon formmedbokföringende av

i avsnitt 7.2.1,utvecklasskälvi,hänseende närmare attsomavanser
företagundantag för vissaanledning medgefinnsdet typeratt av

viss storlek.understigersom
utvidgningförslagetföreningar innebärBeträffande ideella aven

bokföringsskyldig-eftersombokföringsskyldigakretsen personerav
för-beroendehållethelt ochenligt nuvarande BFL ärheten attav

skallenligt vårt förslagmedan dennäringsverksamheteningen utövar
sådanaemellertidi dag tordeRedanverksamhetensgälla art.oavsett

löpande räkenskapernågon formnormalt föraföreningar somav
ârsbokslut.avslutas med ett

näringsdrivande stiftelseickegäller vidareEnligt SL att somen -
dessbokföringsskyldig värdetmoderstiftelsehellerinte ärär avom-

innebär såledesVårt förslagbasbelopp. ävenöverstiger tiotillgångar
omfattningbokföringsskyldighetensutvidgningstiftelsernaför aven

ickebokföringsskyldiga. Enstiftelservida samtligaså till görsatt
alltid föra räken-enligt SLstiftelse skall dockbokföringsskyldig

tillgångarsammanställningmedvilka skall avslutas överskaper en
och utgifter.inkomsteroch skulder samt

detbakgrundförslaget kankonsekvensernapraktiskaDe mot avav
del blistiftelsernasföreningarnas ochanförda för de ideella antas

anmärkassammanhangetemellertid ibegränsade. skallDet att en
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lagstadgad bokföringsskyldighet, till skillnad från frivillig tillämp-en
ning reglerna, medför bestämmelserna bokföringsbrott blirattav om
tillämpliga. straffsanktioneradeDet området utökas således som en
följd förslaget.av

Enligt gällande fårSL stiftelser har sina förmögenhetersom ge-
placerade ha löpande bokföring beträffandemensamt en gemensam

dessa förmögenheter. Detta torde dock inte innebära någon rätt att
bokslut varje stiftelseupprätta skallett upprättagemensamt utan ett

årsbokslut och i vissa fall årsredovisning skalleget en som avse- -
all stiftelsenverksamhet bedriver.

Även varje stiftelse således måste bokslut kanupprätta ett egetom
det både praktiskt och ändamålsenligt flera stiftelser organi-attvara

den löpande bokföringen fram till bokslut Intres-gemensamt.serar
stiftelserna liksom övriga bokföringsskyldiga fysiska ochset attav -

juridiska möjlighet utforma sin bokföring detattpersoner ges-
med utgångspunkt i verksamhetens omfattning,sätt och bästartsom,

tillvaratar de olika syften bokföringen i det enskilda fallet skallsom
fylla bör dock enligt vår mening tillgodoses generellt bok-genom
föringsreglernas utformning. För åstadkomma detta bör bok-att
föringsreglerna i högre grad vad fallet med dagensän reglerärsom

utformning ramkaraktär avsnittse 6.2.1. Därvid börges en av man
så långt möjligt undvika införa särbestämmelser för vissa slagatt av
juridiska föreller viss verksamhettyp etc.personer av

Vad i det föregående leder till vi inte detsagts att attsom anser
finns skäl uttryckligen föreskriva stiftelser till skillnad frånatt att -
vad gäller övriga juridiska skall få hasom personer en gemensam-
löpande bokföring. betydelseAv i det sammanhanget denär att av

föreslagna bokföringslagen innebär ökad flexibilitet i för-oss en
hållande till BFL vad gäller kraven på verifikationshanteringt.ex.
och vid vilken tidpunkt affärshändelserna skall bokföras. Därmed
ökar också möjligheterna inom lagens utveckla god redo-att ramar
visningssed och den till de förhållandenskilda råderanpassa som
inom företagsformerolika och verksamheter. Förslaget upphävaatt
möjligheten för stiftelser ha löpande bokföringatt en gemensam
innebär därmed i praktiken inte någon förändring för sådanastörre
stiftelser har sina förmögenheter placerade.gemensamtsom
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Fysiska och dödsbon°5.2.3 personer

bokförings-och dödsbonnuvarande fysiskaEnligt BFL är personer
näringsidkare.under förutsättning deskyldiga äratt att somanse

uthyrningsverksamhetför delsFrån huvudregel undantagdenna görs
någonjordbruksrörelse. Vi föreslår intemindre omfattning, delsav

bokföringsskyldighethuvudregel. Den ovillkorligaändring i denna
för juridiska börtidigare anförda föreslåsenligt det personersom

någonföreslår heller i principomfatta dödsbon. Vi intesåledes inte
fysiskvilken verksamhetändring vad gäller typ personsom enav

i frågaför eller dödsboetdödsbo skall bedrivaeller attett personen
därmed enligt huvudregelnnäringsidkare ochskall varaanses som

uthyrningsverksamhetrubrikenbokföringsskyldig, dock underse
"nä-till bokföringslag använder begreppetnedan. vi i förslagetAtt

innebärnäringsidkarei stället för begreppetringsverksamhet"
praktisk förändring senågon nämnvärd saklig ellersåledes inte även

vi det finns skälavsnitt 8.2.2. Däremot övernärmareattatt seanser
två nämnda undantagen.de nyss

Uthyrningsverksanthet

privatbo-fastighet antingenklassificerasI skatterätten en som
fastighet skallnäringsfastighet.stadsfastighet eller För att ansesen

ellerprivatbostadsfastighet dels den inrättadkrävs äratt som en-som
ellerdels den fysisktvåfamiljsfastighet, ägs ettatt personav en

närstående. Enanvänds själv eller dennedödsbo och ägarenav
näringsfastighet.inte privatbostadsfastighetfastighet är utgörsom

enligtnäringsfastighet skerBeräkningen inkomst numeraavav
därför skälbokföringsmåssiga Enligt vår mening saknas detgrunder.

fastigheter frånuthyrningsverksamhet avseende sådanaundantaatt
mindreverksamheten skullebokföringsskyldigheten även vara avom

ökningdel innebära vissomfattning. Förslaget kan i denna en av
bokföringsskyldiga.antalet

fritids-fysisk regelmässigt hyrtordeDäremot ut enperson somen
dettanyttjar någon del året inte på grundbostad han själv avsom av

uthyrningsverksamhetbokföringsskyldig eftersom sådanbli nor-en
närings-malt inte föranleder fastigheten skall klassificerasatt som

uthyrningfastighet. torde gälla vid kortvarigSamma av enmer
sådanuthyrningsverksamhetenpermanentbostad. Först är avom

enligt Skatteregler-omfattning den föranleder ornklassificeringatt en

berör bokförings-återkommer vi till vissa frågor särskiltavsnitt 8 som
fullgörande i enskild näringsverksamhet.skyldighetens
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allmänhet tordeförslaget. Ienligtbokföringsskyldighetinträderna
mycket enkelverksamheti dennabokföringendock typ vara avav

med-förslaget kansvårigheterpraktiskavarför debeskaffenhet som
omfattning.begränsadföra torde vara av

vi dennaprivatbostadsfastighetuthyrninggäller attdetNär anserav
sådan mindredenbörframtiden ärheller iinteverksamhet avom-

tillfastighetenomklassificeringföranlederden inteomfattning att av
meningvårEnligtbokföringsskyldighet.medföranäringsfastighet -

klassificeras nä-intehuvudverksamhetsådan överbör taget som
framgåbörmening. Dettabokföringslagensringsverksamhet i av

andra stycke.§förslagets 1lagtexten se
vadändringföreslår någonprincip intevi iinledningsvisVi attsa

näringsverk-betraktasbörverksamhetvilkengäller somtyp somav
bokförings-medföradärmedochmeningbokföringslagensisamhet -

till vadförhållandeidödsbonochför fysiskaskyldighet personer -
föreskrivauttryckligenFörslagetenligt BFL. att ut-gäller attsom

inne-näringsverksamhetprivatbostadsfastighet inte utgörhyrning av
någotNäringsverksamhetbegreppetför sigi ochbär enatt ges

näringsidkare imotsvarande begreppetdetinnebördannorlunda än
fallverksamhet, inämligen sådanBFL kan teore-Enligt vartBFL.
torde denNormaltmening.näringsverksamhet i lagenstiskt, utgöra

stycket§ andrabokföringsskyldighet se 1frånundantagendock vara
därmed blitordeförslagvårteffekternapraktiskaDeBFL. av

begränsade.mycket

ordbrukareJ

enhetligtskapamöjligtså långtambition ettärVår allmänna att
vilkenoberoendeexternredovisningekonomiskallförregelsystem av

verksam-juridisk formvilkenoch ibedrivsverksamhetart somav
företags-bytevärdettalar bl.a.dettabedrivs. Förheten ettatt avav

redovisningsreglerbytemedförabehöva samtskallform inte ett av
undgårVidareolika företag.mellanjämförbarhetintresset manav

vissvilkenfastställafalletenskildai detmed artproblemet att en
mellangränsdragningentidigare pekatVi harhar.verksamhet att

framståralltidverksamhet inteideellochnäringsverksamhet som
ochklartmöjligtdetheller5.2.1. Inteavsnitt ärsjälvklar att ett

näringsverksamhetbedrivenenskiltfast vilka slagslåentydigt sätt av
och vilkaunder BFL ärfallerdesådanär att avart somavsom

exempelviskanDetomfattas JBFL.dekaraktärsådan varaatt av
ellerdeldjuruppfödningmellanskiljasvårt som enavatt som en

in-djuruppfödningjordbruk ochtraditionellttillbinäring merav
således enligtverksamhet börbokföringspliktigkaraktär. Alldustriell
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vår mening inordnas under den föreslagna bokföringslagens samt
ÅRLårsredovisningslagens regelsystem inte alldeles speciellaom

förskäl talar viss företagsform eller viss verksamhetatt typen en av
bör särregleras.

Vad brukar anföras skäl för särreglering enskiltsom som en av
bedriven jordbruksverksamhet förstaräkenskaperna i handär att

förtjänar underlag taxeringen. Sålunda det kreditgivaresägs attsom
olika slag endast i undantagsfall bedömer jordbrukares kredit-av en

värdighet utgångspunktmed i dennes bokföring. deEtt starkasteav
normalt åberopas för bokföringsskyldighet nämligenargument som -

hänsynen till borgenärsintresset skulle därmed inta mindreen-
framträdande plats det gäller de enskilda jordbrukarna.när

förEtt bibehållande detJBFL skulleärannat argument ett attav
innebära onödigt för den enskilde låta dennesett tungt attansvar
bokföringsskyldighet omfattas bestämmelserna bokföringsbrottav om
i kap. § brottsbalken11 5 BrB vilket skulle bli följden jord-om
brukarna kom omfattas den lagstiftning gäller företag iatt av som

överträdelserallmänhet. JBFL sanktioneras bestämmelserav genom
i skattebrottslagen SkBrL, 10 § försvarande skattekon-se om av
troll. Denna ordning kan bakgrund bokföringsskyldig-mot attav-
heten för jordbrukare främst motiverad skatteskäl hävdas påär av -

tillfredsställande uppfylla intresset fel och brister isättett attav
bokföringen blir upptäckta och beivrade. Borgenärsintresset där-är

enligt detta alltför för motivera utvidgningsynsättemot svagt att en
tillämpningsområdet för BrB:s bestämmelser bokföringsbrott.av om

det anfördaMot kan den inskränkning vad gällersägas attnu -
bokföringens syften och ändamål många gånger gäller prakti-isom-
ken intet begränsad till sådana enskilda näringsidkaresätt är som
bedriver jordbruksverksamhet gäller generellt för verksamheterutan

mindre omfattning. bokföringsskyldighetenOm förärsom av en-
skilda jordbrukare endast skall innefatta föraskyldighet räken-atten
skaper underlag för taxeringen bör konsekvens däravsom som en

inskränkning genomföras för övriga enskilda näringsidkare.samma
Vad talar reform det slag ärmot antytts attsom en av som nyss

andra i dess egenskap beskattningsmyn-även än staten,grupper av
dighet, har intresse den ekonomiska redovisningen i sådana verk-av
samheter bedrivs enskilda näringsidkare, däribland jordbruk.som av

faktumDet företag kan fällas till för bokföringsbrottatt ett ansvar
vid allvarliga fel och brister i bokföringen kan fylla viktigantas en
funktion det gäller utomstående intressenters kreditgivare,när t.ex.-
leverantörer och anställda förtroende för företagen och deras vilja-

förmågaoch fullfölja ingångna avtal olika slag. Denna kon-att av
trollmöjlighet viktig bokföringen i det enskilda fallet inteär även om
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kreditgivningbeslutförunderlaganvändsdirekt ettt.ex. omsom
bokföringenoegentligheter ieventuellaocheller leverans varorav

samband med kon-iefterhand,först iuppmärksammasdärför t.ex.
jämförbarhettidigare kravetinnebärkurs. Vidare antyttssom

redovisningssystemtillämpatintressetföretag ochmellan olika attav
redovisningsreglerföretagsformvid bytekan behållas att sammaav
bedrivs.verksamhetform vissi vilkengällabör oavsett en

medföravidareverksamhetsformer kanvissasärregleringEn enav
erhållerolika företag. Företagmellankonkurrensenobalans i som

sidafrån det allmännasoch restriktioneri de kravlättnader som
bokföringsskyldighetensvad gällerexempelvisställs på dem om--

frånfördelar kon-avseddauppnå ickeinnehåll kanfattning och -
överträdelsereventuellaförkurrenssynpunkt. talarDetta att av

tillsig skyldignäringsidkareenskild görgällande regelsystem ensom
påbokföringsbrott sättföraktualiserabör kunna somsammaansvar

juridiskabeträffandegäller personer.
i princip börnäringsidkareenskildaSammanfattningsvis vi attanser

offentligochbokföringvad gällerregelverkomfattas sammaav
anledning i dettaNågonjuridiskaredovisning attpersoner.som

föreligger enligtenskilda jordbrukaresärbehandlahänseende gruppen
informationenskravenhindrar inteinte. Dettavår mening att

differentierasbörkan ochinnehåll i vissa avseendenochomfattning
storlek7 dettaverksamhetsart. Iochverksamhetensberoende

föreligger margi-det endastslutligen påpekasbörsammanhang att
gäller för jord-bokföringsreglermateriellaskillnader i denella som

näringsverksamhet å denochå sidanbruksverksarnhet annanena
andra.

förvi tidenanförda ärbakgrund detMot attatt mogennuanserav
detskogsbrukare ijord- ochsamtligaoch inordnaupphäva JBFL

avseendei allmänhet. Inäringsidkaregällerregelsystem ettsom
särreglering. Dettavisslämpligt meddetvi dock äratt enanser

behandlingen djur. Enligt JBFLredovisningsmässigagäller den av
jordbruksverksam-bedriveningår i enskiltdjurklassificeras ensom
klassificeringsregelMotsvarandeomsättningstillgângar.het alltid som

ÅRL.i kap.bör införas 4

Räkenskapsår5.2.4

oftadetutgångspunkter kanföretagsekonomiskaFrån strikt vara
kalenderår räkenskaps-tidsperiodväljamotiverat änatt somannanen

7Vi avsnitttill detta i 7.återkommer
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slutaräkenskapsåretlåta närlämpligtexempelviskanår. Det attvara
räken-låg eller låtai verksamhetenaktiviteten ärekonomiskaden att

Även till arbets-hänsynenobrutenomfattaskapsåret säsong.en
dettalar förrevisionsbyräerbokföringsbyråer ochförbelastningen att

kalender-balanstidpunktvälja någon änmöjligtbör ettatt annanvara
årsskifte.

gällerflexibilitet vadönskemålentillmötesgåmåni vissFör att om
möjliggör BFLräkenskapsårskalltidsperiod utgöra attval somav

eko-aktiebolag ochsamtligadäriblandjuridiskaflertalet personer -
någonvilka intebeträffandehandelsbolagnomiska föreningar samt

för bolagets inkomstbeskattasdödsbo skalleller någotfysisk person
vidså fall slutaskall iräkenskapsår. Dettatillämpa brutetfår-

tidpunkter.särskilt angivnai lagennågon treav
avslutamöjligheternavad gällerflexibilitetökadBetydelsen attav

kalenderårsskiftetidpunkt vidvid någonräkenskapsåret än ettannan
FARAuktoriserade RevisorerFöreningeniockså betonatshar en av

Justitie-framställning tillRevisorsarnfundet gjordSvenskaochFAR
91-dispens Dnrräkenskapsårändringdepartementet utanavom

enligtsådana företaggällerframställningen, endast1750. I somsom
tilländringföreslås delsräkenskapsår,tillämpa brutetfårBFL att

varjedispens, delssärskildskall fåräkenskapsår göras attbrutet utan
räkenskapsår.månader skall kunnatolvperiod utgöraav

nämnd kretsgällerlagstiftaren, såvittharvår meningEnligt avnu
olikafyrabalansdagar vidtillåtabokföringsskyldiga, attgenom

arbets-säsongvariationer,förhållandenbeaktat sådanatidpunkter som
bokföringsmässiga omstän-revisionsbyräer m.fl. ochförbelastning

tillgodose be-i lagen fårtidpunkterdigheter. De ansessom anges
möjligheter-utökadärför skälsaknasoch detflexibilitethovet attav

års-tidpunktnågonräkenskapsåret vid änavsluta ettatt annanna
skifte.

vidsärskild dispenspånuvarande kravetdetvidareVi attanser
räkenskapsår börräkenskapsår till brutetkalendeårfrånbyte som

sådana bytenmedförakrav skulledettaslopandebibehållas. Ett attav
främstverksamheten,kontrollförsvårasyfteföretas ikunde att av

kreditgivaresåsomför andra intressenter,taxeringen. Menvid även
försämrademedförabyten kunnaskulle sådanainvesterare,och

Systemetresultat.ställning ochföretagsbedömamöjligheter ettatt
till rättakommafördärför finnas kvarsärskild dispens börmed att

huvudsakligenräkenskapsåromotiverade bytenmed bl.a. somav
och kontroll.syfte försvåra insynföretas i att

in-handelsbolagnäringsidkare ochenskildadet gällerNär vars
påkravetfysiskskall beskattas hoseller delviskomst helt gerperson

beträffandeproblemräkenskapsår upphov tillkalenderår sammasom
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säsongvariationer, arbetsanhopning hos redovisnings- och revisions-
byråer för övriga företag. Från strikt redovisningssyn-m.m. som
punkt kan det således anföras goda skäl för tillåta brutna räken-att
skapsår för enskilda näringsidkare och nämnda kategoriäven nyss av
handelsbolag. räkenskapsår kalenderårEtt kan uppenbarli-änannat

ändamålsenligt med tanke på säsongsindelningen i olikagen vara
branscher exempelvis turistnäringen och jordbruksnäringen och- -
önskemålet förlägga bokslutsarbetet till tidpunkt då det äratt en
lättast inventera varulagret. Argumentet lagerinventeringen bliratt att
onödigt betungande den måste ske under verksamhetens hög-om

torde dock följd den alltmer utbredda datorise-säsong som en av
Ävenringen i bokföringen ha i viss mån minskat i bärkraft. argu-

beträffande bokföringsbyråernas och revisionsbyråerna arbets-mentet
belastning har med hänsyn bl.a till möjligheterna för dessa byråer-

få tillstånd lämna klienternas deklarationer förstenligt tidsplanatt att
den juni under taxeringsåret år förlorat15 under något isenare-
tyngd.

Även vårt förslag upphäva ökarJBFL i någon mån behovetatt av
möjlighet tillämpa brutet räkenskapsår i enskild näringsverk-atten

förekommersamhet. Det nämligen inom jordbruksnäringen koncern-
bildningar med enskild jordbrukare moderföretag och elleretten som
flera aktiebolag dotterbolag. i och vårt förslagKravet BFL tillsom -
bokföringslag på samtliga företag inom koncern skall tilläm-att en-

räkenskapsår skulle med förbudnuvarande brutnamotpa samma
räkenskapsår innebära dotterbolagen i sådan koncern tvingadesatt en
använda kalenderår räkenskapsår.som

anfördaMot det skall ställas intresset effektiv och ändamåls-av en
enlig kontroll vid beskattningen. skäl anfördes förDe slopan-ettsom
de möjligheten tillämpa brutet räkenskapsår i samband medattav

års1990 skattereforrn har alltjämt bärkraft och har ytterligare för-
stärkts införandet lagen räntefördelning vid beskatt-genom av om
ningen och lagenRFL expansionsmedel EML. Denna lagstift-om
ning har medfört för beskattning enskilda närings-att systemet av
idkare kommit bli mycket komplicerat. korrekt tillämpningEnatt av
de reglerna underlättas beskattningsåret för närings-avsevärtnya om
verksamheten sammanfaller med det gäller näringsidkarensom per-
sonligen. finnsDet andra exempel Skatteregler tillämp-även vars
ning förenklas räkenskapsåret kalenderår, såsom be-utgörsom av
stämmelserna föravdrag pensionspremier, reglerna beräkningom om

egenavgifter och särskild löneskatt värderingsreglernasamtav av-
seende förmån fri bil och bostad. Till detta kommer rutinernaattav
för taxerings- och revisionsarbetet på skattemyndigheterna i stor
utsträckning uppbyggda med utgångspunkt iär beskattningsårenatt
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näringsverksamhetenoch förnäringsidkaren personligenför samman-
fall in-således, iförhållande skulleändring i dettafaller. En vart

ökade kost-därmed dra med sigmerarbete ochkräva visstitialt, ett
nader för det allmänna.

talar såväl förfinns skälframgår detdet anfördaAv att somsom
näringsidkare och handelsbolagför enkildaåterinföra rättmot att en

räkenskaps-delägarkretsen tillämpa brutetimed fysiska attpersoner
vår meningsådan reform enligtförfrämsta ärår. Det argumentet en

och revisions-för redovisnings-möjligheternaskulle ökadenatt
och slippa denunder åretsitt arbete jämnarebyråerna fördelaatt

sprid-ökadhalvåret. sådantill första Ennuvarande koncentrationen
näringsidkare ellerför enskildmöjligheternaskulle förbättraning en

bokföringsarbetethjälp mederhålla kvalificeradhandelsbolag attett
bokföringeni såväl självabefrämja kvalitetenskullevilket i sin tur

intres-och andra berördaskattemyndigheterrapporteringen tillsom
senter.

effektivenkel ochsagda skall ställas intressetdetMot av ennu
räkenskapsår skulleanvändning brutetskattekontroll. ökadEn av -

kontroll. Fråganobestridligen försvåra denna ärlikaallt annat -
ingalundadetvår meninglika. Enligtemellertid allt ärärannatom

räkenskapsår iinställning till brutnaosannolikt generösareatt en
liggerarbete. Detskattemyndigheternasfall skulle underlättamånga

ochnäringsidkareenskildamyndigheternas intressenämligen i att
dessaochredovisnings- och skatteexperterhandelsbolag anlitar att

säsongvariatio-fördyras starkainte försvåras ocharbeteexperters av
möjligenräkenskapsår talarför brutnaökatFör utrymmeettner.

användatvingasnäringsidkareförhållandetockså det ettatt somen
lojalitetmindrekännaräkenskapsår kanolämpligtför denne antas

denbeskattningredovisning och änförmed gällande somsystem
räkenskapsår.väljasjälv kunnat

det iluckraskäldet finnsviSammanfattningsvis attatt uppanser
ochnäringsidkareenskildaovillkorliga kravetdet närmaste att

kalender-skall hadelägarkretsenimed fysiskahandelsbolag personer
företags-samtligaUtgångspunkten börräkenskapsår.år attvarasom

godtasi dagräkenskapsårbrutnaformer skall ha tillgång till de som
sådandockkanskatteskälfrämstför exempelvis aktiebolag. Av en

tillämpakunnaintebörfysiskovillkorlig. Eninterätt göras person
närings-enskildiverksamheter,räkenskapsår i skildaolika t.ex. en

möjlighetsådanEnhandelsbolag.delägare iverksamhet och ettsom
exempelvissyftei skatteundandragandeskulle kunna utnyttjas genom
taxeringsår.verksamheter med olikatransaktioner mellan olika

väljatillåtasbörhandelsbolagnäringsidkare ellerEn enskild ett
ochförutsättning interäkenskapsår endast underbrutet att sammaen
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fysiska därigenom kommer tillämpa olika räkenskapsår iattperson
verksamheter bedriver själv och/eller delägare isom personen som

eller flera handelsbolag. sådanOm situation skulle uppkommaett en
bör tillämpa brutet räkenskapsår i princip upphöra förrätten att
samtliga berörda företag. syfte undvika sådan effektI kanatt en
företagen sinsemellan komma tillämpa brutnaöverens attom samma
räkenskapsår. Eftersom sådan överenskommelse samordningen om

räkenskapsår ofrånkomligen innebär något, några,eller deattav av
berörda företagen måste lägga sitt räkenskapsår frånantingenom
kalenderår till brutet räkenskapsår eller från brutet räkenskapsårett
till brutet räkenskapsår förbör liksom närvarande för-ett annat - -
farandet kräva särskild dispens från Skattemyndigheten jfr 12 §
fjärde stycket BFL.

Dispensförfarandet skattemyndigheterna möjlighet att stoppager
sådana byten räkenskapsår huvudsakligen företas i syfte attav som
försvåra insyn och kontroll. Ett handelsbolag gång eftersom annan
ansöker dispens för byte räkenskapsår föroch grund dettaom av som
åberopar förändringar i delägarkretsen såledesbör normalt anses
diskvaliñcerat tillämpa brutet räkenskapsår. Detsamma bör gällaatt

enskild näringsidkare delägarskap i olika handelsbolagen som genom
försöker skapa förgrund byte räkenskapsår. Ett företagen av som
till följd det föreslagna samordningskravet gång har tvingatsav en
byta från brutet räkenskapsår till kalenderår bör endast i undantags-
fall möjlighet byta tillbaka.attges

författningskommentarenI till § förslaget till bokföringslag5 ges
några exempel på de föreslagna reglernas tillämpning i olika situatio-

ner.
Såsom förslaget utformat kan den effekten uppstå handels-är att ett

bolag på grund förändringar i delägarkretsen förlorar rätten attav
tillämpa brutet räkenskapsår och tvingas övergå till kalenderår. ochI
för sig kan den situationen uppkomma redan enligt nuvarande BFL,
nämligen det i handelsbolag med enbart juridiska iettom personer
delägarkretsen inträder fysisk delägare. kanDeten person som
emellertid antalet fall kommer öka följdantas att att som en av
förslaget. En situation kan inträffa enskildär nä-attannan som en
ringsidkare med brutet räkenskapsår inträder delägare i ettsom
handelsbolag tillämpar räkenskapsår och därmed hamnar iannatsom
det läget han måste förutsatt bolaget skall kunna behålla sittatt att-
räkenskapsår lägga sitt räkenskapsår. För säkerställaeget att attom-
omläggning räkenskapsår sker i angivna och liknande fall börav nu
skattemyndigheten ha möjlighet vid vite förelägga företagatt ett som
felaktigt tillämpar brutet räkenskapsår lägga räkenskapsåret tillatt om
kalenderår.
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vid införandetbehandlatinteproblem närmareEtt synes varasom
räkenskapsår vilkahandelsbolagsreglernade nuvarande äromav

handelsbolag,rättsverkningar uppkommerskattemässiga ettomsom
underlåterdelägare,exempelvis aktiebolagtidigare haft attsomsom

ingått bolagsman.kalenderår fysisktill näröver sompersonen
i detmed utgångspunktsådan situationSkall delägarna i taxerasen

fall vad gällerskall taxeringen iräkenskapsåret ellerotillåtna vart-
ñngerat bokslutledningske medden delägaren ett av-avnye -

inträde i handelsbo-fysiskekalenderår. Om denseende personens
ställningefter inträdet kanförst några åruppmärksammatslaget

skalltaxeringsåtgärdertill eventuellabehövavidare tas avseom
skattemässiga omlägg-räkenskapsår eller denotillåtnasamtliga om

i tiden.ningen kan begränsas
portalstadgandet i 24 §skall enligtnäringsverksamhetInkomst av

mån dessa intebokföringsmässiga grunder i denenligtberäknasKL
skattelagstiftningen. Vidarebestämmelser iuttryckligastrider mot

bokföringsskyldigaskattskyldigaförframgår 3 § KL äratt somav
beskattningsår förräkenskapsårräknas brutetenligt § BFL1 som

föreskrifterna i 12 § BFLförutsättningnäringsverksamheten under att
sådana räken-intryck endastBestämmelsernaiakttagits.har attger av

utgångs-bildabestämmelser kanförenliga med BFL:sskapsår ärsom
otillåtnakonsekvens dettavid taxeringen. En synsätt ärpunkt attav

dettavid taxeringen. Motskulle underkännasräkenskapsår generellt
periodiseringsfelfråga endastdet normaltanföras bl.a.kan äratt om

bokslut avseendeeller flera ñngeradeupprättandeoch ettatt av
inte står i rimligräkenskapsår skulle vålla merarbetetillåtna ett som

till det skattemässiga intresset.proportion
inte tvingarinnehållet i 3 och 24 §§ KLVår bedömning är att

denbokslut endastskattemässigt underkännamyndigheterna ettatt av
enligtotillåteträkenskapsåranledningen det ärettatt somavser

vidord möjligtmed andraredovisningslagstiftningen. Det är att
eventuellt efter det skatte-till dess företagettaxeringen avvakta att-

föreslagna befogenhetendenmyndigheten med tillämpning ossav av
tillåtetbokslut förföreläggande självtutfärdat upprättat ettett -

frånavvikertaxering baserad periodräkenskapsår. En somen
fråga i fallnormalt komma i deföretagets faktiska räkenskapsår bör

före-behäftad med brister ellerredovisningen i övrigt äräven om
skattefördelar sitt valuppnå obehörigamedvetet sökttaget avgenom

räkenskapsår.
gångunder utredningsarbetetsfråga kommit ärEn uppannan som

samband med omläggningnuvarande möjligheten iden att avom
bibe-månader börräkenskapsår förlänga detta till maximalt arton

denförlängning har anförtshållas. skäl denna tillSom rätt attmot
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för uppnå omotiverade skatteförrnáner. företagkan utnyttjas Ettatt
förlänga räkenskapsåret i vissa fall skjutakan nämligen attgenom

år. sådan effekt kan emellertid endasttaxeringen Enett upp-upp
företaget övergår från kalenderår till brutetkomma i det fall då

från räkenskapsår tillräkenskapsår eller, undantagsvis, brutetett ett
övergång skall fåräkenskapsår. För sådan skebrutet attannat en

förframgått tidigare, skattemyndighetens tillstånd. Riskenkrävs, som
iskulle kunna utnyttja förlängningsmöjligheten skatte-företagatt ett

därför kommerundandragande syfte bedömer vi liten. Till dettasom
funktionförlängningsmöjligheten kan fylla viktig inte minst iatt en

företagsrekonstruktioner. Sammanfattningsvis visamband med anser
samband med omläggningdärför den nuvarande möjligheten iattatt

bibehållas.räkenskapsår förlänga detta till månader börartonav
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bokföring6 Löpande och

arkivering av

räkenskapshandlingar

Gällande1 rätt

Inledning6. 1 l
.

Bokföringslagen innehållerBFL grundläggande bestämmelser om
bokföringlöpande och upprättande årsbokslut. Vidare finnsom av

föreskrifter arkivering Syftetoch överklagande beslut.om om av
skapamed BFL enhetligt och grundläggande regelsystemär att ett

för all redovisning. regelsystem fyllsDetta kompletterandeut av
föreskrifter i främst olika associationsrättsliga lagar och sådanav
redovisningspraxis innefattas i god redovisningssed. Den redo-som

reglerasvisning i BFL del företags redovis-är ett externasom en av
ajjfärsbokföring.ning och brukar benämnasäven

Bestämmelserna i förBFL gäller såväl manuell datorbaseradsom
bokföring utformningen dem präglade datorbaseradär attmen av av
bokföring relativt ovanligt förekommande förvid tiden lagensvar
tillkomst. flertalDetta innebär lagens bestämmelser i dagatt ett av
framstår något föråldrade, framför allt vad gäller uttryckssättsom

också i sakligt hänseende.men

6.1.2 Bokföring affärshändelserav

Enligt 4 § BFL skall varje affärshändelse i den bokföringsskyldiges
verksamhet löpande Med affärshändelse enligt lag-noteras. avses

förändringar i förmögenhetens storlek och sammansättningrummet
såsom in- och utbetalningar uppkomna fordringar och skulder.samt
Som affärshändelse räknas också den bokföringsskyldiges tillskott till
och verksamheten eller Inför bokslututtag annat.ur av pengar, varor
skall bokföringen härutöver tillföras sådana fordrings- och skuld-

behövs för bestämma de intäkter och kostnaderposter attsom som
rätteligen hör till räkenskapsåret.

ajjfärshändelserMed enligt förarbetena till BFL direktaavses
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åtgärder frånoch andra aktiva, eller till rörelsen riktade, inslag av
innebördekonomisk i rörelsens relationer med omvärlden som ome-

delbart påverkar den bokföringsskyldiges ekonomiska ställning SOU
1973:57 102-103 och 1975:104 156. begreppetI liggers. prop. s.
två begränsningar. Dels skall det fråga händelservara om som ome-
delbart påverkar rörelsens resultat och ställning, dels skall affärs-
händelserna ekonomiska transaktioner med omvärlden. Andraavse
händelser i såsom förändringaromvärlden, i marknader och priser,
kan visserligen bli avgörande för rörelsen de berör inte rörel-men

ekonomiska redovisning förrän de lett till någon transaktion ochsens
innefattas därför inte i BFL:s begrepp "affärshändelse". påKravet

påverkanomedelbar leder till enbart träffat avtal exempel-att ett om
vis försäljningköp eller inte affärshändelse. Förutgör atten en
sådan händelse skall föreligga fordras normalt prestationattanses en

fullgjorts.har
definitionenEnligt i förarbetena till sådana internaBFL utgör

bokslutstransaktioner företas inför bokslutet periodiseringt.ex.som -
försäkringspremier betalats under räkenskapsåretav som men som

påföljande år inte affärshändelser i mening eftersomBFL:savser -
de inte sådana händelser utifrån påverkar ställ-rörelsensutgör som
ning. Av 4 § sista meningen BFL följer emellertid sådana bok-att
slutstransaktioner bokförasskall Inför bokslut skall bokföringen
härutöver tillföras fordrings- och skuldposter behövs för attsom
bestämma de intäkter och kostnader rätteligen hör till räken-som
skapsåret.. det skall finnas verifikationAtt underlag ocksåen som
för denna interna transaktioner följer 2 § andra stycket 2typ av av
där föreskrivsdet Verifikationer skall finnas till bokförings-allaatt
poster.

1.3 Verifikationer

Bokföringen skall för varje affärshändelse grundas på särskild verifi-
kation. Ett syftena med detta krav det möjligtär göraatt attav
identifiera affärshändelsen och följa bokföringsposten redovis-genom
ningen. Andra syften säkerställa det finns dels bevis förär att att att

affärshändelseviss har inträffat, dels tillförlitlig dokumentationen
dess innebörd. Intresset sådan bevisning och dokumentationom av

har betydelse för valet verifikation.av
Enligt § första stycket skall5 handling härrör från affärshän-som

Jfr vad rapporteringstidpunkten för olika slag förpliktelsersägssom om av
i avsnitt ll.6.2.
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uppgifter ajTärs-medsärskilteller handling upprättasdelsen omsom
bokför-denVidareverifikation.användas sägshändelsen attsom

affärshändelsen,handlinghar tagithaningsskyldige, emot omom
veriñkation.handlinganvända dennahuvudregel skall somsom
grundasi ställetbokföringenförutsättningar fårUnder vissa

hand-får skehänvisningsverijikation. Dettaupprättadsärskilt om
räken-bland det övrigaförvarasden inte börsådanlingens är attart

skuldebrev.löpandeskapsmaterialet, t.ex. ett
motsatsför-råderintryck detutfornmingLagtextens ettattavger

affärshän-frånhärrörsidan handlingmellan åhållande somena en
Vidarehandling.upprättadsärskiltå andra sidanochdelsen en

sådansåvälhandling kandetförefaller mottagen envaraom ensom
handling.upprättadsärskiltaffärshändelsenfrånhärrör som ensom

i frågastatsrådet följandeföredragandeanförtill BFLpropositionenI
skall grundas prop.bokföringenhandlingvilken somom

207.157 och1975:104 s.

verifika-grundasbokföringenframhållit börtidigarejagSom
verifikatio-särskildamedföraffärshändelse.varje Dettaförtion att

själv,bokföringsskyldigedenfå framställaskan om enavner
e.d. saknas.kvitto, fakturai formveriñkationsedvanlig av

vadanvändasförsta handdärvid iveriñkation börSom som
bank-kvitto,frågaaffärshändelsen. kanDetfrånhärrör omvara

handling.liknandepostgirobesked, faktura ellerbesked eller annan
veriñkationersärskildafårveriñkationer,naturligasådanaSaknas

fårverifikationerliknandeBokföringsorder ochframställas internt.
affärshändelsen.uppgifternödvändigainnehållai så fall om

ocksånaturligtvis verifikationerna utgöramån kommervissI att
får tillgodo-bevisningsådanaffärshändelser. Intressetbevis för av

sålundaverifikation börSomverifikationer.vid valetbl.a. avses
affärs-tillförlitligt dokumenterarden handlinganvändas mestsom

möjligaverifikationerna isäkerställa störstahändelsen. För attatt
föreskrivsaffärshändelsebevisvärdeutsträckning har ett omsom

användashandling skallstycketuttryckligen i att mottagen som
verifikation. "

särskiltslutsatsenmöjligen dra denkancitatetAv att upp-enman
utifrånmotsatsförhållande tillstår irättad handling mot-ensnarare

affärshändelsen.frånhandling härrörtillhandling äntagen somen
affärshändel-frånhärrörhandlingtolkning skulleMed denna somen
särskilthandlingarutifrånsåvälinnefatta mottagna upp-somsen

"handlingtalar för begreppethandlingar. Mycketrättade att som
vadinnebördsådan vidareaffärshändelsen har änhärrör från en

särskiltmedlagstiftarenintryck ochi förstonelagtexten attger av
bokföringsskyldigedeninternt,handling"upprättad avsett aven
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själv, upprättad handling. sådanEn särskilt upprättad handling skall
således alternativ till handling och inteett mottagenses som en som

alternativ till handling härrör från affärshändelsen.ett en som
Kravet på handling skall användas veriñkationatt mottagen som

ingen skillnad mellan handlingar i vanlig läsbar form avsnittsegör
.8 och maskinläsbara handlingar. Med maskinläsbar elektroniskl

handling registreringarna sådant det krävslagras sättatt attavses
dator med för omvandla till vanlig läsbar formdemattprogram
upptagning för automatisk databehandling eller ADB-upptagning.
Bestämmelsen i § innebär därför den bokföringsskyldige har5 att om
tagit maskinläsbar handling skall denna användas verifi-emot en som
kation form.i denna 10 § andra stycket varannanlänksprincipenAv
och framgår22 § andra stycket BFL dock den bokföringsskyldigeatt
alltid och i vissa fall skyldig, använda utskriftäger rätt, är att en av
den maskinläsbara handlingen verifikation, vidare avsnittsom se
6.1.8. Den bokföringsskyldige kan vidare tekniska skäl behövaav

den maskinläsbara handlingen till sitt infonnations-mottagnaanpassa
sådan åtgärd förenlig med kravetEn ärsystem. att mottagen

handling skall användas verifikation förutsättning denunder attsom
genomförs så handlingens innehåll inte förändras se BFN:satt
uttalande 94:2, och elektronisk överföring uppgifterU EDI annan av

affärshändelser.om
Eftersom bokföringen för varje affärshändelse skall grundas på

verifikation måste den bokföringsskyldige tidigare självnämntssom
framställa verifikation sedvanlig veriñkation i form kvitto,om en av
faktura e.d. saknas. Möjligheterna styrka viss affärshändelse äratt en
emellertid förbegränsade verifikationennär utgörs egetmer av en
bruk internt framställd handling och inte handling kommitav en som

Ävenutifrån eller till affärskontrahent. helt internsänts ut en en
verifikation kan dock ha visst bevisvärde, den framställtsett t.ex. om
under medverkan flera varandra oberoende handläggare jfrav av

1975:104 207prop. s.
Syftet med bestämmelsen fårsärskilt upprättad handlingattom

användas verifikation finns verifika-säkerställa detär att attsom en
tion i de fall då den bokföringsskyldige inte utifrån kan fåäven en
sådan. Regeln har emellertid utformats sådant de bok-sättett att
föringsskyldiga förfogakan kravet handlingöver att mottagen
skall användas komma inte skallöverensatt att motpartengenom om
översända någon handling affärshändelsen. sådanAtt överens-om en
kommelse kan betydelse för frågan bokföringstid-även rättom
punkt framgår avsnitt 6.2.5.av
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Bokföringens utformning, rättelse6.1.4 m.m.

bokföringen ske på varaktigtEnligt 6 § första stycket BFL skall sätt
böcker, kort, lösblad elleri ordnat och betryggandeett system av

datamedi-andra hjälpmedel. Sådana hjälpmedel kan bl.a.utgöras av
bokförts inte får utplånas ellerVidare föreskrivs vadatt somer.

oläsligt.göras
bokföringen manuellt eller datorbaseradOberoende sker ärav om

uppgifter i bokföringssystem kraven bok-omfattas alla attett av
gällerordnat, betryggande och varaktigt. Sammaföringen skall ske

bokföringsnoteringarna skall fysiskt beständiga ochkravet på att vara
vid datoriseradläsbara under hela arkiveringstiden. Detta innebär

lagringsmedier medbokföring det krävs ordnad datalagring, säkraatt
använda lag-registreringar och betryggande förvaringvaraktiga av

ringsmedier.
rättelse felförd skall enligt 6 § andra stycketVid närpost angesav

likalydande bestämrnel-rättelsen skett och företagit den. Envem som
verifikation. Skerfinns i § fjärde stycket avseende rättelse i5se

veriñkationrättelse enligt 6 § i form särskild rättelsepost skallav en
anteckning pâ denrättelsen Samtidigt skallupprättas. genomom

vidtidigare veriñkationen eller säkerställassättannat att man
svårighet fâgranskning den tidigare bokförda kanutanpostenav

rättelsenrättelsen. Avsikten med bestämmelsenkännedom är attom
skall framgå direkt "vid källan".på enkelt sättett

Samlingsplan, systemdokumentation6.1.5 kontoplan,
behandlingshistorikoch

beskrivningEnligt första stycket BFL skall7 § upprättas överen
använda hjälpmedelbokföringens organisation och uppbyggnad, över

bokföringens ochoch deras funktion, samlingsplan, kontonöversamt
för överblickderas användning, kontoplan, det behövs attom ge

tillämpat bokföringssystem. Med bokföringssystemöver ettavses
delar bokföringsposter och räkenskaps-eller därsystern ett systemav

material skapas och/eller bearbetas, manuellt eller automatiskt.
I 7 § andra stycket föreskrivs samlingsplanen och kontoplanen,att

skallautomatisk databehandling används i bokföringssystemet,när
kompletteras behandlingshistorik i-denmed systemdokumentation och
mån det behövs för efterhand skall kunnasvårighet iatt utanman
följa företagnaoch kontrollera de enskilda behandling ochposternas
bearbetningar inom systemet.

Bestämmelserna intryck systemdokumentationi 7 § attger av
fåttenbart datorbaserad bokföring. I praxis har dock begreppetavser
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innebörd. Enligtvidare BFN rekommendation 10, nedan,Ren :s se
systemdokumentaionmed alla de beskrivningar bokförings-avses av

i det enskilda fallet behövs för uppfylla BFL:s kravsystemet attsom
Även14. kontoplan och samlingsplan ingårp. därmed i system-

dokumentationen 15.p.
Genom utforma bokföringssystem så det förstålättäratt ett att att

begränsas behovet systemdokumentation. Detsamma gäller ut-av
fommingen behandlingsregler automatiskt skapar eller på-av som

bokföringsuppgifter.verkar Utforrnas de tillräckligt klart och enkelt
kan genomförda bearbetningar redovisas och förstås enbart utifrån
uppgifter i veriñkationer. I komplexa bokföringssystem detärmer
dock vanligt olika delar räkenskapsmaterialet framställs vidatt av
skilda tillfällen i olika delar Därmed ökar behovetsystemet.av av
systemdokumentation.

Enligt 7 § tredje stycket all beskrivning och dokumentationutgör
förstai och andra styckena räkenskapsmaterial. Avsiktensom avses

med klassificera systemdokumentation och behandlingshistorikatt
räkenskapsmaterial sådan dokumentation därigenom kom-är attsom

bevaras lika lång tid lika säkert och lätt åtkomligtatt samt ettmer
övrigt räkenskapsmaterial. finnsI BFL inget hindersätt mot attsom

arkivera sådant material i maskinläsbar form.
Frågor tillämpningen 7 § BFL behandlas BFN i dessrörsom av av

rekommendation R 10, Systemdokumentation och behandlingshisto-
rik.

Grundbokföring1

Enligt 8 § första stycket första meningen skall affärshändelsernaBFL
bokföras i kronologisk ordning för efter veriñkations-post post

eller andra identifieringstecken åsatts verifikationernanummer som
grundbokföring. Grundbokföringen det möjligt finna bokför-gör att
ingsposterna i den ordning affärshändelserna inträffat så rörelsensatt
resultat och ställning vid viss tidpunkt kan fastställas.en

Enligt första8 § stycket andra meningen får veriñkationer, som
likartade affärshändelser, bokföras i sammandrag i post,avser omen

det svårighet kan klarläggas vilka affärshändelser ingår iutan som en
sådan post.

I 8 § andra stycket regleras tidpunkten för grundbokföring. Av
bestämmelsen framgår bl.a. uppkomna fordringar och skulder bliratt
bokföringsmogna sedan faktura eller handling, tillkänna-annan som

anspråk på vederlag, utfärdats eller mottagits eller sådan handlingger
bort föreligga enligt god affärssed.

Enligt förarbetena till BFL borde den tidigaste bokföringstidpunk-
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ledningskuld, avgjord medför fordran elleruppkomsttidenten vara
emellertid nöd-ansågs detpraktiska skälcivilrättens regler. Avav

skulder skallFordringar ochviss fördröjning.vändigt tillåtaatt
ske efter detbokföras så det kanhuvudregeldärför attsnartsom

vederlaganspråk påtillkännagerhandlingfaktura eller somannan
sådan1681975:104 Eneller mottagits prop.har utfärdats s.

säljareeftersomundantagemellertid interegel kan utan envara
själv bestämmafå alltför möjligheter närskullehärigenom stora att
med faktureringen.inträder dröjabokföringsskyldigheten attgenom

fallbokföra iskyldighetenhärav har detPå grund vartattansetts att
vilket enligtenligt god affärssed,fakturering bort skeinträdabör när

praxisfår med ledningförarbeten bestämmasuttalanden i lagens av
affär.den aktuellaför typen av

bokföringen sådanavilken tidpunktframgår inte vid8 §Av av
räkenskapsår be-inträffar i slutetaffärshändelser ett menavsom

räkenskapsårbit in påfaktureringen skerträffande vilka nästaen
bok-föreskrivs i och för sigtredje meningen4 §skall ske. I att

affärshändelsersådanainför bokslut omnämntsföringen utöver som
fordrings-skall tillföras deoch andra meningarparagrafens förstai

de intäkter och kost-för bestämmabehövsoch skuldposter attsom
lagenförarbetena tilltill räkenskapsåret. Avrätteligen hörnader som

periodiserings-s.k.med denna bestämmelseframgår avsettatt man
affärshändelser prop.med terminologi intevilka BFL:s utgörposter

framgårsåvittBestämmelsen156 och 207.1975:104 avvars. -
bokföringstidpunkten iinte avsedd regleradäremotförarbetena att-
fakturering inträffaraffärshändelse ochnämnda fallet dådet nyss

balansdagen.sidorolika om
Tidpunktuttalande 90:2,i dess Ubehandlats BFNFrågan har av

räken-leverantörsskulder underkundfordringar ochför bokföring av
därvid tolkat be-bokslut. BFN harsamband medskapsåret isamt

detbokföringen förpå såi tredje meningenstämmelsen 4 § sätt att
ofakturerade fordringartillföras samtligaräkenskapsåret skallgamla

för bestämmabehövsoch skulder till leverantörerpå kunder attsom
förtidpunktenvidarerättvisande resultat. Nämnden säger attett

bokslutssammanhang.betydelse ifaktureringen saknar
bokföringsskyldiga medtredje stycket BFL fårEnligt 8 § ytterst

skulder enligtfordringar ochförhållanden bokföraokomplicerade
före-bokslutsmetoden. lagrummeteller den s.k. Ikontantprincipen

andrafakturor ellermindre antalnämligen endastskrivs att ettom
förekommer ianspråk betalningtillkännagerhandlingar som
verifikationerenligt dessaeller skuldernarörelsen och fordringarna

tillsdem dröjabokföringentill avsevärda belopp kaninte uppgår av
utgång. Iräkenskapsåretsinte längre tillbetalning sker, dock än
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sådant fall skall veriñkationer för obetalda fordringar och skulder
ordnas och förvaras för sig så betryggande överblick fortlöpandeatt
finns dem.över

6.1.7 Huvudbokföring

Enligt första stycket9 § BFL skall affärshändelserna bokföras i
bokföringensystematisk ordning så det möjligt överblickagöratt att

verksamhetens gång och dess resultat och ställning huvudbokföring.
Huvudbokföringen kan enligt första9 § stycket BFL förenadvara

med grundbokföringen. Bestämmelsen avsedd för enklare för-är
hållanden vid manuella rutiner där den kronologiska och systematiska
bokföringen kan ske samtidigt användning kolumn-genom av en
dagbok, dvs. kronologisk bok samtidigt tjänstgör huvud-en som som
bok 1975:104 214.prop. s.

I datorbaserade bokföringssystem det vanligt i ochär att ett samma
register såväl grundbokföringenlagra huvudbokföringen. Lag-som
ringen omfattar vanligtvis endast "källuppgifter". Först i samband
med presentation/utskrift och bearbetas registreringarna försorteras
kronologisk respektive systematisk rapportering. sådant för-Att ett
farande förenligt med framgårBFL uttalanden gjorts iär av som
förarbetena till lagen. Sålunda i specialmotiveringen till 9 §sägs
första stycket och notering eller registrering vid dator-att en samma
baserad bokföring kan både grund- huvudbokföringoch age prop.

215. förutsättning för bokföringsuppgifterEn äratts. som gemen-
för både ochgrund- huvudbokföringen skall få lagras förenatsamma

i elektronisk form torde dock såvälde kan iatt presenterasvara
kronologisk systematisk ordning.som

Enligt andra stycket skall konton tillgångar9 § och skulder,över
vilka i huvudbokföringen förs i ytterligare specificerassammandrag,
i sidoordnad redovisning i den mån det behövs för tillfreds-att ge
ställande överblick och kontroll. Slutligen skall huvudbokföringen
enligt 9 tredje stycket hållas aktuell efter§ och vadavstämmas som
med hänsyn till rörelsens förhållanden med godöverensstämmer
redovisningssed. Enligt förarbetena till BFL med dessa kravavses
dels huvudbokföringen skall hållas tidsmässigt aktuell, dels-att att
avstämning regelbundet skall ske grundbokföringen så allamot att

finns med. Enligti denna god redovisningssed bör avstäm-poster
ningar inte bara mellan grund- och huvudbok vid periodavslut,göras

enskilda konton i huvudboken sidoordnad redovis-ävenutan motav
ning och enskilda konton i huvudboken "omvärlden",mot t.ex.av

kontoutdrag från bank.mot
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Räkenskapsmaterial6.1.8

"räken-begreppetdefinitiongenerellnågoninnehåller inteBFL av
räken-utpekasdirekthandlingarendaskapsmaterial". De somsom

§bokföringsböcker 10och samtveriñkationerskapsmaterial är
behandlings-ochsystemdokumentationkontoplan,samlingsplan,

skiljauppkommadärförkansvårigheterVissa att§.historik 7
till denhörvadfrånräkenskapsmaterialaffärsbokföringens som

kalkylmaterialkostnadsbokföring,såsom etc.redovisningen,interna
såprinciphär i avgränsastorde attmaterialAffärsbokföringens

denförkrävsmycketså externamaterial omfattar attdetta som
länkaralla deinnehållaochkomplettskall bliredovisningen som

förunderlagetFimiskontrollmöjligheter.fullgodaförkrävs att ge
till kost-hand höri förstamaterialisammansatt post somt.ex. en

affärsbok-iocksåingåmaterialfår dettanadsbokföringen, anses
240 f.1973:57SOUföringen s.

räkenskapsmaterial utgöraskan1-3 BFLstycketförstaEnligt 10 §
regi-medmaterialellerfilmläsbar form,vanligmaterial i annatav

förstoringshjälpmedelmedkan läsasmikroskriftistreringar som -
ellermagnetbandhålrernsa, annateller hålkort,mikromaterial -

påendastmaterialmaskinläsbartregistreringarmedmaterial som--
formiellerformvanlig läsbarfram ikanmaskinell avväg tas

mikromaterial.
BFLstycketandra§i 10Varannanlänksprincipens.k.denEnligt

sammanfattningarföranvändasintematerialmaskinläsbartfâr av
veriñkationerbådeförsamtidigthelleroch intehuvudbokföringen

stycke,tredjebestämmelsensenligtfår,grundbokföring. Vidareoch
detendastanvändasmaterialmaskinläsbartmikromaterial och om

registreradevaraktiga,registreringarnasäkerställt är attkan attanses
betryggandebevarasmaterialetåtkomligauppgifter lättär samt att
till BFLförarbetenamotiverades iVarannanlänksprincipen avsätt.

SOUräkenskapsmaterialet setillåtkomstsäkerenkel ochkravet
lagensansåg vidMan1901975:104232 och1973:57 s.prop.s.

tillgänglighetden ettmöjligtdet inte somtillkomst att avvaraatt var
ellerformläsbarvanligmaterial idvs.material,visuelltomedelbart

maskinläsbartvanligtdetVisserligen attärmikromaterial, ger.
Dettabildskänn.viatillgängligtvisuelltkanräkenskapsmaterial göras

form seläsbarvanligifinnsmaterialetemellertid inteinnebär att
C 13/6.cirkulärBFN:s

räkenskaps-maskinläsbartmedaktualiseraskanOlika åtgärder
material.

konverterabehövakanhandlingarmaskinläsbaraEn mottagare av
dembehandlamöjligtteknisktskall blidet attföromforma dem att
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i infonnationssystemet.det En bokföringsskyldig kan ocksåegna
enligt stycket föra sådana22 § andra handlingar till elleröver papper
mikromaterial avsnittse 6.1.9. Material förvaras i maskinläs-som

formbar skall vidare kunna omvandlas till direkt läsbar form genom
omedelbar utskrift 10 § första stycket 3 och slutligen kan den
bokföringsskyldige i vissa fall på grund varannanlänksprincipenav

skyldig maskinläsbart material med material i vanligersättaattvara
läsbar form eller mikromaterial.

För samtliga dessa fall behövs kontroller säkerställer attsom
materialet inte förändras till sitt innehåll. iReglerna BFL emeller-är
tid främst inriktade på säkerställa direkt läsbart material alltidatt att
finns tillgängligt. Risken för överföring till pappersforrn mins-att en
kar räkenskapsmaterialets bevisvärde därför hainte uppmärk-synes

blirDenna risk särskilt påtaglig det maskinläsbaranärsammats.
materialets äkthet säkrats med teknisk kontrollrutin, elektro-t.ex.en
niskt sigill eller digital signatur avsnitt 6.1. Till detta kommerse l l.

omfattande materialrevision pappersbaserat kräver betydligtatt av
åtgärder beträffande maskinläsbartmotsvarandestörre änresurser

räkenskapsmaterial. Riksskatteverket därför fleraRSV har i sam-
manhang framfört önskemål bokföringsskyldiga, fallde iatt vartom
under något år, skall skyldiga bevara maskinläsbart materialattvara

överföringefter till vanlig läsbar form enligt 22 § andraäven en
stycket BFL.

Arkivering6.1.9

Enligt första stycket skall räkenskapsmaterial22 § BFL allt liksom
avtal och andra handlingar särskild betydelse för belysa rörel-attav

förhållandenekonomiska bevaras i ordnat skick och på be-sens
tryggande under minst tio år från utgången det kalenderår dåsätt av
räkenskapsåret avslutades. Från arkiveringssynpunkt jämställs således
vissa avtal och handlingarandra med den egentliga affärsbokföring-

omfattarDäremot inte föreskriften i 10 § räkenskapsmate-en. om
rialets form se avsnitt 6.1.8 sådana avtal och övriga handlingar. Av
betydelse för bestärnrnandet arkiveringstidens längd har varit attav
preskriptionstiden för skattebedrägeri tio år och efter-ärgrovt att
taxering kan ske efter utgången den femårstid normaltäven av som
gäller för eftertaxering den skattskyldige åtalad förblir skatte-om
brott.

påKravet ordnad och betryggande förvaring syftar till säker-atten
ställa åtkomsten till materialet under hela lagstadgadeden arkive-
ringstiden. Om bokföringen datorbaserad omfattar såvälkravetär
datorprogram och maskinläsbara registreringar teknisk utrust-som
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och skrivafram, omvandlasökamöjligtskallning. Det utattvara
arkiverings-bokföringsuppgifter under helaarkiverademaskinläsbart

Räkenskapsmaterial och dessrekommendation Rjfr BFN:stiden
programbytemaskin- ellervidkanarkivering, 19. Detta t.ex.
lagringsformtillmåsteregistreringarnamedföra att annananpassas

överföring kanmedier. Sådanmaskinläsbaraandraöverföras tilleller
avmagnetisering. Denrisk fördet föreliggernödvändigockså bli om

med-område harrutiner dettateknik ochutvecklingensnabba av
tillgodose BFL:stekniska svårigheterföreliggerdet oftafört attatt

underräkenskapsmaterialmaskinläsbartarkiveringpåkrav enav
utgå frånrealistisktdetifrågasättasoch det kan ärtidlängre attom

säkerställaskall kunnainformationssystemanvändarna attatt av
tio år.aktuella underregister hållsochmaskiner, program

skallräkenskapsmaterialetföreskrivs vidarestycket§ förstaI 22 att
säker-bestämmelsedennaAvsikten med ärlandet.arkiveras inom att

gransknings-inhemskauppgifter förmaterial ochtillställa åtkomst
följthusrannsakanellertaxeringsrevisionkanExempelvisbehov. av
arkive-påtolkat kravetriket. hargenomföras BFNintebeslag utom
fråntillåtetdels inteså detlandet ärinom sättring att t.ex.att en

placeraddatormed hjälpbokföra ärterminal i Sverige somenav
fårtidpunktvid någonräkenskapsmaterial inteutomlands, dels att

rekommenda-bokföras BFN:sförexempelvisSverigeföras attut ur
BFN:s17 ocharkivering,Räkenskapsmaterial och desstion R p.

harståndpunktSistnärrmdautomlands.Bokföring89:8,uttalande U
Utförsel93:3,BFN. I Uuttalande frånimodifierats något ett senare
utländskåterbetalninglandet, gällerverifikationer avsomurav

särskiltvissaundernämligen detanför BFNmervärdesskatt, att
redovisningssedmed godförenligtkanförutsättningarangivna vara

medhandlingenlandet ersättsverifikationföra enutatt omuren
såutformaderutinerföretagetshänvisningsverifikation och ärfullgod

räkenskaps-övrigatill detåterföraskanoriginalet snarastatt
materialet.

bevaraskyldighetenupphörstycket BFLandraEnligt 22 § att
på be-uppgifterregistreraderäkenskapsmaterialmaskinläsbart om

tillform ellerläsbarmaterial i vanligtillförstryggande översätt
valfrividsåledesmaterialet kanmaskinläsbaramikromaterial. Det

exempelvisöverförasarkiveringstidenföreskrivnaunder dentidpunkt
säkertsker påöverföringen sätt.förutsättningundertill attpapper

bokföringsskyldigeför dentillskapats bl.a.möjlighet harDenna att
räkenskaps-maskinläsbartföraskall kunnapå enkelt översättett

maskinläsbarafinnsform riskmaterial i läsbarmaterial till när att
kanläsbar form. Dettaikunna framinte kommerhandlingar tasatt

förändrade arkive-mjukvara,hård- ellervid byteaktualiseras av
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ringsrutiner bristandeeller kvalitet hos använda lagringsmedier.
Rätten maskinläsbara handlingar med handlingar i läsbarersättaatt

form bör inte utnyttjas okritiskt så de maskinläsbara handlingarnaatt
alltid makuleras. Utskrifterna kan nämligen ha bevisvärdesämreett

de ursprungliga handlingarna. Detta gäller särskilt tekniskaän när
kontrollrutiner knutits till maskinläsbar handling jfr BFN:s ut-en
talande 94:2, EDI och elektronisk överföring uppgifterU annan av

affärshändelser. Vidare kan det till följd bristande dokumen-om av
tation uppkomma svårigheter i efterhand slå fast överföringennäratt
skedde, vilka kontroller genomfördes och exakt vad detsom nya
räkenskapsmaterialet består av.

Enligt § tredje stycket får22 BFL Skattemyndigheten eller, i vissa
fall, Finansinspektionen för visst fall tillåta räkenskapsmaterial iatt
vanlig läsbar form förstörs före utgången den i första stycketav
angivna tiden. förutsättningSom gäller det föreligger särskildaatt
skäl och materialet under formerbetryggande mikrofilmas elleratt
kopieras på likvärdigt Enligt innefattasBFN i detta uttrycksätt. även
avbildning räkenskapsmaterial för lagring i maskinläsbar form påav
optiska medier BFN:s uttalande U 93:1, Användning optiskaav
lagringsmedier. Kopiorna skall ordnas så sökta uppgifter lätt kanatt
återfinnas och läsas bevaras under den tid återstårsamt som av
arkiveringstiden. Bestämmelsen syftar till förenkla arkiveringenatt
för bokföringsskyldiga med omfattande mängder räkenskapsma-av
terial. Eftersom räkenskapsmaterial i vanlig läsbar form får förstöras
endast efter prövning i varje enskilt fall kan tillståndsmyndighetenen
föreskriva särskilda villkor för överföringen till medium skallatt nytt

betryggande.anses

6.1.1O Sammanfattning grundläggandeBFL:s kravav

De grundläggande krav enligt BFL bör ställas på såväl manuellsom
datorbaserad bokföring kan sammanfattas med begreppensom sam-

band, fullständighet, åtkomst och bevarande.
Med samband kopplingarna mellan olika länkar i bokförings-avses

s.k. veriñeringskedjaDenna hänvisningar ochutgörssystemet. av
identifieringstecken det möjligt följa bokföringspostergör attsom
från verifikation, via grundbokföringen till huvudbok och årsbokslut
eller och den fasta och för alla bokföringssystemomvänt utgör

form det möjligt för utomstående granskagör attgemensamma som
bokföringen hur har utformats i övrigt. Behovetoavsett ett system av
tydliga verifieringskedjor sig framför allt gällande beträffandegör
datorbaserad bokföring på grund den varierande utfommingav av
olika förekommande bokföringssystem och den komplexitet i bok-
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stycketandrajfr 7 §medförthardatoriseringenföringen mensom
påKravetbokföringssystem.manuelltpåvisas iocksåkan sam-ett

kronologiskbestämmelsernauttryck itillsärskiltband kommer om
stycketförsta8 §stycketandrabokföring 2 §systematiskoch

hänvisnings-bestämmelsernaockså istycket§ första9 omsamt men
tredjeförsta och§verifikationer 5ochveriñkationer gemensamma

§5bokföringspostfelfördverifikation ochrättelsestyckena, avom
sammandragibokföringandra stycket,6 §stycket ochfjärde avom

redovis-sidoordnadstycket,8 § förstaaffärshändelserlikartade om
sammandragnaspecifikationochstycketandra9§ning avom

tredje stycket.§balansräkningen 19iposter
innebärfullständigt. Dettaräkenskapsmaterialet ärVidare krävs att

verifi-skall finnasdetbokföras §,4skallaffärshändelseralla attatt
innehållaskallverifikationernaaffärshändelse ochvarjetillkation att

stycket 1andrabokföringsuppgifter 2 § samtobligatoriskasamtliga
framgårfullständighetpåstyckena. Kravetandraoch§ första5

balansräk-ochresultaträkningbestämmelsernatydligtockså omav
tillgångarrespektivekostnaderochintäktersamtligaenligt vilkaning

ochstycket§ första18i räkningarnaredovisasskallskulderoch
bestämrnel-stycketz. iuttrycktillkommerKravet ävenförsta19 §

ochstycketandra9 §huvudbokföringenavstämning avomserna
19 §balansräkningenisammandragnaspecifikation posteravom
skallräkenskapsmaterialalltpåi kravetstyckettredje attsamt

stycket.22 § förstaarkiveras
arkiveringsföre-uttryck itillbl.a.kommeråtkomstKravet

skallräkenskapsmaterialpå alltSyftet med kravetskrifterna. att
22 §landetinombetryggandeskick och sättordnatiarkiveras
I detmaterialet.tillsäkerställa åtkomstnämligenstycketförsta är att

tillkopierasellermikrofilmasläsbar form annatvanligfall material i
kanuppgifter lättbokfördasåordnaskopiornamaterial skall att

Även bok-bestämmelsenstycket.tredje att22 §återfinnas om
tillsyftarbetryggandeordnat och attiskall ske systemföringen ett

stycket liksom6 § förstauppgifterbokfördatillåtkomstgarantera
2 §bokföringsystematiskkronologisk ochbestämmelserna om

stycketförsta9 §stycketförsta8 §andra stycket samt som
skall kunnatidpunktvalfrividaffärshändelsersamtligainnebär att

s.k.ordning.systematisk Denkronologisksåvälipresenteras som
sammanfattningarbestämmelsenochvarannanlänksprincipen attom

ocksåmaskinläsbar formifårhuvudbokföringen inte göras gerav
med dessaSyftetstycket.andra10 §åtkomstuttryck för kravet

ÅRL.ârsredovisningslagenzJfr §§och 23 kap. l
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bestämmelser i första hand säkerställaär läsbar åtkomst till bok-att
föringsuppgifter i minst i verifieringskedjan. Vidare gällerett steg att
verifikationerna alltid måste bevaras överskådligt § fjärde5sätt
stycket och den s.k. bokslutsmetoden används verifika-attom- -
tionerna för obetalda fordringar och skulder förvaras så be-att
tryggande överblick fortlöpande finns dem 8 § tredje stycket.över
Även bestämmelsen hänvisningsverifikation kan uttrycksägasom ge
för kravet på åtkomst eftersom sådan verifikation kan erfor-en vara
derlig för lätt och omedelbar åtkomst till den ursprungligenatt en

handlingen skall möjlig 5 § andra stycket. flertalEttmottagna vara
bestämmelser i lagen där kravet på åtkomst särskilt kommer till ut-
tryck inriktade på datorbaserad bokföring.är Som exempel kan

kravet på maskinläsbartnämnas räkenskapsmaterial skall lättatt vara
åtkomligt gäller mikromaterialäven det omedelbart skallsamt att
kunna fram i läsbar form 10 § första stycket 3 och tredje styck-tas
et.

Kravet på bevarande innebär allt räkenskapsmaterial skall be-att
säkert och registrerade bokföringsuppgifter skall be-attvaras vara

ständiga. Bokföringen skall således ske varaktigt i be-sätt ett
tryggande och bokförda uppgifter får inte utplånas ellersystem göras
oläsliga 6 § första stycket. Vidare skall verifikationerna förvaras på
betryggande och de skall på varaktigt förseddasätt medsätt ettvara
antal uppgifter §5 andra och fjärde styckena. Maskinläsbart räken-
skapsmaterial och material i mikroformat får endast användas detom

säkerställtär registreringarna varaktiga och materialetäratt att
bevaras på betryggande 10 § tredje stycket. Arkiverings-sätt
reglerna, slutligen, kräver allt räkenskapsmaterial bevaras i ordnatatt
skick och betryggande i minst tio år första22 § stycket.sätt

6.1.11 Bokföring arkiveringoch i IT-miljö3

Nya tekniska och administrativa rutiner

Intresset för effektivisera organisationsformer mellanatt genom nya
olika näringsidkare har ökat i takt med utvecklingen på IT-området.
Det förekommer affärshändelser automatisktattnumera genereras
och näringsidkare via telenätet kan företa åtgärder med någonatt

räkenskapsmaterial. Vidare har rutiner utvecklatsannans nya som
innebär fullständiga fakturor eller andra handlingar inte alltidatt

Numera används ofta förkortningen IT i stället för ADB automatisk data-
behandling. står förIT informationsteknik och innefattar denäven nya
tekniken för kommunikation se SOU 1996:40 47.s.
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ställetbeställare. Iochleverantör över-utväxlas mellan t.ex. enen
in-successivt mellanbokföringsuppgifterförs relevanta parternas

skalluppgifternaaffärshändelseinnan denformationssystem som
uppgiftervanligtockså ärinträffat. Detdokumentera har är att som
finns iredanandra stycket BFLenligt 5 §obligatoriska parternas

överföras.därför behöver Leveran-och inteinformationssystemegna
skallfakturasammanställa vadså fallbeställare kan iochtör t.ex. en

databaser. Dettauppgifter från sinahämtainnehålla att egnagenom
administrativavedertagnafakturering och andrainnebär att t.ex.

rationaliseras bort.åtgärder kan
för Electro-aktualiseras främst inomrutinernabeskrivnaDe ramen

EDI. näringsidkareVanligtvis tillkännagerInterchangenic Data en
EDI-faktura elleranspråk på betalningEDItillämpar genomsom

också helt faktura-emellertidförekommermotsvarande handling. Det
ellerleverantörsfakturorgäldenären självrutiner därlösa genererar

handlingar.motsvarande
överenskom-långsiktigaligger vanligtvisför rutinernaTill grund

prisöverenskommelser.såsom EDI-avtal ochmellanmelser parterna
och tid-uppgiftslänmandetöverenskommelserochavtalDessa styr

rutinerfrån devanligtvis avvikerhärförpunkterna sättett som
gällerdetför tillkomst. Närvid tiden BFL:svedertagnasom var

typfall urskiljas.effekter följandebokföringsmässiga kanrutinernas
traditio-översättningtypfallet består i huvudsakförstaDet avav en

erhåller ibokföringsskyldigeIT-miljön. Denrutiner tillnella sam-
handlingelektronisk mottagenaffärshändelsen påmedband väg en

affärs-grad bekräftaroch i tillräckligt höghandling ensamsom
fullständig faktura. Dennafullständig ellerhändelsen, nästant.ex. en

verifika-användasstycket BFLenligt § förstahandling skall 5 som
bokföringssamman-svårigheter ibereder ingation. En sådan rutin

förriskerna6.1.9 beskrivnaavsnitt 6.1.8 ochde ihang ettutöver
material iöverförs tillfall handlingenbevisvärde i detförsämrat

form.vanlig läsbar
skildabokföringsskyldige viddentypfallet erhållerdet andraI

affärshändelse,bekräftarhandlingar tillsammanstillfällen ensom
blirHärigenomoch prisöverenskommelse.EDI-avtal, följesedelt.ex.

och dethandling oklaroch egenupprättadmellangränsen mottagen
det intebevisvärde eftersomhandlingenskan bli svårt bestämmaatt

Elektronisk strukturerade enligt i förvägmeddelanden över-Överföring av
ochautomatiskt kan bearbetainformationssystemenregler såenskomna att

elek-ochi sitt uttalande U 94:2, EDItolka data. behandlarBFN arman
denvissa frågoruppgifter affárhändelser,tronisk överföring rörsomomav

överförda meddelanden.behandlingen elektronisktbokföringsmässiga av
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alltid på enkelt kan överblickas viss uppgift tillförtssättett om en
denna sändaren eller mottagaren.av av

Det tredje typfallet innebär ingår avtal rutiner föratt parterna om
leverans och betalning så åtgärder bokföring och betal-t.ex. att som

ning till varuflödet.knyts l huvudsak översänder säljare och köpare
inga handlingar alls bekräftar affärshändelserna.som

Införandet IT, datortekniska metoder för kontroller knutnautanav
till handlingarna, möjliggör sekundsnabba och spårlösa förändringar.
De tekniska och administrativa rutinerna har vidare utformats sånya

det svårarehar blivit peka har eller eljestupprättatatt att ut vem som
för viss handling. Traditionella metoder för säkerställaattsvarar en

tilltron handlingartill har således tagits bruk ersättasutan attur av
andra motsvarande rutiner. Detta gäller dock inte bara hanteringen av
maskinläsbara handlingar. förekommerDet också pappershand-att
lingar utformas så möjligheterna på traditionellt kontrollerasättatt att
handlingens och innehåll begränsas. sådana förändringarAttursprung
har kunnat konsekvenserna berörtsäga tordenärmareutan attrum
bero på frågan synnerligen komplicerade rättsliga och tekniskaröratt
frågor samtidigt utvecklingen varit snabb.som

Datas kvasimateriella karaktär

Distinktionen mellan vad konkret objekt föremål ellerär ett ettsom -
sak och vad kan beskrivas något abstrakten som snarare som- -

tillstånd eller upplevelse generellt problem i IT-ärt.ex. ett etten -
miljö. Genom manuella rutiner och traditionella former för lag-att
ring åtkomstoch till information har digitala operationerersattsav av
har blivit svårare bestämma.gränsen att

Begreppet "data ofta konkret innebörd definie-attges en genom
uppgifterrepresentation skrift på ellert.ex. ettras som av papper-

registreringar på magnetband medan uttrycket "information"ett -
datauppfattas något abstrakt, nämligen innebörden i Dennasom

vedertagna definition begreppet "data omfattar i princip bådeav
sådana data skriftliga handlingar och sådanarepresenterassom av

maskinläsbara handlingar.representerassom av
Beträffande sistnämnda slag representationsform det emeller-ärav

tid inte alltid självklart uppfatta data något konkret. När detatt som
gäller data maskinläsbara handlingar ochrepresenterassom av som
således lagras på elektronisk diskett ellerväg t.ex. etten-
magnetband befinner sig i gränslandet mellan vadman snarare som-

5Så fallet bl.a. enligt definitionerär utarbetade ISO och OECD rikt-av av
linjer för säkerhet i informationssystem, OCDE/GD 92190.
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förut-självklaradeabstrakt där vissaoch vadkonkret ärär avsom
kanpå saknas. Dettabyggttraditionellt synsätt ärsättningar ettsom
Enkaraktär.sådana datasbestämmaförsvåra möjligheterna att

för uppfattasi och sigdatabärare kanpåmagnetisk laddning somen
fysiskavmagnetisering innebärnågot fysiskt. Att attsäga att enen

inte naturligtframstår emellertid sätttagits bortsak har samma
frånraderar bortnågonnär etttext papper.som

skrift påskillnad fråntillkan dessutomlagrade dataElektroniskt -
från viss bärare,friståendeexistensmycket väl haett enenpapper -

då detobjektetSjälvavia telenätet. utgörsöverföringunder avt.ex.
elektroner iformsignaler iöverförs och denna ström enavavsom

knappastoptisk kabel kanljusvågor iellerledningelektrisk enav
uppfattassakföremål ellerkonkretbetraktas utanett snarareensom

betänkandesitthar iDatastraffrättsutredningenabstrakt.någotsom
1992:110informationsteknologin SOUoch denInformation nya

beteckningen kvasi-objektkategorinbeskrivnaföreslagit denatt ges
materiell.

kopiaOriginal -
funktionenbl.a.verifikationernaframhållits fyllerSom tidigare att
sammanhangetdetavsnitt 6.1.3. Iför affärshändelserbevisutgöra

kopiaoriginal ellerviss handling utgörfråganär ett avenom en
skillnadenbevissynpunkt kan avgöran-Frånsärskilt intresse. vara av

handlingsbedömningenTraditionellt byggerbetydelse.de av en
originalet.exemplar,unikt fysisktfinns endadetäkthet på ettatt

inteföreligger ellerfrågan originalpappersmiljön ytterstI är ettom
fram-innehåll sakdessochhuruvida handlingenfråga somomen

desskontrollförhållpunkterföreligger reellaträder så detatt aven
uttalasurkundsförfalskningbestämmelsernaäkthet. motiven tillI om

skallutstyrselavfattning ochtillmed hänsynbl.a. handlingatt en
syfte tjänaden ihandenskick vidi sådantframträda attattsom ger

1944:69 253,SOU ävenutställareframställts desstill bevis ses.av
ff.1992:110 254SOU s.

handlingar detelektroniska ärBeträffande maskinläsbara upp-
originalmedoriginaltalameningslöstenbarligen att om manom

tillstationärt knuteninformationenföremålfysiskt ärett sommenar
Även betydel-kopiebegreppet harjfr skrift på papper.ett annanen

ytterligare datame-därkopiaIT-miljön. Uttrycketi ettattavserse
påmängd datanågon vissinnehåll ellerdium att enges samma

vid normal IT-inteplats. Detläses tilldatabärare äröver en annan
olikaskillnad mellan dessafinna någonmöjligtanvändning att ex-

elektroniskladdning ellermagnetiskeftersomemplar data, enav
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signal vid teleöverföring inte unik fysisktär exemplar.t.ex. en som
Användaren har ofta, omedelbar visuell kontakt medutan represen-
tationen databäraren eller möjlighet till äkthetskontroll,annan
tilltro till såväl lagringen data utskrifter, bildskärmsvisningav som
etc.

Svårigheten anlägga traditionellt på datorbaseradesynsättatt ett
handlingar sig de förekommer i lagrad eller läsbar formvare-
maskinläsbara handlingar eller i form datautskrifter detgörav -
intressantare i stället för originalexemplar tala original-att ett ettom
innehåll. En pappersbaserad handling unik både till fysiskär repre-
sentation och innehåll medan den maskinläsbara handlingen unikär
endast såvitt innehållet. Blickpunkten förskjuts från informa-avser
tionsbäraren diskett, magnetband till själva informa-etc.papper,- -
tionen. Kvar står emellertid problemet vid behov kunna avgränsaatt
och låsa vissa data så de kan äkthetsprövas och säkerställaatt att att
informationen, dvs. innebörden i data jfr definitionen inteovan,
förändras fysiskaden representationenäven skulle ändra form.om
De kryptologiska kontrollrutiner i form digitala signaturer ochav
elektroniska sigill utarbetats på området bl.a. tillgodoseattsom avser
det beskrivna kontrollbehovet.nu

Mottagaren traditionell handling granskar medvetet ellerav en -
omedvetet vissa egenskaper och därigenom allmän be-göryttre en-
dömning vilken tilltro han bör till handlingen.sätta De grund-av
läggande egenskaper granskas och för dettasättet göra ärattsom
allmänt vedertagna det gäller de traditionella pappersbaseradenär
handlingarna. Hur säker denna äkthetsprövning blir beror på kvalite-

hos dessa egenskaper och granskningsmetoden. Motsvarandeten
funktioner finns också tillgängliga för IT-miljön. Det emellertidär
inte unikt fysiskt exemplar äkthetsprövas dataett utansom som

informationen, oberoende hur många gånger dessarepresenterar av
data kopierats innan de blev tillgängliga hos Se vidaremottagaren.
SOU 1992:110 ff.281s.

I förarbetena till BFL behandlas frågan användningen dator-om av
baserade handlingar i bokföringen i huvudsak med utgångpunkt i
vilka risker föreligger maskinläsbart material förstörs ellerattsom
inte kan fram i läsbar form. Till följd detta enligtsynsätttas av -
vilket pappersbaserad bokföring överlägsen datorbase-en ses som en
rad sådan det tillåtet förstöraär maskinläsbart räkenskaps-att-
material innehållet i det överförs till läsbar form jfr 22 § andraom
stycket BFL. En sådan åtgärd återverkar emellertid på möjligheterna

tillgodose det bakomliggande syftet tillförsäkra verifikatio-att att att
har högt bevisvärde. När maskinläsbar verifikationett t.ex.nerna en

skrivs hos och således från bokföringssynpunktut ersättermottagaren
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förlorat,bevisvärdekan del desshandlingenden mottagna aven
material.överföringen tillför fel vidtill följd riskenbl.a. annatav

äkthet säkratsmaterialetsockså så det maskinläsbarakanDet attvara
eller elek-såsom digital signaturtekniska kontrollmetodergenom

går förloradkontrollerbarhettroniskt sigill och dennaatt genom
läsbar form.överföringen till

handlingsärskilt upprättadMottagen eller

fråganadministrativa rutinerna väckertekniska och ävenDe omnya
särskiltochgränslandet mellanskall tolkas ihur BFL mottagen

på kost-ökade kravhandling. Rutinerna kännetecknasupprättad av
inte alltidsig uttrycknadseffektiv administration och de ärtar som

på. Sådanagrundasmed de skyddsintressen lagenförenliga som
inteinnefattar överenskommelserrutiner bl.a. över-attomsom-

kontroll- ochkan frånfaktura eller motsvarande handlingsända -
återgång till de förhållandeninnebärabevissynpunkt sägas somen
bokföringslag. På den tiden1929 årsrådde vid tillkomsten upp-av

bokföringsskyl-verifikation eftersom denställdes inte något krav
motsvarandePåutförliga anteckningar i dagboken.brukadedige göra

självden bokföringsskyldigedet i dag upprättarförekommersätt att
intehandlingfaktura eller motsvarandekrävsde noteringar närsom

i formskillnaden dessa anteckningaröversänds. Enda görsär att av
verifikationer i stället för i dagbok.egenupprättade en

de rutinerfråga uppkommer i anledningEn somav nyasomannan
handlingkomplettering ärbeskrivits närär mottagenen av enovan

kompletterade handlingen börså ingripande denatt avses som en -
naturligthandling.särskilt upprättad Det är attmottagaren en-

affärshän-uppgiftnågon enstakahandling innehåller bara omsom
kompletteringomfattandedelsen inte efter mot-enses somen --

avseendei något enstakahandling. komplettering endastEntagen
emellertid iriktning. Samtidigt kan detå andra sidan ipekar motsatt

fanns iuppgift ursprungligenefterhand visa sig just denatt ensom
bevis. bak-handling fick betydelse Motsynnerligen magen som

sikte på självai IT-miljögrund handlingbegreppet taratt snarareav
må-information det siginformationen på dennabärarenän terav

betrakta de tvånaturligt i de fall skisseratshända attmer som nu
utifrån respektivedet mottagitsinformationsinnehållen dvs. som-

två handlingar, nämligenden kompletteringen mot-ensomegna -
egenupprättad handling.handling ochtagen en
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överväganden6.2 och förslag

för förslagen6.2.1 Utgångspunkter

till skulledepartementschefen i motiven BFLEnligt uttalanden av
efter bygga på grund-bokföringsarbetet BFL:s tillkomstäven att

räkenskapsmaterial.uppgifter fördes in i böcker ochläggande annat
traditionella huvudinslagen i bokföringsarbetetskulle deVidare -

bokföring,kronologisk bokföring, systematiskveriñkationshantering,
tillarkivering alltjämt läggas grundupprättande årsbokslut ochav -

sådan regle-1975:104 148. Enför bokföringsskyldigheten prop. s.
fysiska informationsbärare, vari-böcker och andraring byggd

naturligt harräkenskapsmaterialet sätt,avgränsas ettgenom
handelsmönsterföråldrad helakommit framstå alltmer näratt som

såinformationentill elektroniska operationer därbryts ned sägaatt
endast i undantagsfallfrån mediet. förekommerfrikopplas Numera

går bokförings-bokföring och utvecklingenmanuell motpapper
överförs och bearbetas elek-transaktioner sekundsnabbtdärsystem

affärshändelser.automatiskt genereradeofta i förening medtroniskt,
Även beaktades vid införandet BFLanvändningen IT äravom av

på pappershandlingar. Detta harhuvudsak skriven med siktelagen i
i IT-bestämmelserna ofta grundade begreppmedfört äratt som

redovisning beskrivstanken fel. Datorbaseradmiljön lätt kan leda
grunden intesärfall krav isålunda ofta BFL:strots att avsessom
kommit framståbokföringens form. harberoende Lagen attvara av

redovisningssedoklart vad godföråldrad och det utgörär somsom
förstabestämmelsen i 5 §exempel på dettapå IT-området. Ett är att

veriñkation intehandling skall användasstycket att mottagen somom
fakturalösa rutiner.avtalatkan tillämpas parterna omom

hindra bokförings-formella krav kan vidaredel BFL:sEn enav
och syftenlagens grundläggande målskyldig äventyrasatt utan att-

skapat.tekniska utvecklingen hartillvara de möjligheter denta som-
blivit vanligt räkenskaps-exempel kan det harSom nämnas attatt

tillgodoseform enbart förmaterial produceras i vanlig läsbar att
varannanlänksprincip.BFL s:

vid utformningenvår mening måste utgångspunktEnligt aven
krav vad gällerlagstiftningen på bokföringsområdet att sammavara

ändamål oberoendebokföringens funktioner och skall gälla av om
börmanuellt datorbaserat. Bestämmelsernabokföringen sker eller

intryck detdärför inte utformas ärsätt attett av ensom ger
lite får bestämmelserna in-bokföring beskrivs. Likamanuell som

bokföring. åstad-utvecklad datorbaserad Förriktas högt atten
detutformning lagens bestämmelserkomma sådan generell äraven
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utformas ramlag.regleringen i högre gradnödvändigt änatt som en
förantal bestämmelserdetaljreglering skulle krävaEn attett stort

särskildapraktiken förekommande alternativinnefatta olika i t.ex.-
sådan ochbokföring respektive datorbaseradregler för manuell -

och regleringensig utvecklingen pâ området hindrasföra med attatt
bokföring ochföråldras. Lagregleringen företagens löpandesnabbt av

arkivering bör i stället utformas medräkenskapsmaterialets enav
bokföringen skall tillgodosebetoning de ändamåltydligare somav

Regleringen bör härvidkrav denna bör uppfylla.och de kvalitativa
fullständighet, åtkomst och bevaran-krav samband,präglas deav

6.1.10. Så längeutmärkande också för BFL avsnittde seärsom
bokförings-uppfyller grundläggande krav bör debokföringen dessa

skallsjälva bestämma vilka rutinerskyldiga möjlighet att som an-ges
vändas.

medändamål och krav i föreningföreslagna betoningenDen enav
sidanför bokföringen åfritt välja rutiner den löpanderätt att enager

Å måsteandra sidanför kostnadseffektiva lösningar.förutsättningar
bevissynpunktfråndel räkenskapsmaterialets värdebeaktas att en av

handlingar därtraditionella pappersbaseradekan gå förlorat om -
säker form och i använd-affärshändelserna har materialiserats i en
maskinläsbara handlingar.uppgiftskonstellationerbara ersätts av-

används i flera sammanhanggäller särskilt grunddataDetta när utan
uppgifterna säkras på motsvarandeinbördes sambandet mellandetatt

pappershandlingar.vid användningsätt avsom
räkenskaps-reglering på bokföringens ochfullständig kravenEn av

enligt vår mening frågor sådanmaterialets form aktualiserar om-av
interedovisningssed på områdetfattning och detaljkaraktär godatt

övergripandetill vissabör lagregleras. Lagstiftningen bör begränsas
skall kunnaprinciper såsom den bokföringsskyldige presenteraatt

verifikationshanteringen skallbokföringsuppgifterna på visst sätt, att
hand-bevis affärshändelser och allatillgodose behovet attav om

ellertraditionella pappersdokumentlingar, de utgörsoavsett om av
och lättADB-upptagningar, mäste varaktigade utgörsom av vara

åtkomliga under hela arkiveringstiden.

Handlingsbegreppet6.2.2

handling bestå begrepp ochpappersbaserad kanEn sägas tretreav
däremot svarande fysiska enheter:

pappersarketbäraren-
texten-

underskrift.utställarangivelsen t.ex. en-
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framståroch utställarangivelsebärare,Sambanden mellan text som
fak-pappersarketendast bärarenså självklara nämns, t.ex.att en

underförståttstruktureraroch sättPappersarket avgränsar etttura.
arket i"lästs" tilluppgifter. harvissa Dessarepresentation enaven
vidareUppenbartsammanställning.och varaktig äroföränderlig" att

identiskt vid desshandlingens utseendepappersbaserade ärden
läsbaralästillfälle denoch vidlagrade formenframställning den ett

formen.
fysiskaunikavanligtvishandlingarPappersbaserade utgörs av

tecken påvedertagnainnehåller allmäntoriginalexemplar som--
underskrift, vissför t.ex.de sigde vadär ut attatt envarager
handlingen etc..företag ställtunik för detutformninggrafisk utsom

och påhandlingensuppgiftendärförlitarMottagaren ursprungom
pappershandlingförändringförändrats. Eninte haratt texten av en

och bärare.fysiskt spårbartmedför oftast textett angrepp
saknaselektroniska handlingarmaskinläsbaradet gällerNär en

handlingar.pappersbaseradeutmärkerde egenskaperdel somav
föreliggersådanutställarangivelsen äroch närBäraren, texten en --
form ioch varaktigalåstatill varandra iinte knutna ensomsamma

identiska idärmed intehandlingaroch sådanapappershandling är
handlingarelektroniskaBeskrivningarform.lagrad och läsbar tarav
denutgångspunkt såtillinformationenofta själva attavsessom

hellerintehandlingarElektroniskaför läsaren. utgörpresenteras
detoriginalinnehåll ochdet finns endastfysiska exemplarunika ett-

fysisktfinnapå naturligtintegår vid användning IT sätt ettatt ettav
originalet,dokumentet,självaföremål kan utgörasägas etc.som

så längeske spårlösthandlingar kanelektroniskaFörändringar av
kontrollerdatortekniskainte skyddaselektroniska handlingenden av

till handlingen.knutna
såsomprodukterfrämst inriktade påBokföringens intressenter är -

innehållerverifikationerhuvudbokföring ochgrundbokföring, som-
kanuppgifter ochkonstellationerföreskrivnavissa särskilt somav

i stället förprodukterform. inriktningi läsbar Dennapresenteras
därtydligt i IT-miljö. Processernaframträder särskilt ärprocesser

framställa dessamedel föroch endastoftast komplicerade utgör att
grundnoteringarna. Detde elektroniska äruppgiftskonstellationer ur

tillför-dvs.oförvanskat skick,produkter itillgången till dessaytterst
måste säkras.uppgiftskonstellationer,litliga som

används i lagenhandlingVi föreslår begreppetatt gemen-som
sammanhängandesakligtkonstellationerbeteckning på de avsam

del Enbokföringenläsarenuppgifter produkter taavses av.som av
logisktuppgifter vilka harbestämd samlinghandling därmedär etten

användningenföreslagnasamband med varandra. Denoch sakligt av



Löpande bokföringSOU och arkivering1996:157 285

begreppet handling knyter till legaldefinitionen handling i 2an av
kap. tryckfrihetsförordningen TF, där begreppet innefattar både

handlingarpappersbaserade och maskinläsbara handlingsbe-Det
vi föreslår för bokföringsområdet skiljer sig emellertidgrepp som

från TF på så s.k. potentiella handlingar,sätt varmedatt attavses
läsaren ADB-upptagning val sökbegrepp själv fårav en genom av
bestämma innehållet, inte omfattas. Vårt handlingsbegrepp såledesär
begränsat till de ursprungliga sammanställningar uppgifterav som
registrerades i syfte fullgöra den löpande bokföringsskyldighetenatt

handlingar7.föreller ställa verifikationer och andra Enatt ut annan
sak grundregistreringar i den datorbaseradeär bokföringenatt samma
kan läggas till grund för flera handlingar i betydelsen ursprungligen-
avsedda uppgiftskonstellationer i den bokföringsskyldiges externa-
redovisning.

definitionDen begreppet "handling" vi har valt utgår, påav som
handlingsbegreppet i från informationsinne-sätt TF,samma som

hållet, dvs. den uppgift har fixerats det tekniska mediet jfrsom
1973:33 75. Det således informationen sådanär ochprop. s. som -

inte det medium informationen finns lagrad på hand-utgörsom en-
ling. För tydliggöra detta förhållande föreslår vi begreppetatt att
räkenskapsmaterial, för tanken till det den fysiskagärna ärattsom
informationsbäraren lagtexten och iutmönstras attsom avses, ur
stället begreppet räkenskapshandlingaf införs.

frågorDe skydd för ursprungliga uppgiftskonstellationerom som
räkenskapshandlingarnas kontroll- och bevisfunktioner aktualiserar
har bl.a. behandlats i samband med tulldatoriseringen. Genom änd-

19908ringar år i tullagen 1987: 1065 infördes begreppet elektroniskt
dokument, vilket definieras upptagning innehåll ochsom en vars

förfarandeutställare kan verifieras visst tekniskt Dennaettgenom
definition har införts i 17 § lagenäven 1994:448 pantbrevs-om
register och har också föreslagits utgångspunkt för lagregle-som en

skatteförvaltningen".ring elektronisk ärendehandläggning inomav
Det visserligen värde från kontroll- och bevissynpunktvore av om

Det skall i sammanhanget påpekas handlingsbegreppet i förTF när-att
varande föremål förär översyn Datalagsutredningen Ju 1995:08.av
7Denna användning begreppet "upptagning" torde upptagnings-motsvaraav
begreppet i datalagen 1973:289 och patientjoumallagen 1985:562.
SFS 1990:138.
°Se SOU 1989:20 och 1989/90240.prop.
°Prop. 1993/942197.

Se Ds 1994:80.
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för denIT-användning inomvarjebeträffande externadet ramen
denknutna tillkontrollerdatortekniskakunde krävasredovisningen

förinteemellertidTidenhandlingen.enskilda envara mogensynes
minst interna-inteutvecklingen,pekarVisserligenståndpunkt.sådan
verifieringdatortekniskanvändningökadtionellt, avmot aven

rutineranvänds sådanabokföringsområdetPåhandlingar.enskilda
förändringsnabbochomfattningnågoninte iemellertid större en

maskinläsbarapå allakravobligatorisktNågotdyrbar.skulle bli att
börelektroniska dokumentskallräkenskapshandlingar utgöras av

införas.därför inte

bokföringsuppgifterPresentation6.2.3 av

formoch i läsbarlagradidentiska ipappershandlingarEftersom är
på tankengällandeiregleringen rättbygger att6.2.2avsnittse

lagrad formiredaninformationsbärare natur-andraböcker och --
huvudbokföring. Iochgrundbokföringverifikationer,ligt avgränsar

eftersomföråldratemellertidframstår detta synsättIT-miljö som
form.och läsbar Dettalagradidentiska iADB-upptagningar inte är

räkenskapsmaterialet sägsBFL därförsta stycketi 10 §återspeglas
indelning i"registreringar. Dennadels"material",bestå dels avav

kanmikroskriftiregistreringarbeträffandeochbärare görs somtext
räkenskapsmaterialdatorbaseratochförstoringshjälpmedelmedläsas

Före-pappersbaserade handlingar.traditionellabeträffandeintemen
räkenskaps-intryckvidareutformningskrifternas attett avger

grundbok,veriñkation,bokföringenlänk iför varjematerialet
bärarepå vissregistreringarunikabeståskullehuvudbok, etc. av

registrering-medarkiveringstidenhelaförvaras underbärarnaoch att
oförändrade.arna

hand-maskinläsbarautmärkergrundläggande dragdeEtt somav
frikopplingensådanapappersbaserade ärjämförelse medlingar i av

ft.2611992:110jfr SOUunderlagetfysiskafrån detsjälva data s.
uppgifts-i olikadärmeddata kanelektroniskaSamma presenteras

bokför-sammanställerfram ochsökerkonstellationer. Datorsystemet
presentation. Dessasådankommandoingsuppgifterna när om enges

endastunikhandlingmaskinläsbar ärmöjliga eftersomrutiner är en
Denavsnitt 6.1.l1.sakinte seinnehållet ochsåvitt somavser

detdata lagrasvissanormalt intebokföringsskyldige utanvet var
fram ikanuppgifter datadecentrala tasär representeraratt som

informa-logiskatill deså knutetform. Intressetläsbar är sätt
ochfysiska lagringentill hur denform, intetionssambanden i läsbar

till.bearbetningen gården tekniska
lagstiftnings-förutgångspunktenframhållit börtidigareSom vi
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arbetet på bokföringsområdet skapa enhetlig regleringattvara en av
manuell och datorbaserad bokföring. När det gäller bokföringens
utfomming innebär detta hänsyn måste till de förutsättningaratt tas

följer datas kvasimateriella karaktär se avsnitt 6.1.1l ochsom av
sådana beskrivningar för tanken till lagrad och läsbaratt attsom

fonn också i IT-miljö skulle identiska bör undvikas. Föreskrif-vara
bör därför utformas krav på den bokföringsskyldigeterna attsom

denne skall kunna vissa bokföringsprodukterpresentera oavsett
vilken tillämpats vid utarbetandet produkterna. Detprocess som av
skall visserligen finnas representation t.ex. text etten papper
eller registreringar diskett eller magnetband. Avgörande äretten
emellertid bokföringsuppgifterna under hela arkiveringstiden kanatt

på sådant kraven på fullständighet,sätt samband,presenteras ett att
åtkomst och bevarande uppfylls. Detta skapar enligt vârsynsätt
mening förutsättningar för enhetlig reglering företagens löpan-en av
de bokföring oberoende den dator- eller pappersbaserad.ärav om

föreslårVi det i den bokföringslagen införs krav påatt ett attnya
bokförda affärshändelser skall kunna för i kro-presenteras post post
nologisk och systematisk ordning och så det möjligtär över-att att
blicka verksamhetens gång dess ställning och resultat. Densamt
kronologiska presentationen grundbokföringen enligtmotsvaras av
nuvarande och den systematiska huvudbokföringen. Detsystem av
föreslagna för med sig det visserligensynsättet måste finnasatt
erforderliga grunddata. förDet bokföringens intressenter avgörande
ändamålet med regleringen, nämligen säkerställa omedelbar ät-att
komst till bokföringsuppgifterna i läsbar form, skjuts emellertid i
förgrunden.

föreslagnaDen regleringen medför ingen förändring i synen
traditionella pappersbaserade handlingar eftersom sådana handlingar

identiska i lagrad och läsbar form.är innebärDetta informa-att ett
tionsinnehåll skriftrepresenteras ett presenterassom av papper

det fysiska materialet, dvs. pappersarket, tillgängligt.att görsgenom
Samordningen mellan den kronologiska och systematiska bok-

föringen berör frågan avstämning huvudbokföringen. Kravet iom av
9 § tredje stycket BFL regelbunden avstämning i förstasynes
hand motiverat den bokföringsskyldiges interna kon-vara av egna
trollbehov. förarbetenaI nämligen regelbundnasägs systematiskaatt

krävs för den bokföringsskyldige skall kunna följarapporter att
rörelsens ekonomiska utveckling prop. 1975:104 167. bok-Atts.
föringen, det den kronologiska eller systematiskaäroavsett om
presentationen skall hållas aktuell och regel-avstämmassom avses,
bundet följer det allmänna kravet bokföringsskyldighetenattav
skall fullgöras på sätt med god redovisningssedöverensstämmersom
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redovisnings-godpåkravetförslag. Avi vårtstycketandra9 §se
skall kunnaaffärshändelsernafölja presente-vidaresed får attanses

överblickaochkontrolleramöjligtdet ärsådant sätt attattras
uppfyllaresultat. Förochställningdessgång attverksamhetens samt

Bestämmelsenerfordras.avstämningarregelbundnatordedessa krav
saklignågonupphävdblidärförBFL kanstycket atttredje utani 9 §

inträder.ändring

bokföringenförunderlagVerifikationer6.2.4 som

Inledning

verifikatio-inneburitharredovisningsområdet attUtvecklingen
upplysningskällan.grundläggandedenframståkommit att somnerna

ha givitsfrånverifikationernapappersbaserade atthar deSamtidigt -
undertecknade ellerhandskrivna,form,säkertraditionellt t.ex.en

kommitbevisvärdehögtfårså de attutformade ettsätt attannat -
mani-skyddetdärhjälpmedel i formertekniska motmedproduceras

fakturorexempel kan nämnasSomförsvagats. attalltmerpulationer
någravittmatrisskrivare yttreenkelmed utanskrivs papperut en

Nyautställare.angivenställtsharverkligendetecken utatt av
handlingar,bearbetaavbilda ochförhjälpmedel t.ex.tekniska att

fåttharskrivare,avanceradeochpublishingdesktopscanning, en
spridning.omfattande

bevissynpunktochkontroll-försvagning frånallmännaTill denna
verifikationerdatorbaseradebeträffandesvårigheternakommer att

Ärhandling.skallobjekt utgöravilketfastställa mottagenansessom
datasjälvadatabärare,exemplarfysisktdet sommottaget enav

vilketpåoberoendeinformationsmängdviss avrepresenterar en
utskriftdetellersigbefinner ärnärvarandeförmedium de en
admini-ochhandelsmönsterbeskrivits,tidigarehar,Vidare nyasom
använd-bestämmelseninnebärutformatsstrativa rutiner att omsom

kringgåskommitverifikationhandling attning mottagen somav
handlingar.utväxla någrainteavtalarhandelsparter attatt omgenom

formräkenskapsmaterialetsregleringBFLzsinnebärSlutligen av
ställasbokföringsskyldige kandenvarannanlänksprincipenoch att

med de olägen-grundbokföringsinskrivaantingeninför valet utatt
hand-maskinläsbarskrivamedför ellerheter detta mottagenutatt en

gårhandlingentillknutnakontrollrutinerdatortekniskaling även om
bevisvärde försämras.handlingensochförlorade

affärshändelserförbevisBehovet av

vårenligtdetföretagiverifikationshanteringen ärVad gäller ett
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affärshändelsevissviktigt bokföringensärskiltmening att av en
tillförlitligtsanningsenligt och sätthandlinggrundas på ettsomen
innebörd.och dess Motaffärshändelsens inträffandedokumententerar

IT-ornrådet harframför alltutveckling ägtbakgrund den somav
forminte möjligt iår det emellertidunder är att enavsenarerum

får eller skallhandlingpeka vissbestämmelseallmän ut somen
slåsövergripande kravstället börverifikation. Ianvändas somsom

skallverifikationshanteringenbokföringsskyldige vidfast denatt
krav böraffärshändelser. Ett sådantbevis förbehovettillgodose av

skall användashandlingbestämmelsen i BFLersätta att mottagenom
inte någonförslag. Därmedi vårtverifikation 15 §se avsessom

använd-grundläggande principengäller denändring vadsaklig om
ordningsådanverifikationhandling närning mottagen ensomav

sigförhållerskyddsintressen. Detbakomliggandetillgodoserbäst
flesta fall harhandling i de allrasådandetsannolikt sättet att en

verifikation.användastalar för den börbevisvärde vilketbäst att som
handlinganvändningprincipengrundläggandeDen mottagenom av

fall.de flesta Sam-alltjämt tillämplig iblir därmedverifikationsom
användningförerforderligt närtidigt mot-avstegutrymme en avges

regle-förenliga medinteskulle resultathandling ärtagen somge
arkivbe-pappershandling intesyfte, ärringens när mottagent.ex. en

fram i läsbarkanmaskinläsbar handling inteständig eller tasen
form.

förrättslig grundocksåbestämmelsenföreslagna attDen enger
bevissynpunktkontroll- och närminimikrav frånupprätthålla vissa

handlingargällerveriñkationer. Detsammaegenupprättadedet gäller
bokför-verifikation hoskommakan utgöraattantas annanensom

föravseddhandlingutfärdaringsskyldig. Den annanenensom
normaltanvänderleverantörsfaktura,bokföringsskyldig, t.ex. en

kopiai formbokföring,verifikation i sinhandlingen av enegensom
verifika-Vid denhandlingen.exemplarytterligareeller ett egnaav

tillgodoses.affärshändelsenförbevisskall behovettionshantering av
handlingdenavsändarens intresseisåledesliggerDet atteget som
bestämmelsenden föreslagnastandard ochvissöversänds håller en

handlingarkvalitetentill höjningtänkas ledahärigenomkan aven
cirkulär CBFN:sjfrbokföringsskyldigtillsänds en annansom

skrift.varaktigFråga angående21/3,
betydelsehuvudsakligakan få sinföreslagna regleringenDen antas

företagexempel kanIT-området. Sompå nämnas an-att ett som
verifikations-sinförmed hög säkerhetelektroniska rutinervänder

deså ersättapåhandlingarna och sättinte bör skrivahantering ut -
formläsbarvanlighandlingar ihandlingarna medmaskinläsbara -

före-gällerGenerelltdärmed går förlorad.verifierbarheten attom
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handlingar måste beakta hand-alternativamellan olikai valettaget
kontroll- och bevis-till olikavaraktighet liksom hänsynenlingarnas

intressen.

handlingMottagen

allmänhet har högrehandlingar ikommandeEftersom utifrån ett
egenupprättade handlingarbevissynpunktkontroll- ochfrånvärde än

framdeleshuvudregeln i praktikenbör, konstaterats, ävensom nyss
verifikation. Undantaghandling skall användasmottagenatt somvara

kontroll- ochendast berördai frågafrån regel bör kommadenna om
gällerDettatillgodoses ävenbevisintressen sätt.annat om en

uppfylla kraven på vadförmåste kompletterashandling attmottagen
komplettering kan, såvittsådanskall innehålla. Enveriñkationen
uppgifter från EDI-avtal,handlingar, bl.a.elektroniskagäller avse

redan finns iuppgifterpriser och andraöverenskomna parternassom
överföras. kan ocksådärför behöver Detoch inteinformationssystem

demeddelanden tillsammans"fragmenterade"så flera upptarattvara
faktura innehåller.traditionelluppgifter t.ex.som en

rutineroch administrativahandelsmönsterför deInom nyaramen
bokföringsuppgifterdet vanligtberörts i avsnitt 6.1.11 är attsom

frånavviker vadoch i konstellationeröverförs vid tidpunkter som
veriñka-användashandlingar brukarvedertaget förär somsomsom

någon handling idet inte utfärdasoch det förekommertioner att som
vederlag jfr 8 § andraanspråk påtraditionell mening tillkännager

normalt överlägsnahandlingarEftersomstycket BFL. ärmottagna
och bevissynpunkt, börhandlingar från kontroll-egenupprättade

ocksåi bokföringen imöjligt tillvarahandlingar tasmottagna om
från destarka skäl för bortsefall och det bör krävassådana att

ipappersbaseradeelektroniska ellerhandlingar sänts översom--
uttalande U 95:1,affärstransaktion jfr BFN:ssamband med en

verifikation.Faxhandling som

verifikationHänvisningsverifikation och gemensam

får bokföringenförsta stycket tredje meningen BFLEnligt 5 § grun-
hänvisningsverzjikation det påkallatdas på särskilt upprättad ärom

handling. Bestämmelsenmed hänsyn till arten mottagen avserav
sådan den bok-skuldebrev och andra handlingar är art attsom av

låta ingå bland verifikationerna iföringsskyldige inte vill dem utan
Ävenbetryggandestället vill förvara dem och sätt.annat mer

sådana inom för den föreslagna bestämmelsen.rutiner ryms ramen
för affärshändelsen kan mycket väl tillgodo-Behovet bevis ansesav

bokföringsskyldige väljer hänvisningsverifikationdenävensett om en
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uppgiftinnehålleri frågaveriñkationenförutsättningunder att om
skerförvaringdennaförvaras ochoriginalhandlingen attvar

betryggande sätt.
möjligheternapåkunna anläggasbörMotsvarande attsynsätt an-

Omaffärshändelser.likartadeverifikation förvända engemensam
affärshändelserför debevisbehovettillgodoserverifikationsådan av

denhindraringetfinns detverifikationenomfattas attsomavsom
böraffärshändelserlikartadebokföringen. Begreppetanvänds i

frågakomma itorde inteoch detrestriktivt posterdärvid tolkas att
inköpsfaktura,betalningtill olika kontonhänförligaär t.ex. avsom -

verifikationsarnrnanslås iskatteinbetalningbankinsättning och en-
214.1975:104jfr s.prop.

falleni bådagällerövergripande kravgenerellt och attSom ett
redovisningssed. Dettagodförenligt medmåsteförfaringssättet vara

skallbokföringsskyldighetenpåkravetallmännadetföljer attav
redovisningssed semed godpä överensstämmerfullgöras sätt som

avseenderegleringNågonvårt förslag.stycket i närmareandra9 §
respektivehänvisningsveriñkationanvändamöjligheterna gemen-att

förefallerfinns i § BFLden 5motsvarandeverifikation somsam
nödvändig.intedäremot

bokföringförTidpunkten6.2.5

aktualiseraravsnitt 6.1.11beskrivits ihandelsmönsterDe somnya
rutiner.fakturalösaför s.k.inombokföring bör skefrågan när ramen

bokföringen,kronologiskareglerar dentill 8 § BFL,motivenAv som
bokförasskulder skallochfordringarföreskriftenframgår attatt om

enligt godföreliggahandling bortmotsvarandeellerfakturanär
eller dennesbokföringsskyldigefallet dendetaffärssed attavser -

bokföringstidpunkten attfelaktigt disponerar över genommotpart -
fall däri debokföringförTidpunktenfakturera.dröja med att

BFL.ilämnats öppenhaunderlåtsskälfakturering annat synesav
rutinerförinomutfärdasfaktura bortbedömningEn när ramenav

falldetonaturlig. Förframstårutfärdasskalldär faktura inte som
fakturautfärdarinteemellandemöverenskommelseenligtparterna

bokföringsskyldige annatmåste denhandlingmotsvarandeeller
redovisnings-godenligtbokföringtidpunktfastställa vid vilkensätt

tolkninggjord avsed bör ske, gemensamtparternat.ex. genom en av
kan haaffärshändelsen ägtnär anses rum.

blibokföringförtidpunktenkanrutiner användsautomatiskaOm
svårtkan attfaktura översänds. Detbestämmasvår näräven varaatt

bok-ochmottagits närrespektivefaktura utfärdatsbestämma när en



292 Löpande bokföring och arkivering SOU 1996:157

föring med automatiska rutiner skett. Ytterligare komplikationer
framträder fakturauppgifterna uppdelas ochnär översänds i delmed-
delanden. Syftet bakom den nuvarande regleringen nämligen att en-
fullständig bokföring skall föreligga så möjligt ochsnart attsom
åtkomsten till uppgifter inträffade affärshändelser skall tryggasom -
kan dock viss vägledning.ge

BFL saknar bestämmelser vid vilken tidpunkt den systematiskaom
bokföringen skall ske. Med undantag för bokföringen kontanta in-av
och utbetalningar kassabokföring gäller dock i de flesta företag -

företagets storlek och bokföringen manuell elleräroavsett oavsett om
datorbaserad grund- och huvudbokföringen kombineras såatt att-
den kronologiska och den systematiska bokföringen i praktiken sker
samtidigt jfr BFN:s uttalande U 89: 15, Kontering veriñkation.

Vi föreslår huvudregeln bör samtliga affärshändelseratt attvara
skall bokföras så det kan ske. Om någon tidpunktsnart t.ex.senare -
vad fordringargäller och skulder förenlig med god redovis-är-
ningssed bör denna tidpunkt godtas. En föreskrift denna innebördav
medför undviker detaljreglering i lagen för vissa särskiltatt man en
angivna transaktioner, såsom kontanta in- och utbetalningar samt
fordringar och skulder. Vidare föreslår vi företaget iatt senast sam-
band med den löpande bokföringen avslutas skall bokföra sådanaatt
tillgångar, avsättningar och skulder nödvändiga för be-är attsom

räkenskapsårets intäkterstämma och kostnader. Med sistnämnda
bestämmelse till skillnad från motsvarande regel i 4 § sistaavses,
meningen BFL, både affärshändelser och periodiseringsposter.

Som framgår avsnitt 6.2.3 föreslår vi lagens krav på krono-attav
logi och systematik i bokföringen samrnanförs i bestämmelse ochen

dessa krav skall sikte på presentationen uppgifterna produk-att ta av
ten och inte på vilken teknik process den bokföringsskyldigesom
valt för själva bokföringen. Enligt vår mening bör affärshändelseen
normalt bokförd de registrerade uppgifterna kannär fram itasanses
läsbar form, dvs. i åtminstone kronologisk ordning jfrpresenteras
BFN:s cirkulär C 3/4. Frågan bokföringstidpunkt därmedom avser
i första hand den kronologiska bokföringen. Genom utformaatt
bestämmelsen bokföringstidpunkt på det föreslås länmassättom som
också visst för de bokföringsskyldiga inom förett utrymme att ramen
god redovisningssed tillämpa skilda bokföringstidpunkter för den
kronologiska respektive den systematiska bokföringen.

Som påpekats i avsnitt 6.1.6 framgår det inte klart nuvarandeav
BFL vid vilken tidpunkt bokföringen sådana affärshändelserav som
inträffar räkenskapsår beträffande vilka faktureringen dröjerett men
till bit in på räkenskapsår skall ske.nästa Det kan möjligen häv-en
das detta fall omfattas bestämmelsen i 4 § tredje meningen.att av
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Vad talar denna tolkning dock dels de uttalandenärmotsom som
gjordes i förarbetena till lagen, dels det förhållandet nämndaatt
bestämmelse inte utformats så den omfattar affärshändelser. Avatt

förslag bokföringenvårt i samband med den bok-löpandeatt att
föringen avslutas skall tillföras sådana balansposter behövs försom

intäkter och kostnader skall bli riktigt periodiserade följer dockatt att
sådan affärshändelse beskrivits skall tillföras bok-en som nyss

föringen för det räkenskapsår under vilket affärshändelsen inträffat
jfr uttalande EftersomBFN:s U 90:2. fullgjord leveransen av en
viss affärshändelse skall påverka bokföringen det räkenskapsårvara
leveransen skedde måste häremot svarande fordrings- eller skuld-en

tillföras bokföringen för år.post samma

Veriñeringskedjan6.2.6

veriñeringskedjaMed de hänvisningar identifieringsteckenochavses
det möjligt följa bokföringsposterna från veriñkation, viagör attsom

den löpande bokföringen till bokslutet och jfr rekom-BFN:somvänt
mendation R 10, Systemdokumentation och behandlingshistorik.
Behovet tydligt redovisade verifieringskedjor har ökat till följdav av
de variationer i utfommingen bokföringssystem framför alltav som
användningen förtIT med sig. Eftersom verifieringskedjan utgörav
grunden i bokföringssystemordnat det väsentligt bokför-ärett att

utformasingssystemen så verifieringskedjan blir sammanhängandeatt
fullständig.och Detta krav gäller självklart bokföringenoavsett om

sker manuellt eller med hjälp dator, jfr dock § andra stycket7av
BFL.

Datorsystemens komplexitet varierar betydligt. datorbaseratI ett
bokföringssystem där bokföringsposter behandlas integrerat och kan
skapas och påverkas automatiskt kan ofta mellan veriñka-gränserna
tioner, löpande bokföring och bokslut bli otydliga svåraoch att
förstå. Datorsystemens prestanda medger dels data-att storanumera
mängder kan bearbetas och lagras, dels data kan systematiseras påatt

detaljerad nivå så informationsmängder kan hanteras.störreattmer
kan det svårareDetta överblicka bokföringsposternagöra ochatt

deras i verifieringskedjan. Det därför särskilt vidväg väsentligtär
användning verifieringskedjanIT säkerställs.attav

6.2.7 Räkenskapshandlingar

Begreppet "räkenskapshandlingar"

innehållerBFL tidigare konstaterats avsnitt 6.1.9 inte någonsom
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definition det i lagen använda begreppet "räkenskaps-generell av
material". stället har lagstiftaren överlämnat till praxisI närmareatt

förarbetena till lagenvad sådant material. Iutgör sägsavgränsa som
föreskrifter ingåbara allt det material enligt BFL:s skall iatt som en

räkenskapsmaterial och dettakomplett bokföring räknas attsom
fullständigt, specificerat och samordnat detmaterial skall så attvara
underlag för kontroll och revisiontillfredsställande prop.ger

1975:104 194.s.
fått defini-praxis har begreppet "räkenskapsmaterial" vidareI en

förarbetena rekom-tion vad framgår till BFL. I BFN:sän avsom
mendation Räkenskapsmaterial och dess arkivering,R sägs näm-

innehållligen handling räkenskapsmaterial "om dess ärutgöratt en
förstå bokföringssystemetsbetydelse för skall kunnaatt manav

förståuppläggning eller kunna följa affärshändelse och dess inne-en
hänförsbörd". Till räkenskapsmaterial enligt BFL därmed även t.ex.

instruktioner redovisningsprinciper, attestregler, instruktioner ochom
kontokuranter ochtill programmerbara kassaapparater,program

inventeringslistor.
Enligt vår mening bör begreppet "räkenskapsmaterial" ersättas av

begreppet "räkenskapshandlingar". definition sistnämndaEn av
begrepp bör in i lagen förslagets 29 §. Som räkenskapshand-tas
lingar i första hand räknas sådana handlingar uttryckligenbör som

grundbokföring,i lagen, exempelvis verifikationer, huvud-omnämns
bokföring, systemdokumentation. dessaårsredovisning och Utöver
och i föreskrivna handlingar bör räkenskapshand-övriga lagen som
lingar räknas sådana handlingar i övrigt betydelse förär attavsom

förståskall kunna följa och de enskilda behandling iposternasman
bokföringen. avgränsningen vilka handlingarDen närmare av som

räkenskapshandlingar bör bestämmas kompletterandeutgör genom
normgivning.

När det gäller elektroniskt lagrade data kan det, på grund dessav
tidigare beskrivna egenskaper, uppkomma svårigheter skiljaatt
räkenskapshandlingarna från kostnadsbokföring,vad hör tillsom
kalkylmaterial och internt frågamaterial. Denna bör enligt vårannat
mening löst den definition handlingsbegreppetanses genom av som
vi har för och innebär fokusering på själva informa-stannat som en
tionen sådan och inte bäraren denna information. Genomsom av
det föreslagna handlingsbegreppet framgår entydigt räken-attav oss
skapshandlingarna vissa särskilt beskrivna uppgifts-utgörs av
konstellationer, formi verifikation. uppgifts-Dessat.ex.av en
konstellationer ingår därmed i affärsredovisningen. sakEn ärannan

grunddata kan användas interna redovisningeni denävenatt samma
och fysiska förvaringenden och databehandlingen vanligtvis skeratt
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affärsredovis-hjälpmedel inomanvändning tekniskamed sammaav
redovisningen.ningen och den interna

formRäkenskapshandlingamas

får bl.a.tidigare beskrivna egenskaperElektroniskt lagrade datas
räkenskaps-objekt bör räknasbetydelse för frågan vilka somsom

fråga behandlas i 10 § första stycket BFLhandlingar. Denna som
räkenskapsmaterial kanformer i vilkainnehåller bestämmelser deom

form, materialmaterial i vanlig läsbarföreligga. kanDet utgöras av
förstoringshjälp-mikroskrift medi kan läsasmed registreringar som

omedelbarmaterial med registreringarmedel eller som genomav
former. bestäm-fram i någon nämnda BFL:sutskrift kan tas av nyss

innehållersåledes inriktade på själva databärarenmelser är som en-
informationenoch interepresentation viss informationfysisk av -

sådan.som
föri avsnitt 6.2.2bestämmelsen till detVi föreslår att anpassas

Nuvarande för-bokföringsomrâdet föreslagna handlingsbegreppet.
föreslås"material med "registreringarbeskrivningaråldrade av

de"handling beskrivningdärför bli begreppetersatta avav som
Härigenomveriñkation,uppgiftskonstellationer, t.ex. som avses.en

påtill själva informationenförskjuts intresset från databäraren oavsett
finns vidarefysiska representation för tillfället sebärare dessvilken

6.2.8.avsnitt
kategorieri sin delas in iRäkenskapshandlingarna kan tretur

tvåfysiska representationen har. Depå vilken form denberoende
form, dvs. bådehandlingar i läsbarförsta kategorierna utgörs av

iform och handlingarhandlingar vanlig läsbarpappersbaserade
direktbåda kategorier demikroforrnat. Gemensamt för dessa är äratt

tredje kategorinförstoringshjälpmedel. Denläsbara, med eller utan
handlingar ikan räkenskapshandlingarhandlingar ärutgörasomav

databehandling.för automatiskmaskinläsbar form, dvs. upptagningar
dator medinte läsbara eftersom det krävsSådana handlingar direktår

form.för registreringarna till läsbaromvandlaattprogram
räkenskapshandlingaranvändasMaskinläsbara handlingar får som

omedelbart kan fram i läsbarendast under förutsättning deatt tas
bestämmelse slås fastform. Vidare föreslår vi det i generell attatt en

pappersbaseradealla räkenskapshandlingar de utgörsoavsett om av-
ADB-upptagningar under helahandlingar, mikromaterial eller -

åtkomliga förvarasarkiveringstiden skall varaktiga och lätt samtvara
överskådligt vidarei ordnat skick och på betryggande och sätt, se

avsnitt 6.2.8.
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bokföringInfonnationssäkerhet och6.2.8

Inledning

fört sigAnvändningen IT inom handel och administration har medav
företagen beroende tekniskasårbara strukturer och har blivit av nya

föreskrifternahjälpmedel. För i IT-miljö tillgodose de intressen iatt
tillgodose behöverden föreslagna bokföringslagen avseddaär att

grund-flera aspekter inforrnationssäkerhet uppmärksammas. Ett
bokföringsuppgifterna ioch oeftergivligt krav vissaläggande är att

arkiveringstidenkonstellationer under hela skallsärskilt föreskrivna
efterfrågas tillfredsställande kvalitet,tillgängliga då de och ha envara

läsbar formmåste varaktiga och lätt åtkomliga idvs. de samtvara
betryggande Vad innebärförvaras i ordnat skick och sätt. sagtsnu

manipulationer ochräkenskapshandlingar måste skyddasalla motatt
åtkomst.olovligmot

frågordet viktigt anlägga helhetssyn påEnligt vår mening är att en
så regleringen blir ändamålsenliginforrnationssäkerhetrör attsom

bokföringsom-rimligen bör ställas påoch anpassad till de krav som
mellan olika företag beroenderådet. krav kan varieraDessa avsevärt

den manuell eller datorbase-på verksamhetens storlek och process -
för bokföringssystem. Lösningarna måsteföretaget valt sittrad som-

kostnadseffektiva rättssäkra.såväl somvara
undvikerföreslagna inriktningen innebärDen att man enav oss

redovisningssedlagreglering vilket i sin medför goddetaljerad tur att
möjlighetpå säkerhetsomrâdet liksom enligt gällande rätt attges

för och grundläggandeutvecklas inom vissa övergripanderamen
tekniska och admi-krav. lagen bör därför inte vilkaI närmare anges

Utvecklingen pånistrativa tillräckliga eller nödvändiga.krav ärsom
förhindras tekniskt inriktadeIT-området snabb och bör inteär genom

detaljföreskrifter.

åtkomligaVaraktiga och lätt handlingar

framgår nuvarandeKraven på varaktighet och lättâtkomlighet i BFL
fjärdepå flertal ställen. Som exempel kan 5 § andra ochnämnasett

styckena vari föreskrivs verifikationerna varaktigt skallsättatt
förses uppgifter första stycketmed vissa och kravet i 6 § att
bokföringen skall ske på varaktigt Vidare framgår 10 § tredjesätt. av

handlingar mikroformat ADB-upptagningar fårstycket i ochatt
förutsättninganvändas räkenskapsmaterial endast under attsom

registreringarna varaktiga.är
Enligt vår mening det tillräckligt i generell bestämmelseär att en

slå fast alla räkenskapshandlingar skall varaktiga och lättatt vara
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ellersjälva grund-verifikationerna ellerdetåtkomliga, äroavsett om
obe-ochhandlingeller någonhuvudbokföringen som avsesannan

ellerpappersbaseradhandlingen i fråga utgörsroende är av enav om
handling"begreppetanvändningenADB-upptagning. Genom av
inte helleruppgifter ochenskilda lösrycktaintemarkeras det äratt

ställetuppgifterna Imaterialet eller bärarenfysiskadet som avses.av
ursprungligasådan i dessuppgiftskonstellationendetär samman-som

åtkom-varaktig och lättskallveriñkationsättning t.ex. varasomen
själva in-tillförskjutits från databärarendärmedharlig. Intresset

formationen.
ihandlingarvad gällernågot ändratinnebär inteFörslaget synsätt

bärarenmikrofonnat eftersomellerformdirekt läsbar papper av
sammanhållen enhet.informationenoch självainformationen utgör en

informationsinnehållför visstförutsättningEn represente-ettatt som
låsbarahandlingensmikroformateller iskrift ett papperras av
lagradehandlingenssjälva bärarenbevaratform skall är attanses

intakt. ADB-upptagningargällerdet däremotbibehålls Närform
dvs. datainte registreringarnadetinnebär förslaget äratt repre-som

de registre-varaktigasig skallinformation i utansenterar varasom
konstellationi just deninnebörden i datauppgifterna dvs.rade som

upprättades.handlingenavsågs då
materi-fysiskaförslaget vidare detinnebärADB-samrnanhangI att

blir oin-databärarenfinns registreradeuppgifternavilketalet
räkenskapshand-fastställa vadgäller utgördetnär atttressant som

detillämpningenbetydelse vidfår främstförhållandelingar. Detta av
räkenskapshandlingarbevaringbestämmelsernaföreslagna avom

ADB-upptagningargällerdetavsnitt 6.2.9. Närlandet,inom se
handlingar i be-påfokuseringennämligen den föreslagnamedför

material med registre-föruppgiftskonstellationer i ställettydelsen
landet självabevarad inomhandling kan ävenringar att omansesen

bokföringsskyldigenämligen denplacerad utomlands,datorn är om
upptagningen iframutskrift här i landet kanomedelbar tagenom

i denna delförslagetnaturliga skäl saknarform. ävenläsbar Av
sådana hand-form eftersomi direkt läsbarbetydelse för handlingar

form.lagrad och läsbaralltid identiska ilingar är
åt-innebär kravåtkomligahandlingarna skall lättAtt ettvara

måste därför tillbokföringsskyldigeläsbarform.komst i Den attse
teknisktillgång till sådanarkiveringstiden finnsunder heladet utrust-

ADB-räkenskapshandlingarerfordras förning utgörsatt som avsom

l sådanatillåtetfrån det kansammanhang bortses ersättadetta attatt vara
handlingar.med maskinläsbarahandlingar



298 Löpande bokföring och arkivering SOU 1996:157

upptagningar skall kunna fram i läsbar form. Maskin- ochtas pro-
måste således finnas tillgänglig under hela denna tid. Vadgramvara

följer förhållandetdet förutsättning förävensagts att attnu av en
ADB-upptagningar huvud skall få användasöver räken-taget som
skapshandlingar de omedelbar utskrift kan framär iatt tasgenom
läsbar form.

Förvaring i ordnat skick påoch betryggande sätt

Kraven på räkenskapshandlingarna skall förvaras i skickordnatatt
och betryggande framgår också på flertal ställensätt iett nuvaran-
de BFL. Som exempel kan 5 § fjärde stycket vari föreskrivsnämnas

verifikationerna skall förvaras ordnade betryggande och över-att
skådligt och kravet i 8 § tredje stycket,sätt reglerar den s.k.som
bokslutsmetoden, på veriñkationerna för obetalda fordringar ochatt
skulder skall ordnas och förvaras för sig så betryggande överblickatt
finns dem. Ytterligare exempel kravet i förstaöver 6 § stycketutgör
på bokföringen skall ske i ordnat och betryggandeatt ett system av

böcker liksom förutsättningarna för få använda handlingar it.ex. att
mikrofonnat och ADB-upptagningar räkenskapsmaterial. I 10 §som
tredje föreskrivsstycket nämligen sådana handlingar får användasatt
endast det kan säkerställt de bevaras på betryggandeattom anses
sätt.

Enligt vår mening det liksom beträffande kravenär på räken-att-
skapshandlingarna skall varaktiga och lätt åtkomliga tillräck-vara -
ligt med generell regel slår fast samtliga räkenskapshand-atten som
lingar skall förvaras i ordnat skick och betryggande överskåd-och
ligt Dessa krav kommer därmed gällasätt. bokföring-att oavsett om

manuell eller datorbaserad.ären
Kravet på räkenskapshandlingarna skall förvaras i ordnat skickatt

innebär det vid valfri tidpunkt under hela den tid räkenskaps-att som
handlingarna skall bevaras skall möjligt del handlingar-att tavara av

dvs. uppgiftskonstellationerna utifrånoch dessa rekonstruerana
bokföringen. Om handlingarna består ADB-upptagningar gäller attav

och maskinutrustning måste finnas tillgänglig under helaprogramvara
denna tid så handlingarna omedelbar utskrift kan framatt tasgenom
i läsbar form. Däremot krävs inte enligt vårt förslag maskinutrust-att
ningen fysiskt placerad i Sverige kravet förvaringär på i ordnatutan
skick kan lika väl uppfyllt handlingarna tillgängliga viaärvara om

terminal placerad inom landet underär förutsättningen attsom
handlingarna kan fram i läsbar form här.tas

Kravet räkenskapshandlingarna skall förvaras pâ betryggandeatt
innebär handlingarnasätt skall skyddas förstöras eller påatt attmot
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skyddinnefattaFörvaringen skallförlorade.sätt mot t.ex.annat
säkerhetsåtgärderoch stöld. Vilkamanipulationfysisk skada, som

frånmåste bedömasuppfylla detta kraverforderliga förblikan att
hjälp datorbokföringen sker med ärtill fall. Omfall t.ex. somav en

säkerställa delsbokföringsskyldigemåste denplacerad utomlands att
lättdels handlingarnasäkert ärsker pådatalagringen sätt, attett

fram iomedelbart kani Sverige ochterminalåtkomliga via tasen
form här.läsbar

Varaxmanlänksprincipen

kravetförarbetena till BFLmotiverades iVarannanlänksprincipen av
återspeglarräkenskapsmaterialet ochtillåtkomstenkel och säkerpå
säkerhets-bokföring. Fråndatorbaseradföråldrad synnumeraen

på den tidenhandlingarpappersbaseradeansågssynpunkt attvara
påutvecklingårenssådana. Deframför maskinläsbaraföredra senare

måste förändras.grundeninställning iinnebär dennaIT-området att
negativa konsekvenserinnebäraVarannanlänksprincipen kan i dag

bokföringsskyl-deni och medsäkerhetssynpunktbevis- ochfrån att
medmaterialmaskinläsbartfall kan bli skyldigi vissadige ersättaatt

sådanmikromaterialfonn ellermaterial i vanlig läsbar även om en
bevisvärde reduceras.handlingarnasinnebäråtgärd att

räkenskapshandlingargenerellt för allagällerEnligt vårt förslag att
föreskrivslätt åtkomliga. Härutövervaraktiga ochmåstede vara

utskriftomedelbarhandlingar demaskinläsbarabeträffande att genom
möjligt får denform. Om detta intei läsbarfram ärskall kunna tas

råkenskapshandlinganvändashandlingen intemaskinläsbara utansom
denhandling, ersättsmåste bytas attt.ex.motut avgenomen annan

denrepresentationsformsamband medutskrift I att enpapper.en
vanlighandling ihandlingenmaskinläsbara ersätts annanav en

informationenbokföringsskyldige tillform måste denläsbar attse
förändras.inte

omedelbarmöjlighet tillåtkomst ochvaraktighet, lättKraven
tiddet under dennaarkiveringstiden. Omhelautskrift gäller under

handlingar-avmagnetisering ellerrisk förskulle uppkomma t.ex. om
företaget byterföljdanledning, attt.ex. som en avna av annan
uppfylla dessainte längreriskerarmaskin- eller attprogramvara,

gångräkenskapshandlingarnasåledes de maskinläsbarakrav måste en
eller iläsbar formhandlingar i vanligantingenför alla ersättas av

uppfyllerhandlingarmaskinläsbaramikroforrnat eller sådana somav
kraven.de nämndanyss

till-behovutskrift vi detomedelbarGenom kravet att avanser
varannanlånksprincipenförmotivetgänglighet och åtkomst som var
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då den infördes uppfyllt. Att handling omedelbartär kan skrivasen
bör enligt vår mening inte innebära tillgänglighetsämre dåut änen

handlingen faktiskt har skrivits Till detta kommer de berördaut. nyss
negativa konsekvenser från bevis- och säkerhetssynpunkt som en
tillämpning varannanlänksprincipen kan medföra. Det anfördaav
leder sammanfattningsvis till vi varannanlänksprincipenatt attanser
bör upphävas. Varje länk i bokföringen bör således kunna vara
datorbaserad, endast under förutsättning de skyddsintressenattmen

ligger till förgrund kraven användning traditionellasom av
pappersbaserade handlingar kan tillgodoses Elektronisktsätt.annat
lagrade datas kvasimateriella karaktär och IT-rutinernas flexibilitet
för nämligen med sig särskilda risker för spårlösa, avsiktliga eller
oavsiktliga, förändringar räkenskapshandlingar inte särskildaav om
datortekniska kontrollrutiner knutna till handlingarna används.

Vi har i det sammanhanget det, förutsättning förövervägt om som
upphäva varannanlänksprincipen, införasskulle krav åt-att att

minstone länk i bokföringen skall elektroniska doku-utgörasen av
avsnittse 6.2.2. Ett där utställare och innehåll kanment system

verifieras tekniskt förfarande förmodligen från säker-ärettgenom
hetssynpunkt överlägset rutiner enbart grundas detattsom upp-

omfattande systemdokumentationrättas och vidtas åtgärder för att
skall arbeta enligt fastställda rutiner. upphävandeEttsystemet av

varannanlänksprincipen några krav datortekniska kontroll-utan
rutiner knutna till handlingar kan vidare föra med sig generellen
sänkning räkenskapshandlingarnas värde från kontroll- och be-av
vissynpunkt.

Mot detta skall emellertid ställas det faktum sådana datortek-att
niska rutiner utmärker de elektroniska dokumenten inte sigsom vare
hindrar olovlig manipulation eller i efterhand kangaranterar att man

vilken eller vilka uppgifter har ändrats och på vilket Detsätt.se som
skydd elektroniska lås har endast avseende på möjlighetensom ger

i efterhand konstatera ändring skett. Detta har lett fram tillatt att en
vi inte användning elektroniska dokument i sigatt attanser en av

uppfyller de krav informationssäkerhet bör ställas på före-som
bokföring. Ett krav någon länk i bokföringen måstetagens att

elektroniska dokumentutgöras för varannanlänksprincipenattav
skall kunna frångås tillför således inte lagstiftningen något väsentligt

från säkerhetssynpunkt. Till detta kommer användningennytt sett att
elektroniska dokument inte fått sådan omfattning bok-ännuav

föringsområdet modifierad varannanlänksprincipatt antytten av nu
slag skulle kunna införas betydande merkostnader för detutan stora
flertalet bokföringsskyldiga.
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räkenskapshandlingarArkivering6.2.9 av

Inledning

tillåtkomstensäkerställaarkiveringsbestämmelserna ärmedSyftet att
arkiveringstiden.lagstadgadehela denbokföringsuppgifterna under

såväl datorprograminnebär dettadatorbaseradbokföringen attOm är
så dettillgängliga närfinnasutrustning måsteteknisk att somsom

ochomvandlasöka fram,möjligtarkiveringstidenunder ärhelst att
händelsebokföringsuppgifter. Iarkiverademaskinläsbartskriva avut

detkanavmagnetiseringrisk förvidprogrambyte ellerellermaskin-
lagringsforrnnågontillregistreringarnaaktuelltbli annanatt anpassa

medium. Denmaskinläsbartnågotdem tillöverföraeller annatatt
medförtharIT-ornrådetrutinerteknik ochutvecklingensnabba av

kravBFL:stillgodosesvårighetertekniskaföreliggeroftadet attatt
längreunderräkenskapshandlingarmaskinläsbaraarkiveringpå enav

defrånutgårealistisktdet attifrågasättas ärdet kan atttid och om
ochmaskiner,säkerställaskall kunnabokföringsskyldiga att program

år.under tioaktuellahållsregister
debeaktavidaremåstelängdarkiveringstidensgällerdetNär man

räken-hanteringenmedförknippadeproblempraktiska är avsom
påtagligaoftaharföretagenallt deFramförskapshandlingar. större
underarkiveringsmängdernasvällandedeförvarasvårigheter enatt

förarbetsinsatserochlokalerförKostnadernaår.tioså lång tid som
stårkostnaderbetydande. Dessaoftaarkiveringstid blirlångsåen

förlustriskertill deproportionrimliginte imeningvårenligt som
tillåtetvad ärtidigare änbli följdenkaneventuellt att sommanav

räkenskapshandlingar.förstörlagstiftninggällandeenligt
habehovetgivetvisskall attproblemen vägaspraktiska motDe av

visskontrolli händelsehandlingarerforderligatillgång till enavav
misstankeellertaxeringsrevisionsamband mediverksamhet, t.ex.
skattebe-förhållandetdetsärskild betydelse är attAvbrott. grovaom

bibehållan-förtalarår. Dettaefter tioförst ettpreskriberasdrägerier
intres-omständighetarkiveringstiden. Entioårigadende avannanav

efterfem årinomkan skehuvudregeleftertaxeringär att somse
räkenskaps-efteråretunder sjättedvs.utgång,taxeringsårets senast

fråga bestämmaikommadärför knappastkan attutgång. Detårets
Å erfaritviharandra sidanår.tidarkiveringstiden till kortare än sex

aldrigellerår sällanäldreräkenskapshandlingar änäratt sexsom
eftertaxering,förgällertiddenEfter utgångenefterfrågas. somav

räkenskapsåretsefterårellerutgångtaxeringsåretsefterfem år sex
betydelsehuvudsakråkenskapshandlingarna iförlorarutgång, som

verksamhet.kontrollförunderlag enav
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Vid den avvägning enligt det föregående måste mellan ågörassom
sidan de praktiska problem för de bokföringsskyldiga ärena som

förknippade med långa arkiveringstider och å andra sidan berörda
myndigheters och domstolars möjligheter vid behov kunna kon-att
trollera viss verksamhet har vi för föreslå arkive-stannat att atten
ringstiden begränsas till år. förhållandetDet den lagstadgadeattsex
arkiveringstiden kortas innebär inte företag okritiskt kanatt ettav

sig med handlingargöra äldre är. Från bevissyn-är änav som sex
punkt kan det många gånger finnas intresse bevara äldreävenatt
handlingar. Detta gäller inte minst bakgrund den allmännamot attav
preskriptionstiden för fordringar enligt 2 § preskriptionslagen
1981:130 tio år.är

Arkivering inom landet

När det gäller platsen för räkenskapshandlingarnas arkivering anser
vi huvudregeln, liksom i dag, bör handlingarna skallatt attvara
bevaras inom landet. Den tid under vilken räkenskapshandlingarna
skall bevaras börjar löpa så handling fått karaktär räken-snart en av
skapshandling. fakturaEn skall användas verifikation utgörsom som
således räkenskapshandling redan den och omfattas där-när mottas
med arkiveringsreglerna.av

Ett ovillkorligt krav på förvaring inom landet innebär ingaatt
räkenskapshandlingar vid någon tidpunkt, sig under löpandevare
räkenskapsår eller får föras landet. För bokföringsskyl-ut utsenare,
diga tillämpar IT torde sådant krav vidare betyda datorut-ett attsom
rustningen måste befinna sig inom landet jfr BFN:s uttalande U89:8,
Bokföring utomlands. Nu nämnda och liknande begränsningar kan
enligt vår mening få till följd företagen onödigtvis hindras frånatt att
organisera sin bokföring på det för dem framstårsätt mestsom som
effektivt och ändamålsenligt. företagFör bedriver verksamhetsom
via filial i utlandet kan krav på arkivering i Sverige dessutometten

omöjligt uppfylla, nämligen filialen arkiveringsskyldigärattvara om
i verksamhetslandet.

Det nuvarande i det ovillkorliga förbudet bokföringnärmaste mot
och arkivering utomlands saknar såvitt vi känner till motsvarighet i
andra jämförbara länder. Som exempel kan den danskanämnas
lagstiftningen i och för sig uppställer krav på räkenskaps-attsom
materialet skall bevaras i Danmark. Detta krav dock inte någotutgör
hinder själva registreringen utomlands, hos någotgörsmot att t.ex.

§ 21 bekendtgørelse erhvervsdrivende virksomheders bogføring,om
årsregnskaber opbevaring af regnskabsmateriale.og
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räkenskapsmaterialetförutsättningunderkoncernföretag, attannat
Även lagstift-Danmark. norskaochfinskadentillförsdärefter

respektiveske inomskallbokföringenkravuppställerningen att
enskildatid ivissförbokföringsnärrmdendockFinland kanland. I

krav. denEnligtdettafrånundantagbeviljabranschvisfall eller
Finans-viadelegationefterKredittilsynet,fårregnskapslovennorska

medgegenerelltellerenskilda fall motsva-förTolldepartementet,og
dispens.rande

meningvårframstår enligtregleringensvenskanuvarande somDen
avvikerpunktpå dennalagstiftningsvenskrestriktiv. Attonödigt

förkostnaderökademedförakanländerandragäller ivadfrån som
konkurrenssynpunkt.frånnackdelardärmedochföretagsvenska

kon-utländskaförintresseminskatblividarekanKonsekvensen ett
harslagetdet härSynpunkterSverige.sig ietablera avattcerner

frånregeringensvenskadenframförts tillofficielltårunder senare
tendenspåpekatdärvid bl.a.harhåll. Mantysktframför allt nyen

verksamheterläggaföretagtyskatilldotterbolagbland att samman
tilllokaliserasenhetcentralNorden tillinombedrivs somensom

kandetgällandegjortsocksåharsammanhanget att varaSverige. I
svenskahindradiskrimineringsförbudRomfördragets attbrott motett

EU,land inomi någothör hemmamoderföretag annatföretag, vars
Sverigesutanför gränser.bokföringsinförläggaatt

förihinder vägenläggalagstiftningenbör intemeningvårEnligt
datorutrustningensjälva utom-placeraskäl villolikaföretag som av

strävankan attåtgärdsådantillanledningEnlands. envaraen
Enkoncern.företag inomförbokföringen armansamordna samma
ändamåls-ochpraktisktkansådantdåsituation ett varaarrangemang

viautomlandsverksamhetbedriverföretagsvensktenligt närär ett
säkerställerregleringenmåstefrågancentrala attfilial. Den varaen

landetihärbokföringsuppgiftematillenkel åtkomstochomedelbar
sig.befinnerdatorutrustningenoavsett vara

i lagtextenslås fast attuttryckligendetdärför enföreslårVi att
bokförings-denlandetinombevaradADBförupptagning omanses

formläsbaridenframutskrift kanomedelbar taskyldige genom
bokföringsskyldigedenförutsätterhär. bestämmelse attsådanEn

7.8.3.avsnittBogføringsvejledning,Ehrvervs- Selskabsstyrelsensog
535 bokföringslagen.§

Kap regnskapsloven.2 § 7
förvarad hosUpptagningJfr TFandra stycket§kap. 3 anses2t.ex.

teknisktmedmyndighetentillgänglig förupptagningen ärmyndighet, om
formsådani attöverföringförutnyttjarsjälvmyndighetenhjälpmedel som
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har tillgång till teknisk utrustning här i landet med vilken han dels
kan bearbeta och omvandla de elektroniska signaler represente-som

informationen till visuell form, dels omedelbar utskriftrar genom
kan fram informationen i läsbar fomi, dvs.ta antingen på papper
eller i form mikromaterial. Vidare måste kraven på varaktighet,av
tillgänglighet uppfyllda, vidare nedan.etc. vara se

Vi föreslår vidare verifikation i vanlig läsbar formatt tillfälligten
får bevaras utomlands det föreligger särskilda skäl och det kanom

förenligt med god redovisningssed. De fall i första handanses som
delsär verifikation tillfälligt förs landetatt föravses uten attur

bokföras, dels verifikation denna funktionatt utöver ävenen som
fyller något syfte tillfälligt får föras landet detannat ärut ur om
nödvändigt för denna andra funktion skall kunna utnyttjasatt jfr
BFN:s uttalande U 93:3. Bestämmelsen frågai kan vidare tillämpas
i de fall det framstår rationellt ha fakturaadressattsom en gemensam
för verksamheter bedrivs i flera länder. Så bokföring harsnartsom
skett, eller handlingen på tjänat sitt syftesätt utomlands, måsteannat
dock verifikationerna återföras till Sverige för bevaras här underatt
den resterande arkiveringstiden.

Det förtjänar påpekas våra förslag inte innebäratt det ställsatt att
lägre krav vad gäller räkenskapshandlingarnas varaktighet, tillgäng-
lighet i det fall företaget utnyttjar möjligheterna bokföraetc. ochatt
tillfälligt bevara hadlingarna utomlands. Som tidigare gällerantytts
bestämmelserna handlingarna skall varaktiga ochatt lättom vara
åtkomliga förvarade i ordnat skick och på betryggandesamt och
överskådligt sätt handlingarna för tillfället befinneroavsett sigvar
och oberoende den maskinella utrustningen för ADB-bok-av om
föring placerad i Sverigeär eller utomlands.

Slutligen föreslår vi skyldigheten arkivera räkenskapshand-att att
lingar inom landet inte skall gälla verksamhet företaget bedriversom

filial i land under förutsättning företagetett enligtannatgenom en att
lagstiftningen i det landet arkiveringsskyldigtär där.

den kan läsas, avlyssnas eller på uppfattassätt och 13 § förstaannat
stycket tullagen / 1994:1550/ Ett elektroniskt dokument ha kommitanses
in till tullmyndighet det blivitnär tillgängligt för myndigheten fören över-
föring till sådan form det kan läsas förslag tillatt 4 kap. 4 §samt a
första stycket lagen / 1990:325/ självdeklaration och kontrolluppgifterom
" En upptagning komma in till myndighet upptagningennär bliranses en

tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel myndighetenett som
själv utnyttjar för överföring i sådan form den kan läsas...", Dsatt se
1994:80.
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räkenskapshandlingarFörstörande av

be-i bokföringenanvändbarhetmaterialsdatorbaseratFrågan om
vilka riskerfrågahuvudsakgällande ihandlas i rätt somomsom en

längre kaneller inteförstörsmaskinläsbara handlingarföreligger att
ochpappersbaserade handlingarTraditionellaform.i läsbarframtas

maskinläsbaraöverlägsnamikroskrift därvidihandlingar somses
någotuppställertill BFL inteanledningenhandlingar. Detta är att

efter deträkenskapsmaterialmaskinläsbartbevaring attkrav av
mikromaterial.till ellerförtsinformationen har över papper

be-del desskanverifikation skrivsmaskinläsbarNär ut en aven
överföringen tillvidfinns risker för felvisvärde gå förlorat. Det ny

kantill handlingenkontrollmetoder knutnaoch tekniskaform
räkenskaps-förstöraovillkorliganuvarandeförlorade. Den rätten att
registreradeförutsättningundermaskinläsbar formhandlingar i att

ellerdvs.i läsbar form,handlingarförs tilluppgifter över papper
för räkenskaps-riskvår meninginnebär enligtmikromaterial, atten

förekommadärför intebörförsämras. Detkvalitethandlingarnas
för inne-finns riskdethandlingar förstörsmaskinläsbara attatt om

ställetbör iHuvudregelnförstörs.förändras ellerhållet t.o.m. vara
elektronis-pappersbaserade ellerdehandlingarna äroavsettatt om-

fall bok-i det denform. Förstursprungligai deraska skall sparas-
arkiveringstidenhelaundermöjlighetföringsskyldige saknar att

bör detursprungligt skickhandling imaskinläsbarbevara varaen
den medställethandlingen och iförstöra ersättatillåtet annanatt en

visstid bevaralängremed underProblemethandling. att enen
ÄvenIT-miljön.förinte uniktursprungliga skickhandling i dess är

beroendekan detpappersbaserade handlingarbeträffande papprets
förlorarmed tideninträffa handlingenkvalitetoch/eller bläckets att

informa-överföringaktualiserarinformationsinnehåll vilketsitt aven
fotostatkopia.något medium,tilltionen annat t.ex. en

hand-den formursprunglig formmedskall tilläggasDet att avses
räken-fick karaktärtillfälle då denhade vid deti frågalingen av

innebärverifikationshanteringengällerskapshandling. detNär t.ex.
handlingvälja denbokföringsskyldigeförslag låta denvårt att som

deninitialt. Närvalfrihetverifikation enbartanvändasskall ensom
skallhandlingför denbestämt sigbokföringsskyldige väl har som

räkenskapshandling ochkaraktärfår handlinganvändas denna av
huvudregelnmåste därmed enligt sparas.

väljerinitialtbokföringsskyldige självdenMed det synsättet attnya
torde detverifikationskall användasden handling mersomsom

eftersom denräkenskapshandlingarförstörabli aktuelltsällan att
fråndetta val kan bortsebokföringsskyldige vid mottagna pappers-
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baserade handlingar och i stället välja omedelbart dem medersättaatt
elektroniska handlingar med identiskt innehåll. sådan åtgärdEn
innebär, anförts, den pappersbaserade hand-att mottagnasom nyss
lingen aldrig får karaktär räkenskapshandling. valDetta tänktärav

ske helt och hållet på den bokföringsskyldigesatt eget utanansvar
Äveninblandning någon myndighet förslagetsse 15 §. förslagetav

upphäva varannanlänksprincipen kan minska behovetatt antas attav
förstöra räkenskapshandlingar eftersom det blir tillåtet ha bådaatt
länkarna veriñkationer och bokföring i maskinläsbar form.

Om bokföringsskyldigeden har rutin användaatt mottagensom
pappersbaserad handling verifikation kan följden bli före-attsom

med tiden bygger mängder pappersbaserade hand-taget storaupp
lingar vilket kan skapa praktiska hanteringssvårigheter. Det kan i
sådant fall bli aktuellt ändra rutinerna och ifrån användandetatt av

Ävenhandling verifikation. sådant rutinbyte omfat-mottagen ettsom
bestämmelsen den bokföringsskyldige själv väljer dentas attav

handling skall användas veriñkation. I samband med bytetsom som
kan emellertid frågan uppkomma tidigare års räkenskapshand-om
lingar bör makuleras och eventuellt med elektroniska hand-ersättas
lingar eller handlingar i mikrofonnat.

När det gäller maskinläsbara handlingar kan det följdsom en av
byte maskin- och/eller inträffa registreradet.ex. attav programvara

uppgifter inte längre kan bevaras i elektronisk form måsteutan
Ävenutskrifter på i detta fall aktualiseras fråganersättas av papper.

förstörande räkenskapshandlingar. skallDet dock anmärkas attom av
kopiering med oförändrat innehåll ADB-upptagning till ettav en

maskinläsbart medium normalt inte innebär handlingenannat sett att
i fråga förstörs. Detta följer den föreslagna definitionen hand-av av
lingsbegreppet se avsnitt 6.2.2. heller åtgärdInte innebären som

de elektroniska handlingarna skrivs på innebäratt ut attpapper
handlingarna förstörs så länge de elektroniska registreringarna också

På motsvarande kan det inträffa icke arkivbestän-sätt attsparas. en
dig pappersbaserad handling med tiden förlorar sin läsbarhet och
därför måste fotostatkopia. förutsättningersättas Under attav en
originalet innebär inte sådan åtgärd räkenskapshand-attsparas en
lingen i fråga förstörs.

Enligt vår mening bör den lagen innehålla regeläven nya en som
det möjligt i förtid förstöragör räkenskapshandlingar. Som förut-att

sättning bör gälla dels det föreligger särskilda skäl, dels skatte-att att
myndigheten alternativt Finansinspektionen samtycker till åtgärden.

detNär gäller elektroniska handlingar det med hänsyn till denär
snabba tekniska utvecklingen området många gånger förenat med
svårigheter efter viss tid bearbeta registrerade uppgifter ochatt taen
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aktualise-problemform. härvanlig läsbar Denifram dem typen av
sådanaprogrambyte. Ioch/ellermed maskin-sambandofta iras
mångalösningenpraktiskaför företagetdensituationer är mest

utskrifterdem medochhandlingarnaförstöra ersättagånger att

papper.
tillstånd förmyndighetspåovillkorligt kravkan attDet att ettantas

skullehandlingarelektroniskafå förstöraförtid skallföretaget i
fråga.imyndighetendispensärenden hosantalresultera i avsevärtett

många gångermyndighetsprövningförmodasvidarekanDet att en
bakgrundenomotiverad. denMotsakligtuppfattasskulle ansersom

tillåtetför det börtalarfinns skäloch för sigdet ivi att varaatt som
medhandlingarelektroniskautgångarkiveringstidensföre ersättaatt
skalldet sagdatillstånd. Motsärskiltutskrifter på utan nupapper
medsidaskatteförvaltningensfrånintressetställasemellertid att

arbetetaxeringskontroll. Dettautförakunnaarbetsinsatserrimliga
räkenskaps-maskinläsbaramängderförsvåraskan avsevärt storaom

därförVi harfonn.vanlig läsbarhandlingar ihandlingar ersätts av
förstupphörtillståndpå särskiltföreslå kravetför attstannat att

förflutit.arkiveringstiden harårsedan tre av
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löpandedenAvslutande7 av

bokföringen

Gällande7.1 rätt

ârsbokslutUpprättande7.1.1 av

samtliga ärbokföringslagen BFLHuvudregeln i § är11 att som
bokföringenlöpandeavsluta denlagen skallbokföringsskyldiga enligt

årsbok. Av 3i bundenskall inârsbokslut och dettamed tasattett
1967:531och 30 §§ lagenstiftelselagen SL 174 §kap. samt a

framgårtryggandelagenpensionsutfästelsetryggande m.m.avom
stiftelser.bokföringsskyldigagällerkravdessa ävenatt

stycket BFL§ fjärdejämfört med 1första stycket 2Enligt 2 §
brutto-verksamhet den årligainäringsidkareenskildundantas vars

från skyl-basbeloppunderstiger tjugonormaltomsättningssumman
drivernäringsidkareenskildOmârsbokslut.digheten upprättaatt en

tolk-BFNBokföringsnämndensenligtverksamheter denneflera är
samladeârsbokslut denbestämmelsen skyldigning upprättaatt omav

uttalande UBFN:stjugo basbeloppverksamheten omsätter änmer
ârsbokslut.näringsidkare skallenskild90:3, När upprätta

innehöll inte1975:104fram iladesförslag till BFLDet prop.som
pålättnader i kravetfrån ellerbestämmelser undantagnågra om

utskottsbehand-Vidnäringsidkare.bokföringsskyldighet för mindre
första handyrkanden iantalframfördes emellertidlingen ett som

tvåeller högstnäringsidkare med ingenenskildagick på småattut
motiveringbokföringsskyldighet. Somundantas frånanställda skulle

den föreslagnaframhölls bl.a.motionsyrkandenade olikaför att
betungandealltförblibokföringsplikten skulle kommagenerella att

1975/76:15 ansågLagutskottet19.för de mindre företagen LU s.
föreslagnafrån dennågra generella undantagmöjligtdet inte göraatt

svårig-hänvisade bl.a. tillUtskottetbokföringsskyldiga.kretsen av
bokförings-gränsdragning mellanåstadkomma lämpligheterna att en

näringsidkare.bokföringsskyldiga Dessaickeskyldiga respektive
kravbeträffande vilkaleda till företagsvårigheter kunde även ettatt
frånundantassig motiverat kombokföringsskyldighet kundepå attte

mindre företagareföreslog utskottetskyldighet. ställetdenna I att
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från kravet årsbokslut. Som motive-skulle undantas upprättaatt
årsbokslut i alltföranfördes b1.a. bestämmelsernaring att storom

företagenutsträckning hade utformats med de och medelstora istora
få svårt följablickfånget och de mindre näringsidkarna kunde attatt

bestämmelser. Utskottets förslag, sedermeradessa antogssom av
enskild näringsidkare med högstriksdagen rskr. 205, innebar att en

årlig bruttoomsättningssumma understigandetvå årsanställda och en
årsbokslut.undantogs från skyldigheten200 000 kronor upprättaatt

med införandet jordbruksbokföringslagen JBFLsambandI av
undantagsregeln så antalet anställda helt komändrades sätt attatt

tillsamtidigt beloppsgränsen ändrades tjugosakna betydelse som
Skälettid motsvarade detta 252 000 kronor.basbelopp. Vid denna

klar fördeländrades det ansågstill beloppsgränsen attatt vara envar
åter-undvika omsättningsökning enbartkunde att somenom man

redovisnings-fall utlöste omfattandespeglade penningvärdets en mer
anledningen tilll978/79:44 37. Vadskyldighet prop. attsom vars.

anställda framgår intehänvisningen till antaletsamtidigt borttogman
Emellertid saknade motsvarandelagändringen.förarbetena tillav

motiveradestill sådan hänvisning. Dettaregel i förslaget JBFL en
familjejordbruk därde mindre jordbrukenmed flertaletatt varav
det därför inteutfördes familjemedlemmarna ocharbetet att varav

37.antalet anställda 1978/79244lämpligt hänsyn till prop.att ta s.

årsredovisningUpprättande7.1.2 av

Inledning

Årsredovisningen offentliga bokslut.företags reviderade ochutgör ett
årsredovisning har berörtsårsbokslut ochSkillnaderna mellan ett en

enligt gällandedet följande beskrivs de kravi avsnitt 2.1.2. I som
företag skyldighetenlagstiftning ställs skilda vad gäller att upp-

offentliggöraårsredovisning, innehållet i den sätteträtta samt atten
på.den

årsredovisningSkyldighet upprättaatt

föreningar enligt årsredovis-Samtliga aktiebolag och ekonomiska är
ÅRL föreningarrespektive 9 kap. lagen ekonomiskaningslagen om

gäller sådanaårsredovisning. SammaskyldigaFL upprättaatt en
ÅRL. ársredovisnings-omfattas Enligt 1980 årshandelsbolag som av

GÅRL företag stiftelser skyldigalag övriga utom upprättaär att

SFS 1979:1065.1979:142 och
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företagetföretaget eller, åranställda iantaletårsredovisning omom
underkoncernenanställda iantaleti koncern,moderföretag en

tillgångarnastio ellervarit minstmedeltal harräkenskapsåret i om
iBestämmelsernabasbelopp.överstiger 000rörelsen 1nettovärde i

GÅRL föreningarideellaenskilda näringsidkare, även-bl.a.gäller
tillämpningsområdet förutanförfallerhandelsbolagsådana somsom

ÅRL, i delägar-fysiskahandelsbolag medprincipdvs. i personer
kretsen.

stiftelser, medbokföringsskyldigasamtligaföreskrivsSLl att
näringsverk-varkenfamiljestiftelsesådan utövarundantag för som

årsredovisning. Enskallmoderstiftelse,eller upprättasamhet är en
storleksåledes upprättastiftelse skallnäringsdrivande oavsett en

personalstiftelserochpensions-redovisning. Attsådan även utan
§§och 30framgår 17årsredovisningskallundantag upprätta aaven

tryggandelagen.

Innehållet årsredovisningeni

ochresultaträkningBalansräkning, noter

resultat-balansräkning,innehållaskall alltidårsredovisningEn enen
handlingar kani dessagäller innehålletdetNärräkning noter.samt

GÅRL å sidanoch FLBFL,skiljelinje mellandra samtenaman en
ÅRL lastiftnings-respektiveBestämmelserna iandra sidan.å den

exempel kanhänseenden. Somväsentligasig iskiljersystem
kravenhelt olika ochuppställningsformerna är attnämnas att

ÅRL i övrigdetaljerade i äntilläggsupplysningar avsevärtär mer
så markantpåde två sättredovisningslagstiftning. Att ettsystemen

ÅRL byggermedfrån varandra hängerskiljer sig attsamman
tillämplighuvudsak endastoch lagen iredovisningsregler ärEG:s att

ianförtsregelverk. Somomfattas EG:sformelltde bolagpå avsom
emellertidföreslår vioch 2.2.3avsnitt 2.2.2sammanhang attannat

ÅRL bokföringsskyldigasamtligatillämpligprincipi görs som
form bokslut.någonskall upprätta av

ÅRLÄven differentieringvissför förekommerinom enramen
innehåll.informationens Ivad gäller kravenolika bolagmellan

anknyta tillbl.a. valtlagstiftaren gräns-sammanhang hardessa att en
redovisningslagstiftning,i svenskväl etableraddragning ärsom

auktoriserad revi-skyldighetengäller förnämligen den att utsesom
dels skyldighetenbetydelse förgränsdragning harDenna attsor.
dels möjlighetenvidare nedan,Finansieringsanalys, attupprätta se

ÅRL.kap. 7 § Utöverförkortad form, 3resultaträkning iupprätta
ÅRL "små"definitioninnehållergränsdragningdenna aven ny

balans-anställda ochhar högst tiosådananämligenbolag, ensom
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basbelopp.miljoner kronor 700 Dennaomslutning högst 24 ca
lagens kravsmåbolag undantagna från vissakategori är avav

tilläggsupplysningar.

finansieringsanalysFörvaltningsberättelse och

sådana handels-ekonomiska föreningar ochsamtliga aktiebolag,För
ÅRL skall inne-årsredovisningenomfattas gällerbolag attavsom

gäller enligt 3 kap. 7 § SLförvaltningsberättelse.hålla Detsammaen
företagstiftelser. För övrigatryggandelagen föroch 30 §§17samt a

GÅRL förvalt-stycketkap. 8 § förstadäremot enligt 2gäller att
kap.företaget enligt 4endastningsberättelse behöver upprättas om

auktorise-skyldigt hastycket lagförsta eller andra3 § är attsamma
rad revisor.

GÅRL årsredovisnings-vikten detill betonasförarbetenaI attav
sammanfalla med års-låta sin årsredovisningskyldiga normalt kan

denföretagen framhålls emellertidfråga debokslutet. I större attom
i förvaltningsberättelseni allmänhet lämnasinformation är avsom

samhällsekonomiska betydel-med till företagenssärskild vikt hänsyn
GÅRL saknade vidBestämmelserna i1979/80:143 151.prop. s.se

lagstiftning. därförmotsvarighet i Dettillkomstlagens ärannan
gällderestriktivitet detlagstiftaren ville iakttaförståeligt när attatt

utökadföretagen i förhållande till BFL:s kravmindreålägga de en
informationsskyldighet.

måstestorleken detföretag denGenerellt gäller är attatt som av
anställda eller balansom-auktoriserad revisor 200änutse mer en-

finansierings-skall000 basbeloppslutning 1 upprättaänmer -
pensions-Bostadsrättsföreningar, sambruksföreningaranalys. samt

sådan analys.personalstiftelser behöver dock aldrigoch upprätta

årsredovisningenOffentliggörande av

Årsredovisningen offent-skall undantagoch revisionsberättelsen utan
sker antingeni sin helhet. Offentliggörandetliggöras attgenom

ellerin till och registreringsverket PRVhandlingarna Patent-ges
de hålls tillgängliga hos företaget.attgenom

ÅRLomfattasaktiebolag och sådana handelsbolagFör som av
skall in tillgäller undantag redovisningshandlingarnaattutan ges

kommit in till PRVHandlingarna skall för aktiebolag haPRV. ett
balansräkningenmånad efter det resultaträkningen ochinom atten

för handelsbolagfastställda medan motsvarande tidsfrist dehar blivit
räkenskapsårets utgång,månader från 8omfattas lagen ärav sexsom

kap. 3
GÅRL för ekonomiska föreningaromfattas ochföretagFör som av



Avslutande den löpande bokföringen 313SOU 1996: 157 av

offentliggörande, 2likalydande bestämmelsergäller i huvudsak om
GÅRL kap. Enda skillnaden denrespektive 9 3 § FL.kap. 2-4 är

offentliggöras. ekonomiskavilken handlingarna skall Förtid inom
för aktiebolag, dvs. månadtidsfristföreningar gäller som ensamma

gäller tidsfristoch för övriga företagefter fastställelsedagen, samma
ÅRL, månader efteromfattas dvs.för handelsbolag sexsom avsom

offentliggörandet skallutgång. Huvudregelnräkenskapsårets är att
företaget och dehandlingarna hålls tillgängliga hosske attattgenom

dit.sändas insärskilt föreläggande PRV behöverförst efter av
utfärdas någon begär det. FöretagSådant förläggande ärnär som

före-dock särskiltauktoriserad revisor skallskyldiga ha utanatt
in handlingarna tillsändaläggande inom de tider angettssom nyss

PRV.
månader efter räken-för stiftelser de inomSlutligen gäller att sex

och revisionsbe-utgång skall sända in årsredovisningenskapsårets
b ochSL 17till tillsynsmyndigheten, 3 kap. 11 §rättelsen samt

läns-tillsynsmyndighet enligt SLtryggandelagen. Med30 §§ avses
stiftelsens styrelse har sitt eller,styrelsen i det län där sätesäte om

9 kap. §förvaltningen huvudsakligen 1inte bestämt, där utövas,är
i det lån däroch personalstiftelser länsstyrelsenFör pensions-SL. är

tryggande-hemvist tillsynsmyndighet, 31 §arbetsgivaren har sitt
någotomfattas SL och bildatsstiftelserlagen. För avsom av som

myndighetstår förvaltning statligoffentligt eller under av enorgan
tillsynstiftarens förordnande skall undantagenenligteller varasom

kap. 12 §årsredovisningen hålls tillgänglig, 3det tillräckligtär att
SL.

Sammanfattning gällande storleksgränserav

den nuvarandebeskrivningen i det föregående delarframgåttSom av
beroenderedovisningslagstiftningen företagen i flertalett grupper

fall beroen-också i vissaföretagets storlek. Gränsdragningarna är
Sammanfattningsvis gäller följan-juridiska form.de företagets attav

finns föreskrivna:de storleksgränser

basbeloppNettoomsättning 20

bokföringenbehöver inte avsluta den löpandeEnskilda näringsidkare
basbe-omsättningssumman understiger tjugohuvudöver taget om

lopp.

företag eller koncern 10Antal anställda i i 2ett en

GÅRL årsredovis-omfattas eller SL måsteFöretag upprättaavsom
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moderföre-företagetanställda i företaget, ellerantalet ärning omom
uppgår till minst tio.anställda i koncernenantaleti koncern,tag en

anställda företag 10Antal i sett

ÅRL vissa lagens kravundantagna frånomfattasBolag är avavsom
uppgår till högst tio.antalet anställdatilläggsupplysningar om

eller koncern 200företag iAntal anställda i ett en

GÅRL förvaltningsberättelsemåsteomfattasFöretag upprättaavsom
företaget eller,anställda iFinansieringsanalys antaletoch omom

anställda i koncernenantaletmoderföretag i koncern,företaget är en
offentliggöra årsredovis-sådana företagVidare måsteöverstiger 200.

in den till PRV.ningen attgenom ge
ÅRL, finansie-och SL måsteomfattas FL upprättaFöretag som av

företagetföretaget eller,antalet anställda i ärringsanalys omom
överstigeranställda i koncernenantaletmoderföretag i koncern,en

måste offentliggörasådan storlekföreningarEkonomiska200. av
in till PRV.denårsredovisningen attgenom ge

basbeloppförsäljningsvärde 10Tillgångarnas

bedriver näringsverk-och varkenomfattas SLStiftelser av somsom
bokföringsskyldig och därmedmoderstiftelsesamhet eller ärär

tillgångar-årsredovisningbåde årsbokslut ochskyldig upprättaatt om
överstiger 10 basbelopp.försäljningsvärdenas

basbelopp000företag elleri koncern IBalansontslutning i ett en

GÅRL förvaltningsberättelsemåsteomfattas upprättaFöretag avsom
företaget eller,balansomslutningen ifinansieringsanalysoch omom

balansomslutningen i kon-moderföretag i koncern,företaget är en
måste sådana företagVidare000 basbelopp.överstiger 1cernen

tillin den PRV.årsredovisningenoffentliggöra attgenom ge
ÅRL, finansie-måsteomfattas FL och SL upprättaFöretag avsom

företagetföretaget eller,balansomslutningen i ärringsanalys omom
balansomslutningen i koncernen över-moderföretag i koncern,en

storleksådanEkonomiska föreningarbasbelopp.stiger 000l av
in den till PRV.årsredovisningenoffentliggöramåste att gegenom

kronor24 miljonerBalansornslutning s

ÅRL kravfrån vissa lagensundantagnaomfattasBolag är avavsom
till högst 24uppgårbalansomslutningentilläggsupplysningarpå om

kronor.miljoner
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överväganden7.2 och förslag

7.2.1 Avslutande bokföringenden löpandeav

Inledning

Enligt vad anförts i det föregående avsnitt föreslår5.2 vi attsom
samtliga juridiska med undantag för dödsbon, skallpersoner, vara

bokföringsskyldiga.ovillkorligt innebärDetta ickeävent.ex. att
näringsdrivande stiftelser tillgångar uppgår till högst tio basbe-vars

omfattaslopp kommer bokföringsskyldigheten. Samma gälleratt av
ideella föreningar dessa näringsverksamhet ellerutövaroavsett om

Vi föreslår vidareinte. bokföringsskyldigheten för fysiskaatt perso-
bedriver uthyrningsverksamhet samordnas med skyldighetenner som

deklarera uthyrningsverksarnheten inkomst näringsverk-att som av
samhet. Slutligen föreslår vi JBFL upphävs och samtligaatt att
jordbrukare i stället skall omfattas den föreslagna bokförings-av
lagen. Sammantaget innebär dessa förslag avsevärd utökningen av
antalet bokföringsskyldiga såväl fysiska juridiska.personer, som

frågaDen därefter inställer sig på vilket den löpandeär sättsom
bokföringen skall avslutas. Vi har tidigare avsnitt föreslagit2.2.2

begreppet "årsbokslut lagstiftningen ochutmönstras ersättsatt ur av
begreppet "årsredovisning". Med detta förslag skulle bl.a. samtliga
enskilda näringsidkare inklusive jordbrukare stiftelser och ideella- -
föreningar också bli skyldiga avsluta den löpande bokföringenatt
med årsredovisning det inte samtidigt infördes uttryckligtetten om
undantag från denna skyldighet. Som vi återkommer tillstrax anser
vi det finns goda skäl talar för sådant undantag.att ettsom

det gäller fråganNär eventuella undantag från kravet denattom
bokföringenlöpande skall avslutas med årsredovisning måste tillen

början konstateras den löpande bokföringen regel förloraratten som
i värde och dess syften motverkas den inte avslutas huvudöverom

Betydelsen formell avslutning den löpande bokföring-taget. enav av
kan vidare öka följd vårt förslag till bok-antasen som en av ny

föringslag i vissa hänseenden innebär lättnader i de kravsom som
ställs företagenspå bokföring och det i utsträckningstörre över-att
lämnas den bokföringsskyldige välja på vilket bokförings-sättatt

lämpligen bör organiseras. Som exempel kan nämnasprocessen
förslaget kravet handling skallersätta användasatt att mottagen

verifikation med möjlighet för den bokföringsskyldige attsom en
själv välja vilken handling skall användas så länge denna hand-som
ling tillgodoser behovet bevis för affärshändelsen. Ytterligareav
exempel förslagen upphäva den s.k. varannanlänksprincipenär att
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bokföring tillåta maskinutrustningendatorbaseradoch vid attatt
tillfälligt föraföreslagna möjlighetenutomlands denplaceras attsamt

landet. Det kanpappersbaserade räkenskapshandlingar motut ur
låtai frågadet anförda knappast kommabakgrund att ett eventu-av

någonårsredovisning ellerfrån kravetellt undantag upprättaatt en
omfattning vadbokslut gälla företagform ånstörre somavavannan

viundantag i BFL. Däremotenligt motsvarandefalletär attanser
börenskilda näringsidkarei dag enbart gällerdetta undantag som --

företag.vissa andratill omfattautsträckaskunna även typeratt av

årsredovisningHuvudregel -

det föregående, den löpandeHuvudregeln bör, i attantytts varasom
enligtmed årsredovisning upprättadbokföringen skall avslutas en

ÅRL. bokföringen skallden löpandei Detta innebärreglerna att
resultaträkning ochdels balansräkning,avslutas med noter,enen

företag finansierings-förvaltningsberättelse och idels större enen
höjd detaljeringsgradförslagetVidare innebäranalys. avsevärten

förhållande tillinnehållet dessa handlingar i BFL:sgäller ivad -
detinnehåll därtill krav påårsbokslutetskrav att externasamt-

offentliggöras.skall revideras ochbokslutet
fullständig, reviderad och offentliggjordpåEtt sådant krav en

förvaltningsberättelse framstår alltförårsredovisning inklusive som
framför enskilda näringsidkareför mindre företag, alltbetungande

bedriver näringsverk-stiftelser och ideella föreningar intesamt som
framför företaget ochMånga gånger torde kostnadensamhet. att ta

fullständig årsredovisning vidasammanställa information till en
informationen har föroch det värdeöverstiga den utom-nytta som

vårt förslag beträffan-betydelse ocksåstående intressenter. Av är att
utvidgning kraven påbokföringsskyldiga innebärde kretsen en avav

ideella föreningar. Desåvitt gäller stiftelser ochordnade räkenskaper
förslagetstiftelser och ideella föreningar,flesta de som genomav

intressentgruppbokföringsskyldighet, torde haåläggs utökad enen
fullständig årsredo-begränsad omfattning krav påsådan att ett enav

talar således försakligt omotiverat. Goda skälvisning framstår som
löpande bokföringen påinförs möjlighet avsluta dendet attatt en

årsredovisning.med fullständignågot enklare sätt än en

balansräkning och resultaträkningAlternativ -

anledning medge vissi föregående avsnitt finns detSom antytts
ställas på företagsvad gäller de krav skalldifferentiering ettsom

diffe-vilka materiella hänseenden dennabokslut. Frågan iärexterna
formella grunder.ske vilkarentiering bör och
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Vi har tidigare redogjort för de olika gränsvärden enligtsom nu-
varande redovisningslagstiftning omfattningenavgör och innehålletav
i den redovisningsinformation företag skall lämna. Medettsom
utgångspunkt i dagens lagstiftning kan följande företaggrupper av
urskiljas, nämligen

företag1 bara behöver årsbokslut,upprätta ettsom
2 företag måste årsredovisningupprätta förvaltnings-som utanen

berättelse,
3 företag måste årsredovisningupprätta med förvaltnings-som en

berättelse,
företag4 måste finansieringsanalysupprättasom samten

ÅRL5 bolag enligt undantagnaär från vissa lagens kravsom av
tilläggsupplysningar.

Inledningsvis och ställning till vilkautan gränsvärdenatt ta som
bör gälla i olika sammanhang kan konstateras det framståratt som
tämligen klart den beskrivna ordningen haratt lett till krångligen
lagstiftning med mängd gränsdragningsproblem följd. Etten som
företag kan komma vandra från tillatt och deten grupp en annan
kan lätt uppstå osäkerhet vilka regler gäller i enskilt fall.om ettsom

Enligt vår mening bör företagen delas in i så få möj-grupper som
ligt. En utgångspunkt bör företag omfattasattannan ettvara som av

visst regelsystem i princip skallett tillämpa detta fullt Ett företagut.
skall årsredovisningupprätta bör således detta heltgöra ochsom en

ÅRL:shållet i enlighet med regler. Detta gäller inte bara årsredovis-
ningens materiella innehåll kravenäven på revision och offent-utan
liggörande. Vad förutsätter det eller desagts gränsvärdenattnu som

visst företagavgör skall skyldigtett avsluta den löpandeom attvara
bokföringen med årsredovisning måste läggas på så högen en pass
nivå det framstår sakligt motiveratatt ställa nämnda kravattsom nu
på företaget. företagFör inte sådanär storlek föreslår visom av att
den löpande bokföringen får avslutas med balansräkning ochen en
resultaträkning inte behöver sig revideras eller offentlig-som vare

För vissa juridiskagöras. finns det dock skäl föreskrivaattpersoner
ovillkorlig skyldighet fullständigupprätta årsredovisning.atten en

Samma krav bör gällaäven samtliga moderföretag. Vi återkommer
till detta.strax

Skyldigheten avsluta den löpande bokföringenatt och vilket sätt
detta skall ske bör regleras i den bokföringslagen medan denya
materiella reglerna för årsredovisningens respektive balansräkningens

ÅRL.och resultaträkningens innehåll huvudsakligen bör finnas i För
de företag endast behöver balansräkningupprätta ochsom en en
resultaträkning ÅRLbör kopplingen mellan bokföringslagen och
lämpligen ske bokföringslagen innehålleratt uppräkninggenom en av
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ÅRL reglernasåsomtillämpas,skallbestämmelser i t.ex.de omsom
värderings-uppställningsformerresultaträkningarnas samtochbalans-

full-skall upprättaföretag23 Ettförslagetsreglerna, ensomse
i prin-tidigaresidan,ä andrabörårsredovisning sagts,ständig som

ÅRL:s före-med denfördelEnregelverk fulltcip tillämpa ut. nu
ÅRL medbelastasbehöverintelagstiftningstekniken ärslagna att

företagen,mindredepåsikteundantagsbestämmelser ex-tarsom
ochrevisionförvaltningsberättelse,påkravengällervadempelvis

gäller kravenvadlättnadsreglerytterligareNågraoffentliggörande.
ÅRLintagna ifinnsredandetilläggsupplysningar utöver nusom

och 6 kap.och 16 §§15kap.§§, 5och 17kap. 116 43 kap.
fördelendendärmedharFörslagetinföras.hellerintebehöver§1

under-därigenomochöverskådlighetlagstiftningensbefrämjardetatt
reglerna. Dettillämpaskallmyndigheterochföretagförlättar som

differentiering ivisspåpekassammanhangetiförtjänar attatt en
vilka före-underförhållandenreellaföljer deinformationskraven av

omfattande ochsigi förstonelagstiftningverkar. En tersomtagen
svårbli såintefalletenskildai det attdärförbehöverdetaljerad

tillämpa.
förutsättaföregåendei detbeskrivitslösningsådanEn synessom

fullständig års-gränsvärden avgöreller dedetdels om enatt som
påläggsoffentliggörasochreviderasskallredovisning upprättas, en

upprättandekravbokföringslagensnivå, delsnågorlunda hög att
vissamedkompletterasresultaträkningochbalansräkning enenav

börgränsvärdentilläggsupplysningar. Dekravgrundläggande som
anslutalämpligeninträde börårsredovisningsskyldighetensförgälla

ÅRL, nämligeninförandetmedsambandietableratsdetill avsom
miljoner24påbalansomslutning änelleranställdatioän merenmer

iförekommerredanligger gränservärden närakronor. Dessa som
GÅRL.§jfr 2 kap. lredovisningslagstiftningsvensk

gällabörjuridiskaför vissa ettdettidigareVi har att personersagt
årsredovisning. Dessaupprättandekravovillkorligt personerav en

och företagföreningarekonomiskaaktiebolag,förstaför det somär
anpassningenföljerVidaretillsyn.Finansinspektionensunderstår av

måstehandelsbolag upprättavissaredovisningsdirektivEG:still att
varpå dennastorlek. Detbolagets sättårsredovisning oavsetten

ÅRLkap. 1 §framgår 1bestämsi daghandelsbolag avavgrupp
utsträckaskälfinnsdetVitill lagen. attbilaga 1jämte attanser
juridiskafleraellervilkahandelsbolag isamtligatillkretsdenna en

Övriga enskildafrämstföretagdelägare.ingår sompersoner -
del-fysiskaenbartmedhandelsbolagnäringsidkare, personer som

viss storlekunderstigerstiftelserochföreningarideellaägare, som-
eller inte,näringsverksamhetbedriverdefår däremot, oavsett om
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möjlighet avsluta bokföringen med endast balansräkningatt ochen en
resultaträkning kompletterade med vissa tilläggsupplysningar. Som vi
återkommer till under rubrik föreslårnästa vi dennaatt grupp av
företag inte skall behöva avsluta den löpande bokföringen huvudöver

verksamheten endast ringa omfattning.taget ärom av
När det gäller kretsen företag bör omfattas det före-av som av

slagna undantaget från skyldigheten årsredovisningupprättaatt en
finns det enligt vår mening anledning särskilt beakta de speciellaatt
förhållanden utmärker koncernen organisationsform. Efter-som som

de i koncernen ingående företagen skildautgör rättssubjekt kansom
skuldförhållanden bestå mellan moder- och dotterföretag. Sådana
skuldförhållanden kan ha väsentlig inverkan på de enskilda före-en

ställning. Genom koncerninternatagens transaktioner olika slagav
kan vidare koncernföretagens resultat i viss utsträckning fördelas
mellan de enskilda koncernföretagen. För underlätta upptäcktenatt av
sådana koncerninterna förhållanden och transaktioner det enligtär
vår mening nödvändigt i fall moderföretagetatt vart upprättar en
offentlig redovisning så fullständigt möjligtett sättsom som
redogör för koncerns uppbyggnad och mellanhavanden. En sådan
redovisning kan förutsättning för korrekt sättattvara en ettman
skall kunna bedöma koncernföretags redovisning.ett Undan-annat

från skyldigheten årsredovisningtaget upprätta bör därför inteatt en
gälla för företag moderföretagär i koncern. Vi återkommer isom en
avsnitt 14.1.3 till frågan vilka moderföretag bör skyl-om som vara
diga koncernredovisning.upprättaatt

Frågan bokföringsskyldig fysisk eller juridisk ärom en person
moderföretag bör enligtavgöras den koncerndefinition finnssom

ÅRL.intagen i kap.1 4 § Bedömningen bör med utgångspunktgöras
i förhållandena på balansdagen.

Undantag för vissa företag från skyldigheten avsluta denatt
löpande bokföringen

Som tidigare bör enskildaäven näringsidkare,sagts ideellat.ex.
föreningar och stiftelser normalt åtminstoneupprätta balansräk-en

ÅRL.ning och resultaträkning i enlighet med bestämmelserna ien
sådantEtt ovillkorligt krav kan dock många gånger framstå som

onödigt betungande för de allra minsta företagen. För näringsidkarna
själva måste det också framstå meningslöst detutöverattsom upp-
giftslåmnande sker till Skattemyndigheten särskiltupprättasom ett
bokslut för civilrättsliga ändamål. Anrnärkas kan också beträffande
de enskilda näringsidkarna Skattemyndigheten normalt tordeatt

den främsteutgöra intressenten sådan näringsidkares redovis-av en
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vårt förslagerinrasslutligensammanhang kanning. I detta attom
utökningvissbokföringsskyldiga innebärgäller kretsenvad avenav

juridiskafysiska ochbokföringsskyldigaantalet personer.
från olikaframför alltsidan intresset,åavvägningVid den enaav

näringsidkarnaenskildaminstadeintressenter, ävenattexterna av
formelltpåoch stiftelserföreningar sättexempelvis ideellaliksom ett

önskemåletå andra sidanochbokföringenlöpandeavslutar den att
företaget fram-enskildaför detreglerkompliceradeinförainte som

Särskiltfaktorer beaktas.följandebörbetungandeonödigtstår som
särskilttorde kravetnäringsidkarnaenskildaminstaför de ett

Närings-funktion.begränsadhögstfyllacivilrättsligt bokslut en
torde,redovisningsinformationgällervadintressentfrämstaidkarens

intressentsskattemyndigheten. Dennaoftasagts, varanysssom
uppgiftslämnande utgördetemellertidtillgodosesbehov somgenom

finna någrasvårtdettaxeringen. övrigtför I ärunderlag utom-att
såredovisningsinformation vägerbehovstående intressenter avvars
påabsolut kravolägenheterdedet uppväger ettatttungt sompass

fråga.näringsidkaren iinnebära förskullebokslutupprättande ettav
de harsådan ställningkreditgivare intatorde attOfta störret.ex. en

nödvän-redovisningsinformation dedel denmöjlighet att ta anserav
informationentillförlitligtbedöma den sättochdig attutanettatt

med utredningsambandbokslut. Iformelltformfråga ii ettges av
bokföringenlöpandeden störsto.d. slutligengäldenärsbrott är avom

medhandelsbolagi gradanförda gäller hög ävenbetydelse. Det nu
delägarkretsen.itvå makar,fåtal fysiskaendast t.ex.ett personer,

Även omfatt-med litenjuridiskaandra slagför vissa personerav
skallbokföringenlöpandedenabsolut kravkanning att av-ett

Framför allt gällersig omotiveratbokslut strängt.medslutas teett
ochbåtklubbarföreningar,och ideellastiftelsersmådetta t.ex.

bokföringlöpandekrav ärkanidrottsföreningar. Det att ettantas
erhålla denskallföreningi sådanmedlemmarnaförtillräckligt att en

Till sakenberättigade till.deverksamhetföreningens äriinsyn som
bok-deutgå frånanledning ävenalldet finnsocksåhör attattatt

tillhandahållaföreningarna kommerochstiftelsernaslutsbefriade att
ekonomiskadenredovisningformnågonintressentkretssin avav

räkenskapsår.varjeutgångenvidställningen av
detföretagslagvi för vissaframgåranfördadetAv att anseravnu

påfrån kravetundantaguttryckligtföreskrivamotiverat ett enatt
företagbokföringen. Delöpandedenavslutningformell somav

näringsidkare,enskildaundantagsådantaktuella för ärfrämst är ett
meningvårEnligtföreningar.och ideellastiftelserhandelsbolag,

till dennaeventuellt undantagskäl begränsaemellertidsaknas ettatt
deföretagsamtligaviställetföretag. I utomattansergrupp av -
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enligt det tidigare anförda alltid skall avsluta den löpande bok-som
frånföringen med fullständig årsredovisning undantas kravet påen -

avsluta den löpande bokföringen. två undantagen från kravetDeatt
på fullständig årsredovisning kommer därmedupprätta attatt en

företagomfatta slag olika storlek.samma av men av
från på formellnuvarande undantaget i BFL kravet avslut-Det en

löpande bokföringen gällerning den vilket uteslutande enskildaav -
enbart storleknäringsidkare beroende nettoomsättningensär av-

föreslår fortsättningsvistjugo basbelopp. Vi detta skallävenatt
gälla beträffande de enskilda näringsidkarna. När det gäller andra
företag sådana bedrivs i form enskild näringsverksamhetän som av

undantaget däremot beroende såväl nettoomsättningensbör göras av
tillgångarnas värde jfr kap. § första stycket SL.storlek 3 2 1som

för föreslåVi i sistnämnda hänseendehar gräns-även stannat att att
bestäms till tjugo basbelopp.värdet

Sammanställning privata tillgångar och7.2.2 över

skulder

föreskrivs enskild näringidkare varje delägareI 21 § BFL att samt
årsbokslutetansvarig för rörelsens förbindelser tillobegränsatärsom

tillgångar skulder.foga sammanställning sina privata ochskall över
rörel-Bestämmelsen motiverad borgenärsintresset. Genomär attav

den inte drivs särskiltredovisas rätts-trots att ettseparat, avsen
blir kapitalbehållningen, eller kapital, någotsubjekt, eget av en

bokföringsskyldige kan tillskott ochñktion. Den uttaggenom egna
Rörel-själv bestämma storleken rörelsekapitalet.inom vida ramar av

ställning kan därför inte tillfredsställande bedömas attutansens
privata skul-till rörelsens tillgångar kanhänsyn äventyrastas att av

Enligtskulder.och de privata tillgångarna för rörelsensder att svarar
förmögenhetsbilagan tillsammanställningen bestålagtexten kan av

förmögenhetsbilagandeklaration. och medden skattskyldiges I att
förs in i årsbokensammanställningen prop.godtas krävs intekan att

fogas till års-förmögenhetsbilagan180. stället kan1975:104 Is.
bokslutet bilaga.som en

2 kap. 5 § 1årsredovisningen,Sammanställningen får utelämnas i
GÅRL. skulleoffentliggörandemotiveratDetta undantag är att ettav

förhållan-privatainnebära långtgående intrång i näringsidkarensett
tillförmögenhetsbilaganskulle i praktiken innebäraden. Det att

handling.offentligvederbörandes allmänna självdeklaration blev en
1979/80:143 153.Prop. s.

offent-behöverMed hänsyn bl.a. till sammanställningen inteatt
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liggöras bifogas årsredovisningen och inte heller in iatt tasgenom
årsboken förefaller bestämmelsen i 21 § i praktikenBFL sakna
betydelse. Bestämmelsen bör enligt vår mening upphävas.

7.2.3 Kravet bunden årsbok

Enligt § andra stycket BFL skall årsbokslutet in i bunden bok,11 tas
Årsbokenårsbok. skall enligt förarbetena till sörja för kontinui-BFL

och möjlighet till jämförelser mellan olika år 1975:104prop.tet s.
172. syfte torde möjligheten till kontrollEtt annat attvara av upp-
gifterna i ârsbokslutet inte ändras i efterhand jfr BFN:s uttalande U

Utformning och användning årsbok.93:4, av
företag måste offentliggöra årsredovisningenFör de attsom genom

till någon myndighet vilketin den exempelvis gäller samtligage
aktiebolag ekonomiska föreningar och handelsbolagstörresamt
torde kravet på bunden årsbok sakna betydelse eftersom de syften

Ävenskall tillgodose uppfylls offentliggörandet.kravetsom genom
företag tyder mycket årsboken i praktiken inte fyllerför övriga att

någon egentlig funktion. syften boken skall tillgodoseDe kansom
enligt vår mening på tillfredsställande tillgodosessättett genom
arkiveringsreglerna i den föreslagna bokföringslagen. Till detta

fallkommer i kontrollaspekten i väsentlig mån tillgodo-äratt vart
skattelagstiftningenssedd krav ingivande standardisera-genom av

de räkenskapsutdrag SRU underlag för taxeringen och densom
arkivering skatteförvaltningen för. Sammanfattningsvissom svarar

vi det saknas skäl ställa krav vad gällersträngareatt attanser upp
åtkomstenbevaringen och till det formella bokslutet vadänav som

gäller för räkenskapshandlingar i allmänhet. Kravet på bunden årsbok
bör därför upphävas.
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Bokföringsskyldighetens8

i enskildfullgörande
näringsverksamhet

Inledning1

första stycket bokföringslagen framgår närings-Av 1 § BFL att
lagenhidkare bokföringsskyldig enligt "näringsidkare"Begreppetär

omfattar varje fysisk och juridisk yrkesmässigt driverperson som
verksamhet ekonomisk Vid bedömningen vissart.av av om en
verksamhet bokföringspliktig kan skattereglerna tjäna vägled-är som

närings-ning. Sålunda gäller den för inkomstt.ex. att taxerassom av
verksamhet normalt också bokföringsskyldig. Under begreppetär
näringsidkare faller i och för sig jordbrukare och skogsbrukare.även

jordbruksfastighet emellertidEnskild eller brukaräger ärperson som
från BFL:s regler bokföringsskyldighet. dessaundantagen Förom

gäller i ställetnäringsidkare bestämmelserna i jordbruksbok-
Bokföringenföringslagen JBFL. enligt denna lag endast avseddär

förunderlag taxeringen.tjänaatt som
huvudregel använda kalenderårnäringsidkare skallEnskilda som

BFLZ. det med hänsyn tillförsta Omräkenskapsår, 12 § stycketsom
omständigheter finnsandraekonomiska intresse ellerdet allmänna

medgedockRiksskatteverket RSVsynnerliga skäl kan att annan
räkenskapsår.tolvmånadersperiod kalenderår får utgöraän

bokföringenlöpandeEnligt andra stycket skall den2 § 2 BFL som
ârsbokslut3. gäller interegelDennahuvudregel avslutas med ett

bruttoomsätt-årligaverksamhet denenskilda näringsidkare i vars
Motsvarandebasbelopp.ningssumman normalt understiger tjugo

enskildOmstycket JBFL.undantag finns intaget i § andra1 en
skyldighannäringsidkare driver flera verksamheter attvaraanses

änårsbokslut den samlade verksamheten omsätterupprätta merom

Se avsnitt 5.1.l-5.1.3.även
ZSe avsnitt 5.1.7.även
38e avsnitt 7.1.1.även
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tjugo basbelopp. Till årsbokslutet skall enligt 21 § första stycket BFL
fogas sammanställning näringsidkarens privata tillgångar ochöveren
skulder.

föreslår förhållandeVi i princip inte någon ändring i till BFL vad
gäller vilken verksamhet fysisk skall bedrivatyp av som en person
för i fråga skall näringsidkare och därmedatt personen anses som
omfattas bokföringsskyldigheten. vi i förslaget till bokförings-Attav
lag använder begreppet Näringsverksamhet i stället för begreppet

således"näringsidkare" innebär inte någon saklig eller praktisk
förändring rättsläget. När det gäller det nuvarande undantaget förav
viss uthyrningsverksamhet föreslår vi dock bokföringspliktenatt
kopplas till den skattemässiga behandlingen verksamheten. Omav
uthyrningsverksamheten klassificeras näringsverksamhet enligtsom
kommunalskattelagen KL bör den således enligt förslaget klassifice-

bokföringssammanhang.sådan i Vidare föreslår viäven attras som
upphävs och samtliga jord- och skogsbrukareJBFL inordnasatt

under den föreslagna bokföringslagens tillämpningsområde. När det
gäller frågan räkenskapsårets förläggning i tiden föreslår vi attom
tillgången till de brutna räkenskapsåren återinförs under vissa förut-
sättningar. föreslårDäremot vi inte någon ändring vad gäller undan-

för de minsta enskilda näringsidkarna från påkravet avslutataget att
den löpande bokföringen med någon fonn bokslut. Slutligenav
föreslår vi kravet på till det formella bifogabokslutetatt att en sam-
manställning privata tillgångar och skulder upphävs. Samtligaöver

angivna förslag behandlas i avsnitt 5.2.3, 5.2.4, 7.2.1 och 7.2.2.nu

överväganden8.2 och förslag

Näringsverksamhetens8.2.1 ekonomi- privatekonomin

utgångspunkt för bedömningenEn vad god redovisnings-ärav som
beträffandesed redovisningen i enskild näringsverksamhet bör vara

klar åtskillnad mellan rörelsens ekonomi och närings-görsatt en
idkarens privatekonomi. såledesDet viktär största avgränsaattav
vilka tillgångar och skulder hör till det respektive det andrasom ena
området. kunna dettaFör måste begreppet "enskild närings-göraatt
verksamhet" definieras.

Med enskild näringsverksamhet i detta sammanhang attavses en
fysisk fristående och kontinuerligt sin verksamhet harperson genom
för avsikt skapa medel bidrar till försörjning.hans Utgångs-att som
punkten för all näringsverksamhet nonnalt affärsidé. Affärsidénär en
beskriver behovde hos tänkt kundkrets skall tillfredsställasen som

verksamhetens eller tjänster vilketpå detta skallsättsamtav varor
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ske. Ersättningar från kunder för och tjänster näringsverk-ärvaror
samhetens huvudsakliga inkomster. De i anspråk förtasresurser som

skapa intäkterna verksamhetens utgifter.äratt
Beträffande tillgángssidan gäller generellt samtliga tillgångaratt

används i rörelsen frånoch vilka någon form ekonomisksom av
kan förväntas komma rörelsen tillgodo i framtiden skallnytta anses

tillhöra rörelsen. Genom kravet på ekonomisk för rörelsennytta
bortfaller alla tillgångar privat Vidare gäller endastnatur. attav
sådana tillgångar på hänföra till fårsätt rörelsenärantytt attsom nu
bokföras i denna.

Kravet absolut åtskillnad mellan tillgångar hör till rörel-en som
respektive privata sådana innebär bank- eller postgirokontoatt ettsen

för rörelsen endast får,är också skall, användas föravsettsom men
transaktioner hänförliga till denna.

Tillgångar med blandad användning, bil används bådet.ex. en som
i rörelsen och privat, bör i sin helhet redovisas antingen i rörelsens
balansräkning eller i den privata förrnögenheten. sistnämndaI fall
bör rörelsens andel kostnaderna för tillgångens användning ochav
förbrukning återspeglas i rörelsens resultat, eventuellt i förening med

notupplysning vissa för rörelsen viktiga tillgångar inteatten om
redovisats i balansräkningen. Vad innebär såledessagts attnu en
tillgång med blandad användning inte delas upp" i balansräkningen
med däremot i resultaträkningen. Den bokföringsskyldiges fördelning

sina tillgångar på rörelsen respektive privatekonomin bör,av om
fördelningen förenlig medär god redovisningssed, godtasäven
skattemässigt, jfr punkt 32 anvisningarna till 23 § KL.av

För skuldsidan gäller motsvarande samtliga förpliktelsersätt att
kan förväntas leda till ekonomiskt värde lämnar verksam-att ettsom

heten skall redovisas i balansräkningen och endast sådanaäven att
Ävendär.förpliktelser får redovisas beträffande skuldsidan kan det

uppstå särskilda och i bland svårlösta redovisningsproblem som en
följd blandad användningav .

Eftersom enskild näringsverksamhet inte särskilt skatte-utgör etten
subjekt det näringsidkarenär själv beskattas för rörelsens resul-som

Rörelsen sådan har inte något betalningsansvar förtat. som t.ex.
näringsidkarens skatter och avgifter. Både beträffande den löpande
kostnadsredovisningen och eventuell skuldföring i bokslutet bör
därför gälla näringsidkarens inkomstskatt och egenavgifter seatt
avsnitt 9.1.1, inklusive särskild löneskatt vissa förvärvs-
inkomster, inte får bokföras i rörelsen. Detsamma gäller särskild

Angående innebörden begreppet "förpliktelse", avsnitt l1.6.2.av se
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förkostnaderdel skattenpensionskostnader till denlöneskatt på avser
löneskattsärskildbör sådanpension. Däremotnäringsidkarens egen

pensionskostnaderrespektiveförvärvsinkomstervissa som avser
fastighetsskattenBeträffanderörelsen.bokföras ipersonalanställd

nämligenskatt kanannorlunda.delvis Dennasigförhåller det vara
enskilddådetta falletkostnader,till rörelsens ärhänföra t.ex. enatt

sådant fall skallhyresfastighet. llägenheter ihyrnäringsidkare ut en
rörelsen.bokföras iocksåden

avgifterochför skatteravdragerhållernäringsidkarenHuruvida
Statlig ochredovisningen.vidbetydelsesaknataxeringen börvid

§ KL. Däremotavdragsgilla, 20 äraldriginkomstskattkommunal är
förvärvs-vissalöneskattsärskildinklusiveegenavgifterna,

och 3 §§ KLtill 23anvisningarnapunkt 19enligtinkomster, av
SLFLförvärvsinkomsterpå vissasärskild löneskattlagen av-om

underfastighetsskattengällerSammataxeringen.dragsgilla vid
näringsverk-omkostnad ibetraktadenförutsättning är attatt som en

§ KL.till 23anvisningarnapunkt 23samheten, av
medavgifter betalasochpersonliga skatternäringsidkarensOm

privatabokförasskall dettarörelsenmedel från uttag.som
får bokförasegenavgifter intenäringsidkarensmedkonsekvensI att

sfärenprivatafråga tillhör denavgifterna ieftersomrörelseni --
bokförasersättningliknandesjukpenning ellerhellerbör inte som

ekonomin. Omprivatahänföras till denintäkt i rörelsen mot-utan
innebärförsäkringtecknadutgår enligt privatersättningsvarande en

kost-intesådan försäkringpremien för utgörvad sagts att enennu
täcka rörel-utgår förFörsäkringsersättningrörelsen.nad i attsom

verksamheten haravbrott isamband meddriftskostnader i ettsens
rörelsen densamband medsådant ärdäremot attattett anse som en

rörelsekostnad.motsvarande premieochrörelseintäkt som en
inäringsidkarenmellanekonomiska transaktionergällerdetNär

i formoch verksamhetenprivatpersonegenskap attt.ex. avav -
uppkommit iutgiftermedel betalarmed privatanäringsidkaren som
transaktionenredovisningssednormalt godföljerrörelsen attav-

kapital-kapitalkonto, antingenformbokföras någonskall somav
förutsättning utläggetunderkapitaluttag eller,respektivetillskott att

transaktio-Sådanautläggskonto.särskilttillfälligär natur, ettav
varjelöpande, normaltreglerasutläggskonto börbokförsner som

tid börsker inom dennanågon reglering inte övervägasmånad. Om
bokförasdet skallsådan karaktäri ställetinte utlägget är attavom

kapitaltillskott.ettsom
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8.2.2 Flera verksamheter

Enligt vår mening kan det inte förenligt med god redovisnings-vara
sed enskild näringsidkare bedriver flera verksamheteratt en som som

till olika ochär saknar egentligt inre sammanhang hararten en
löpande bokföring för dessa verksamheter. En tandläkaregemensam

vid sidan sin tandläkarpraktik hyr lägenheter i hyres-som utav en
fastighet bör således ha löpande bokföring för tandläkarverksarn-en
heten och för fastighetsförvaltningen. Om å andra sidan deen annan
skilda verksamheterna har karaktär olika rörelsegrenar isnarare av

enhetligt företag bör verksamheterna uppfattas ochett som en samma
näringsverksamhet. I sådant fall bör samtliga rörelsegrenar omfattas

löpande bokföring.av en
På motsvarande bör flera enskildasätt näringsidkare som gemen-

bedriver näringsverksamhet kunna hasamt bok-en en gemensam
föring för denna verksamhet jfr BFN:s cirkulär C 1/2. Detta inne-
bär inte någon inskränkning i och för bokförings-attvars ens ansvar
skyldigheten fullgörs i enlighet med de föreskrifter gäller försom
den. Var och således formelltär ansvarig för det finns verifi-atten
kationer till varje affärshändelse, alla räkenskapshandlingar för-att

betryggande och bokföringensätt avslutasett det sättattvaras
och inom den tid föreskrivs i lagen. Det straffansvar åvilarsom som

bokföringsskyldig enligt ll kap. 5 § brottsbalken BrB gälleren
också och näringsidkarna.var en av

Som framgår avsnitt 7.2.1 föreslår vi den löpande bokföring-attav
normalt skall avslutas med årsredovisning upprättad enligten en

ÅRL.årsredovisningslagen Från denna huvudregel förelår vi två
undantag. För förstadet vi företag med undantag för vissaattanser -
juridiska moderföretag oberoende juridisk formsamtpersoner av -

har högst tio anställda och högst 24 miljoner kronor i balans-som
omslutning bör tillåtas avsluta sin löpande bokföring med balans-en
räkning och resultaträkning kompletterade med fåtal enklaetten
notupplysningar. För det andra vi företag inom nämndaattanser -
företagsgrupp inte skall behöva avsluta den löpande bokföringen-

huvud företagetöver frågai har mindre tjugo basbelopptaget änom
i nettoomsättning tillgångar till värde högst tjugo basbe-samt ett av
lopp. För de enskilda näringsidkarna föreslås endast kopplingenatt
till omsättningssumman skall gälla. I den delen överensstämmer
undantaget med det i dag gäller enligt BFL.som

Frågan och vilket enskild näringsidkaresätt skall avslutaom en
sin löpande bokföring måste bedömas för varje verksamhet för-
vilken det finns löpande bokföring för sig. Två verksam-separaten -
heter i och för sig bedrivs näringsidkaresom av samma men som
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inte fårsådant den löpande bokföringenskiljer sig sätt att vara
för sig. Vidare skall verk-skall således bedömas envargemensam

näringsidkaremed någonbedrivssamhet gemensamt annansom
bedömas för sig. Någonvarje verksamhetbedömas för sig och annan

således inteverksamheterna skallsammanläggning göras.av
understiger tjugoverksamhetnettoomsättningen iOm t.ex. en

i verksamhetförhållandet detbasbelopp medan är motsatta en annan
sistnämnda verksam-bokföringen i denden löpandebehöver bara

avslutning-verksamhetenStorleken denheten avslutas. avgör om
eller detfullständig årsredovisningi formskall ske omav enen

Ombalansräkning och resultaträkning.medräcker t.ex. netto-enen
antaletnämnda gränsbeloppöverstigeromsättningen men an-nyss

gränsvärdenbalansomslutningen understiger deställda och som
årsredovisning, detskyldighetenföreslås gälla för ärupprättaatt en

med balansräk-bokföringen avslutastillräckligt den löpandeatt en
näringsidkare dessutomresultaträkning. Omning och sammaen

måste den löpandemed fler tio anställdabedriver verksamhet änen
fullständig årsredo-verksamheten avslutas medbokföringen i den en
enligt vårt förslagskall i sammanhanget påpekasvisning. Det att

alltid skyldigtmoderföretag, storlek,skall attoavsettett vara upp-
således enskildårsredovisning. På den grunden kanrätta enen

för verksam-årsredovisningnäringidkare tvingas ävenupprätta enen
angivna gränsvärdena.het understiger desom

driverflera enskilda näringsidkare tillsammansdet fallI en gemen-
partrederii form enkelt bolag ellernäringsverksamhet ettavsam --

bokföring skallhar löpandeoch för denna verksamhet en gemensam
till denverksamhetens omfattning hänsynvid bedömningen tasav

och cirkulär Cjfr uttalande U 88:17samlade verksamheten BFN:s
fråga verksamhetenalltså inte komma i dela uppl/2. Det kan att

verksamheter. i ochnäringsidkarna i flera mindre Enmellan de olika
så fall kunna kommaför sig tämligen omfattande verksamhet skulle i

från kravet på årsredovisning.undantasatt
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skattefrågorNågra9

Gällande1 rätt

näringsidkareenskildaBeskattning9.1.1 av

Inledning

år 600 000varjeRiksskatteverket RSV deklarerarEnligt personer
000 inlämnar 400näringsverksamhet. dessaAvför inkomst av

års-de intevilket innebärdeklarationsblanketten NI upprättaratt
50 ochEnligt RSV har mellanbokföringslagen BFL.enligtbokslut

understiger 50 000 kronor.omsättningdessa60 procent somenav
näringsidkarnaenskildademellan 80 och 90Vidare har procent av

för år362 000 kronortio basbeloppunderstigeromsättning somen
1996.

här i landetnäringsverksamhet bedrivsenskildAll av ensom
i ochårs taxeringfr.o.m. 1995skattskyldig beräknas gemensamt en

frånoch underskottinnebär överskottförvärvskälla. Detta attsamma
såväl skatte-varandra iautomatiskt kvittasverksamheterolika mot

avgiftshänseende.som

inkomstberäkningenNärmare om

utgångs-näringsverksamhet sker medberäkning inkomstAll avav
inkomstberäkningbokföring. dennaskattskyldiges Förpunkt i den att

i bok-näringsidkaremåste enskildamöjligskall bli så korrekt som
ochnäringsverksamhetenåtskillnad mellanföringen göra noggrann

privatekonomin.
generellt vid inkomst-gällerkommunalskattelagen KLEnligt 20 §

ochförvärvandeför intäkternasendast kostnaderberäkningen att
be-den skattemässigaavdragsgilla. det gällerbibehållande Närär

tillgången ianläggningstillgång innebär dettahandlingen attav en
för värde-för verksamhetenmåste anskaffadfråga attvara

Beträffande bilar ochtaxeringen.skall medges vidminskningsavdrag
särskildainnehåller KLanvänds i näringsverksamhetenlokaler som

inkomstberäkningen.förregler
anskaffats för verksamhetenbilNormalt utgöra ettanses en som
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inventarium i denna körsträckanäven i verksamheten för-ärom
hållandevis obetydlig. Om bilen tillgång iutgör verksamhetenen
medges avdrag för samtliga bilkostnader inklusive värdeminsknings-
avdrag. Någon fördelning kostnaderna på privat del och delav en en

näringsverksamheten således inte.görs Om näringsidkarensom avser
disponerar bilen föräven privat bruk skall han redovisa bilfönnånen
intäkt näringsverksamhet. Bilförmånen utgörsom av ett uttag ur

näringsverksamheten förmånenoch beräknas enligt de bestämmelser
gäller i inkomstslaget tjänst, punkt femtel stycketsom se av an-

visningarna till 22 § KL.
Om å andra sidan privat bil används i näringsverksamhetenen

medges enligt punkt 32 anvisningarna till 23 § KL avdrag medav
visst belopp mil. Bestämmelsen förutsätter bilen inte har bok-per att
förts tillgång i näringsverksamheten och vidare några drifts-som att
kostnader inte har belastat verksamhetens resultat. Om närings-
idkaren i bokföringen har kostnadsfört utgifter avseende bilens an-
vändning i näringsverksamheten jfr avsnitt 8.2.2 måste dessa kost-
nader först återföras i deklarationen varefter nämnda kostnads-nyss
avdrag medges.

Medel används i näringsverksamheten hör till denna ochsom
avkastningen sådana medel blir därför hänförlig till inkomstslaget
näringsverksamhet. Av punkt 2 anvisningarna till 22 § KL fram-av
går sålunda på banktillgodohavandenräntaatt hör till närings-som
verksamhet och på kundfordringar intäktutgör näringsverksamhet.av
På motsvarande föreskrivs i punktsätt 1 anvisningarna till 23 §av
KL till kostnaderna i näringsverksamhetatt hänförs på lånräntoren
för anskaffande inventarier och näringsfastighet.av m.m.

Vad medel förär näringsverksamheten inte alltidär helt klart.som
En huvudregel långsiktigaär placeringaratt överlikviditetmera av
inte höra till näringsverksamheten medan däremot påräntaanses
kortsiktiga placeringar hänförs till denna. Om den skattskyldige har
framtida investeringsplaner för verksamheten kan dock även en
betydande överlikviditet hänföra till näringsverksamheten.attvara
Den lagstiftningen expansionsmedel kan uttrycknya om ettses som
för detta. Vid prövningen vad medel förär näringsverksam-av som
heten måste verksamhetensäven kapitalbehov beaktas. Föreligger
inget kapitalbehov kan på kortsiktigaäven ränta placeringar attvara
hänföra till den privata sfären inkomst kapital.av

Kapitalplaceringar i aktier och andra värdepapper hänförs aldrig till
näringsverksamhet. Avkastning och realisationsvinst på sådana till-
gångar beskattas undantag inkomst kapital.utan Omsom av en
enskild näringsidkare placerar överskottsmedel igenereratssom
näringsverksamheten i värdepapper detta skattemässigtutgör ett uttag
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1993/94:50och1993:28 154jfr Dsverksamhetenfrån s.prop.s.
224.

näringsverksam-för inkomstbeskattasnäringsidkareenskildEn av
marginalskattinnebärkommunalt vilketochstatligtbådehet en

dettaTillprocent på 30kommunalskattvid procent.till 50 enupp
alternativtsocialavgifter SALenligt lagenegenavgifterkommer om

vissalöneskattsärskildlagenenligt 2 §löneskattsärskild om
lagenegenavgifter enligtallmännaSLFLförvärvsinkomster samt

egenavgifter margi-detinnebärDettaallmänna att17441994: om
70omkringuppgå tillkan procent.avgiftsuttagetochskatte-nella

näringsverksamhetinkomstslagetränteutgifter iochRänteinkomster
storleks-avgiftseffekt iochsammanlagd skatte-såledeskan ge en

inkomstslagetieffektmotsvarandemedan70ordningen procent
alltsånäringsidkare harenskildEn30 ettendastblirkapital procent.

näringsverksamhetentillutgiftsräntorhänförapåtagligt intresse attav
sålundaskillnadersfären. Deprivatadentillränteinkomsteroch som

ställerkapitalnäringsverksamhet ochbeskattningenmellanråder av
ochränteinkomsterfördelningenprecision vidkravdärför avstora

ränteutgifter.

skattereformårs1990

skattereforma1990 årsgenomförandet attvidutgångspunktEn varav
lika.behandlasskulleföretagsform,näringsverksamhet,all oavsett
ochegenföretagaremellanskatteneutraliteteftersträvadesSamtidigt

löntagare.
det inteutgångspunktskatteneutralitet har attPrincipen somom

konsumtionMedskattekrediter.konsumeramöjligtskall avattvara
föranleddakreditendenförhållandetdetskattekredit att avavses

talaranfördaDetföretagaren.förtillgängligblirskattelättnaden nu
egenföretagareförreserveringsmöjligheterbegränsadestarktför

och privat-näringsverksamhetenmellanåtskillnadsåvida inte görsen
ekonomin.

bör ånäringsverksamhetalllikabehandlingEnligt principen avom
talarföretagsformer. Dettaolikaråda mellanneutralitetandra sidan

reserveringartillmöjligheterskallegenföretagarnaför att sammages
hänseende.kvalitativtkvantitativtsåväliaktiebolagen somsom

beräkning1994:1852lagen55 1998 enligtinkomståret omprocent t.o.m.
taxeringar.1996-1999 årsvidförvärvsinkomsterinkomstskatt påstatligav

:Ändrad 1994:1956.SFSgenom
3SOU 309 ff.1989234 S.
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Som resultat de i föregående stycken angivna, delvisett av mot-
stridiga, principerna fick egenföretagarna 1990 års skattere-genom
fonn dels i princip tillgång till skattekrediter via avsättningsamma
till skatteuyämningsreserv surv aktiebolagen, dels särskildasom
bestämmelser räntefördelning i KL och lagen statlig inkomst-om om
skatt SIL.

Systemet med upphävdes i och med utgången år 1993.surv av
Detta innebär avsättning till sista gången kunde vidatt görassurv
1994 års taxering. Från och med 1995 års taxering gäller i stället
lagen 1993:1538 periodiseringsfonder. Enligt denna lagstiftningom
medges avdrag med högst 25 inkomsten förvärvskällanprocent av av
sedan denna inkomst justerats i olika hänseenden. Avdraget skall
återföras till beskattning inom femårsperiod.en

Tillämpningen de år 1990 beslutade bestämmelserna ränte-av om
fördelning sköts två gånger i avvaktan beskattningsreglerupp nya

handelsbolagför enskilda näringsidkare och Vid det tillfälletsenare
förordnades bestämmelserna skulle börja tillämpas tidigast vidatt
1995 års taxering. ochI med införandet lagen räntefördelningav om
vid beskattningen RFL upphävdes dock bestämmelserna ränte-om
fördelning i KL och SIL. Resultatet blev därmed dessa bestäm-att
melser aldrig kom tillämpas.att

Räntefördelning

Från och med 1995 års taxering gäller RFL vid beräkningen av
inkomst för fysiska och dödsbon näringsverksamhetpersoner av
enligt ochKL näringsverksamhet och kapital enligt SIL. Medav
positiv räntefördelning enligt 4 § avdrag medges förattavses ett
positivt fördelningsbelopp vid beräkning inkomst näringsverk-av av
samhet och belopp intäkt vid beräkningatt tassamma upp som av
inkomst kapital medan negativ räntefördelning innebärav att ett
negativt fördelningsbelopp intäkt vid beräkningtas upp som av
inkomst näringsverksamhet och avdrag medges medattav samma
belopp vid beräkning inkomst kapital.av av

Ett positivt fördelningsbelopp enligt 3utgörs § statslåneräntanav
vid utgången november månad året före beskattningsåret ökadav
med procentenheter multiplicerad med positivt fördelnings-tre ett
underlag. Med fördelningsunderlag enligt 2 i frågaavses om
näringsverksamhet bedrivs fysisk skillnaden mellansom av person,
tillgångar och skulder i verksamheten vid utgången före-närmastav

SFS 1991:1832 och SFS 1992:1343.
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räknasskuld ävenjusteringar. Somefter vissabeskattningsårgående
periodise-ersättningsfond ellertillbeloppenligt 8 § sattssom av

fördelnings-blirskuldernaöverstigertillgångarnaringsfond. Om
fördelnings-negativtberäknasfallpositivt. Iunderlaget ettmotsatt

fördelningsunderlag.negativtiutgångspunktmedbelopp ett
för-grundas påräntefördelningenbordesynpunktteoretiskFrån

dockskälpraktiskadag. Av ärfördelningsunderlaget dag man
utgångenvidförhållandenapåfördelningengrundahänvisad till att

Vidareårsskifte.normalfallet viddvs. ibeskattningsår, ettettav
medskall skefördelningsunderlagetberäkningenföreskrivs att av
förebeskattningsâretutgångenvidförhållandenautgångspunkt i av

kapitaldelbeskattningsâret. Den motsvararaktuella egetdet somav
således inteochledi ärendast beskattatsharexpansionsmedel ett

full-skallfördelningsunderlaget utgörasEftersomfullbeskattad. av
periodise-ochersättningsfondbehandlingenjfrkapitalbeskattat av

expansions-72§ RFLföreskrivs i 12ringsfond procentatt av
skattmotsvarande denbeloppavdrag förefterdvs.medlen, ett som

detfastställs. Avfördelningsunderlagetundantasskall närutgått,
beräk-vidbetydelseharexpansionsmedelframgårsagda postenatt

och vicefördelningsunderlagetningen versa.av
vadkalenderår innebärmedlika sagtsbeskattningsâret ärOm nu

beskattningsârettaxeringårsvid 1997fördelningsunderlagetatt
utgångenvidförhållandenautgångspunkt imedberäknasskall1996
tillämpasskulleräkenskapsårsidan brutetå andraOmår 1995.av

för-i RFLreglernajuni innebärden 30 attbokslutmed t.ex. per
juliden 1beskattningsârettaxeringårsvid 1997delningsunderlaget

den 30förhållandenautifrånskall beräknasjuni 1996301995-den
1995.juni

manipulerasskall kunnafördelningsunderlagetinte genomFör att
ochårsskifteinförnäringsverksamheten uttasskjuts till ettkapitalatt

undertillskjutitskapitalRFL12 §föreskrivs iårsskiftetefter att som
underlaget.in ifår räknasbeskattningsår inteföregåendenärmast

dockskallverksamhetpåbörjandetvidskjutits tillKapital av ensom
fördelningsunderlagetin iräknasförarbetenauttalande ienligt ett

stödingetemellertiduttalande harDetta1993/94:50 231.prop. s.
lagtexten.i

kanDetinte i lagtexten.definieraskapitaltillskottBegreppet
dentillanknyterpunktpå dennaskatterättenfönnodasdock att

transaktioni så fallinnebärbokföring. Dettaskattskyldiges att en
kapitaltillskottskall bokförasredovisningssedenligt god ettsomsom

fördelnings-beräkningenvidtillskottsådantbetraktas även avsom
begreppetlagen hartillämpningenpraktiskadenunderlaget. I av

bruttoinsâttningaromfattarså detvidare tolkatskapitaltillskott att
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i verksamheten avdrag för gjorda kapitaluttag. Det framstårutan som
tämligen klart i förarbetena tilläven RFL avsåg brutto-att man
beloppet, dvs. faktiska insättningar gjorts under året huroavsettsom
mycket tagits rörelsen i form kapitaluttag jfrut Dssom ur av
1993:28 167. Under lagstiftningsarbetet framfördes från olika hålls.
önskemål möjligheternagenerösare inräkna kapital-attom en syn
tillskott vid beräkningen fördelningsunderlaget. Riskerna förav
missbruk ansågs dock motivera bestämmelsen denatt strängagavs
utformning blivit fallet. Enligt departementschefen detsom var
nödvändigt avvakta erfarenheter från detatt innansystemetnya
någon ändring kunde komma i fråga.

En enskild näringsverksamhet behöver i praktiken inte påbörjas
med kapital tillskjuts kapitaltillskott oftaatt görs rörelsenutan när
behöver likvida medel. Effekten bruttoinsättningama skallattav
avräknas från fördelningsunderlaget blir näringsidkare inte kanatt en
kvitta kapitaltillskott kapitaluttag. Detta får till följdmot nä-att en
ringsidkare med privata medel betalar vissa utgifter rätte-som som
ligen hör till näringsverksamheten, i form inbetalningart.ex. av av
mervärdesskatt, måste avräkna dessa betalningar i sin helhet när
fördelningsunderlaget beräknas jfr 1996/97:12 34. I prak-prop. s.
tiken torde dock sådan avräkning ske endast betalningarna redo-om
visningsmässigt har karaktär kapitaltillskott. Om betalningarna åav
andra sidan bokförs på utläggskonto och sådan redovisningett ären
i överensstämmelse med god redovisningssed torde betalningarna inte
betraktas kapitaltillskott vid beräkningen fördelningsunder-som av
laget.

Enligt regeringen i september 1996 förslagett tillpresenteratav
vissa justeringar i lagen räntefördelning prop. 1996/97: 12om m.m.
föreslås huvudregeln tillskott till näringsverksarnheten skallattvara
inräknas i fördelningsunderlaget och avdrag endast skall förgörasatt
sådana tillskott gjorts i syfte varaktigt öka kapitaletänannat attsom

Ändringarnaiverksarnheten. föreslås träda i kraft den januari1 1997
och tillämpas första gången vid 1998 års taxering.

Expansionsmedel

Enligt § lagen1 expansionsmedel EML skall vid beräkningenom
inkomst näringsverksamhet för fysisk och dödsbo enligtav av person

KL och SIL hänsyn till i deklarationen benämndtas posten expan-
sionsmedel. Avdrag medges vid beskattningen med beloppett som

ökning expansionsmedlen medanmotsvarar minskningen tasav en
intäkt, 2 Enligt 3 § utgår särskild statlig skatt,upp som en expan-

sionsmedelsskatt, med 28 ökning expansionsmedel.procent av en av
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skattskyldigesidan denå andraminskar skallexpansionsmedlenOm
beloppgottskrivasslutlig skattdebiteringen motsvararvid ett somav

§och 27 2§ EMLminskning, 3denna28 mom. upp-procent av
fönnånsgrundande iinteExpansionsmedlenUBL. ärbördslagen

med sigintebeläggssocialförsäkringshänseende och egenav-vare
SLFL.enligtsärskild löneskattellerenligt SALgifter

möjligt fördeti EMLbestämmelserna göraSyftet med är att en
verksamhetenexpansionfinansieranäringsidkareenskild att aven

förförutsättningarnavinstmedel. Tidigarelågbeskattade attmed var
verk-beroendeolikaexpanderaskulle kunnaverksamhet omen

enskildellerenmansaktiebolagi formbedrevssamheten ett somav
emnansaktie-tillSkillnadennäringsverksamhet. ägare ettatt envar

ställetivinstenbeskattningenkunde skjutabolag attgenomavupp -
ilåta vinstenutdelninglön elleri formden stannaför utatt ta av -

med bolags-beläggasendastkom inkomstenHärigenombolaget. att
skatt.

skallexpansionsmedelmotsvarandebeloppinteFör varaettatt
visständamål föreskrivsprivataför näringsidkarenstillgängligt ett

verksamhetenkapital itillkopplattakbelopphögsta eget som--
itill. Takbeloppet överensstämmerexpansionsmedlen får tas upp

medberäknasfördelningsunderlaget enligt RFLmeddrag menstora
beskattnings-aktuelladetutgångenförhållandena vidtillhänsyn av

vissexpansionsmedel vidförtakbeloppetkanHärigenomåret. en
räntefördel-vidfördelningsunderlagetgrund förtilltaxering läggs

kapitaltillskottGjordataxeringen.följandevid denningen närmast
fördelnings-beräkningengäller vidpåskall sätt avsomsamma-

stycketförsta7 §takbeloppet,reduceraenligt RFLunderlaget -
paragraf,dennatill ändringförslagEML ang. prop.seav

1996/97:12.

Egenavgifter

ocharbetsgivaravgifteriinsocialavgifternadelasEnligt SAL egenav-
denbetalas är§enligt 2skallArbetsgivaravgiftergifter. somav

lagenenligtförsäkradpåförs den ärEgenavgifterarbetsgivare. som
delsmedborgare,svenskadelsdvs.AFLförsäkringallmänom -

i riketbosattamedborgare ärsvenskautan att vara -sompersoner
eller23 kap.iförvärvsarbeteoch har inkomst avsesannat somav

förvärvsarbeteinkomstMed annatkap. 3 § AFL.eller 112 § ava
nämndaFörutomnäringsverksamhet.aktivinkomstbl.a. nuavavses

allmännas.k.egenföretagareanställdapåförs såvälavgifter som
sjukförsäkrings-ochpensionsavgiftbeståregenavgifter vilka enav en

avgift.
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Enligt 2 § SLFL utgår särskild löneskatt inkomst enligt KL av
näringsverksamhet här i landet sådan aktiv näringsverksam-änannan

het i kap.11 3 § AFL passiv näringsverksamhet. Sådansom avses
löneskatt påförs också näringsidkare äldreär 65 åränsom oavsett

näringsverksamheten aktiv ellerär passiv. Löneskatt beräknasom
inte på sådana inkomster för vilka den skattskyldige skall betala
egenavgifter enligt SAL. förvärvsinkomsterDe omfattassom av
SLFL inte till socialförsäkringsfönnånerrätt löneskatten ärger utan

skatt. Den medslöneskatten utgår därförprocentsats ären ren som
beräknad så den skattedelen egenavgifterna.att Av 3motsvarar §av
SLFL framgår vad i skilda författningar, däriblandatt KL, ärsom
föreskrivet i fråga socialavgifter gäller denäven särskilda löne-om
skatten. begreppetI egenavgifter brukar därför innefattas denäven
särskilda löneskatten.

Beträffande avdragsrätten för egenavgifter enligt SAL föreskrivs i
punkt 19 anvisningarna till 23 § KL avdrag medges för på-attav
förda avgifter i den mån de hänför sig till näringsverksamhet. En
enskild näringsidkare får dessutom avdrag för belopp har sattssom

för täcka på beskattningsåret belöpande egenavgifter.att Om denav
skattskyldige skyldigär ârsbokslutupprätta gäller förutsätt-att som
ning för skattemässigt avdrag avsättningen har gjorts i den skatt-att
skyldiges räkenskaper. Medgivet avdrag skall återföras till beskatt-
ning intäkt näringsverksamhet nästföljande beskattningsår.som av
Även restituerade, avkortade eller avskrivna egenavgifter intäktutgör

näringsverksamhet i den mån avdrag tidigare har medgetts förav
avgifterna, punkt 13 anvisningarna till 22 § KL. Genom bestäm-av
melsen i 3 § SLFL gäller vad egenavgifter enligt SALsagtsnu om

beträffande denäven särskilda löneskatten.

Upphovsmannakonto, skogskonto och skogsskadekonto

För vissa näringsidkare skall möjlighet till inkomstutjämningatt ges
mellan olika beskattningsår kan uppskov med beskattningen medges

vissa intäkter näringsverksamhet. Det fråga dels in-ärav av om
komster konstnärlig verksamhet enligt lagen 1979:611av om upp-
hovsmannakonto, dels inkomster avseende skogsbruk enligt skogs-
kontolagen 1954:142. Lagarna gäller vid taxering till statlig och
kommunal inkomstskatt. Som förutsättning för uppskov gäller enligt
båda lagarna inbetalning gjorts särskilt bankkonto,att ett upp-
hovsmarmakonto respektive skogskonto eller skogsskadekonto.
Endast fysiska och, såvitt gäller skogskonto och skogsskade-personer
konto, dödsbon kan medges uppskov.

517,89 för 1994 och 19,89 fr.o.m. 1996 årsprocent taxering.procent
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9.1.2 Fördelning inkomst mellan makarav

Enligt 20 § andra stycket KL gäller generellt avdragsförbudett
avseende värdet arbete i den skattskyldiges förvärvsverksam-av som
het utförts den skattskyldiges make eller barn under 16 år. Be-av
stämmelsen kompletteras, såvitt gäller den skattskyldiges barn, i
punkt 30 anvisningarna till 23 § bestämmelse särskiltav av en som
gäller beräkningen inkomst näringsverksamhet. Enligt dennaav av
bestämmelse medges avdrag för lön till barn fyllt 16 år medsom
belopp marknadsmässigt vederlag för barnets arbets-motsvararsom
insats.

enskildI näringsverksamhet medges således aldrig avdrag fören
lön till näringsidkarens make. Detta avdragsförbud gäller även om
det föreligger anställningsavtal mellan makarna. I stället finns iett
anvisningarna till 52 § bestämmelserKL fördelning inkomstom av
mellan makar tillsammans deltagit i näringsverksamheten. Be-som
stämmelser inkomstuppdelning infördes lagstiftning årom genom
19766 och började tillämpas vid 1977 års taxering. Fram till dess
gällde faktisk sambeskattning makar verksamheten bedrevsen av om
i förvärvskälla ägdes endast den makarna prop.som av ena av
1975/76:77 41.s.

Inkomstuppdelningen torde på verksamhetsnivå och inte págöras
förvärvskällenivâ7. innebärDetta resultatet den verksamhetatt av

makarna deltagit i tillsammans kan komma ingå i för-attsom en
värvskälla består flera olika verksamheter. Vidare kan makar-som av

förvärvkällor komma skilja sig makensatt attnas genom ena
förvärvskälla kan innehållaäven verksamheter den andre makensom
inte har någon del

Reglerna för uppdelning inkomst mellan makar beroendeärav av
makarnas ställning i företaget. Om den maken med hänsyn tillena

SFS 1976:67 och SFS 1976:994

tredje stycket anvisningarna till 52 § föreskrivs för medhjälparfalletav att
fördelningen skall ske med utgångspunkt i inkomsten förvärvskällan.av

förefallerDäremot det fördelningen i fallet med be-gemensamtsom om
driven verksamhet skall ske med utgångspunkt i inkomsten verksamheten,av
femte stycket. Före 1990 års skatterefonn utgjorde varje självständigt
bedriven rörelse förvärvskälla. Numera kan förvärvskälla innehållaen en
flera olika självständigt bedrivna rörelser eller verksamheter varav- -kanske bara bedrivs makarna Eftersom inkomster frångemensamt.en av
övriga i viss förvärvskälla ingående verksamheter endast skall be-en- -skattas hos den make faktiskt har bedrivit verksamheten måste slut-som

inkomstuppdelningen skall ske på verksamhetsnivå. Dettasatsen attvara var
också fallet före skatterefonnen på grund det då gällande förvärvskälle-av
begreppet.
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arbetsuppgifter och övriga omständigheter kan hautbildning, anses
i verksamheten och den andra maken inte harledande ställningen

enligt huvudregeln förstnämnda make för helasådan ställning taxeras
verksamheten. det fall den andra maken arbetat iinkomsten Iav

inkomsten hänförs till dennegodtas dock delverksamheten att en av
får överstiga beloppmedhjälpande make. Denna del inte ett som

marknadsmässigt vederlag för makens arbetsinsats jämtemotsvarar
liknande ersättning. Kopplingen till arbets-sjukpenning ochegen

medhjälpande make har ungefärinsatsen motiveras att sammaav en
anställts i företaget och inte harställning utomstående somsom en

företagsledaren. Om den medhjälpande makensomsamma ansvar
verksamheten får del motsvarande skälighar kapital i ävensatsat en

hänföras till denne.ränta
ställning i företagetfall båda makarna kan haI det anses samma

får dåföreligger verksamhet. Inkomsten verksamhetenavgemensam
förså maken beskattas den deldelas mellan dem varderaatt somupp

företaget skäligenarbete och övriga insatser imed hänsyn till hans
tilkommer honom.

bedriven ellerverksamheten bedömsOavsett gemensamtsomom
medhjälpande make, skermakenden är att anse somom ena

före avsättninginkomstuppdelningen med utgångspunkt i resultatet
egenavgifter. Sjukpenning liknande ersättningartill och som upp-

näringsverksarn-burits någon makarna och har sin grund iav av som
fördelas skall deklareras den make fåttheten skall inte utan somav

egenavgifteroch makarna avsättning förersättningen. Var gören av
avstämningenmed utgångspunkt i den inkomsten. Samma gälleregna

egenavgifter föregående års avsättning.påförda motav
självdeklaration och kontrolluppgifterEnligt 2 kap. 19 § lagen om

deltagit i näringsverksamhet iLSK skall makar tillsammanssom
uppgifter och omfatt-sina respektive deklarationer lämna artenom

de övriga uppgifterningen sitt arbete i verksamheten samt somav
anvisningarna till 52 §behövs för tillämpningen KL.av

anvisningarna till finns bestämmelserpunkt 13 32 § KLI omav
fåmansföretag och fåmansägdaavdrag för lön och ersättning iannan

framgårhandelsbolag. Vad med dessa företagsbegrepp avsom avses
åttonde-tionde styckena anvisningarna till 32punkt 14 av

aktiebolag och ekonomiska föreningar ochI fåmansföretag endast
förbeskattas företagsledarens make självi fâmansägda handelsbolag

uppburit från företaget under förut-den ersättning han eller honsom
marknadsmässig. överskjutande delsättning ersättningen Föräratt

utgått till barn till före-beskattas företagsledaren. Ersättning som
någon makarnaeller dennes make beskattas hostagsledaren av om

Är be-16 år. barnet 16 år gäller vadbarnet underär över sagtnu
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träffande den del ersättningen överstiger marknadsmässigtav som
vederlag.

Enligt §2 13 tredje stycket SIL medges avdrag för tantiemmom.
eller liknande ersättning från fåmansföretag till företagsledarenett
eller denne närstående först år dåunder det ersättningen harperson
betalats eller blivit tillgänglig för Syftetlyftning. med bestämmel-ut

förhindra beskattningen fåmansföretagvinsten iär att att ettsen av
skjuts med hjälp reserveringar intjänad ännuupp av som avser men
inte till betalning förfallen ersättning till företagsledaren. beloppEtt

normalt ha blivit tillgängligt för lyftning det gottskrivitsanses om
Sådan gottskrivning ha gjorts före räkenskapsåretsmottagaren. anses

utgång preliminärskatteavdrag har gjorts på ersättningen ochom
skatten jämte arbetsgivaravgift har betalats in under densenast upp-
bördsmånad följer efter räkenskapsårets utgångnärmast samtsom
beloppet har redovisats kontrolluppgift för det kalenderår heltsom
eller delvis sammanfaller med fördet räkenskapsår vilket avdraget

gors.
Någon begränsning i avdragsrätten denmotsvarande enligt SILsom

gäller för tantiem i fåmansföretag finns beträffandeinte lön eller
ersättning för utfört arbete utgår till företags-till makenannan som

ledaren i fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag.ett

9.1.3 Inkomst från handelsbolag m.m.

Enligt 53 § 2 KL beskattas inkomst hos bl.a. handelsbolag,mom.
bolag ochenkla rederier hos de enskilda delägarna och inte hos

bolaget eller rederiet. Inkomsten hos delägaren beskattas i det in-
komstslag bolagets eller rederiets inkomst dvs. i normal-som avser,
fallet näringsverksamhet. Realisationsvinster vid försäljning av
fastigheter och bostadsrätter inte omsättningstillgångarutgörsom
hänförs dock till inkomstslaget kapital.

Att det klassificeringen skilda intäkter och kostnader i bolagetär av
respektive rederiet taxeringen den enskilde delägarenstyrsom av
eller redaren framgår punkt anvisningarna till vari9 32 § KLav av
föreskrivs delägare i handelsbolag, enkelt bolag eller rederiatt som
haft inkomst från bolaget eller rederiet formi avlöning beskattasav
för intäkt det inkomstslag bolagets eller rederiets inkomstav avser
och inte för intäkt tjänst. delägare i handelsbolag,En t.ex. ettav som
samtidigt anställd hos bolaget, alltså i inkomst-beskattas regel iär
slaget näringsverksamhet för ersättning fått för arbete iden han sitt
bolaget.

I normalfallet godtas skattemässigt inkomsten fördelas i enlighetatt
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faktiskaavtalats mellan delägarna den inkomst-med vad som
alltså tillämpligtcivilrättsliga avtaletfördelningen. Det är även

sådan fördelning leder till från beskattnings-skatterättsligt. Om etten
den dock vid taxeringen.oacceptabelt resultat underkännssynpunkt

personliga relationer tillfallet delägarna harDetta näraär t.ex. om
harskattemässiga överväganden varitoch det kanvarandra antas att

inkomstfördelningen. Eftersom skatteskalanföravgörande är pro-
fördelaktigt fördela inkoms-det privatekonomisktgressiv kan attvara

skattelindringdet medföraflera Vidare kanpâ attten personer.
för vilken förvärvs-till delägareöverföra del inkomsten enen av

särskilda löne-näringsverksamhet eftersom denpassivkällan utgör
bådaegenavgifterna enligt SAL. Omenligt SLFL lägreskatten är än

den makarna gjordaföretagsledare godtas normaltmakarna är av
inkomstfördelningen.

handelsbolag finnsinkomst hos s.k. fåmansägtdet gällerNär ett
bestämmelseranvisningarna till 32 § KLdet i punkt 13 somav

fördela inkomsten. Del-möjligheterna frittbegränsar delägarnas att
företagsledaren, eller dennesgift med eller barn tillägare ärsom

huvudregelsjälv företagsledare beskattasmake, och inte är somsom
för utfört arbete i bolagetför inkomst ersättningsjälv utgörsom

ersättningen marknadsmässig. Förunder förutsättning över-äratt
barnföretagsledaren ellerskjutande del beskattas ärmottagarenom-

företagsledaren eller dennesföretagsledarens make antingentill -
utgått till barn under 16 årUndantag för ersättningmake. görs som

någon makarna. Tillfall hela ersättningen beskattas hosi vilket av
för i handelsbolagetskälig ersättningden del inkomsten utgör en

Ärsjälv för inkomsten. in-kapitalinsats beskattas delägarengjord
för överskjutande be-beskattas företagsledaren detkomsten större

från bolaget beskattas dockbåda makarna har inkomstloppet. Om
den högsta inkomstendel hos den makarna haröverskjutande somav

från eller hos den äldsta makarna.bolaget av

Standardiserade räkenskapsutdrag9.1.4

inkomstskall den har19 § första stycket LSKEnligt 2 kap. avsom
frånlämna vissa uppgifternäringsverksamhet i sin självdeklaration

varje slag intäkter,uppgiftersin bokföring. De ärsom avavses
och skattemässigabokslutsdispositioner, skatterkostnader, avsätt-

obeskattadetillgångar, skulder,ningar resultatposter samt reserver
Uppgifterna skall lämnas på blankettbalansposter.och kapitaleget

standardiserat räkenskapsutdragfastställt formulär, s.k.enligt ett
avskriftsjälvdeklarationen. NågondelSRU, utgör avsom en av

deklarationenbehöver inte bifogaseller årsredovisningårsbokslut
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1990/91:5 85.prop. Bestämmelserna SRU infördess. om genom
lagstiftning år 1990 och tillämpades första gången vid års1992
taxering.

Uppgifter för förvärvskällavarje

Uppgifterna i SRU skall förlämnas varje förvärvskälla. Sedanett
indelningen i förvärvskällor i huvudsak slopats lagstiftning årgenom
1994 kan det ifrågasättas det inte varje självständigt bedrivenärom
rörelse denna förvärvskällautgöroavsettsom avses, om en egen

inte.eller En enskild näringsidkare bedriver två från varandrasom
avskilda rörelser med bokföringar således förmodligenskallseparata

förlämna SRU varje rörelse. Om å sidan tvåandra enskildaett
näringsidkare tillsammans bedriver verksamhet meden en gemensam
bokföring kan de antagligen lämna SRU för helaett gemensamt
verksamheten. denna uppfattningFör talar det förhållandet att upp-
giftslämnandet bl.a. underlätta jämförelser mellan olikaär avsett att
företag verksamma inom bransch.samma

Uppgifterna i SRU skall hämtas från bokföringen se 2 kap.ett
19 § LSK. Uppgifterna skall lämnas i de fall de förekommer bok-

föringen föreskrifterse RSV:s /RSFS 1990:27/ näringsidkaresom
uppgiftslämnande i självdeklaration skrivningarDessa intryckger av

falli det viss till sitt materiella innehåll saknar motsvarig-att posten
het i bokföringen så behöver den inte heller lämnas i näringsidkarens
SRU. Så har bestämmelsen emellertid inte tolkats i den praktiska

Ävenrättstillämpningen. enskilda näringsidkare inte upprättarsom
något årsbokslut och därmed inte några avskrivningar igörsom
bokföringen måste redovisa skattemässiga värdeminskningsavdrag i
sitt SRU. Samma gäller avsättning till periodiseringsfond.t.ex.

Även inte uppgiften sådan direkt kan hämtas från bok-om som
föringen måste underlaget för den hämtas där. Som exempel kan

anskaffningsvärdet för anläggningstillgångnämnas bildaren som
utgångspunkt för skattemässiga avskrivningar. Härigenom kan möj-
ligen hävdas uppgift avskrivningar indirekt hämtas frånatt om
bokföringen.

skattemässiga respektive bokföringsmässiga regler

Begreppen intäkter och "kostnader" har inte innebördsamma
skattemässigt bokföringsmässigt. Bokföringsmässigt perio-som avses
diserade inkomster och utgifter. Skattemässigt skattepliktigaavses
och avdragsgilla skall påverka beräkningen den skatte-poster som av
pliktiga inkomsten. Om dessa periodiserade eller inte berorärposter
på inkomstberäkningen skall ske enligt bokföringsmässigaom grun-
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bakgrundspecifika skattemässiga regler. Motder eller följa att ettav
bör rimligtvisuppgifter hämtas från bokföringeninnehållerSRU som

vid denanvänds i LSK ha betydelsebegreppen denär somsamma
periodiserade inkomsterredovisningen, dvs.bokföringsmässiga avse

bådeskäl för denna tolkningutgifter. talaroch Ett är attannat som
skattepliktiga intäkter kan redo-avdragsgilla kostnader och ickeicke

uppgifterna i SRU skallföljdvisas i SRU. En ettett att avseav
operiodiserade inkomster ochoch inteoch kostnaderintäkter ut-

inte behöverenskild näringsidkaregifter upprättaär att somen
inkomsterna ochändå måste periodiseraårsbokslut enligt BFL ut-

sitt SRU.gifterna hannär upprättar
mellan begreppen "intäkterskillnad föreliggerdenFörutom som

skattesammanhang jämfört medde används ioch "kostnader" när
har sin grund i skildabokföringsmässiga betydelse ochderas som

inom skatterätten respek-resultatmätningsregler periodiseringsregler
resultat-klassificeringen vissa balans- ochkantive civilrätten, av

bokföringsmässigt och skattemässigt. Somsigskiljaposter ex-
gränsdragningen mellan balanspostenempel kan nämnas om-, ny-

reparationer och underhåll. Ettresultatpostentillbyggnader ochoch
maskiner och andra inventarier,mellanexempel gäller gränsenannat

eller imarkanläggningar. Varken i lagtextenmark ochbyggnader,
skattemässigafinns något uttryckligt stöd förförarbetena till LSK att

tillämpningenskulle tvingande vidklassificeringsregler avvara
frihetdärför hävdas den skattskyldige harlagen. skulle kunnaDet att

skattemässiga,bokföringsmässiga ellervälja vilka regler,att som
sitt SRU.skall tillämpas han upprättarnär
inkomst näringsverksamhet skallenligtHuvudregeln KL är att av

grundval denbokföringsmässiga grunder ochenligtberäknas av
skatteregel uttryckligenbokföring. det fall särskildskattskyldiges I en

redovisningsmetod vad gällerföreskriver eller medger att en annan
eller får tilläm-värdering och/eller periodisering skallklassificering,

gällande redovisningsföre-vad följeri deklarationen än som avpas
resultatet frångås.kan det bokföringsmässigaskrifter, skall eller

grundläggandeskattemässiga inkomstberäkningenför denDessa
tvingande Skattereglerprinciper kan inte innebära änannat att som

och därmedfrån vad gäller bokföringsmässigtavviker övertarsom
denna slutsatsföretaget sitt SRU. Förmåste tillämpas upprättarnär

innehålla uppgift hur detförhållandet SRU måstetalar det att ett om
för medbokföringsmässiga resultatet har justerats överensstämmaatt

stadgade grunderna,för skattemässiga inkomstberäkningende den se
inte tvingande karak-däremot skattereglernavidare nedan. Om är av
välja mellan olika redovis-medger den skattskyldige rätttär attutan

godför tillåtet enligt redo-inom vadningsmetoder ärramen som-



SOU 1996:157 Några skattefrågor 343

visningssed torde valfrihet föreligga vid upprättandet ettsamma av-
SRU.

Uppgiftslämnandet följer BAS-planen

Genom uppgift skall länmas för varje slag intäkter och kost-att av
nader tillgångar och skulder förutsätts betydande specifi-samt etc. en
cering uppgifterna. Detaljeringsgraden vald med hänsyn till denärav
fördelning på olika konton i regel finns företagensi redo-som egna
visningssystem. Uppgiftslämnandet denna anledningär baserad påav
BAS-kontoplanen. Detta skapar enhetlighet i uppgiftslänmandet vilket
i sin underlättar jämförelsen företags uppgifter medtur ett ettav
motsvarande genomsnitt för den aktuella branschen. Om det före-
ligger särskilda skäl får Skattemyndigheten på ansökan den dekla-av
rationsskyldige medge uppgifter resultatposter lämnas iatt som avser

För sådan dispens skall kunna meddelassammansatta poster. att
krävs det förenat med betydandeär olägenheter förhållandevisochatt

kostnader för företaget lämna specificerade uppgifter jfrstora att
1990/91:5 82 och 120prop. s.

överväganden9.2 och förslag

9.2.1 Sambandet mellan redovisning och beskattning

Bland de frågor vi enligt våra ursprungliga direktiv dir.som
1991:71 skall behandla redovisningens betydelsenämns under-som

för företagsbeskattningen.lag I direktiven vi börnärmareattanges
analysera frågan sambandet mellan redovisning och beskattningom

lägga fram de förslag analysen föranleder. denI delen harsamt som
utredningsuppdraget i huvudsak fullgjorts i och med vi i maj 1995att
avlämnade delbetänkandet Sambandet Redovisning Beskattning-
SOU 1995:43. förstaI hand det med obeskattadesystemetvar

och bokslutsdispositioner granskades. Förslagen ireserver som
betänkandet primärt sikte på detta skulle upphävas ochtog att system

redovisning latentersättas skatt.av en av
Vår uppgift och vid behandlingenär frågoratt rörvar av som

sambandet mellan redovisning och beskattning anlägga strikt redovis-
ningsmässiga bedömningsgrunder. Däremot ankommer det inte på

lägga fram förslag till för företagsbeskatt-att ett nytt systemoss
ningen. De förslag till ändringar i skattelagstiftningen vi tidigaresom
har lagt fram och vi i det följande syftar därför ipresenterarsom
första hand till med minsta möjliga ingrepp i den materiellaatt
skatterätten åstadkomma ökat för företagenett utrymme att utan
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skattekostnaden redovisa på bäst tillvaratarhänsyn till sättett som
behov redovisningsinformation. målsätt-samtliga intressenters Enav

varit åstadkomma höjning redovisnings-ning för arbetet har att en av
skatteuttaget påverkas.standarden utan att

beskattningdet gäller sambandet mellan redovisning ochNär gene-
sådanaenligt vår mening målsättningrellt måste attvaraen annan

hinder i för god redovis-Skatteregler i onödan lägger vägensom
skattelagstift-utvecklas och förbättrasningssed utmönstrasatt ur

måste emellertid beaktas intresset klara ochningen. Samtidigt av
lätta tillämpa såväl de skattskyl-entydiga Skatteregler är attsom av

förhindrar sådanaberörda myndigheter och dessutomdiga somsom
syftar till uppnåförfaranden från de skattskyldigas sida attsom

skatteförmåner. betydelse i detta sammanhangobehöriga Av är
utformning och innehåll befrämjarvidare skattelagstiftningensatt en

Någoneffektiv och ändamålsenlig kontroll i taxeringssammanhang.
mellan redovis-allmängiltig lösning på de problem sambandetsom

går varjening och beskattning kan upphov till inte att utange ange
för avvägning mellan de olikaenskilt fall måste lösas sig genom en

sig gällande.intressen görsom

näringsidkareBeskattning enskilda9.2.2 av

Inledning

redovisningsmässiga problem uppkommer följdSärskilda som en av
näringsverksamhet inte juridisk ochenskild utgöratt en person
heller särskilt skattesubjekt. exempel kandärmed inte Som näm-ett

redovisningen skatter. Näringsidkarens skattsedel innehållernas av
uppgifter både privata skatter, såsom inkomstskatt ochrentom
särskild löneskatt avseende näringsidkaren själv, och skatter som
rätteligen hör till näringsverksamheten, såsom fastighetsskatt av-

ochseende fastighet används i näringsverksamheten särskildsom
förenatlöneskatt avseende anställda. Det viktigt inte sällanär men-

med svårigheter näringsidkaren på korrekt fördelar dessasättatt ett-
olika skatter mellan den privata ekonomin och näringsverksamheten.

Andra exempel bestämmelserna räntefördelning, expansions-är om
medel avsättning till periodiseringsfond. Enligt dessa bestäm-samt

påmelser beräknas kapital vid beskattningen avvikersätteget ett som
från den beräkning i redovisningen. En ökninggörssom av expan-

periodiseringsfond medförsionsmedel liksom avsättning tillen en
förskattekredit näringsidkaren. I och med ökningen respektiveatt

innehålleravsättningen inte behöver i redovisningen det bok-göras
förda latentkapitalet skatteskuld.enegna
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del de problemEn i det föregående skulle förmod-antyttsav som
ligen kunna lösas näringsverksamheten utgjorde särskiltettom
skattesubjekt. sådan reformEn skulle innebära ökade möjligheter för

redovisningssedgod utvecklas med utgångspunkt i redovisnings-att
mässiga principer i förstället skattemässiga regler. Förslag i den
riktningen har också framförts tidigare SOU 1984:70 ochse t.ex.
SOU 1989:94, dock leda till lagstiftning.utan att

Som tidigare anförts avsnitt 9.2.1 ligger det inte inom förramen
vårt utredningsuppdrag lämna sådana förslag leder tillatt som en mer
omfattande reformering skattelagstiftningen. I stället måste viav
begränsa till punktvisa insatser i frågor beträffande vilka finnsdetoss

förhållandevismöjlighet med enkla ingrepp i det befintligaatt syste-
åstadkomma miljö där god redovisningssed förbättraskan ochmet en

utvecklas. Våra förslag i det följande skall denna bakgrund.motses

Räntefördelning och expansionsmedel

Systemen räntefördelningmed och expansionsmedel friståendeär
från den skattskyldiges bokföring så lagstiftningen intesätt att
innehåller något krav på viss redovisningsmässig behandling av
fördelningsbelopp, fördelningsunderlag, expansionsmedel eller tak-
belopp. Bestämmelserna således renodlade Skatteregler och harutgör

någon inverkaninte direkt på redovisningen. ligger därmed inteDet
förinom vårt uppdrag någongöra närmare översynattramen av

motsvarande den vi tidigare under utredningsarbetetsystemen som
har gjort beträffande med bokslutsdispositioner och obe-systemet
skattade se SOU 1995:43. I och med den skattemässigaattreserver
inkomstberäkningen huvudregel sker med utgångspunkt i densom
skattskyldiges bokföring uppkommer dock frågan bestämmelsernaom
i RFL och EML indirekt kan tänkas påverka redovisningen på ett
sådant det finns anledning försätt ändringar iövervägaatt attoss
systemen.

tidigareSom påpekats gäller enligt 12 § RFL kapital till-att som
skjutits verksamheten under föregående beskattningsår intenärmast
får beaktas vid beräkningen fördelningsunderlaget. Vidare gällerav
enligt första7 § stycket EML kapital tillskjutits under be-att som
skattningsåret inte får inräknas i takbeloppet. Vad gällersagtsnu

storleken gjorda under period. fär för-Detoavsett uttagav samma
modas det i respektive lag använda begreppet "kapitaltillskottatt

med detöverensstämmer redovisningsmässiga kapitaltillskottsbe-
En transaktion bokförs kapitaltillskott bör därmedgreppet. som som

betraktas sådant tillskott vid beräkningen fördelnings-ävensom av
underlaget respektive takbeloppet medan transaktionen som snarare
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tillfälligt förhar karaktär utlägg rörelsens räkning och bok-av som
förs särskiltpå utläggskonto inte bör påverka fördelningsunder-ett

respektive takbeloppet.laget Det sagda förutsätter självklart attnu
den valda redovisningsmetoden förenlig med god redovisningssed.är
En insättning i rörelsen har karaktär kapitaltillskott skallsom av
naturligtvis behandlas sådant tillskott vid beskattningen ävensom om

bokförtsdet till skulle ha utläggskonto.äventyrs ett
direkt kopplingVi till den skattskyldiges bokföring vadattanser en

gäller klassificeringen medel tillförnäringsidkaren rörelsenav som -
kapitaltillskott respektive utlägg bokförda på utläggskonto ända-är-
målsenlig. Någon särskild skatterättslig definition begreppetav
"kapitaltillskott" bör således inte införas. kan dock tänkasDet att
kopplingen i kombination med bestämmelsernas utformning i övrigt
kan ha viss negativ inverkan på företagens redovisning. kanDeten
nämligen skattskyldig i syfte undvika den skatte-antas att atten av

effektenlagstiftaren avsedda samtliga kapitaltillskott skall reduce-att
fördelningsunderlaget respektive takbeloppet i stället bokför till-ra

skottet på utläggskonto. I den mån sådant förfarande står iett ett
strid med god redovisningssed skall det dock underkännas vid be-
skattningen.

Som anförts tidigare föreligger förslagsedan september 1996 tillett
vissa justeringar i lagen räntefördelning prop.om m.m.
1996/97: Enligt förslaget skall12. huvudregel vid beräkningsom av
fördelningsunderlag respektive takbelopp gälla tillskott tillatt
näringsverksamheten skall inräknas i fördelningsunderlaget respektive
takbeloppet och avdrag endast skall för sådana tillskottgörasatt som

syftegjorts i varaktigt öka kapitalet i verksamheten.än attannat
kapitaltillskott föreslås bliBegreppet lagtexten.utmönstrat ur

Någon ändring i sak till följd detta förslag såvitt framgårärav av-
propositionen emellertid inte avsedd.-

Egenavgifter

Som anförts i sammahang avsnitt talar enligt vår8.2.2annat
mening starka skäl för egenavgifterna hänför-böratt attanse anses
liga till näringsidkarens privatekonomi. Detta innebär de inte böratt
kostnadsföras i rörelsen. nuvarande iDet kravet KL avsättningatt

gjortsför egenavgifter skall förha i räkenskaperna berättiga tillatt
skattemässigt avdrag får därför till följd enskilda näringsidkareatt
tvingas redovisa från allmänna redovisningssyn-sättett som

framstårpunkter olämpligt. krav bör därför upphävas.Dettasom
Förslaget föranleder ändringar i punkt 19 andra stycket anvis-av
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KL.8ningarna till 23 §

skogsskadekontoskogskonto ochUpphovsmannakonto,

och dödsbonnäringsidkarekan enskildaframhållits tidigareSom
näringsverk-vissa intäkterbeskattningenmedges uppskov med avav

medel motsvarandegällerförutsättning för uppskovsamhet. Som att
sådant kontosärskilt bankkonto. Ettin påuppskovsbeloppet sätts ett

tillföljer inbetalninghänförligt till rörelsenmåste att envaravanses
inkomstskatten,Eftersomskall bokföras i denna.kontot samma

hänför-egenavgifter, måstebeträffandeförhållandetärsätt ansessom
ivi konstateratprivata ekonomi skall,näringsidkarenslig till som

be-för den latenta skattnågon avsättningsammanhang,annat som
1995:43i rörelsen SOUuppskovsbeloppet inte redovisaspålöper s.

ellerupphovsmannakontopå exempelvisBehållningen123. ettett
vanligtdärför redovisasskallskogskonto sätt ettsamma som

banktillgodohavande.

Fördelning mellan makarinkomst9.2.3 av

avdragsförbud avseendeavsnitt 9.1.2 råder detframgårSom ettav
16 är. Sådanamake och barn underskattskyldigeslön till den perso-
närståendeandrabehandlas alltså sätt änett annat personer,ner

förFörbudet avdragföräldrar och syskon.16 år,barn över mott.ex.
organiserat verksam-gäller makarna själva hartill makelön även om

Omfaktiskt anställd i verksamheten.demsåheten ärsätt att en av
effektennäringsverksamhet blirarbetar imakarna gemensamt av

ochvarefterfördelas mellan deminkomstenskattereglerna att envar
näringsverksamhet. Varderadeklarerar sin inkomst inkomstsom av

egenavgifter och vidare blirbetaladärmed skyldigmaken blir att
expansions-ochräntefördelning enligt RFLbestämmelserna omom

makarna.tillämpliga på bådamedel enligt EML
för såväl de enskildafördelvår skulle detEnligt mening var en

beträffande fördelningskattereglernaberörda myndigheter omsom
påcivilrättsliga förhållandetföljde detinkomst mellan makarav

Några bärandenärståendegäller för andrasätt personer.samma som
bakgrundmakar kanför i hänseende särbehandlaskäl detta motatt -

påtid harden allmänna utveckling under ägt rumsom senareav
civilrätts-det föreliggerskatteområdet inte föreligga. Om ettanses-

Se skattelagstift-itill förenklingar1995:10, FörslagRSV Rapportäven
ningen, 119s.
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detta godtasanställningsförhållande mellan makarna börligt giltigt
förmodas medförasådan reform kanskattemässigt. Enäven en

deklarerar inkomstantalet skattskyldigaminskning avsomav
medföra förenklingar ivilket i sin tordenäringsverksamhet tur

föreslårtaxeringsarbete. Vigransknings- ochskattemyndigheternas
näringsidkarens makeavdrag för lön tilldärför förbudet motatt

avdrag förhittills gälla förbudbör liksomupphävs. Däremot motett
under 16 âr.lön till barn

något tvång för tvåförslaget inte innebärskall understrykasDet att
näringsverksamhet organiserabedrivermakar attgemensamtsom

anställd dendenpå sådantdenna ärsätt attattett anse som avena
i det fall makarnauteslutande denFörslagets innebördandre. är att

få genomslag vidsådan ordning skall detta valsjälva väljer ävenen
väljermakarna å andra sidanbeskattningen. Om gemensamtatt

anställningsförhållandenågotnäringsverksamhetbedriva utan att
godtas skattemåssigt.mellan dem skall dettaföreligger även

beträffande fåmansföretagen och deföreskrivsPå sättsamma som
vår mening vissa belopps-handelsbolagen måste enligtfåmansägda

till maken bör sålundabegränsningar gälla. Avdrag för lönmässiga
Över-marknadsmässig.i den mån lönen bedömsmedges endast som

själv.blir därmed beskattat hos näringsidkarenskjutande belopp
föreliggerfrån den skattskyldiges sida detpåståendeEtt ettattom

regelanställningsförhållande mellan honom och hans make bör som
preliminärskatteavdrag,godtas näringsidkaren har gjortkunna om

redovisat beloppet påarbetsgivaravgifter i ordning ochbetalat in rätt
uppnåskattskyldige skall kunnakontrolluppgift. För inte denatt

beskatt-betala lönenobehöriga skattekrediter ettatt ut senaregenom
kostnadsförts i räkenskapernadet varunder ersättningenningsår än

kostnadsfördi räkenskapernaförutsättning förbör det att ensom
ibeskattningen gälla beloppetlöneutbetalning skall godtas vid att

lyftning underblivit tillgängligt förfråga har betalats ellerut samma
avseende tantiembeskattningsår jfr avdragsbegränsningen enligt SIL

i fåmansföretag.
väljerbedriver näringsverksamhetOm två makar gemensamtsom

dettadem emellan bör,fördela överskottet ävensagts,att nysssom
fördelning bör emellertidframdeles godtas. Reglerna sådanom

saknas anledningförenklas betydligt. Enligt vår meningkunna att
fallet medmellan fallet med medhjälpande make ochskilja gemen-

verksamhet i vilken tvåverksamhet. stället bör allbedriven Isamt
bedriven näringsverk-tillsammansmakar arbetat utgöra gemensamt

föreligger mellan makarnaanställningsförhållandesamhet inte ettom
gällasagda bör vidareeller fråga handelsbolag. Detär oavsettettom

emellertidarbetsinsats kanfaktiska arbetsinsats. Dennaochvars ens
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få betydelse för fördelningen verksamhetens överskott. Sålundaav
bör detta överskott fördelas mellan makarna efter vad medsom
hänsyn till vardera makens arbete och övriga insatser i verksamheten

skäligt. I huvudsak detta förslag bestämmelser-motsvararanses som
i det nuvarande femte stycket anvisningarna till 52 § KL. Vidna av

denna fördelning finns det inget hindrar makarna tillgodoförsattsom
skälig pâ kapitalränta nedlagt i verksamhetenär jfr fjärdesom
stycket anvisningarna.av

Våra förslag föranleder ändringar i 20 punkt 30 anvisningar-av
till 23 punkt 3 anvisningarna till 24 § anvisningarna tillna samtav

52 § KL.

9.2.4 Inkomst från handelsbolag m.m.

Som framgår avsnitt 9.1.3 gäller beträffande inkomst hos handels-av
bolag avdragsförbud vad lön till delägare påett sättavser samma

gäller lön enskild näringsidkare betalar till sin make.som som en
Detta avdragsförbud följer bolagets inkomst skall beskattas hosattav
de enskilda delägarna och denna inkomst liksom inkomstatt som en
delägare kan ha haft från bolaget i form avlöning skall beskattas iav

inkomstslag den egentliga bolagsinkomsten, dvs. isamma som
normalfallet näringsverksamhet.

Det ankommer inte på generellt behandla frågan detattoss om
i framtiden motiveratäven behandlaär handelsbolaget påatt sättett

civilrättsligt och på skattemässigt.sätt De oundvikligaett annat
komplikationer följer handelsbolag inte skatte-att utgörettsom ettav
subjekt vid inkomsttaxeringen det civilrättsligttrots utgöratt en
självständig juridisk med rättshandlingsförmâga fårperson egen
diskuteras i sammanhang. Vad vi föreslår beträffande lönannat
mellan makar aktualiserar dock frågan den skattemässiga be-om
handlingen lön från handelsbolag till dess delägare.ettav

Enligt vår mening saknas bärande skäl för på detta område haatt
skatterättsligt avviker frånsynsätt civilrättens.ett Ett civilrätts-som

ligt giltigt anställningsförhållande mellan handelsbolag ochett en
delägare i bolaget bör därför godtas skattemässigt.även Detta inne-
bär i sin delägare i handelsbolagtur samtidigtatt ett ären som
anställd hos bolaget skall deklarera den lön han får på grund av
denna anställning inkomst tjänst. Om delägaren dessutomsom av
enligt det bolagsavtal träffat med övrigaär delägare har tillrättsom

andel i handelsbolagets vinst bör denna andel i enlighet meden nu
gällande regler hänföras till intäkt det inkomstslag handels-av som
bolagets inkomst finnsDet dock liksom beträffande makaravser. - -
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skäl kommerpraktiskadelägareutgå frånall anledning attatt aven
för andelellerbeskattas löntagareantingenvälja att avatt ensom

bolagets inkomst.
till §anvisningarna 32 KLpunkt 9innebärVåra förslag att av

KL.ändringar i 53 § 2föranlederochupphävs även mom.
utgår till sådanför utfört arbeteersättningdet gällerNär som

eller barn tillmakehandelsbolagfåmansägtdelägare i ärett som
anvisningarna till 32 §följer punkt 13i bolagetföretagsledare avav

huvudregel gällerSombegränsningar.beloppsmässigavissaKL att
godtas vid beskatt-marknadsmässig förmåsteersättningen attvara

för-beloppsmässigadenbestämmelse endastningen. Denna avser
vilket inkomst-inte fråganinkomst ochhandelsbolagetsdelningen av

enskilda delägaren. Häravhänföras till hos denskallinkomstenslag
tillsådan ersättningblir tillämpligbestämmelsenföljer ävenatt

vårt förslag skallenligthandelsbolagdelägare inämnda ett somnyss
be-Motsvarandehostjänstinkomstbeskattas mottagaren.avsom

handels-fåmansägtövriga delägare ibeträffandesaknasgränsning ett
tillanvisningarnatillägg i punkt 13föreslår därförVibolag. ett av

för lön ellerslås fast avdraggenerelltdär det32 § KL att annan
handelsbolagfåmansägttill delägare iutfört arbeteersättning för ett

marknadsmässigtersättningenden månmedges iendast motsvarar
vederlag.

obehöriga skatte-uppnåskattskyldiga skall kunnadeinteFör att
beskattningsår detlönbetala änkrediter ettutatt senaregenom

kostnadsförts ibeskattningen,med verkan vidersättningen,varunder
kostnadsförd löneut-räkenskapernavi iföreslårräkenskaperna att en

frågabeloppet ibeskattningen endastvidskall godtasbetalning om
under be-lyftningblivit tillgängligt förellerhar betalats ut samma

tantiem iavseendeenligt SILjfr avdragsbegränsningenskattningsår
Även punkt 13in ibegränsning bördennafåmansföretag. tas av

anvisningarna till 32 § KL.
någonhandelsbolaget intefråntill skillnadenkelt bolagEtt är
iklädarättigheter ellerinte förvärvadvs. bolaget kanjuridisk person,
andrainför domstolar ochheller föraoch inte talansig skyldigheter
bolagoch enklahandelsbolag§ lagenmyndigheter, kap. 41 om

anställdaha någrabolag inte kanföljer enkeltHBL. Härav att ett
ochträffas bolagsmännensanställningsavtaleventuella vägnarutan

mellan bolagsmännenhar avtalatsbolagets. Om ingetinte på annat
slutitbolagsmanendast denenligt § HBLgäller därvid 5 att som

hardeltagit i avtaletflera bolagsmänbunden det. Haravtalet blir av
till medkontrahenteni förhållanderespektive skyldighetlikade rätt

utfästs.för vad harsolidarisktoch somsvarar
enligt vårdetbolagets konstruktiondet enklaPå grund är me-av
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ning uteslutet för bolagsman samtidigt anställd hos bola-atten vara
Samma måste förhållandet beträffande enskilda redare iget. ettvara

partrederi. Ett sådant rederi inte heller någon juridiskär ochperson
har ställning redare kan inte samtidigten person som som vara

anställd hos övriga redare i denna deras egenskap. För båda fallen
måste gälla i fråga antingen bolagsman/redare iatt ärpersonen
bolaget/partrederiet eller anställd hos eller flera bolags-en av
männen/redarna.

Oavsett delägare iär enkelt bolagatt ettom en person anse som
eller redare i partrederi eller han är anställd hosett attom anse som
övriga bolagsman respektive redare kan det enligt vår mening i vissa
fall befogat med någon form beloppsmässig begränsning vadvara av
gäller fördelningen bolagets respektive rederiets inkomst. Dettaav
intresse sig främst gällande i fallgör de inkomstfördelningen sker
mellan familjemedlemmar. Vårt förslag till ändring punkt 30av av
anvisningarna till 23 § KL varigenom avdragsrätten beträffande lön-
till den skattskyldiges make och barn begränsas till marknadsmässig
ersättning de föreslagna reglerna i anvisningarna till 52 §samt KL-

innebärande inkomst näringsverksamhet bedrivs tvåatt av som av-
makar skall fördelas efter och arbetsinsatsgemensamt vars ens -

denna bakgrund tillräckligt väl tillgodose intressetmotsynes attav
kunna ingripa från skattesynpunkt oacceptabel inkomstför-mot en
delning i enkla bolagäven och partrederier. De nämnda reglernanu

i huvudsak bestämmelserna i punkt 13 anvisningarnamotsvarar av
till 32 § fördelning inkomst hos fåmansägt handelsbolag.ettom av

tidigareDet förda beträffande möjligheterna medresonemanget att
skattemässig verkan godkänna anställningsförhållanden mellan en
delägare i handelsbolag eller enkelt bolag respektive redare iett en

partrederi å sidan och bolaget respektive rederiet åett andraena
sidan väcker frågan enskild näringsidkare skulle kunna fåom en
skattemässigt avdrag för sin lön. Eftersom enskild närings-egen en
verksamhet i likhet med enkelt bolag eller partrederi inteett utgör en
juridisk kan det emellertid aldrig förekomma civilrättsligtperson ett
giltigt anställningsförhållande mellan näringsverksamheten sådansom
och näringsidkaren. Som påpekats tidigare vi skatterättenattanser
bör följa civilrätten vad gäller fördelningen inkomster mellan t.ex.av
makar och delägare i handelsbolag och enkla bolag. Det saknas skäl
till bedömning vad gäller enskilda näringsidkares ersättning förannan
utfört arbete i verksamheten. På grund härav föreslås inte någon
ändring beträffande avdragsförbudet i 20 § KL avseende värdet av
den arbetsinsats utförs den skattskyldige själv.som av

Motsvarande vi enligt det tidigaresynsätt redovisade harsom
anlagt beskattningen intäkter i form ersättning för utförtav av
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ersättningpå sådananläggashandelsbolag kani ävenarbete somett
enkelt bolaghandelsbolag,kapital iavkastning på ettettsatsatavser

rörelsekapitaltillskjuterendastpartrederi. delägareEneller i ett som
i sådantverksamheten skullei driftenalls deltarövrigt intei avmen

stället förkapital iersättning inkomsterhållenfall redovisa avsom
betydelse förnäringsverksamhet. Avinkomstfalletär avsom nu

förhållandetdock detfrågadenna är systemetbedömningen attav
dela inkomstsyftehar tillenligt RFLräntefördelningmed att upp av

enkelthandelsbolag,i formbedrivsnäringsverksamhet t.ex.avsom
kapital ochavkastningdelpartrederi ibolag eller ensom avseren

räntefördelning in-medarbetsersättning. Systemetdel som avser
vid 1995första gångentillämpadesochâr 1993fördes så sent som

förinte inomtidigareligger,taxering. Detårs antytts, ramensom
avstårbakgrunddennabl.a.Motdettavårt arbete över system.att se

avkastningenbeskattningavseendenågot förslagläggavi från att av
kapitalinsats.på delägares



3531996:157SOU

bildRättvisande10

fjärde bolagsdirektivEG:s10.1

Bakgrund10.1.1

ärsbokslutet, dvs.fjärde bolagsdirektivet skallartikel 2.3 i detEnligt
rättvisanderesultaträkningen ochbalansräkningen, noterna, enge

resul-ekonomiska ställning ochbolagets tillgångar, skulder,bild av
tilli direktivet inte räckertillämpningen bestämmelsernaNärtat. av

ytterligare upplysningar lärrmas,rättvisande bild skallför att ge en
direk-föreskrift iundantagsvis tillämpningenartikel 2.4. Om av en

bild skallskyldigheten rättvisandeoförenlig medtivet är att ge en
från denartikels.k. overriding-regeln i 2.5enligt den görasavsteg

bild Varje sådantså rättvisande kanföreskriften avstegatt ges.en
skälen föri med upplysningenligt artikeln anmärkasskall not omen

tillgång-bolagetsinverkan detta kan haoch denavsteget om som
fårresultat. Medlemsstaternaekonomiska ställning ochskulder,ar,

får föreskrivakan ske ochartikel bestämmaenligt när avstegsamma
regel inne-behövs. Vad sistnämndaundantagsbestämmelserde som

vidareklart avsnitt lO.l.2.inte helt sebär är
i bolagsdirektiv finns bestäm-16.3-16.5 EG:s sjundeartiklarnaI

fjärde direktivet.motsvarande artiklarna 2.3-2.5 i detmelser
EG-kom-direktivet publiceradesförsta till det fjärdeEtt utkast av

ärsboksluteti detta utkast skulleår Enligt artikel 2missionen 1971.
of regular andprinciplesi enlighet med theupprättas proper

accurately"reflectärsbokslutetaccounting och vidare skulle asas
ochekonomiska ställningskulder,possible" bolagets tillgångar,

resultat.
dåvarande EG in-iStorbritannien år 1973 blivit medlemSedan

direktivarbetet. Iand fair view itroducerades begreppet "true ett
artikel 2 kravår 1974 innehöllandra utkast publicerades ettsom

tillgång-and fair view" bolagetsskulleärsbokslutet a trueatt avge
skullekrav årsbokslutetVidare infördesskulder attettetc.ar,

föreskrifter samtidigt kravetmed direktivetsi enlighetupprättas som
accounting" skulle tilläm-of regular andprinciplespå theatt proper

hur eventuella kon-behandlade inte fråganbort. Utkastettogspas
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flikter å sidan kravetmellan på ârbokslutet skulle "aatt trueena ge
fair och å andra sidan följaand view skyldigheten direktivetsatt

föreskrifter skulle lösas. harDetta tolkats på det tillämp-sättet att en
föreskrifterning direktivets automatiskt ansågs leda till bolagetattav

and fair view och kravet på and fair view"a "a iatttrue truegav
huvudsak hade betydelse i redovisningsfrågor inte regleradesom var
i och för bedömningen tilläggsinfonnationdirektivet vilkenav som
eventuellt måste länmas. Denna tolkning den gällde ochvar som
alltjämt gäller i exempelvis Tyskland. kunde länderDäremot som
Storbritannien inte sådan tolkning. Enligt den brittiskaacceptera en

and fairuppfattningen "a view den allt överordnadeär true annat
all redovisningmålsättningen med vilket innebär det under sär-att

skilda omständigheter kan bli nödvändigt avvika från andra före-att
fairskrifter för "a and view. brittiska uppfattningDennaatt truege

kom till uttryck i den slutliga utformningen artikel i det fjärde2av
direktivet år 1978.antogssom

tolkningen tillämpningen10.1.2 Närmare ochom av
artikel 2.5

Inledning

Samtliga medlemsstater har i den nationellaEU:s rättsordningen
infört krav på årsbokslutet skall rättvisande bild ellerett att ge en
motsvarande bolagets ställning och resultat. Overriding-regeln iav
artikel vidare införts i samtliga medlemssländer2.5 har Tysk-utom
land, Portugal, Finland och Sverige.

följd åtagandenSom Norges enligt EES-avtalet presenteradesen av
hösten 1995 norskt förslag till lagstiftningsåtgärder med anledningett

EG:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv. uttryckligtNågot krav påav
redovisningen skall rättvisande bild "pâlitelig bildeatt ge en

föreslås inte bli infört i lagen, vidare nedan. Inte hellerse over-
riding-regeln förslâs bli införd i lagstiftningen.

Bestämmelsen i artikel 2.5 sista meningen, vari medlems-sägs att
får föreskriva kan ske från direktivets reglernärstaterna avsteg samt

föreskriva de undantagsregler behövs, enligt uppgifthar till-som
Italien.kommit initiativpå Bestämmelsen har inte utnyttjatsav av

någon medlemsstat, dvs. ingen medlemsstat har införtsom over-
riding-regeln har samtidigt föreskrivit fården eller skall tilläm-när

pas.

Per Thorell i Balans 11/95 37.s.



Rättvisande bild 3551996:157SOU

Kontaktkommitténsz Hulle har iKarelordförande ett upp-parvan
2.53.artikeltolkningenangåendesin uppfattningredovisat avsatser

meningartikelns sistabestämmelsen iinnebär inteHulleEnligt van
fåroverriding-regelnåberopandeundermedlemsstaternaatt av --

regler.direktivetsfrånredovisningsföreskrifter avvikerinföra som
be-i syfteutnyttjasHulle enbartenligtkanBestämmelsen attvan

overriding-användaenskilda företagförmöjligheterna attgränsa
såmöjligheter sägaför utöka dessainteregeln och att attatt genom

praxis.normalt vedertagenelleroverriding-regeln till lagupphöja
direktivetmedförenligtinte hellerHulleenligt attkanDet varavan

overriding-regelnstödmednomgivningsorgannationelltett av --
giltighetgenerellmedredovisningsrekommendationerutfärdar som

sådantpålagstiftningen sättnationellafrån den attavviker ett en
förbjuds.i praktikenenligt lagentillåtenredovisningsmetod ärsom

Danmark

danskdirektivet ifjärde rättdetgenomförandetmedsambandI av
ochregnskabsskik"godbegreppetfrågan bådeaktualiserades om

årsredovis-danskaingå i denskulleretvisende billede"begreppet
kravetinföraendaststannade förLagstiftarenningslagen. att

iolämpligtansåg deteftersombillede" i lagen att"retvisende man
vilkabeskrevsidoordnade begreppprincipha två ilag somsamma

skulletvekanmed risk föruppfyllaskulleredovisningenkrav att
räckvidd. Denskillnader i begreppenseventuellauppståkunna om

skillnadermarginellaförelågdet endastansåglagstiftarendanska att
de två begreppen.mellan

Finland

tvåanvänds begreppredovisningslagstiftningen motsva-finskaI den
§ i denbild. Enligt 3rättvisandeochredovisningssedgodrande

"godbokföringsskyldige iakttaskall denbokföringslagenfinska
skallbokslutet9 §lagensframgårVidare attbokföringssed". geav

och resul-ställningföretagetsuppgiftertillräckligaoch"riktiga om
ñärdedetview" ifairand"truesistnämnda begrepp motsvarartat.

tillförarbetenaenligtskallbokföringssed""Godbolagsdirektivet.

direktivet.sjundei det23e artikel 47ochdirektivetfjärdeartikel 52 i det
European"A3True truefair:andand about commentarytrue onuntrue a

andff och "True991993Accounting Reviewfair view Europeanand s.
RechenschaftslegungSonderdruckRicktlinieim Sinne der 4.fair view" aus

1995.im Wandel
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den lagändring varigenom kravet riktiga och tillräckliga upp-
lagengifter" infördes i den högsta ledande principses som som

binder den bokföringsskyldige. En tillämpning "god bokförings-av
sed" leda till bokföringen ioch synnerhet bokslutetattanses ger
"riktiga och tillräckliga uppgifter företagets ställning och resul-om
tat.

Norge

I Norge presenterades i oktober 1995 förslag till lagstiftningsåtgärder
med anledning fjärdeEG:s och sjunde bolagsdirektiv NOUav
1995:30. Förslaget innehåller inte något krav redovisningenatt
skall rättvisande bild på "pâlitelignorska bilde". ställetIge en
föreslås i utredningen kravet redovisningen skallatt att ge en
pålitelig bilde" bör implementeras i norsk lagstiftning ettgenom
bibehållande kravet "god regnskapsskikk". Utredningen anförav
till för förslagstöd sitt följande förkortningarnas. 50 ochTFV
GRS står för fair"true and view" respektive god" regnskapsskikk:

"Analysen ulike lands implementering TFV viser det ikkeattav av
finnes europeisk TFV-begrep, samlig nasjonalenoe men en av
TFV-begreper. Siden TFV dynamisk begrep knyttet tileter- - -
utvikling i praksis ikke uavhengig kvalitetskrav, detetog er
regnskapsfaglige innholdet bestemt praksis i det enkelte land.av

På grunnlag det föreligger samlig nasjonale TFV-atav en av
begreper begrepene knyttet til utvikling i praksis, detatog er er

utvalgets oppfatning frihet til å implementere norsketter en en
variant TFV-begrepet både med hensyn til ordlydav og
regnskapsfaglig innhold. Hva angår det regnskapsfaglige innholdet,
har foranutvalget konkludert med substansen i det opprinneligeat
britiske TFV-begrepet har sterke likhetstrekk med GRS-begrepet,
selv det i utgangspunktet forskellig i form. Ved den britiskeom er
implementeringen direktivene forskjellen blitt enda mindre.av er
Regnskapsfaglig direktivene ikke til hinder for GRS-begrepetatter
kan beholdes. Hva angår ordlyden, utvalget ingen fagligeser grun-

til ä med felles nordisk tilpasning formi "etner vzere en av
rettvisende bilde". föreliggerDet ingen nordisk rettsenhetuansett
på regnskapsrettens omrâde. Utvalget vil anbefale Norge im-at
plementerer kravet årsregnskapet skal åTFV ved be-at etom
holde kravet utarbeidelse i med GRS."om samsvar

Regeringens proposition 1992 rd RP 16.111 s.-
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Tyskland

tatsächlichenlagstiftningen krav på "ein denTyskland uppställerI ett
fak-entsprechendes Bild" bild deVerhältnissen en motsvararsom

på "ordnungsmässigertiska förhållandena vid sidan kravettav
förefaller emellertidBuchfüring". tyskI rätt att enman presumera

föreskrifter alltid leder tillredovisning i enlighet med lagens en
därför främst denbild. tysk redovisning får begreppeträttvisande För

måste länma tilläggs-företag i det enskilda falletbetydelsen att ett
omtvistat be-årsredovisningen. däremotupplysningar i Det är om

fylla lagregler.användas för tolka ellerkan utgreppet att

Storbritannien

view" ofta användasStorbritannien begreppet true and fairI synes
redovisningsrekommendationer. Itolka eller fylla lag ochför att ut

också användas försärskilda fall kan kravet på rättvisande bild att
föreskrivnade i Companies 1989 bestämmelserna. Enåsidosätta Act

möjlighet till från lagens bestämmelser har,sådan nämntsavsteg som
fjärde direktivet.föregående, stöd i artikel 2.5 i det Dennai det

från vidare kunnamöjlighet till lagens bestämmelseravsteg anses
redovisningsrekommendationerutnyttjas vid utarbetandet generellaav

innehåll inte i samtliga hänseendenså dessa överens-att ettges som
med lagstiftningen. Tillämpningen "a and fair view"stämmer trueav

intespegla principiellt innebär redovisningensynsättsägs attett som
formell avspeglafår alltför legalistisk och skall vadutan somvara

verkligen i ekonomisk mening har hänt i bolaget.
Companies 1989Storbritannien måste bolag omfattas ActI som av

i enlighet med gällandei årsredovisningen denna upprättatsange om
från Standards Boardredovisningsrekommendationer Accounting

från sådana rekommendationerASB liksom eventuella avvikelser
skyldig påpekaavsnitt 3.1.6. Om så inte sker revisornse är att

innebär denna ordningdetta i revisionsberättelsen. Sammantaget att
för redovisningdet föreligger stark presumtion att upp-en somen

fråni enlighet med lag och rekommendationer ASBrättats ger en
den brittiskarättvisande bild företagets ställning och resultat. Iav

uttryckdoktrinen har också uttalats rekommendationeratt som ger
för allmänt accepterade redovisningsprinciper och utsom ges av

prövningenauktoritativa tillmäts högt bevisvärde vidett avorgan
frågan företags rättvisande bild dessredovisningettom ger en av
ställning och resultat.
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EuropéensFédération Comptablesdes Experts

År genomfördes Fédération des Experts Comptables Euro-1992 av
overriding-regelns tillämp-undersökning beträffandepéens FEE en

frånUndersökningen omfattade årsredovisningarning i praktiken.
noterade och onoterade, och sammanlagt tio341 företag, både av-

lagstiftning kunde de företagvikelser från nationell konstateras. Av
från Danmark, två frånutnyttjat overriding-regeln kom tresom

Luxemburg från vardera Irland,vardera Frankrike och samt ett
Storbritannien. Endast sju företag lämnade någon moti-Belgien och

vering till avvikelsen.
i något förkortat skick hämtad från FEE:s under-Följande tabell är
omfattar endast de sju företag motiveradesökning. Tabellen som

avvikelsen.

Land Status Avvikelse

Goodwill skrevs tio år i stället förBelgien Onoterat av
fem år.

Avvikelse beträffande resultaträkningensDamnark Noterat
uppställningsform.
lntäktsföring valutakursvinsterFrankrike Onoterat vidav
omräkning fordringar och skulder iav
utländsk valuta. Redovisningsmetoden
ansågs bryta artikel endast31.1mot c aa
konstaterade intäkter får redovisas i
resultaträkningen.
Avvikelse beträffande balansräkningensFrankrike Noterat
uppställningsform.

Irland Noterat Anläggningsfastigheter "investment
properties löpande omvärderadessom
blev inte föremål för avskrivning.

Luxemburg Onoterat Avvikelse beträffande balansräkningens
uppställningsform.

Storbritannien Onoterat Successiv vinstavräkning tillämpades på
pågående arbeten.

Sammanfattande synpunkter

finns spännvidd uppfattningarnaDet i innebörden i destoren om
utländska motsvarigheterna till Framförbegreppet rättvisande bild".
allt bör det begreppet vissai länder särskilt i Stor-noteras att -
britannien motivera såväl individuellakunna generellaanses som-

frånavvikelser lag, medan begreppet i Tyskland torde ha störstt.ex.
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betydelse i fråga behovet tilläggsinforrnation i enskildadetom av
fallet. Det därför knappast möjligt klarlägga EG-denär närmareatt
rättsliga innebörden begreppet. I sammanhanget bör påpekas attav
uppgiften slutligt tolka begreppet utifrån EG-perspektiv inteatt ett
ankommer på nationell lagstiftning och praxis på EG-domstolen.utan

Det skall vidare den brittiska tolkningen kravet pånoteras att av
rättvisande bild nämligen det kan motivera generella frånatt avsteg-
lagens bestämmelser utfärdande redovisningsrekommenda-genom av
tioner har ifrågasatts EG-kommissionens Kontaktkommitté.av-

kommittén5Enligt skall nämligen artikel tolkas så kan2.5 att avsteg
enbart med hänsyn till förhållandena i enskilt Arti-bolag.göras ett

keln medger, inte generella från lagen för allaavstegmenar man,
företag eller speciell kategori företag.en av

Årsredovisningslagen10.2

Artiklarna 2.3 och 2.4 i det fjärde direktivet införtshar i årsredovis-
ÅRL.ningslagen Enligt 2 kap. 3 första stycket skall balans-§
resultaträkningenräkningen, och rättvisande bildnoterna ge en av

bolagets ställning och resultat. Vidare måste företaget lämna sådana
tilläggsupplysningar behövs för uppnå rättvisande bild.attsom en

har inte overriding-regeln i artikel 2.5 införts.Däremot
ÅRLförarbetenaI till 1995/96:10 Del 10 ffprop. 2 konstate-s.

direktivet artikel 2.5 medlemsstaterna möjlighetatt attgenomras ger
föreskriva företagen under vissa förshållanden skall göraatt avsteg

direktivets föreskrifter.från Huruvida det föreligger skyldig-även en
för införahet medlemsstaterna sådan föreskrift däremot inteäratt en

alldeles säkert. Direktivet talar visserligen "skall"att avstegom
Samtidigt medger direktivet emellertid medlemsstaternagöras. att

får bestämma kan ske föreskriva de undantags-när avsteg samt
regler behövs. Enligt regeringens uppfattning innebär dennasom
sistnämnda bestämmelse medlemsstaterna inte skyldigaäratt att
föreskriva sådana skall eller får Mot den redo-göras.att avsteg nu
visade bakgrunden torde rimlig tolkning artikel 2.5 atten av vara
den medlemsstaterna enbart möjlighet föreskrivaatt avstegger en om
från direktivets föreskrifter, generellt eller på begränsade områden.

5The Accounting Harmonization in the Communities,European 2.s.
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10.3 tilläggsdirektiv dir. 1995:121Våra

ÅRLanförts innehåller inte någon overriding-regel. SomSom nyss
för ställningstagande åberopas i förarbetena till lagenstöd detta att

fjärde direktivet inte uppfatta tvingandeartikel 2.5 i det är att som
förarbetena ansågsför medlemsstaterna. Enligt vad uttalas i detsom

någon form overriding-regel på sikt kundedock inte uteslutet att av
ÅRL.införas i Frågan behövde emellertid utredaskomma att

tilläggsdirektivytterligare. Med anledning detta fick vi genomav
utreda detdir. 1995:121 den september 1995 i uppdrag om7 att

fråninföras och skyldighet avvika i lag intagnabör rätt atten en
för uppnåredovisningsföreskrifter det nödvändigtnär är att en

rättvisande bild företagets ställning och resultat".av
tilläggsdirektiven anförs antal frågor måste besvaras innanI att ett

införasslutlig ställning till overriding-regel bör i svensktas om en
lagstiftning. gäller vilka risker för missbruk sådanDetta t.ex. som en

upphov till och hur sådana missbruk kan förebyggas.regel kan ge
fåAndra frågor de konsekvenser overriding-regel kan förrör som en

kapitaltäckningsreglerlagstiftning, utdelningsregler, ocht.ex.annan
skatteregler.

överväganden10.4 och förslag

det gäller frågan Sveriges anpassning till EG:s redovisnings-När om
regler framför allt artikel 2 i det fjärde direktivet det viktigtär--

skilja mellan å sidan det bör eller måste införas kravatt ettena om
redovisningen skall rättvisande bild företagetsatt ge en av

ställning och resultat och å andra sidan det bör införasom en
möjlighet eller skyldighet i vissa särpräglade situationer avvikaatt
från lagens regler.

rättvisande bild10.4.1 Kravet

Enligt våra ursprungliga direktiv det vår uppgift göraär att en
den svenska redovisningslagstiftningen. detta arbeteIöversyn av

ÅRLingår enskilda bestämmelser i lagenompröva trots attatt
nyligen antagits riksdagen. sådan i vissa fallAtt översyn ärav en

följer förnödvändig övrigt vårt förslag inordna samtligaattav
ÅRL:sföretagsformer under tillämpningsområde vidare författ-se

ÅRL.ningskommentaren förslagettill till lag ändring iom
Två funnit särskiltde bestämmelser anledning att taav som upp

till föreskrifternabehandling i 2 kap. 2 § och 3 § första stycketär
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delsskall tillämpas,redovisningsseddels godinnebär attattsom
rättvisan-skallresultaträkningen ochbalansräkningen, noterna ge en

resultat. Vi harställning och övervägtföretagetsde bild att ut-av
iinte hamnalagstiftningen. Förkravsistnämndamönstra attur

de åtagandendänned brytakrav ochmed direktivetskonflikt mot
förslag grundamåste sådantEUSverige har gjort gentemot ettsom

bild uppfyllträttvisandekravet påuppfattningen ärsig att om
förutsättningUnder dennaredovisningssed.tillämpar godföretaget

genomförs i denrättvisande bildkrav pådirektivetskan det sägas att
godupprätthållande kravetlagstiftningensvenska ett avgenom

redovisningssed rättvisanderedovisningsmetod inteEn ger ensom
med dettaEG-rätten, kaninnehållet ibestämd bakgrundbild, mot av

metodenredovisningssedgod äveninte utgörasynsätt omanses
Sverige.förekommande iallmäntskulle vara

föregående styckeiför sådan lösningtalarVad antyttssomensom
något"rättvisande bildbegreppetEG-rättsliga ärdels detär att

sub-förefaller saknafall ytligtidiffust och det attvart settatt --
redovisnings-"godbåda begreppenanvändandedels att ettstans, av

praktiskamedföra problem i denbild" kan"rättvisandesed" och
begreppetpåpekasförtjänar emellertidtillämpningen. Det attatt

svensk redovisningsnorrn-liknande förekom ibild eller"rättvisande
ÅRL:s tillkomst7.föregivning även

bild" vidare"rättvisandeslopa begreppet ärförEtt attargument att
redovisningssed"goddetta begrepp ochskillnader mellaneventuella

och Norgebåde Finlandpraktisk betydelse. Itorde ha någonsällan
tillämpning goddragit slutsatsenha denförefaller att avenman

rättvisandeleder tillmotsvarande alltidredovisningssed eller en
imöjligen skönjas Dan-kanavvikande uppfattningnågotbild. En
mellanskillnadernauppenbarligenuppfattardärmark även manmen

marginella.begreppen ytterstsom
kap. §med 6 1jämförelseocksåsammanhanget kan görasI en

ÅRL skallförvaltningsberättelsenvaristycketandra 1 sägs att som-
skall innehållabl.a.redovisningssedenlighet med godiupprättas -

för bedömningenviktigaförhållandenupplysningar vissa ärsomom
fanns ibestämmelseliknandeoch resultat. Enbolagets ställningav

"viktiga för bedöm-Uttryckssättetförsta stycket ABL.kap. 9 §11
medvissa likheterresultat" företerställning ochningen bolagetsav
.ochoch resultat"ställning"rättvisande bild bolagetsuttrycket av

°Jfr vad Norgesägssom om ovan.
7Se § försäkrings-och kap. 1bankrörelselagen BRL 11kap. §4 lt.ex.

januari 1996.upphävda den 1båda bestämmelsernarörelselagen FRL; per
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falltorde i ha syfte det uttrycket.vart samma som senare
Vad talar bestämmelsen rättvisande bildutmönstramot attsom om

såsom självständigt krav redovisningens utformning för detärett
ÅRLförsta regering och riksdag i och med införandet tagitatt av

ställning till behovet dylikt krav i svensk redovisningslagstift-ettav
ning. innan börjatAtt lagen har tillämpas fullt vilket sker förstut,
fr.o.m. den januari 1997, föreslå1 lagen ändras på punktatt en som
kan uppfattas principiellt viktig kan skapa oklarhet ochsom ge upp-
hov till kritik.

ÅRLmåsteHänsyn också till mängd bestämmelser itas att en -
vilka har sin grund i de fjärde och sjunde direktiven uttryckligen-
hänvisar till kravet på rättvisande bild. svårtDet överblickaär att
vilka konsekvenser utmönstrande detta krav skulle fâ iettsom av

ÅRLsådana fall. Helt klart emellertid samtliga bestämmelser iär att
uttryckligen hänvisar till kravet på rättvisande bild skulle behövasom

omarbetas. sådanEn omarbetning måste ske sådant sättett att
direktivets krav på rättvisande bild i framtiden tillgodoses.även

ÅRLDet högst osäkert sådana förändringar iär iantyttsom som
det föregående skulle kunna börja tillämpas redan den l januariper
1997. Med sannolikhet skulle sådan reform kunna börja gällastor en
först sedan det tidigare varit i kraft några år. Ettsystemet system-
skifte detta slag inger naturligt betänkligheter.av nog

För det andra kan det inte uteslutas begreppen rättvisandeatt
bild" och "god redovisningssed undantagsfalli kan ha olika inne-
börd. Av betydelse därvid god redovisningssed nationellär äratt en
svensk eller möjligen samnordisk standard för redovisning medan
rättvisande bild internationell europeisk standard. Under-är en
strykas bör påkravet rättvisande bild del EG-rättenäven äratt en av

innebörd bestäms EG-domstolens avgöranden.ytterstvars av
Kravet rättvisande bild har vidare införts i samtliga medlemslän-

ders lagstiftning och kan därmed den minstasägas utgöra gemensam-
för redovisningens utformning inom EU. intenämnaren Det ärma

otänkbart sådan sikt kan underlättanämnareatt en gemensam
harrnoniseringen på redovisningsområdet inom och bidraEU till en
positiv utveckling redovisningsstandarden bland europeiska före-av
tag.

Ytterligare aspekt måste beaktas iblanddetär görsatten som
gällande god redovisningssed bestäms på bredare basis t.ex.att en
branschvis kravet på rättvisande bild sikte på förhållande-än tarsom

i det företaget.enskilda kanDet denna skillnad framförantas attna
allt har betydelse det gäller behovet tilläggsupplysningarnär jfr 2av

ÅRL. Ävenkap. 3 § första stycket företag sinupprättarettom
redovisning på med god redovisningssedsätt överensstämmerett som
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uttalan-rekommendationer ochuttryck itillsåsom denna kommer-
RedovisningsrâdetochBokföringsnänmden BFNfrånden t.ex. -

inteinträffa redovisningengångmöjligen någonkan det att ger en
lämnastilläggsupplysningar rätt-ytterligarerättvisande bild utan att

hävdas det iVisserligen kan detbildfullständig bild.visande ettatt
speci-för just detredovisningssedverket godfall i självasådant är

tilläggsupplysningar dettaytterligarelämnaföretagetella utan attatt
dockskull kan dettydlighetensi lagen. Försärskilt behöver anges

ÅRL tilläggsupplys-innehåller generellt kravlämpligt ettattvara
redo-övrigt eller godframgår lagen ivadningar utöver avavsom

skallredovisningenkopplas tilldetta kravvisningssed och attatt ge
betydelse i detenskilda fallet.bild i det Avrättvisande samman-en

fundamentaltilläggsupplysningarockså kravet på ärhanget är att av
komple-sjunde direktivetsåväl det fjärde detbetydelse i somsom

bild.rättvisandetill kravetment

Overriding-regeln10.4.2

bör inne-redovisningslagstiftningsvenskkonstateratsSedan det att
resultaträkningenbalansräkningen,uttryckligt krav påhålla attett

ställning ochbild företagetsskall rättvisandeoch noterna avge en
möjlighet ellerdet bör införassig fråganinställerresultat enom

avvika från lagenssärpräglade situationeri vissaskyldighet att
bestämmelser.

ÅRL denutformningen gjortriksdag har vidRegering och av
välskyldighet,inte har någonbedömningen Sverigeatt men en
avsnittoverriding-regelform seinföra någonmöjlighet, att av

bestämmelsen ifrämstbedömning grundar sig10.2. Denna
direktivet inte funnitVi hari det fjärdeartikel 2.5 sista meningen

därefterfrågaställningstagande. Denfrängå dettaanledning att som
fått uppdragtilläggsdirektiv ivi våraochuppkommer som genom-

ellerändå införasdet bör rättutreda ärnärmareatt en enom-
bestämmelser,avvika från lagensvissa situationerskyldighet iatt

lagens före-tillämpning på samtligagenerellt dvs. medantingen -
begränsade områden. Ennågot eller någraskrifter eller inom-

företagskulle kunna innebärabegränsad overriding-regel ettattt.ex.
omsättningstillgångar påsituationer värderai vissa rätt annatattges

jfr §lägsta värdets princip 14bestämmelserenligt lagenssätt än om
ÅRL:s övrigtregler ibokföringslagen /BFL/fjärde stycket attmen

skall följas.

Jfr i det sjunde direktivet.artikel 16.5 sista meningen
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bestämmelse innebär skyldighet frånEn avvika lagensattsom en
bestämmelser framstår alltför ingripande och torde dessutomsom
medföra avsevärda tillämpningssvårigheter. Vad torde fram-sagtsnu
för allt för små medelstora företag.gälla och Hur skall litet före-ett

med begränsade och kanske ringa kunskaper i redovis-tag resurser
ningsfrågor kunna bedöma motiverat Vilka problemnär ärett avsteg
kan avvikelseskyldighet vidare medföra i beskattnings- och ut-en
delningssammanhang Skall företag sin deklarationupprättarett som
i enlighet med gällande skatte- och redovisningslagstiftning behöva
riskera deklarationen underkänns motiveringenmedatt att avsteg

ÅRL:shade bort ske från bestämmelser Skall utdelningsbeslutett
ÅRL:sbaseras årsredovisning upprättad i enlighet medsom en

redovisningssedregler och god kunna klandras den grunden att
bolaget hade bort avvika från någon lagregel betydelseAv i det här
sammanhanget föreslagna tillsynsfunktionenden hosär även av oss

innebär föreläggaBFN nämnden möjlighet företagatt att ettsom ges
sinändra redovisning denna befmns stå i strid med gällandeatt om

redovisningslagstiftning. Skall sådant föreläggande kunna utfärdasett
ÅRL:sföretagetden grunden hade bort avvika från regleratt

frågeställningarNu angivna visar avvikelseskyldighet innebäratt en
risker från rättssäkerhetssynpunkt. Enligt vår mening bör företagett
kunna lita på årsredovisning upprättad i enlighet medäratt en som
redovisningslagstiftningens värderings- och periodiseringsföreskrifter
och med tillämpning god redovisningssed inte skall bli ifrågasatt iav
olika sammanhang. Företaget skall inte behöva riskera ådra sigatt
skadeståndsskyldighet eller för bokföringsbrott eller att ut-ansvar

för ingripande från det allmännas sida i form höjdsättas t.ex.av
taxering föreläggandeeller rättelse på den grunden företagetattom
hade bort bryta sådana föreskrifter. Vi därför inte detmot attanser
bör införas någon skyldighet, sig generell eller inom be-ettvare

område, för företagen avvika från bestämmelser i redovis-gränsat att
ningslagstiftningen.

En regel företagen möjlighet avvika från lagensattsom ger en
bestämmelser inger naturliga skäl inte betänkligheter frånav samma
rättssäkerhetssynpunkt. sådan bestämmelse jämförasEn kan med

fjärde14 § stycket BFL tillåter omsättningstillgångaratt tassom upp
anskaffningsvärdet föreliggerdet särskilda skäl och det kanöver om
förenligt med god redovisningssed. Effekterna i olikaanses samman-

hang avvikelsemöjlighet kan också bli betydligt mindreantasav en
ingripande vad kan befaras bli fallet med avvikelseskyldig-än som en
het.

förmodasDet kan avvikelsemöjlighet främst skulle kommaatt en
utnyttjas i resultathöjande syfte grund för marknads-t.ex.att som
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tillframför allt kommadärmedochomsättningsaktiervärdering av
koncernredovisningen°. beskattningssatnmanhangIianvändning

praktiskfå någonsåledes knappastavvikelsemöjlighet störreskulle en
tillärnpnings-frånutgåfall skälfinns ibetydelse. Det attattvart

skattelag-följeri dagvadskulle bliproblemen inte änstörre avsom
utdelningssamman-redovisningssed. Igodkoppling tillstiftningens

vadbetydelsefåavvikelsemöjlighet inte änskullehang somannanen
redovis-alternativamedgerregleringföranledsnormalt somav en

ningsmetoder.
samtligaavvika frånundantagsfallmöjlighet igenerellEn att

redovisningssedvilka godinomderegler innebärlagens att ramar
från redo-med dettaFördelenbetydligt. ärutvecklas vidgas attkan

iredovisningspraxisi störreönskvärda förändringarvisningssynpunkt
ändras. Enbehöverlagengenomförasutsträckning kan attutan

påför företageninstrumentoverriding-regel ettgenerell utgör attett
beträffande vilkaredovisningsfrâgorsådanahanterasmidigt sätt en

ellerotillfredsställandereglerlagenstillämpning rentstrikt ettgerav
resultat.missvisandeav

generellanföraskanföregåendei detvad attMot sagts ensom
nogrälmade företagmöjligheter för mindreavvikelsemöjlighet öppnar

skulledettakonsekvenserVilkaredovisningen.medmanipuleraatt
innebärVadomöjliga överblicka.sigmedföra sagtskunna är att nu

redovisningsinfomia-för företagensförtroendetförriski sig atten
jämförbar-effektförtroendeminskande ärminskar. Ention attannan

Även före-försämras.redovisningarolika företagsmellanheten om
möjligtdettilläggsinfomiationerforderlig görlämnar atttagen som

fulltregler tillämpatsställning lagensresultat och utbedöma som om
awikelsemöjlighetförekomstenförmodas blottadetkan att av en

infommtionsvärde ochredovisningensbeträffandeosäkerhetskapar
ekonomiska beslut.för olikaunderlagdess värde typer avsomom

eventuellanförda tilldetSammanfattningsvis leder att over-en
måstedentillämpliggenerelltbörriding-regel inte attgöras utan

sakområden.angivnasärskilteller någratill någotbegränsas
tillbeskrivaoegentligtnågotför sigframstår i ochDet att ensom

overriding-awikelsemöjlighetbegränsadsakområdevisstett som en
tillhandahållerfall uttryckligeni sådantlagenregel eftersom en

taldärmed interedovisningsmetod och det äralternativ att ettom
föreskriftnågon vissalternativ bryteruttnyttjar dettaföretag motsom

denden månbestämmelse isådanskullei lagen. Däremot en -

respek-bolagsnivåredovisningsprinciper på°Ang. skildaanvändningen av
avsnitt l4.2.4.koncemnivå,tive se
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avviker från EG-direktivens föreskrifter overriding-regelutgöra en-
i förhållande till direktiven. Eftersom framhållitsdessa, som ovan,
inte innebär medlemsstaterna tvingade införa någonäratt att over-
riding-regel huvud i förhållande till den nationella lagstift-över taget
ningen måste sådan begränsad regel förenlig med dem.en anses

Vad Hulle enligt det tidigare anförda avsnitt 10.1.2 uttalatvan
sin uppfattning avseende tolkningen bestämmelsen i artikelsom av

2.5 sista meningen i det fjärde direktivet inte denna slut-motsäger
Hulles uttalande kan tolkas det nationell lag-sättetsats. attvan en

stiftare eller normgivare inte får införa tvingande reglerannan som
innebär från direktivens bestämmelser. Om detta möjligtavsteg vore
skulle effekten i dess konsekvens bli Hulleyttersta synes van mena-

lagstiftaren artikelmed stöd 2.5 hade möjlighet punktatt attav-
efter punkt föreskriva redovisningsregler avviker från direk-som
tiven. kan inte ha varit avsikten med artikelDetta 2.5. Av betydelse
i det sammanhanget overriding-regeln främst torde sikteär att ta

företagredovisningen i enskilt och den inte har till syfteett att att
utvidga befogenhetermedlemsstaternas normgivare.som

på vilketNär det gäller det eventuell overriding-regel börsätt en
begränsas avgörande frågan vilketden behov finnsär som av en
overriding-regel huvud Som anmärkts direktivensöver taget. tarnyss

förstakrav på rättvisande bild i hand sikte på förhållandena i ett
rättvisande bildenskilt företag. Kravet på kan däremot knappast

för samtliga företagmotivera generella eller för företag inomavsteg
bransch. framgår nonngivandespeciell Av detta att t.ex.en organ,

knappast tillåtasBFN eller Redovisningsrådet, kan utfärda rekom-
innehåller generellamendationer bestämmelser strider motsom som

föreskrifter i redovisningslagstiftningen. onekligenDetta begränsar
den overriding-regel.praktiska nyttan av en

viktig omständighetEn vid prövningen behovsfråganannan av
den undantagsregel finns intagen i 2 kap. 4 § andra styck-utgör som

ÄRL. förstaLagrummets stycke innehåller uppräkninget etten av
antal grundläggande redovisningsprinciper. Enligt andra stycket fâr
avvikelse från dessa principer det finns särskilda skäl ochgöras om
det dessutom förenligt med kraven redovisningssedgod ochär

bild. Med stöd denna förmodligenrättvisande undantagsregel kanav
redovisningsfrâgor,del de beträffande vilka generellen av en av-

vikelsemöjlighet skulle få betydelse, lösas. Som exempel kanstörst
nettoredovisning komplicerade finansiella transaktioner,nämnas av

kollektiv värdering lagertillgångar portföljvärdering aktiersamtav av

° Jfr Thorell i Balans 11/95 37.också Per s.
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någottorde inteDel 2 185. Det1995/96:10jfr somvaras.prop.
rekommendationernormgivande närma-hindrar utatt somorgan ger

de grund-avvikelse frånförutsättningarunder vilkapreciserarre
kanredovisningsprincipernaläggande göras.

förefalleroverriding-regelföljer behovetanfördadetAv att av en
medsambandförts ide diskussionerAvtämligen begränsat. som

ÅRL områdespecielltdockdärefter framträderochinförandet ettav
värde-direktivetsfjärdeföljd detdetbeträffande vilket avsom en

förventilinförs något slagsdetframstår önskvärtringsregler attsom
motverkas.redovisningssed skallgodutvecklingpositivinteatt aven

fjärdeomsättningstillgångar. Detgäller värderingenområdeDetta av
ÅRL, tillgångarsådanaföreskriverdärmedochdirektivet, även att

slagvärdets princip. För omsätt-enligt lägstavärderasskall ett av
från dennaundantaguttryckligtinnehåller lagenningstillgångar ett

räkning.förpågående arbetennämligenvärderingsprincip, annans
anskaffnings-värde överstigertillfårSådana arbeten etttas somupp
värderingskäl och sådan ärsärskildadet föreliggervärdet enom

bild".rättvisanderedovisningssed ochpå godförenlig med kraven
slagandragällandegrunderpå goda ävenkan görasDet att av

förutsättningarunder vissapågående arbetenomsättningstillgångar än
överstigervärdedettaverkligt värdetillfå ävenbör tas omupp

andrakap. 4 §undantagsregeln i 2Möjligen kananskaffningsvärdet.
orealiseradesådanaresultatföraförvisststycket attuttrymmege

lägstapåmed kraveti konfliktinte hamnavärdeökningar. För attatt
dockresultatföringsådantordeskall tillämpasprincipvärdets en

balans-isärskildredovisasvärdeökningen postförutsätta att som en
fårundantagsregelnemellertid inte säkerträkningen. Det är att

redovisningsmetodenframståroch vidarepå dettatillämpas sätt som
onaturlig.

redovis-till EG:sanpassningensammanhangetbetydelse iAv är att
fåttföretagsådanamedförtfinansiella företagningsdirektiv för att

slagvärdera vissaskyldighetvissa fallmöjlighet och i att om-av
lagen6 §Enligt 4 kap.värde.verkligtsättningstillgångar till om

ÅRKL fårvärdepappersbolagochkreditinstitutårsredovisning i
värde-omsättningstillgångarvärdepapperöverlåtbara ärsålunda som

anskaffnings-överstigervärdedettavärdeverkligt närtill ävenras
iårsredovisninglagen5 §kap.enligt 4gällerVidarevärdet. om

ÅRFL förundantagmedplaceringstillgångar,försäkringsföretag att

ÅRL fordringaromräkningsregel för"Vid särskildinnehållersidan härav en
praktikeniregel kandennatillämpningi utländsk valuta. Enoch skulder av
överstigervärdetillfordringarkortfristigaresultera i ett somtasatt upp

anskaffningsvärdet.
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koncernföretag fåraktier och andelar i och intresseföretag, värderas
till verkligt värde detta värde överstiger anskaffningsvärdet.även när

framgårparagraf placeringstillgångar för vilka livför-Av attsamma
säkringstagaren bär placeringsrisken unit-linked-bolag alltid skall
värderas till verkligt värde.

ÅRL:sEnligt vår mening innebär värderingsregler beträffande
omsättningstillgångar, med dess tillsynes ovillkorliga krav på att

förlägsta värdets princip skall tillämpas, möjligheterna god redo-att
frånvisningssed utvecklas och förbättras begränsas redovis-att ett

ningssynpunkt olyckligt finns skäl i lagstiftningen införaDetsätt. att
fallmöjlighet i vissa värdera omsättningstillgångar överatt an-en

fjärdeskaffningvärdet motsvarande den finns intagen i 14 §som
stycket Overriding-regeln i artikel 2.5 tillhandahåller in-BFL. ett

för åstadkomma detta lagstiftningen riskerarutan att attstrument att
i konflikt med direktivets tvingande värderingsregler. Vadhamna

talar för sådan värderingsregel inte står i strid med direk-attsom en
ÅRL fråntivets bestämmelser redan i dag medger lägstaär att avsteg

kortfristigavärdets princip vad gäller dels pågående arbeten, dels
fordringar i utländsk valuta. Uppenbarligen har dessa särskilda redo-
visningsregler förenliga med direktivet.ansetts

anförda särskildabakgrund det föreslår vi den värde-Mot attav
ÅRL pågåenderingsregeln i 4 kap. 10 § avseende arbeten utsträcks

samtliga omsättningstillgångar. förutsättning förtill omfatta Somatt
sådan värdering skall få tillämpas gäller därmed både detattatt en

särskilda står i överensstämmelseskall finnas skäl och metodenatt
kraven på god redovisningssed och rättvisande bild.med

omräknings-Vad föreslagits väcker frågan den särskildaomsom
för fordringar och skulder i utländsk valuta bör såvittregeln -

fordringar begränsas till andra fordringar sådanagäller än som-
omsättningstillgångar. Tillämpningsområdet för dennautgör om-

emellertid vidare det den föreslagnaräkningsregel är än som av oss
förvärderingsbestärmnelsen få eftersom kraven regelnär avsett att att

ställda. Sålunda det enligt bestämmelsenskall få tillämpas lägreär är
kurs står ii fråga tillräckligt omräkning till balansdagensatt en

överensstämmelse med god redovisningssed och kravet på rättvisande
vårt förslagbild för lägsta värdets princip skall få frångås medanatt

förutsätter det därutöver föreligger särskilda skäl. Ett slopandeatt av
särskilda redovisningsregeln för kortfristiga fordringar i utländskden

innebära minskade möjligheter värderavaluta skulle således att
anskaffningsvärdet. inte avsikten medsådana tillgångar Dettaöver är

bibehållas.förslaget vi därför denna bestämmelse böroch attanser
Eftersom kortfristiga fordringar i utländsk valutaredovisningen av

ÅRL det förmodas den föreslagnareglerats särskilt i kan att av oss
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redovisningenbetydelse förfåfrämst kommervärderingsregeln att av
såsomvärdepapperöverlåtbaraoch olika slagpågående arbeten avav

finansiella instrument.obligationer och andraaktier, typer av
kanvärderingsregelndenorealiserade vinsterDe genom nyasom
förbli föremålbör inteföretagens räkenskaperredovisas ikomma att

tillåtet värderainnebär det börVadbeskattning. attattsagts varanu
vid in-principlägsta värdetsi enlighet medomsättningstillgångar

ihögre värdetagits tilltillgångarnakomsttaxeringen även uppom
orealiserad värdeupp-dock tilläggasskallräkenskaperna. Det att en

ersättningeller liknandefall kani vissa räntagång att anse somvara
vid be-sådan inkomstbehandlasså fall börden ioch att ensom

nollkupongsobliga-s.k.beträffandefalletskattningen. Detta är t.ex.
förutsesobligation kansådanvärdestegring påtioner. Den somen

skatte-bokföringsmässigtsåvälförvärvstidpunkten betraktasvid som
upplupenredovisasOavsettmässigt räntanränta. som enomsom en

beskattningvärde skallobligationens bokfördainräknas iintäkt eller
RÅ 1994 refochinnehavstiden BFN U 92:3selöpande underske

RÅ ref1995 71.19 samt
värdeökningarsådana orealiseradeförutsättning förEn att som

värderingsregeln isärskildatillämpning denvidframkommer aven
ÅRL läggsövervärdet inteutlösa beskattning börinte skall attvara

lösningdetta denåstadkommaför utdelning. Förtill grund att synes
Beskatt-Redovisningdelbetänkandet Sambandetföreslog ivisom -

1995:43 innebärlösningden lämpligaste. DennaSOUning vara
omsättningstillgångar frikopplasskattemässiga värderingendenatt av

i räken-övervärdeoch eventuelltbokföringsmässigafrån den att ett
jfr 2 § 1särskild utdelningsspärr,beläggs medskaperna mom.en

emellertidinkomstskatt SIL. Detstatlignionde stycket lagen ärom
i delbe-våra förslagpå vilketmån ochosäkert i vad sättännu

vi i ställetsituation väljergenomföras. dennaItänkandet kommer att
bokslutsdispositioner ochmedfrån gällandeutgå det systemetatt nu

enligt KL:snedskrivningskattemässigEnobeskattade reserver.

I skattelagstiftningenändringar ilämnade vi förslag tilldelbetänkandet som
bl.a. vadoch beskattningfrikoppling mellan redovisningökadinnebär en
förslagethuvudsak gårpågående arbeten. Ivärderingen lager ochgäller av

värderings-skattemässigatillämpningen dei nämnda delar ut att avnu
och fjärde styckenapunkt 3 tredjetredje stycket ochreglerna i punkt 2 av

värde-oberoendekommunalskattelagen KL görsanvisningarna till 24 § av
tillkunnaskulle därmedTillgångarnaringen i räkenskapema. etttas upp

viVidare föreslogbeskattningen i räkenskaperna.värde vidlägre än att en
obe-syfte förhindrainförs iskattemässig "utdelningsspärr"särskild attatt

förberedsBetänkandetför utdelning.till föremålskattade vinster görs
Finansdepartementet.närvarande inom
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regler lägsta värdets princip bör således i fall tills vidarevartom - -
redovisas bokslutsdisposition i resultaträkningen ochsom en som en

i balansräkningen.obeskattad reserv
förslag framEftersom de läggs måste samordnas medsom nu

förslagen i delbetänkandet inskränker vi till endast föreslåattoss
sådana ändringar i punkt första stycket anvisningarna till 241 §av

ÅRL.direkt följd den föreslagna värderingsregeln iKL ärsom en av
ytterligare följdändringar kan bli aktuella och på vilketVilka som

samordningen mellan våra olika förslag lämpligen bör ske fårsätt
beaktas vid den fortsatta beredningen inom Finansdepartementet.
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ekonomiskaRedovisning11 av

framtidaochförpliktelser
utgifter

uppdragfått i1995:121tilläggsdirektiv dir. attVi har genom
föravsättningbör göraföretagenvad män rättdels iutreda attges

åtaganden börJinansiellautsträckningdels i vilkenutgifter,framtida
icke-finansiella före-ibalansräkningenlinjen i äveninomredovisas

och vi harvarandramedhängertvå frågor näraDessatag. samman
sammanhang.ibehandla demvaltdärför ettatt

Gällande11.1 rätt

förpliktelserolika slagKlassificeringen11.1.1 avav

Årsredovisningslagen

ÅRL mellan åskiljelinjedrarârsredovisningslagenI enaman en
balans-redovisasskallförpliktelserekonomiskasådanasidan som

skallantingensidan sådanaoch å andrapassivsidanräkningens som
förvaltningsbe-ii ellerellerlinjenredovisas inom omnämnas not

redovisasskallförpliktelsersådanagällerrättelsen. När det som
ochskuldermellanvidareskiljerbalansräkningenipassivsidan man

redovisasskallansvarsförbindelserochStälldaavsättningar. panter
balans-ansvarsförbindelser iförlinjen. Motivet omnämnainom att

eventuellt kan kommadessalinjeninomlåt ärräkningen attvara --
skäldettaställning. Avpåverka företagetsdärmedinfrias ochatt

Gränsdragningeneventualförpliktelser.förförbindelsernakallas även
huvudsaktorde iansvarsförbindelserochavsättningarskulder,mellan

för-avseendesannolikhetsbedömningutgångspunkt imedske en
förfallotidpunktl.ochstorlekbeloppsmässigapliktelsens

skalluttalandetJfr Enligtpantsättning.Vederlagsfriuttalande 15,FAR:s nr
sarmoliktdetske så äreventualförpliktelse attskuldföring snartav en

rimlig gradmedstorlekoch beloppetsutgåersättning kommer av sarmo-att
fastställas.kanlikhet
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åskådliggörFöljande schema redovisningen olika slag för-av av
pliktelser enligt ARL:

FörpliktelserF- i
Balansräkningen Noter Förvaltningsberättelsen

I 1
Passivsidan Inom linjenI 1

Skuld Avsättning

Noterna kan två slag. De kan innehålla antingen specifikationvara av en av
någon i balansräkningen skuld, linjenavsättning eller inom ellerpost upp-
lysningar förpliktelser inte redovisas i balansräkningen.somom

Någon beskrivning vad utmärker de olikanärmare typernaav som av
förpliktelser inte i lagen. Viss vägledning kan emellertid fågörs man

bestämmelserna i kap. första2 4 § stycket 3 och 4 kap. 16 §av
första stycket 6 kap. § andra stycket.lsamt

den allmänna försiktighetsprincipen i förstaAv 2 kap. 4 § stycket 3
följer hänsyn skall till alla förutsebara och möjliga förlusteratt tas
och ekonomiska förpliktelser hänförliga till räkenskapsåretärsom
eller tidigare räkenskapsår dessa förluster eller förpliktelseräven om
blir kända först efter årets slut innan årsredovisningen upprättas.men

punkten i stycke följerAv 4 vidare krav på inkomsterett attsamma
och utgifter skall bli korrekt periodiserade. Enligt 4 kap. 16 § första

ÅRLstycket skall avsättning för förpliktelser hänförligagöras ärsom
till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och på balans-som
dagen säkra eller sannolika till sin förekomst ovissa tillär men
belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Motsvarande be-
skrivning begreppet "skuld" inte i lagen. Slutligen skallgörsav
enligt 6 kap. § andra stycket förvaltningsberättelsen1 innehålla
upplysning sådana förhållanden skallinte redovisas i balans-om som
räkningen, resultaträkningen eller viktiga förärnoterna, men som
bedömningen bolagets ställning och resultat hän-ävensomav om
delser väsentlig betydelse inträffat under räkenskapsåret ellerav som
efter dettas slut.
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företagför finansiellaSärskilda bestämmelser

företag: finnsfinansiellaförårsredovisningslagarnasärskildade tvåI
avviker någotlinjeninomredovisningenförregler poster somav

Finansiella företagallmänhet.företag iställsde kravfrån som
inom linjen.särskildåtagandenredovisamåste nämligen postsom

oáter-endastföljeruppgiftsskyldighetenbegränsning ivissEn attav
risktagande behöverinnebäråtagandenkalleliga ett anges.som

sin grundsärskild haråtagandenredovisningKravet postsomav
bankredovisningsdirektiv3. motsvarandeNågoti EG:si artikel 25

försäkringsredovisningsdirektiV. DenEG:sinte intaget ifinnskrav
för för-införa detta kravändå valt ävenlagstiftaren harsvenska att

före-förarbetena detanförs imotiveringsäkringsföretagen. Som att
redovisningförreglerför hastarka skälligger att avgemensamma

finan-denverksamma inomfall företaglinjen för iinom vartposter
1995/96:10 Del 4 99.sektorn prop.siella s.

Åtagandena oäkta återköps-följdin i åtaganden tillskall delas av
återköpstransaktionMedövriga åtaganden.respektivetransaktioner

tillfrån banktvåöverförs mellan t.ex.tillgångar parteratt enavses
tillskall återlämnastillgångarmed villkorkund att senaresammaen

pris.i förväg bestämtdvs. banken tillöverförandeden ettparten
inte någondvs. kunden harmottagande rättdenOm parten menen

transaktionenbetraktastillgångarnaåterlämnaskyldighet att som en
återköpstransaktion5. överförandeskall densådant fallloäkta parten

överenskomnadet mellanbeloppredovisa parternamotsvararett som
linjeninomåtagandepriset ettsom

omfattasåtagandenprecisering vilkaNågon närmare avsomav
idetta har skettinte i lagtextenupplysningsskyldigheten görs utan

EnligtFinansinspektionen.normgivningkompletterandeform avav
1995:54råd FFFSföreskrifter och allmännainspektionens om

delårs-ochårsredovisningvärdepappersbolagskreditinstituts och
fördelas påskall åtagandenarapportering

försäljningköp ochbetalningar avtalåtaganden framtida omom-
tid ställa depo-inom visstermin, avtalpåvärdepapper attomav

marknads-ochcertifikatprogramförfogande,sition till annans

ÅRKLZLagen värdepappersbolagkreditinstitut ochårsredovisning iom
försäkringsföretag ARFL.årsredovisning ilagensamt om

386/635/EEG

491/674/EEG

5Artikel bankredovisningsdirektiv.i EG:s12.3

Artikel bankredovisningsdirektivet.25 i
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framtida betalningar,åtagandenövrigabevisprogram samt om
kontrakt,valutakursrelateradeaktie- ochränte-,-

leveransförbindelser vidgrundåtaganden fordranandra av-
likviditetsför-belopp vidöverlåtelse värdepapper, garanteratav

outnyttjad delkrediter,utbetaladebeviljadevaltning, avmen
åtaganden.övrigaräkningskrediterbeviljade samt

räknasvalutakursrelaterade kontraktaktie- ochTill ränte-,gruppen
valuta-ochränteterminer,terminskontrakt i valuta, ränte-t.ex.

och aktieoptioner.valuta-ränte-,samtswappar

utgifterFramtida1 l l
.

utgifter""framtidaBegreppet

framtidanormalt inte begreppetanvändsredovisningssammanhangI
kostnader och "be-"upplupnadet begreppenutgifter". ställetI är

förpliktelser denslagtäcker olikaförluster"farade somavsom
räkenskapsåretutgångenredovisningsskyldige ådragit sig vid menav
först vidbetalningsskyldighet inträderbeträffande vilka en senare
skall återge ekono-redovisningen i första handEftersomtidpunkt.

inteochfram balansdagenhändelsereffektermiska t.o.m.av -
för reserveringutgångspunktenframtida händelsereffekter är enav -

före balans-samband med denutgifter dessa harframtidaför ettatt
verksamheten.bedrivnadagen

kostnaderhänförs första hand sådanautgifter i ärTill framtida som
intäktsanknutnagångna periodens intäktertill dendirekt hänförliga

framtidaför dennaSyftet medkostnader. ut-typatt avreservera
gångna perio-periodisering denriktiggifter åstadkommaär att aven

ÅRL. Tillstycketjfr kap. § första 4och utgifter, 2 4dens inkomster
enligtandra kostnaderhänföras vissautgifter kanframtida även som

oberoendeperiodhänföra till dennaredovisningssedgod är att av
befarade förluster. Dennaperiodens intäkterkopplingen till senare

jfr kap. §försiktighetsskäl, 2 4beaktaskategori kostnader avav
ÅRL.stycket 3 bförsta

Årsredovisningslagen

ÅRL skyldighetenelleruttryckligen sigreglerar inte rätten attvare
avsättning under vissautgifter.för framtida Attavsättninggöra

förplik-skall för vissa slagangivna förutsättningarsärskilt göras av
räkenskapsårtidigaretill räkenskapsåret ellerhänförligatelser ärsom

stycket. detta16 § första Itidigare, 4 kap.framgår, nämnts avsom
hauttrycket "förpliktelser"lagstiftaren medlagrum torde avsett
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myndig-författning,lag ellersin grund iskyldigheter har annansom
skulder ochskatter, tvistigapensioner,eller avtal, såsomhetsbeslut

84 och 212. Härav1995/96:1O Del 2riskfyllda kontrakt prop. s.
tillåtetinte skulledetdras den slutsatsenemellertid intekan att vara

inte har sinframtida utgifterför sådanaavsättninggöraatt som
före-utomstående tillmed någonmellanhavandesådantgrund i ett

enligt nämndaföreligger det intebeskrivits. Däremottaget som nyss
förfara detskyldighetuttrycklig sättet.bestämmelse någon att

några lagrumytterligare16 § finns detsidan 4 kap.Vid somav
ochmöjligheten,fråganför bedömningenbetydelsehar even-omav

utgifter.framtidaavsättning förskyldigheten,tuellt göraatt
ÅRL deskall värderingenstycket 3första2 kap. 4 §Enligt av

medresultaträkningen skeochbalansräkningeniolika posterna
skallföretagetdetta liggerrimlig försiktighet. liakttagande attav

under-medvetet fårdet intereserveringarerforderligagöra attmen
skulder och kost-eller övervärderatillgångar och intäktervärdera

hänsynbl.a.försiktighetsprincip innebär vidarenader. Denna att
ekonomiskaförluster ochförutsebara och möjligatill allaskall tas

tidigare räken-räkenskapsåret ellerhänförliga tillförpliktelser ärsom
kända förstförpliktelser blirförluster ellerdessaskapsår, även om
årsredovis-före upprättandetutgångräkenskapsåretsefter avmen

ningen.
kostnaderochstycket följer intäkter§ första 42 kap. 4Av att som

resultaträkningenmed iräkenskapsåret skalltillhänförligaär tas
periodiseringsprincipför betalningen. Dennatidpunktenoavsett

olika räken-utgifter skall fördelas mellanochinkomsterinnebär att
räkenskapsår redovisasvisstden delskapsår så ettatt somsom avser

året.eller kostnad under detintäkt
ÅRLinnehåller intebestämmelsernarefereradedeUtöver nyss

för rapporteringenskall gällakriterierreglering vilkanågon somav
motsvarande denuppstår i verksamhetenkostnader t.ex.somsomav

Frågor kost-94-98.Framework p. rörfinns intagen i IASC:s som
Vadtill praxis lösa.överlämnatsnadsrapporteringen i ställethar att
ochkraven i 2 kap. 2 §grundläggandedenna deärytterst styrsom

ÅRL ochredovisningssed skall tillämpasgodförsta stycket på3 § att
skallochresultaträkningen rätt-balansräkningen, noternaatt ge en

ställning och resultat.bild företagetsvisande av

utgifterbehandlingen framtidaskattemässigaDen av

i kommunal-utgifter särskilt regleradeNågra fall framtida ärav
anvis-pensionskostnader, punkt 20nämligenskattelagen KL, av

garantiåtaganden, punkt 5 anvis-utgifter förningarna till 23 av
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ningarna till utgifter för framtida24 hantering utbränt kärn-av
bränsle, radioaktivt avfall 0.d., punkt 6 anvisningarna till 24av

avdrag för framtida substansminskning grund utvinningsamt av
naturtillgångar, punkt 11 anvisningarna till 23 I övrigt gällerav av

huvudregeln beskattningen skall utgå från den skattskyldigesattom
bokföring. innebärDetta avsättning förenlig med godäratt en som

fåredovisningssed normalt skall genomslag vid beskattningen.även
för framtidaAvdragsrätten garantiutgifter och för framtida utgifter

för hantering utbränt kärnbränsle infördes lagstiftningetc.av genom
år år båda1973 respektive 1978. I fallen motiverades de be-nya
stämmelserna med praxis kommit bli mycket restriktiv ochatt att att
skattedomstolarna inte alltid godtog företagsekonomiskt synsättett

i flera fall vägrade avdrag för frånavsättningar redovis-utan som
ningsmässiga synpunkter befogade. Vidare underströks, såvittvar
avsåg garantiavsättningar, sådana endast fick beaktas i syfteatt att

utgifternaperiodisera till räkenskapsår och inte fick möj-rätt öppna
lighet till konsolidering såvitt avsåg kärnbränslehantering,samt, att
utgångspunkten avdrag skulle för avsättningarmedgesattvar som
framstod företagsekonomiskt motiverade. SOU 1983:47 47,som s.
77 och 39.

föreslogBidragsskattekommittén i sitt betänkande Skatteregler om
för framtida utgifterreservering SOU 1983:47 generell avdrags-en

för framtida utgifter. Enligt förslaget skulle med framtida utgifterrätt
sådana utgifter beräknades först efteruppkomma detavses som

beskattningsår under vilket intäktsredovisning skett och hade ettsom
sådant direkt samband med den före balansdagen bedrivna verksam-
heten utgifterna enligt god redovisningssed skulle periodiseras tillatt

kostnad innan utgiftenredan uppkommit. För till skatte-rätten
mässigt avdrag för framtida utgifter föreslogs vidare det skulleatt
krävas det förelåg förpliktelse tredje Med sådantatt mot etten man.
krav avsåg kommittén utesluta föravdragsrätt kommandeatt t.ex.
reparationsutgifter och detta det i det fallet ansågsenskildaäven om
stå i överensstämmelse med företagsekonomiska principer vidatt
årets slut medel motsvarande årets förslitning. praktikenIreservera
torde emellertid, enligt kommittén, redovisningspraxis detta om-
råde ha till rättspraxis skatteområdet. Detta innebaranpassats att
avsättningar i räkenskaperna för framtida reparationsutgifter knappast
förekom huvudöver taget.

Frågan avdrag för framtida utgifter inte, underströk kom-om var
mittén, fråga resultatutjämning i den meningen det skulleatten om
tillskapas möjligheter bygga obeskattade Syftetatt upp reserver. var
i stället på detta område åstadkomma bättre överensstämmelseatt en
mellan den skattemässiga och den företagsekonomiska resultat-
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beräkningen.
Bidragsskattekomitténs definition "framtidabegreppet utgifter"av

omfattar inte det redovisningsmässiga begreppet "befarade förluster
eftersom definitionen förutsätter intäktsredovisning redan haratt
skett. Emellertid konstaterade kommittén Regeringsrätten i vidatt ett

RÅden tiden nyligen avgjort mål 1981 1:51 medgett avdrag för en
i räkenskaperna gjord reservering för befarad framtida förlust på
kontrakterade oljeleveranser efter i huvudsak de principer kom-som
mittén föreslagit skulle gälla för framtida utgifter.

Bidragsskattekommitténs förslag har inte lett till lagstiftning.

11.2 EG:s fjärde bolagsdirektiv

Balansräkningsschemat fjärdei det bolagsdirektivet skiljer mellan
skulder och avsättningar. Enligt EG-kommissionens Kontaktkom-
mitté7 med skuld "debt" sådana förpliktelser beträffande vilkaavses
det föreligger säkerhet såväl med avseende på belopp tidpunktsom
då utgiften uppkommer. Avsättning "provision skall enligt artikel

för20.1 täcka samtliga förluster och skulder "losses andgöras att
sindebts" till existens antingen säkra eller sannolikaärsom men

vilkabeträffande det råder osäkerhet belopp eller tidpunkt dåom
utgiften uppkommer. Medlemsstaterna får vidare enligt artikel 20.2
tillåta avsättningar för kostnader hör till det aktuellaäven som
räkenskapsåret eller till tidigare räkenskapsår underett samma
förutsättningar gäller beträffande förluster och skulder.som

förUtmärkande den första kategorin avsättningar, dvs. förav
Kontaktkommitténgförluster och skulder, enligt förpliktelsernaär att

innefattar åtagande tredje relationship thirdett gentemot toman a
party" vilket förhållandetinte beträffande den andra kategorinär

kostnader. Som exempel på sådana kostnader för vilkasom avser
avsättning kan få ske Kontaktkommittén kostnader förnämner större
underhåll återkommer med några års mellanrum kostnadersamtsom
för reparationer.större

7Se artikel 52 i det fjärde direktivet och artikel i det sjunde47 direktivet.
The Accounting Harmonization in the European Communities, 17.s.
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1995:121tilläggsdirektiv dir.11.3 Våra

förpliktelserEkonomiska1.3.1 1

ÅRLtillförslagetdepartementsbehandlingensamband medI av
åtagandenredovisning olikafråganuppkom typer somavavom

alltid omfattasinteansvarsförbindelserligger nära avsommen
Sådana åtagan-inom linjen.redovisningreglerlagens posteravom

från återköpstrans-härrörandeförpliktelserkanden utgörast.ex. av
finansiella transaktio-andraderivatinstrument ochihandelaktioner,

förslagNågot konkret2 121.1995/96:10 Delprop. presen-s.ner
slutbetänkande.vårti avvaktanfrågan skötsinteterades utan upp

i vilkenskall vi utredadir. 1995:121tilläggsdirektivvåraEnligt
inombör redovisasfinansiella åtagandenutsträckning olika slag av

finansiellaföretagi andrabalansräkningar änföretagenslinjen i även
uppdragetutläsasmöjligentilläggsdirektiven kanföretag. Av att

bör införasi allmänhetför företagfrågan detgällerenbart enom
finansiellafinns förmotsvarande denupplysningsskyldighet som

tämligen be-för sigskulle därmed i ochUppdragetföretag. vara
så.kompliceradförefaller dockFrågan ängränsat. mer

i direktivennämligen närmare avgräns-Regeringen efterlyser en
årsredovisningen. Upp-redovisas iåtaganden bördening somav

avgränsningmotsvarandenågoninteharenbarligen ansett attman
beträffandeförarbeteni desssig i lagen ellerbehöver göras vare --

skall redovisa. Iföretagende finansiellaåtagandensådana pro-som
långt fordraskulle föra fördetvidarepositionen att ettsägs attatt

haåtaganden kanslagredovisa alla deskallföretag upp-somav
skrivningar iDel 2 88. Dessaverksamhetföretagetskommit i s.

andrahartyder påpropositionen ävendirektiven och typeratt man
framgårdirektåtagandensådanai åtankeförpliktelser än avsomav

Sannolikt åsyftasför finansiella företag.upplysningsskyldigheten
anställnings-leveransavtal,samarbetsavtal,långsiktigaexempelvis

leasingavtal.serviceavtal ochavtal,

Framtida utgifter1.3.21

måni vilkenuppdrag utredaitilläggsdirektivenI även attges
föravsättningarredovisningi sinbör göraföretagen rätt attges

följdutgifter tilltordevarmed regeringenframtida utgifter avavse
ellersin grund i lagsådana harförpliktelserandra än annansom

åsyftas sådanaVadmyndighetsbeslut eller avtal. ärförfattning, som
bolagsdirektiv sefjärdeartikel 20.2 i EG:sikostnader som avses

avsnitt 11.2.
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Även denna fråga uppkom i samband med departmentsbehand-
ÅRL.lingen förslaget till I det sammanhanget anförde regeringenav

det oklart denna avsättningar står i överensstämmel-äratt typom av
med vad i dag god redovisningssed. Riks-Avutgörase som anses

skatteverkets RSV remissvar förslagvårt till årsredovisnings-över
framgårlag också verket inte sådana avsättningar äratt attanser

förenliga med god redovisningssed och gällande skattelagstiftning.
regeringensEnligt mening kan avsättningar för fram-rätt göraatten

utgiftertida få svårbedömbara konsekvenser för företagsbeskatt-
ningen och under alla förhållanden införandettorde sådan rättav en
kräva vissa ändringar i skattelagstiftningen. Mot den bakgrunden var

ÅRLregeringen inte beredd införa artikel 20.2 i fråganatt utan att
ytterligare.hade utretts

1.4 normgivare1 Utländska

Ekonomiska1.4.1 förpliktelserl

Enligt International Accounting Standards Committee finnsIASC
det grundläggande element för mätning företags ekono-tre ettav
miska ställning, nämligen assets, "liabilities equity". Isamt
IASC:s Framework 49 definierasp. begreppet "liability" följan-
de sätt:

obligation of the"a enterprise arising from thepresent past events,
settlement of which expected result in outflow from theto an
enterprise of embodying economic benefits."resources

Om rapporteringstidpunkten för "liabilities" uttalas 91p. att:

liability"A recognised the balance sheet when probable
that outflow of embodying economic benefits willan resources
result from the settlement of obligation and thepresent amount ata
which the settlement will take place be measured reliably.can

Vidare p. 64sägs att:

"Some liabilities be measured only by using substantialcan a
degree of estimation. Some enterprises describe these liabilities as
provisions.

Uttrycket "provision" enligt IASC således vårtnärmastmotsvarar
begrepp avsättning medan det vidare begreppet liability torde
omfatta både skulder och avsättningar.

Sammanfattningsvis gäller enligt IASC:s Framework liabili-att en
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har sinbalansdagen,påföreliggerförpliktelsety" är somsomen
fram-iförfluten tid ochieller transaktionerhändelsergrund i som

förmånerekonomiskautflödetillupphovtiden kommer ettatt avge
Förpliktelsenföretaget.fråneller tjänsteri formt.ex. varorav --
sannoliktdet barabalansräkningen äriredovisas ävenskall attom

förmögenhetsöverföringframtidatillupphovden kommer att enge
gradmed rimligfastställagårbeloppetförutsättningunder attatt av

följdförpliktelser tilldock vanligtIASC detEnligtsannolikhet. är att
fullföljt sinainte haravtal därömsesidiga ännuolika parternaav

för beställdabetalning ännuprestationerrespektive t.ex. men-
avsättning.ellerskuldredovisasintelevererade somvaror -
Accounting Stan-FinancialnormgivningsorganetamerikanskaDet

begreppetdefinitionliknandeFASB harBoarddards aven
6No. p.Accounting ConceptsFinancialofliability". I statement

"liabilities"beskrivs35 som

fromarisingbenefitsof economicsacrificesfuture"probable pre-
providetransferentityparticularofobligations assetsto orsent a

result ofthe futureentities inotherservices past transac-to as a
events."tions or

egenskapersärskildadetrekommendation finnsEnligt FASB:s tre
påinnefattaskall denförsta"liability. För detutmärker enensom

eller fleraförpliktelseföreliggandebalansdagen utom-gentemot en
till dem ellertillgångaröverföratidpunktframtidavidstående att en

haföretagetandra skalldeträkning. Förför derastjänsterutföra
framtidaundvika denmöjlighetlitenmycketelleringen att upp-

för-tillupphovhändelsedengäller ärSlutligenoffringen. att som
balansdagen.inträffat föreskall hapliktelsen

till rekom-förslagdetsammanhangbetydelse i detta är ävenAv
presenterade år 1991IASCinstrumentfinansiellamendation somom

redo-finansiellt instrumentdetta skall1994. Enligtårreviderat ett
och rättigheterde riskerhuvuddelenbalansräkningenivisas när av

värde kanoch dessföretagetövergåttupphov till hardetsom ger
skallfinansiellt instrumentEtttillförlitligtpåberäknas sätt.ett av-

och rättigheterde riskerhuvudelenbalansräkningenföras när avur
rättighet ellereller denövergåttharupphov tilldet annangersom

utnyttjats ellerharförknippat med instrumentetdet åtagande ärsom
slutlignågonresulterat iintedelhar i dennaförfallit. Förslaget ännu

l1.5.3.vidare avsnittrekommendation, se
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11.4.2 Framtida utgifter

Den motsvarighetennärmaste till begreppet framtida utgifter" i
internationell redovisningspraxis "loss contingencies"är eller
"contingent loss". IASC behandlar i sin rekommendation IAS 10,
Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date,
frågor redovisningenrör "contingencies". Enligt rekommen-som av
dationen karaktäriseras "contingency" det föreligger osäkraatten av
omständigheter vid värderingstillfället, riktighet kommer attvars
bekräftas eller flera händelser i framtiden ochav en motsvarar
därmed vad brukarnärmast betecknas eventualförpliktel-som som en

dvs. förpliktelse endast blir aktuell under vissa förut-se, en som
sättningar. framtidaEn utgift enligt denna definitionär inte konstate-
rad vid bokslutstillfället.

Reservering skall enligt IAS 10 ske för "contingent loss deten om
sannolikt tillgång harär minskat i värde eller förpliktelseatt atten en

har uppkommit balansdagen och förlustens storlek med rimlig
grad sannolikhet kan bestämmas. Om dessa kriterier inte ärav upp-
fyllda skall upplysning lärrmas förhållandet det inte ärom om osan-
nolikt förlust kommer uppstå.att atten

11.5 Finansiella instrument

1 1 .5.1 Inledning

Någon enhetlig definition uttrycket finansiella instrument finnsav
inte. Uttrycket används i bland sammanfattande benämningsom en
på alla instrument förekommer värdepappersmarkna-typer av som
den dvs. allt från noterade fondpapper till skräddarsydda derivat-
instrument. I l § lagen 1991:980 handel med finansiella in-om

definieras begreppet "fondpapper ochstrument rättighetsom annan
eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden".
Samma betydelse har begreppet enligt lagen 1992:543 börs- ochom
clearingverksamhet. En betydligt vidare innebörd begreppetges av
IASC. Enligt IAS 32 nämligen alla fmasiella tillgångar ochavses
skulder "liabilities". Detta innebär lånefordringaräven ochatt
låneskulder finansiella instrumentutgör enligt IASC:s definition.

Svensk redovisningslagstiftning innehåller inte några regler som
direkt sikte på redovisningen finansiella instrumenttar led-utanav
ning måste hämtas från de allmänna bestämmelser finns i bl.a.som

ÅRL.bokföringslagen BFL och Av betydelse i detta sammanhang
framför alltär reglerna uppdelning tillgångar i anläggningstill-om av
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vårderingsreglernaomsättningstillgångaå vilka iochgångar -
anskaffnings-tillfårhögsttillgångarnainnebärprincip tasatt upp

post-värdering".förpåkravetvärdet postsamt-
lagstift-vid sidannormgivningkompletterandegällerdetNär av

bl.a.föreskrifterutfärdatFinansinspektionen tarningen har uppsom
finansiella instrument.behandlingenredovisningsmässigaden av

understårföretagemellertid endastgällerföreskrifterDessa som
anknytningmedfrågorbehandlas vissaVidaretillsyn.inspektionens
Värderingrekommendation RBFNzsiinstrumentfinansiellatill

uttalandet U 92:3,ivaluta,utländskiskulderochfordringar samtav
ocksåkansammanhangetnollkupongsobligationer. IRedovisning av

aktier ochRedovisning12,rekommendationFAR:s avnämnas nr
Redo-rekommendationsutkast,har dessutomFARandelar. ettgett ut

ochvaluta-terminskontraktoptioner,standardiserade samtvisning av
redovisninguttalandenpubliceratävensom tre avränteswappar om

statsskuldväxlar ränte-ochföretagscertifikat samtbankcertifikat,
rekom-RedovisningsrådetskanSlutligenarbitrageaffärer. nämnas

med hänsynskulderochfordringarRedovisningmendation RR av
uttalande Redo-rådetsräntekompensation,och doldräntevillkortill

frånuttalandenollkupongsobligationerreala samt ettvisning av
syntetiskas.k.redovisningakutgruppRedovisningsrådets avom

optioner.
redovis-behandlar1996januaripublicerade i rapportRSV somen

företagssektorninomfinansiella instrumentbeskattningning och av
utförligbl.a.innehåller1996:1. RapportenRSV Rapport genom-en

föreslårRSVområdet.redovisningspraxis på attgällandegång av
frikopplasfinansiella instrumentbehandlingenskattemässigaden av

innebärfrikopplingenföreslagnaredovisningsmässiga. Denfrån den
vidmarknadsvärdettillhuvudregel skallinstrumenten tas uppatt som

räkenskaperna.iredovisatsvärdevilketbeskattningen oavsett som
föremål förnärvarandeförochremissbehandlats ärharRapporten

Finansdepartementet.beredning inomvidare

Derivatinstrument11

derivatinstru-de s.k.intrumentfinansiella ärsärskildEn grupp av
härleder sittdetderivatinstrument ärförUtmärkande attettmenten.

ÅRL.§13 kap. 1respektive 4BFLstycketförsta§
3 §respektive 4 kap.BFLförsta stycket°14 §stycket och 15första§

stycket ARL.första9 §första stycket
ÅRL.2 stycket 5förstakap. 4 §
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värde från kursen eller priset på underliggande eller tillgången vara
såsom valutor, aktier eller råvaror.

Derivatinstrumenten kan i huvudsak delas i två näm-upp grupper
ligen terminer och optioner. Bland terrninerna kan de s.k. swapparna
urskiljas särskild typ.som en

Terminer

Med terminsavtal åtagande köpa eller sälja vissett attavses en egen-
dom valuta, aktier, obligationer till visst prist.ex. vid vissett en- -

tidpunkt. I till option nedanse avtalsparternamotsats ärsenare en
fullfölja avtalet. I bland användstvungna uttrycken "forwards"att

och "futures" i stället för terminer. Forwards regleras pá slutdagen.
För futures avräkninggörs varje dag.

Syftet med terminsavtal omfördela valuta-,ärett ochränte-att
kursrisker. Genom terminsaffärgöra tillförsäkrar sig företagetatt en

på förhand bestämt pris t.ex. kurs eller förett ränta viss leve-en
på bestämd dag i framtiden. Något premium jfr vadrans en som

ochsägs optioner nedan utgår i allmänhet inte vidom swappar
tecknandet terminsavtal. Initialt därför terminensär värde noll.ettav

En tenninsaffär kan till på följande företagEtt träffarsätt. avtal
försäljning i utlandet med betalningsdag i tiden. Betal-om senare

ningen skall ske i utländsk valuta. För gardera sig kursriskenatt mot
företaget terminsaffärgör med bank, dvs. träffar avtalen etten om

växling valutan vid bestämd tidpunkt betalningsdagenav en senare
till på förhand bestämd kurs. Den utländska kunden betalar påen
betalningsdagen det överenskomna beloppet i utländsk valuta. Före-

löser in beloppet hos banken svenskataget kronor ellermot annan
överenskommen valuta i enlighet med terminsavtalet.

behandlarFAR i sitt utkast till rekommendation redovisningom av
optioner, terminskontrakt och bl.a. frågan redovisningswappar om

terminsaffärer i aktieindex i obligationer/statsskuldväxlar ochsamtav
i aktier. Enligt utkastet måste effekten terminsavtal utestårettav som

bokslutöver beräknas och reservering ske förett eventuell förlust
balansdagen. Beräkningen beroende pågörs, vilken egendomtyp av
affären gäller, basis marknadsnoteringen för den avtaladeav
indexserien om affären aktieindix eller på basis marknads-avser av

förräntan motsvarande termin affärenom obligationer/stats-avser
skuldväxlar respektive kursen på underliggande aktier affärenom

aktier balansdagen. Det sålunda frarnräknade värdet jäm-avser
förs med villkoren i det aktuella terminsavtalet. Visar denna jäm-
förelse företaget vid hypotetiskt avslutandeatt terminsavtaletett av-
på balansdagen måste betala ersättning till motparten, motsvararen-
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vilkenterminsaffären förpåförlustberäknadersättningdenna en
bokslutet.ske iskallreservering

årbörjaniharAB Xanförda.detbelysaexempel kanFöljande av
Enligtobligationer.vissaöverlåtelsemed AB Yavtalträffatl avom

och leveransbetalningoch100obligationernaförprisetavtalet är
årdecember 1den 31balansdagenPâaugusti âr 2.31ske denskall

tillstigitobligationerantalmotsvarandeleveransprisethar aven
balansdagenpåterminsavtalet gettinnebär dettaAB X120. För att

gjortYmedan AB20 mot-förlustberäknadtill enupphov en
vinst.svarande

Swappar

in idelasbrukarochterminsavtalspeciellSwappar utgör typ aven
och ränteswappar.valutaswappar

ränteflödenutbyteinnebäravtal ettärEn avränteswap ett som -
nomi-underliggandefast räntarörlig ettexempelvis ränta mot -

kanuttrycktFörenklattidsperiod.vissunderbelopp mannellt en
förmedlingoftavarandras räntor,betalartvå genomsäga parteratt

räntebetalnings-denförändradärigenomförbank, egnaattenav
riktning.önskadistrukturen

lånarföretagEttföljandepå sätt.genomföraskanEn ränteswap
utlåningsamtidigtharochrörligtillbelopp räntavisst egenettupp
följdtillränteförlustersiggarderaFörfast mot avtill ränta. att

rörligaden räntanbyta motföretagetvillräntelägeti utsvängningar
dvs.förhållandet detföretag motsatta,ärfast Förränta. annatett

Dettarörligtilllånar ränta.ochtill fastlånar ränta utföretaget upp
bankViasådan.rörligfastaden räntanvill bytaföretag mot enut en

varandras räntor.avtal ersättaföretagenträffar attom
balansräkning.låntagaresrespektiveredovisas ifortsätterLånen att

ursprungligadelångivarnatillvanligenbetalas räntornaLikaså av
löpandeemellertidräknas. utEffekten ränteswappenlåntagarna. av

andradentillbetalasskalleventuellt partenbeloppoch enaavsom
betaldatill denjusteringintäktsförsrespektivekostnads- egnasom

ingåendetvidrörligaoch den räntanfastadenLigger avräntan. t.ex.
nedgåttrörligadenperiod räntanimedanlikaavtalet senareen
tillbyttdenbetalasmellanskillnadenskallfasta,under den somav

ochingåsswapavtaleträntelägetpå närBeroendefastsig ränta.en
kanoch fastarörliga räntan,i den eventu-rörelsenförväntningar om

andradentillpremium,betala ettellt den parten summa,enena
underkorrigering räntanskallpremiumDetta avenses somparten.

intäktrespektivekostnad överfördelasoch börlöptidavtalets som en
rekommendation,tillutkastFAR:sSe vidarelöptid.swappens
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terminskontrakt valu-standardiserade optioner,Redovisning samtav
och ränteswappar.ta-

åtagandentvå byteavtal mellanvalutswapEn är parterett avom
valu-slutbetalningar lån i olikaamorteringar ochbetala ränta,att

vill undvikavalutaswap kanAnledningen till parternaatttor. varaen
valutarisken frånuppläning eller vill bytavalutarisken i utländsk en

före-amerikansktexempel kantill Somvaluta nämnas ettannan.en
med engelsktbyter åtagandenmed lån i brittiska pund etttag som

amerikanska dollar.med lån iföretag
redovis-till rekommendationnämnda utkastEnligt FAR:s omnyss

redovisningenskallterminskontrakt ochoptioner,ning avswapparav
lånet värderas tillbokslutet skallske följande Ivalutaswappar sätt.

reglernamed beaktandetillswappade valutan"för dendagskurs av
låneskuldenrekommendation Omi BFN:s Rvalutakursreservom

högrei dess valuta"bortswappade" lånet till dagskurs änför ärdet
redovisasmellanskillnadenlâneskulden skallbokfördaden ensom

ansvarsförbindelse.

Optioner

inomskyldighet,innehavaren ingenoptionEn rätt, att enmenger en
sälja viss egendom,dag köpa ellertid eller på vissviss t.ex.en

pris. optionförhand bestämt Enobligationer, till påelleraktier ett
underliggande egendomendeninnehavaren köparätt attensom ger

innehavarenköpoption medan option rättkallas attenen som ger
densälja/köpasäljoption. utfästelsenegendomen kallas Försälja att

premium köparenerhåller utfärdarenunderliggande egendomen ett av
optionen.av

rekommendationtilltidigare nämnda utkastbehandlar i sittFAR
vissaochterminskontraktredovisning optioner, swapparavom

aktieindexoptionerredovisningen aktieoptioner,frågor rör avsom
och ränteoptioner.

varmed enligtaktieoptionredovisningenBeträffande ut-av en -
ellerviss tid köpainominnehavarenförkastet rätt att enavses en

utestârprisförutbestämt överaktier tillsälja angivna ettett som-
förvägledandesynpunkterföljandebör enligt utkastetbokslut vara

tillspremieerhållenskuldföroptionredovisningen. Utfärdaren av en
detförfall. Iellerkvittning, lösendefinitivt avslutatsoptionen genom

premienskuldföringensäljoption kanfall optionen utöverär aven
under-demarknadsprisetavsättning behövaytterligare göras om
avdragmedlösenprisetbalansdagen understigerliggande aktierna

säljoptionenutfärdarenmedförför skuldfört premium. Detta att av
pristillde underliggande aktiernabehöva köpariskerar ett somatt
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överstiger marknadsvärdet.
aktieindexoption innehavaren vid vissEn tidpunkträtt attger en en

köpa eller sälja värde hypotetisk marknadsaktie till påett ettav en
förhand Utfärdarenbestämt indexbelopp. sådan option skallav en
enligt utkast till rekommendation skuldföra erhållet premiumFAR:s
tills optionen avslutats kvittning eller stängning. Ytterligaregenom
avsättning för förlustrisk kan bli nödvändig aktieindex på balans-om
dagen indikerar förlust. Förlustberäkningen baseras pâ marknads-en

återköpnoteringen på balansdagen för optionen, sådan note-av om
fall förlusten,ring fmns. I beräknas såvitt gäller köpoptioner,annat

till det belopp med vilket beräknat slutbelopp baserat på balans-ett
lösenbeloppet.dagens aktieindex överstiger Beträffande säljoptioner

gäller förlusten i motsvarande fall till beloppberäknas det medatt
vilket lösenbeloppet överstiger slutbelopp baseratberäknat påett
balansdagens aktieindex. båda fallenI skall reservering ske till den

förlusten kan avräknas skuldförtdel inte premium.mot
innehavarenEn ränteoption vid viss tidpunkt köparätt attger en en

eller sälja obligationer till pris fram på basisräknats påett som av en
förhand bestämd Redovisningen utfärdade ränteoptioner börränta. av
enligt FAR:s utkast till rekommendation ske på följande Erhålletsätt.
premium för köpoption skuldförs. Finns inte obligationerna ien
utfärdarens skall effekten lösen leverans beräknas ochägo utanav
avsättning ske för eventuell förlust efter avdrag för balanserat pre-
mium. Utfärdaren säljoption skall skuldföra erhållet premiumav en
tills optionen avslutas kvittning, lösen eller stängning. Effek-genom

optionsresultatet skall beräknas på balansdagen och avsättningten av
ske för eventuell förlust efter avdrag för erhållet premium. Förlust-
beräkningen skall i båda fallen baseras marknadsnoteringen
balansdagen för återköp optionen, sådan notering finns. Sak-av om

marknadsnotering beräknas förlusten på basis marknadsräntannas av
för motsvarande termin på balansdagen, varvid det teoretiska fram-

kassaflödettida obligationsinnehavet diskonteras till dagsvärdetav
efter denna marknadsränta. Mellanskillnaden mellan detta diskontera-
de efter förvärde, avdrag skuldfört premium, och lösenbeloppet -
eller beroende på vilken option aktuelltvärtom är utgörtyp av som -
förlusten.

Redovisningsrådets akutgrupp behandlar i uttalande från aprilett
1995 frågor redovisningen s.k. syntetiskarör optioner. Den isom av
uttalandet aktuella optionen innehavaren, normalt anställd,ger en en

vid framtida tidpunkt erhålla kontantbelopprätt att ett motsvaran-en
de skillnaden mellan kursen på bolagets aktier och visst bestämtett
järnförelsebelopp. Enligt uttalandet den ersättning inne-utgör som
havaren optionen erlägger till bolaget intäkt för detta. Motav en
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bolagetför det åtagandekostnadenskall ställasdenna intäkt som
Åtagandet balansräkningen.skuld iredovisasskallsig.iklätt ensom

någon de vedertagnabaseras pååtagandet skallVärderingen avav
Omlångfristiga optioner.värderinganvänds förmodeller avsom

personal-ökningredovisas dennai värdeåtagandet ökar som en
exemplevis tillvärdet,minskning iå andra sidankostnad medan en

personal-negativredovisasaktiekurser,sjunkandeföljd som enav
kostnad.

föreskrifterFinansinspektionens

råd FFFSallmännaföreskrifter ochFinansinspektionensEnligt
värdepappersbolagochi kreditinstitutårsredovisning1995:54 om

anskaff-lägstatill detvärderas antingenderivatinstrumentskall av
förprinciplägsta värdetsverkliga värdet dvs.ochningsvärdet

verk-eller till detprincip för skuldervärdetsoch högstatillgångar
särskilt angivnavissahuvudregel får underFrån dennavärdet.liga

säkringsredovisas.för instrumentundantagförutsättningar göras som
värde-innebär tillämparSäkringsredovisning att gemensamman en

omfattasskulderfinansiella tillgångar ochringsprincip för avsom
värdeförändringartillsäkringsåtgärder så hänsynsärskilda att tas som

därmedinnebärvarandra. Förfaringssättetkompenserar avstegett
ÅRKL jfr kap.2post-värdering i 2 kap. 2 §förkravetfrån post

ÅRL. förenligt medsådantstycket 5 Att ärförsta4 § ett avsteg
ÅRL.stycketframgår 2 kap. 4 § andralagstiftningen av

CommitteeStandardsAccountingInternational11.5.3

redovis-rekommendationutkast tillår 1991publiceradeIASC ett om
remisskritikomfattandeEfterE 40.finansiella instrumentning av

Även remiss-hardetta48.år 1994 Eutkastpublicerades nyttett
iinnehålletdelabeslutatdärefterbehandlats. IASC har att upp

behand-nämligenrekommendationer,förslagen i två somenseparata
frågorochtilläggsupplysningarlar krav tar omuppsomen

rekommenda-förstnämndarapporteringstidpunkt och värdering. Den
Presentation,andDisclosureFinancial32, Instruments:tionen, IAS

den 1börjarräkenskapsårföri 1995 och gällerantogs sommars
rekommendationen väntassistnämndajanuari 1996 eller Densenare.
1996.form utkast under årbli publicerad i ettav

kontraktfinansiellt enligt IAS 32instrumentEtt är ett gersom
ochrättssubjektfinansiell tillgång förupphov till både ett enen

subjekt.kapital-instrument hosfinansiell skuld eller annatetteget
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Exempel på finansiella tillgångar är

likvida medel,-
kontraktsenlig erhålla likvida medel eller någonrätt atten annan-

finansiell tillgång från företag,ett annat
kontraktsenlig under fömånliga villkor byta finansiellarätt atten-

instrument med företag ellerett annat
kapital-intrument i företag.ett eget ett annat-

Exempel på finansiella skulder är

kontraktsenlig förpliktelse leverera likvida medel elleratten-
någon finansiell tillgång till företag ellerett annatarman

kontraktsenlig förpliktelse under icke fömånliga villkoratten-
byta finansiella instrument med företag.ett annat

Ett kapital-instrument kontrakt upphovär tilleget ett ettsom ger
ekonomiskt intresse i företags tillgångar sedan samtligaett annat
skulder dragits Det typiska kapital-instrumentet aktie.äregetav. en

Rekommendationen behandlar vissa frågor finansiellarörsom
instrument, både sådana tillgångar och sådanautgör utgörsom som
skulder. Rekommendationen innehåller bestämmelser hur sådanaom
instrument i balansräkningen "on-balance-sheet" skalltassom upp

och innehåller krav tilläggsinformation bådeävenpresenteras om
sådana instrument redovisas i balansräkningen och sådanasom som
ligger utanför "off-balance-sheet. Huruvida visst åtagande skallett

i balansräkningen eller inte behandlas däremot inte i rekom-tas upp
mendationen. bestämmelserDe rapporteringstidpunktenom som
fanns intagna i det ursprungliga förslaget till rekommendation se
avsnitt 11.4.1 har tills vidare slopats. Klassificeringen visstettav
instrument skuld följer, såvitt kan utläsas rekommendatio-som av

de allmänna kriterier i IASC:s Framework,nen, som anges se ovan.
Inte heller innehåller rekommendationen några bestämmelser som

värderingen finansiella instrumentrör bortsett från krav påettav
kvittning mellan tillgångar och skulder. Sådan kvittning skall ske
under förutsättning företaget har legal eller avtalsenligatt rätt atten
kvitta viss tillgång häremot svarande skuld och företagetmoten en
dessutom har för avsikt antingen utnyttja kvittningsrätten elleratt att
realisera tillgången samtidigt skulden regleras.som
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överväganden11.6 och förslag

1 .6. Inledningl 1

Enligt tilläggsdirektiven skall vi utreda i vilken utsträckning andra
företag finansiella företag bör redovisa olikaän slag finansiellaav
åtaganden inom linjen i sina balansräkningar. Vidare efterlyser
regeringen i direktiven avgränsning de åtagandennärmareen av av
olika slag bör redovisas årsredovisningen.i Enligt tilläggsdirek-som
tiven skall vi också utreda i vilken mån företagen bör irätt attges
sin redovisning avsättningar för framtida utgifter.göra

Frågor redovisningen olika slagrör ekonomiska för-som av av
pliktelser och framtida utgifter har mycket samband mednäraettav
varandra eftersom ekonomisk förpliktelse normalt upphov tillen ger

framtida utgift. Graden sannolikhet med vilken förpliktelsenen av
kan resultera i framtida utgift dock avgörandeär betydel-antas en av

för frågan förpliktelsen i fråga skall redovisas exempelvisse om som
skuld på passivsidan i balansräkningen eller ansvarsförbindelseen en

finansiellt åtagande inom linjen.t.ex. ett- -
Frågan huruvida visst förhållande eller viss företeelse börett en

redovisas förpliktelse respektive framtida utgift börsom en en nor-
malt med utgångspunkt iavgöras bedörrmingsgrunder. Vi harsamma
funnit lämpligast i form allmänt beskriva deatt ettav resonemang
faktorer enligt vår mening bör vägledande vid klassifice-som vara
ringen olika slag ekonomiska förpliktelser och framtidaav ut-av
gifter och därigenom bör redovisningen dem. Ettstyrasom av
sådant bör sedan kunna ligga till grund för klassifice-resonemang
ringen framtidaäven former förpliktelser och finansie-av nya, av
ringsforrner.

ll.6.2 Allmänna riktlinjer för redovisningen av
ekonomiska förpliktelser och framtida utgifter

Inledning

ÅRL:s beträffandeAv bestämmelser kan vissa slutsatser dras de
förutsättningar skall uppfyllda för viss förpliktelseattsom vara en
skall redovisas i årsredovisningen huvud Utgångspunktenöver taget.

alla förpliktelserär medför, eller kan förväntas medföra,att som en
belastning i någon form företagets tillgångar skall framgå av
balansräkningens passivsida eller i fall redovisas inom linjen, ivart

eller i förvaltningsberättelsen jfr 1995/96:10noterna Del 2prop. s.
87.
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fråganSåvitt gäller avsättning för framtida utgifter våraom synes
tilläggsdirektiv uppfattningenbasera sig det skulle stridaatt mot
ÅRL sådana avsättningar i de fall då de har sittgöraatt utom ur-

förpliktelseri någon utomstående i förhållande tillgentemotsprung
företaget, såsom fallet beträffande exempelvis pensioner, garantierär
och skatter jfr 1995/96:1O Del 84. framställningen2 Avprop. s.

ÅRLavsnitt 1l.1.2 framgår dock dessi nuvarandeatt ut-ovan
fomming inte hindrar avsättning för andra slaggörs ävenatt av
framtida utgifter sådan avsättning står i överensstämmelse medom en
god redovisningssed och kravet rättvisande bild.

Några begrepp

Med förpliktelse i detta sammanhang på balansdagenavses en
föreliggande, eller mindre för företagetsannolik skyldighet iattmer
framtiden kontanter eller andra tillgångar till någon utomståendeutge
fysisk eller juridisk eller utföra tjänster för någon sådanperson

räkning. sådanEn skyldighet kan ha sin grund i existe-ettpersons
rande obligationsrättsligt förhållande låneskuldert.ex. kanmen
också syfta till täcka framtida utgifter saknar sådanatt som en an-
knytning utgiftert.ex. i samband med nedläggning verksam-av en
het, utgifter för reparation och underhåll tillgångar utgiftersamtav
på utomobligatoriskagrund skadeståndskrav. Terminologisktav

det vidare ändamålsenligt begreppen "skuld ochattsynes reservera
avsättning för sådana förpliktelser skall redovisas balans-som
räkningens passivsida. Med begreppet "átagande bör i konsekvens
härmed endast sådana mellanhavanden finansiell naturavses av som
enligt redovisningslagstiftningen för finansiella företag skall redovisas
inom linjen avsnittse l1.1.1.

Redovisningen olika slag förpliktelserav av

Inledning

Det ingen lätt uppgift utifrån gällande rekommendationerär ochatt
litteratur på redovisningsområdet formulera någon tydlig ochannan

klar beskrivning de kännetecken eller egenskaper utmärkerav som
olika förpliktelser på eller skall redovisassätttyper ett annatav som
eller i någon årsredovisningens olika delar. förklaringEnnoteras av
till detta kan frågor definitionen tillgångar, skul-rörattvara som av
der och liknande och under vilka omständigheter dessa skallposter
redovisas i balansräkningen synnerligen svåra besvara.ärt.ex. att

förefallerDet detta också skälen till bestäm-ett attsom om var av
melserna rapporteringstidpunkt och värdering utmönstradesom ur
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finansiella instrument förIASC:s rekommendation IAS 32 attom
uppkommandebehandlas i sammanhang. Som regelannat synes

pragmatiskt deredovisningsproblem lösas sättett utan att teore-
till grund för den valda lösningentiska har legatresonemang som

redovisas.
följande synpunkter tjäna tillEnligt vår mening kan emellertid

förhållande uppvisarledning vid bedömningen huruvida visstettav
betrakta förpliktelse isådana karaktäristika det äratt att som en

och vidare förhållandet i så fall börredovisningssarmnanhang om
balansräkningens passivsida skuld/avsättning ellerredovisas på

förvaltningsberättelsen.inom linjen, i eller inot

Skulder och avsättningar

skuldföring eller iallmän förutsättning för reserveringEn att genom
beloppetform avsättning skall ske det reserveradeär att mot-av en

föreliggande framtidenbalansdagen skyldighet iatt utgesvarar en
utomstående fysisk ellereller andra tillgångar till någonkontanter

sådan räkning.juridisk eller utföra tjänster för någon personsperson
förpliktelse. förpliktel-med andra ord föreligga DennaDet skall en

inträffat föresin grund i händelser eller transaktionerskall ha somse
balansdagen.

vidare föreligga inte säkerhet så i fall högskallDet än vart enom
sannolikhet för sådan förmögenhetsöverföringgrad att somav en

beskrivits kommer ske i framtiden följd förpliktel-att som avnyss en
företagetkrav torde normalt uppfyllt harDetta vara om ensen.

eller avtalsenlig skyldighet företa sådan för-författningsenlig att en
åter-mögenhetsöverföring. exempel kan utgifter förSom nämnas

åligger företag inom vissa verksamhetsom-ställningsarbeten detsom
företagetråden utföra utgifter för garantiâtaganden. Omatt samt

utgifterna iåtgärder möjlighet undvikadäremot har attgenom egna
föreligga.fråga torde regel någon balansgill förpliktelseintesom

uppoffringen skallbeloppsmässiga storleken den framtidaDen av
slutligen bestämma med rimlig grad säkerhet. Om detatt av

sannolikhetbeträffande förpliktelse säkert eller med storsomen
förmögenhetsöverföring före-kommer upphov till framtidaatt ge en

ligger beträffande förpliktelsens beloppsmässiga storlekosäkerhet
och/eller förfallodag klassificeras avsättningdess skall den 4som en

ÅRLförstakap. 16 § stycket och l995/96:l0 Del 2 212. Iprop. s.
fall finnaskan det skäl redovisa den skuld.annat att ensom

ÅRL.Jfr första2 kap. 4 § stycket 3 a
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Även förhållandena på balansdagen vid handen detattom ger
föreligger skyldighet till framtida ekonomiska uppoffringar kanen

inträffa förpliktelsens slutliga resultatmässiga effekt beroen-det äratt
de någon eller några framtida händelser eller uteblivandetav av

vad i den redovisningslitteraturen be-sådana, dvs. engelskasom
"contingencies". sådan ekonomisk förpliktelse skall redo-Ennämns

avsättning i balansräkningen det sannolikt denvisas är attsom en om
kommer resultera i utgift för företaget och utgiftens storlek kanatt en

ÅRL.beräknas med rimlig grad säkerhet, jfr 4 kap. 16 §av
finnas identiñerbar till före-I normalfallet torde det motparten

långivare, kund eller leverantör. emel-Detta ärtaget, t.ex. en en en
någon nödvändig förutsättning för viss förpliktelselertid inte att en

skall redovisas i balansräkningen eller inom linjen. Förekomsten eller
betydelsefrånvaron har således inte någon självständigmotpartav

vid bedömningen visst framtida utflöde tillgångar ellerettav om av
redovisas balansräkningen. kantjänster skall eller bör i Däremot en

sådan omständighet ha betydelse för gränsdragningen mellan skulder
avsättningar. viss förpliktelse skall klasscificerasoch För att en som

skuld torde således normalt krävas i frågaatt posten motsvaras av en
fordran hos någon Kännetecknande för skuld skulle där-annan. en

finns företaget.med det identifierbar till Dennaatt motpartenvara
uppfattning finner engelskspråkiga versionenstöd bl.a. i den detav

ÅRL:sfjärde balansräkningsschemadirektivet. Den i be-post som
sålunda"skulder" har i den engelska versionen beteck-nämns getts

ningen creditors.

Ansvarsförbindelser

förpliktelseOm kravet på viss sannolikt skall resultera iatt en en
framtida förmögenhetsöverföring uppfyllt ändå fram-inte detär men
står möjligt sådan överföring kommer ske till följdatt attsom en av

på balansdagen föreliggande förpliktelse skall detta förhållandeen
redovisas inom linjen i balansräkningen. Gränsdragningen mellan
förpliktelser skall redovisas passivsidan respektive inomsom
linjen bör således ske med utgångspunkt bedömning sannolik-i en av
heten för förpliktelsen i fråga verkligen kommer upphov tillatt att ge

framtida förmögenhetsöverföring.en
omständighetenDen beloppsmässig säkerhet föreligger saknaratt

egentlig förbetydelse redovisas inom linjen. Om det inteposter som
troligt, möjligt, viss förpliktelse kommer upphovär att attmen en ge

till framtida förmögenhetsöverföring från företaget denskallen
redovisas inom linjen föreligger fullständigdet säkerhetäven om
beträffande såväl beloppets förfallotidpunkten,storlek vilketsom
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anfördaborgensförbindelse. detmed Avkan fallett.ex. nuenvara
åtagan-linjenredovisas inomförpliktelseföljer t.ex. ettatt somen -

så det kaneller avsättningomklassiñceras till skuldskallde snart-
infrias och be-åtagandet kommersannoliktbedömas attattsom

jfrkan fastställassannolikhetmed rimlig gradstorlekloppets av
Vederlagsfri pantsättning.uttalande 15,FAR:s nr

örvaltningsberättelsenF

Även förpliktelsen inteske ochreservering inte skallnågonom -
inom linjen kanbör redovisaskaraktär denheller sådanär attav -

förvaltnings-i eller iförpliktelsenlämpligtdet omnämna notattvara
väljs börför vilken metodAvgörandeberättelsen. attvarasom

ställning ochbild företagetsrättvisanderedovisningen skall avge en
framgårupplysningsskyldighetsådanexempelresultat. Ett av
förhyrningavtalRedovisningrekommendationFAR:s av omnr

Omanläggningstillgångar leasing m.m..uthyrningoch enav
andraanläggningstillgångar förhyrsanvända änväsentlig del av -

intebrukarendet normalt ärfastigheter ägersådana är attsom -
i för-förhållande börrekommendationenenligtdetta ett angessom

hyresavtalOmi till balansräkningen.valtningsberättelsen eller ettnot
anskaffa ellerföretaget nämligen bli tvingatfullföljs kaninte egetatt

fortsättaför kunnaför köp anläggningarkapitalfrämmande attav
vidare innebärahyresavtal kanoförändrad omfattning. Ettirörelsen

belopp.med betydandeför längre tid ochbundit sigföretagetatt en
användaskommerinnehas dylikt intetillgång sättOm attsomen

överlåtas påinte heller kandriften och hyreskontraktetfortsattai den
hyresutgifterna harframtidainte dekan detnågon även omannan -

i balans-reservering för förlustenmedbli aktuelltbalanserats en-
räkningen.

för vissförutsättningföregående gällerSom anförts i det att ensom
frågaförpliktelsen ibalansräkningenskall iförpliktelse atttas upp

förhållandenDärmed deföreligger balansdagen. att som geravses
föreligga balansdagenuppoffringen skallupphov till den framtida

för företaget först vidförhållanden blir kändadessaäven enom
Delframkomna fakta jfr 2grundtidpunkt a prop.senare av nya

vid denföreligger balansdagenOm förpliktelsen inte184. mens.
inte alltför avlägsentidpunkten förutses uppkomma inomkan en

Enligtförvaltningsberättelsen. 6förhållandet anmärkas iframtid, bör
innehållaförvaltningsberättelsen§ andra stycket 2 och 3 skallkap. l

inträffat efter räkenskaps-väsentliga händelserupplysningar om som
förväntade framtida utveckling. Dessaårets slut företagetssamt om

väsentlig betydelseingångna avtalupplysningar kan t.ex. avavse
jfr Del 2 231.eller upprättade planer a prop. s.
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Undantag för vissa slag förpliktelserav

Matchningsprincipen

kanDet knappast komma i fråga företag skall redovisa allaatt ett
förpliktelser kan ha uppkommit i verksamheten fram till ochsom
med balansdagen och går beloppsbestämma. Av den s.k.attsom

ÅRLmatchningsprincipen jfr 2 kap. första4 § stycket 4 följer att
ytterligare förutsättning för viss förpliktelse skall iatten tasen upp

balansräkningen eller inom linjen förpliktelsen i fråga harär att
direkt samband med den före balansdagen bedrivna verksamheten.
Som exempel företeelser normalt saknar sådant samband kansom

på balansdagennämnas ingånget avtal framtida köp ellerett om
försäljning eller någon form samarbete med ettav varor om annan av

företag. sådantEtt avtal innebär inte i sig någon affärshändelseannat
i BFL:s och inte heller den föreslagna bokföringslagens mening- -
och bör typiskt inte föranleda kostnadsföring i resultaträkningensett
och reservering i balansräkningen. I stället bör de utgifter som av-
talsförpliktelsen kommer upphov till periodiserasatt ge som en
kostnad under den eller de perioder då de intäkter avtaletsenare som

uppkommer. Om det på balansdagen föreligger risk förgenererar
förlust på kontraktet, följd fallande priser, bör emel-t.ex. som en av
lertid reservering förske denna förlustrisk jfr BFN:s cirkulär Cen
12/5, Förfrågan angående avsättning i bokslut för befarad framtida
förlust på leveranskontrakt Redovisningsrådets rekommendationsamt
RR Redovisning varulager, 30.av p.

Ett alternativ till sådan periodisering beskrivits i föregåendeen som
stycke skulle i och för sig kunna företaget gjordeattvara en reserve-
ring för förpliktelsen och samtidigt tillgång intäkt påtog upp en
motsvarande belopp. Enligt avtalet har företaget förpliktel-moten

svarande erhålla motprestation,rätt leveransatt t.ex.sen en av varor,
och denna borde i fall initialt uppgårätt till beloppvart samma som
förpliktelsen. sådanEn bruttoredovisning medför emellertid att
företaget "blåser upp" sin balansräkning och kan få till följdäven att
intäkter och kostnader inte blir riktigt periodiserade. betydelseAv i
det sammanhanget också vardera iär allmänhet haratt rättparten att
frånträda avtalet den andre inte uppfyller vad denne åtagit sigom
enligt avtalet. Vardera har därmed i händelse den andreparten attav
brister i sina skyldigheter kvittarätt varandra.att posterna mot

Fortlevnadsprincipen

Olika slag förpliktelser upphov till utgifter driftskost-av som ger av
nadskaraktär förutsätts företaget i enlighet med fortlevnadsprincipen
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ÅRL dei takt medinfriakunnaförsta stycket§ l2 kap. 4 att
för sig harde i ochdärför,utgifter börSådana ävenuppkommer. om

ochbedrivna verksamhetenföre balansdagensamband med denett
ellerför skuldföringföremålinte blibeloppsbestämma,går av-att

skall löpandeinom linjenredovisasoch inte hellersättning utan
förpliktelserolikaexempel kanresultatet. Som nämnasbelasta gent-

ochanställningsavtalgrundföretaget påanställdadeemot avsom
utföranställdainfria deskyldigtpermitteringsregler är oavsettatt om

avtalolikatill följdförpliktelsergällereller ej. Sammaarbete omav
förtidbröts idevaruleveranserhyra, leasing, etc. omt.ex. som

kategoriTill dennakostnader för företaget.betydandemedföraskulle
Även bundetföretagetförsäkringspremier. ärframtidahör även om

ske.reserveringinte någonflera år skallförsäkringsavtal underettav
utformatleasing kanavtalsakEn är t.ex.att ett varaomannan

kreditköp finans-betraktadetsådant är ettsätt attattett somsnarare
det objektfinnas skälfall kan detsådantleasing. Iiell att ta upp

ianläggningstillgångmateriellavtaletomfattas som enavsom
betalaframtideniförpliktelsenbalansräkning ochleasetagarens att

rekommendationRedovisningsrådetsjfrskuldleasingavgifter som en
reserveringVidare kanleasingavtal, 9.RedovisningRR enav

lokal inte kommerförhyrdbli aktuellundantagsfall atti t.ex. enom
heller kanhyreskontraktet intedriften ochfortsattai denanvändas

någonöverlåtas annan.
för återkom-utgifterföljafortlevnadsprincipen kan sägasAv att

skallfortlöpandetillgångarunderhållreparationer ochmande av
fortlöpande utnyttjaförväntasföretagetresultatet eftersombelasta att

utgifterframtidaföravsättningtillgångar. En störresinaoch reparera
uttryck föremellertidtidsintervallmed längreåterkommervilka ger

anknytamöjligtdeteftersom denmatchningsprincipen gör ut-att
förbruk-infaller ochintäkternaunder vilkenperiodgifterna till den

kostnadsförs först detutgiftersådanatillgången sker. Omningen av
missvisande eftersomresultatredovisningenblirår de uppkommer

bättreredovisarinte skernågon kostnadsföringårföretaget de ett
medanverksamhetenfaktiskadenresultat vadän motsvararsom

kostnadsförs. Andrautgifternadet årförhållandet blir det motsatta
för framtidaavsättningbehovetkan inverkafaktorer av ensom

jfrnedskrivningspolicyföretagets ochreparationsutgifter e.d. är av-
viss delåtminstoneaktiveramöjligheternaavsnittnästa attsamt av

renovering.genomgripandeför exempelvisutgifteruppkommande en
räkenskapsårpåfördelasutgifternaaktivering innebärsådanEn att

ordalydelsen i 4 kap.bakgrundföljer efter utgiftsåret. Mot avsom
ÅRL förbättringarvärdehöjandeUtgifter för§ femte stycket3 av

torde dockanskaffningsvärdet ..."får räknas in itillgång nor-en
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mala reparations- och underhållsutgifter inte möjliga aktive-attvara
En periodisering sådana utgifter förefaller således endastra. av

kunna åstadkommas löpande avsättningar före utgiftsâret.genom
Enligt Kontaktkommittén kan, tidigare,nämnts bl.a. framtidasom

underhålls- och reparationsutgifter i vissa fall hänföras till avsätt-
ningar. Ett sådant redovisningssätt således enligtär kommittén för-
enligt med det fjärde direktivet.

Avskrivningar och nedskrivningar

Som anförts tidigare karaktäriseras sådana ekonomiska förpliktelser
för vilka avsättning skall göras det vid värderingstillfälletattav
föreligger osäkra omständigheter, riktighet kommer bekräftasattvars

eller flera omständigheter i framtiden jfr IAS 10. Alla be-av en
dömningar där osäkerhet föreligger kan emellertid inte föranleda
bokföringsmässiga avsättningar. I all värdering innefattarstort sett ett
visst mått osäkerhet och sådana utgifter skall periodiserasav som
enligt de grundläggande redovisningsmässiga värderingsprinciperna
kan inte redovisas avsättningar.som

I IAS 10 det faktum beräkningaratt anläggningstill-attanges av en
gångs ekonomiska livslängd används utgångspunkt vid bestäm-som
mandet avskrivningarnas storlek inte medför dessa blirav att att
betrakta "contingencies". Att tillgången har begränsad ekono-som en
misk livslängd rådet det inte något tvivel Detta åter-synsättom.

ÅRLspeglas också i eftersom det i 4 kap. 16 § andra stycket ut-
tryckligen avskrivningarsägs och nedskrivningar inteatt får redo-
visas avsättningar. När det gäller värdenedgångar påsom omsätt-
ningstillgångar följer det lägsta värdets princip sannolikaävenattav
sådana skall återspeglas i det värde tillgången åsätts på balansdagen.
Härav inses lätt värdenedgången inte kan redovisasatt som en av-
sättning.

Sambandet mellan redovisning och beskattning

Som framgått det föregående det knappastär gällande redovis-av
ningslagstiftning lägger hinder i för företagenvägensom göraatt
avsättning för framtida utgifter. Periodiseringsprincipen kan tvärtom
tolkas krav sådana avsättningarett skall jfratt göras BFN:ssom
uttalande U 90:8, Periodisering utgifter vid nedläggning ochav
försäljning verksamhet. I stället förefaller det detav ärsom om
skattereglerna hittills utvecklingen redovisningspraxisstyrt isom av
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avseende. redovis-på godkravetSvårighetendetta avgöraatt om
beträffanderättspraxismedverkat tilluppfyllt torde haningssed är att

sådanarestriktivutgifter blivitför framtida närtill avdrag ävenrätten
varitutgångspunkterföretagsekonomiskastriktreserveringar från

motiverade.
från denskall utgådennabeskattningenHuvudregeln vid är att

avsättninginnebär ärbokföring.skattskyldiges Detta att somen
be-genomslag vidredovisningssed skallgod ävenförenlig med

före-skatteregelnågon särskildinte finnsskattningen det somom
eller kanlämpligsådan kopplingOmskriver är natur-annat. en

redovisningssynpunkt kan kopp-från striktSettdiskuteras.ligtvis
godutvecklingenmotverkapunkt knappastpå denna sägaslingen av

iangående pensionerfördeviredovisningssed jfr det resonemang
95.1995:43SOU s.

framtida utgiftergällande behandlingen ärkan ettDet göras att av
Skatteregler, fri-schablonrnässigasig väl förlämparområde som

redovisningsmässiga be-redovisningsreglema. Denfrånkopplade
vilket inne-subjektivitetmåttinnefattar alltid visstdömningen ett av

upphovlätt kanbedömningbyggd på dennabeskattningbär att geen
alltför fram-skattekreditaspekterriskerarVidaretill tvister. att en

betingadeföretagsekonomisktdetbedörrmingenroll iträdande av
emel-kandettaden skattskyldige. Motavsättningar hosbehovet av

minska itordereserveringarför överdrivnariskenlertid anföras att
försiktig-dominerandedetredovisningssedgodmed övergertakt att

ÅRLsammanhanget detdetI är värthetssynsättet. notera attatt
försiktig-rimligiakttagandevärdering skall ske medallkräver att av

kostnader ochöverskattamedvetetdärmed inte tillåtethet. Det är att
avsättningarbokföringsmässigaleder tillVadförluster. attsagtsnu

tordesannolikhethög gradharbedömningarbaserade avsom
skattemässigt.godtaskunna även

i detskattemässiga avdragsrätten,Teoretiskt kan den antyttssom
iavsättningarföretagen störremöjligen frestaföregående, göraatt en

skäl.företagsekonomiskastriktmotiveratomfattning ärän avsom
frikoppling.föreslåskäl förkunnaskulleDetta utgöra attett oss en

ÅRL framgår emeller-medförenligredovisning intesådanAtt ären
medskall skevärderingenkravet pänämndatid det attav nyss

fjärde direk-artikel 42 i detförsiktighet. Avrimligiakttagande av
skulder dvs.för förluster ochavsättningarframgår vidaretivet att -

ÅRL överstigainte fårförpliktelser16 benämnsvad i 4 kap. §som -

bok-förekomstenJfr anfört beträffandeBidragsskattekommitténvad av
11.1.2.reparationsutgifter, avsnittför framtidaföringsmässiga avsättningar
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erforderliga belopp. Motsvarande begränsning i och för sig integörs
beträffande avsättningar för kostnader enligt artikel 20.2 framtida
utgifter. Bestämmelsen i fråga emellertid uttryck för direktivetsger
mycket restriktiva på möjligheterna skapa dolda Detattsyn reserver.

inte förenligt med dennaär avsättningar förgöra fram-störreattsyn
tida utgifter företagsekonomisktän motiverat.ärsom

Sambandet mellan redovisning och beskattning vad gäller avdrag
för framtida utgifter kan vid strikt tillämpning skattereglernaen av-

måhända innebära nackdelar från skattesynpunkt i form ettav-
minskat skatteunderlag. förtjänarDet emellertid anmärkas viatt att
inte lämnar något förslag direkt medför sådan effekt utansom en
dess eventuella uppkomst beroende det på vilketär berördasättav
myndigheter och domstolar tillämpar gällande regelsystem. Om detta
förhållande kan skäl föreslå ändringar i redovisningslag-utgöra att
stiftningen och/eller skattelagstiftningen ankommer inte på att taoss
ställning till. Eventuella lagförslag på redovisningsområdet bör uti-
från de synpunkter vi har anlägga i första hand ha till syfteatt att
förbättra redovisningens kvalitet och får inte ha sin grund i skatte-
mässiga överväganden avsnittse 9.2.1. föreslåAtt ändringar i
skattelagstiftningen, å andra sidan, kan knappast ankomma på oss

i två fall, nämligen delsän skattereglerna förhindrarannat om en
önskvärd utveckling god redovisningssed eller befrämjar ickeav en
önskvärd utveckling god redovisningssed, dels sådana änd-av om
ringar nödvändig följd förslag från vårutgör sida ändradeen av om
redovisningsregler. Så kan inte fallet.anses vara

Sammanfattande synpunkter

Enligt vår mening det inte lämpligt via lagstiftningär i detaljatt
reglera vilka olika slag förpliktelser skall eller bör redovisasav som
i årsredovisningen och på vilket denna redovisning skall ske.sätt
Sådana frågor bör lämpligen lösas i den praktiska rättstillämpningen.
Lagen bör endast innehålla vissa allmänna och grundläggande prin-
ciper för klassificeringen årsredovisningens olika Denposter.av

ÅRLutformning fått, särskilt bestämmelserna i 2 kap. § första4som
stycket och förenlig3 med denna uppfattning.är Bestämmelsen i
4 kap. första16 § stycket kan möjligen utifrån detta framståsynsätt

onödigt detaljerad. Det förefaller också inkonsekvent särskiltattsom
definiera begreppet avsättningar" medan motsvarande definitioner
saknas för begrepp "tillgångar" och skulder. Bestämmelsensom
har emellertid sin grund i regler i det fjärde direktivet tving-ärsom
ande för medlemsstaterna vilket innebär upphävande denatt ett av

ÅRLskulle medföra risk för inte uppfyller kraven i direktivet.att
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bibe-frågaibestämmelsenförtalarskälsåledesfinns attDet som
till,återkommervidock,den börUtformningen straxhålls. somav

något.förändras
defini-avviker vårföregåendei detredogörelsenframgåttSom av

harinnebörd begreppetfrån den"förpliktelse"begreppettion somav
ÅRL. åsyftasbestämmelsedennaIstycket§ förstakap. 16enligt 4 -

förpliktelsersådanaenbartförarbetenlagensframgårsåvitt somav -
Däre-utomstående intressenter.förhållande tillsig iådragitföretaget

harsåföretagetförpliktelser säga gentemotomfattas inte attmot som
underhållreparation ochutgifter föri formsig självt, avt.ex. av

defini-Enligt vårverksamhet.nedläggningförellertillgångar av en
förpliktelser.dennaemellertidomfattas ävenbegreppet tyption avav

uppkom-verksamhetisamtligainteemellertidföljerdettaAv att en
förföremålblide börkaraktärsådanförpliktelsermande är attav

i såochFråganbalansräkningen.avsättning iellerskuldföring om
bok-företagetsiredovisasbörförpliktelsevissvilketfall sätt en

redo-godförinommeningvår avgörasenligtbörslut ytterst ramen
bildrättvisande ärallt kravetframförvarvidvisningssed av

detkantillämpningenpraktiskadenbetydelse. Igrundläggande
skildapåförpliktelserolika slagbehandlaaktuelltblisåledes att av

räkenskaperna.isätt
vi"förpliktelse"begreppetdefinitionvidareMed den somav

första16 §i 4 kap.bestämmelsenfråganuppkommerförespråkar om
ÅRL bestämmelsedennaEnligtutfomming.lämpligfåttstycket en

samtligaföravsättningskyldighetovillkorlig göraföreligger atten
vadvårtmed synsättinnebärförpliktelser.ekonomiska Dettaslag av

framtidaförpliktelse äveni begreppetinnebörden t.ex.attgäller
framtidaslagolikaliksomunderhâllsutgifterreparations- och av

avsättnings-omfattaskommerdriftskostnadskaraktärutgifter att avav
Iordning.lämplignågonintetidigareDettakravet. är antyttssom

böravsättningsskyldighetovillkorligsådanundvikasyfte att en
klassiñceringsregelutformasi ställetfrågabestämmelsen i som en

Avsättningar sehuvudrubrikbalansräkningenstillanknytningmed
ÅRL. vårenligtordningsådan ärEn§9till 3 kap. me-förslaget

direktivet.fjärdedetmedförenligning
be-detvivilkenbeträffandefrågaytterligarefinns anserDet en

redovisningengäller posterlagändring. Dettaföreslå avfogat att en
skildadagilagstiftningenföreskriverpunktPå dennalinjen.inom

företagsidanandraåochallmänhetiföretagå sidanregler för ena
deåtgandenSådanasektorn.finansielladen sominomverksamma

alltiförekommerlinjeninomredovisaskallföretagenfinansiella
därförDet ärindustriföretag.traditionellaiutsträckning ävenstörre
redo-gällervadolika kravställamotiveratmening intevårenligt att
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visningen dem beroende vilken verksamhet före-typav av som
huvudsakligen bedriver. Ur järnförelsesynpunkt ligger dettaget

värde i bestämmelsernatvärtom i detta hänseende utformas påett att
ÅRLlikartat för samtliga företag. Bestämmelsernasätt i bör,ett

såvitt gäller åtaganden, därför utformas sätt motsva-samma som
rande föreskrifter i respektive lag årsredovisning för finansiellaom
företag. Vidare bör sådana redovisas inom linjen i balans-poster som
räkningen ställda säkerheter, ansvarsförbindelser åtagandensamt- -
fortlöpande registreras i någon form sidoordnad redovisning. Vårtav
förslag till bokföringslag innehåller uttryckligt krav på sådanettny
redovisning.

Som framgått tidigare vi den nuvarande kopplingenattanser
mellan redovisning och beskattning vad gäller behandlingen fram-av
tida utgifter inte innebär sådan negativ inverkan på utvecklingenen

god redovisningssed det den anledningen finns skälatt attav av
föreslå frikoppling på denna punkt. Vidare saknas det enligt våren
mening anledning i materiellt hänseende ändra gällande bestäm-att
melser vad beträffar de redovisningsmässiga möjligheterna göraatt
avsättning för framtida utgifter. Inte heller på denna grund finns det
således skäl föreslå ändrade regler.att

Särskilt11.6.3 finansiella instrumentom

ÅRL innehåller inga bestämmelser direkt behandlar redovis-som
ningen finansiella instrument, sig rapporteringstidpunkten förav vare
dem eller hur de skall värderas. Vi har emellertid i det föregående
föreslagit icke-finansiella företagäven särskild inomatt postsom en
linjen skall redovisa oåterkalleliga åtaganden innebär risktagan-som
de. finansielltEtt instrument innebär förpliktelse för företagetsom en

inte sådan karaktär den enligtär det tidigare fördaattmen som av
skall redovisas skuld eller avsättning i balans-resonemanget som en

räkningen torde ofta hänföra till sådana åtaganden.attvara
De särskilda problem i redovisningssamrnanhang de finansiellasom

instrumenten upphov till hänger bl.a. med innehavetattger samman
sådant instrument ofta betingat användningenärettav ett annatav av

instrument och också med avtal förvärv finansiella instru-att om av
normalt inte affärshändelser iutgör BFL:s och den föreslagnament -

bokföringslagens mening i följd instrumenten inte redovisasvarav-
tillgångar eller avsättningar/skulder i balansräkningen. Vadsom nu

Ävengäller regel terminer, och optioner.sagts som swappar om
avtalen inte affärshändelser ochutgör därmed inte bokförs bör de
enligt vårt förslag till bokföringslag fortlöpande registreras iny
någon form sidoordnad redovisning. Vidare följer det försiktig-av av
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ÅRL, iföretagetbförsta stycket 3jfr 2 kap. 4 §hetsprincipen, att
sådana avtal.förlustermåste beakta latentabokslutet

balansräk-definitionengäller frågordetNär rör t.ex. avsom
särskilda känne-vilkamed andra ordellerolikaningens poster -

klassificerasskallföreteelsevisstecken avgör som enom ensom
tidiga-framgåttdetavsättning/skuldtillgång ellerbalansgill är som-

detta skälentydigt Avnågotkomplicerat lämnaofta att svar.re
för regle-mindre välredovisningsfrågorsig dennalämpar atttyp av
betraktainstrumentvisst finansielltHuruvida äri lag. attett somras

skallavsättning/skuld ellertillgång respektive rapporteras somenen
stället överlämnasbör ieller påinom linjenåtagande sättannatett

lagstift-för gällandeinomredovisningspraxistill avgöraatt ramen
ochskall tillämpasredovisningssedgodinklusive kravenning att

skallresultaträkningen och rätt-balansräkningen, noterna ge enatt
resultat.ställning ochbild företagetsvisande av

behandlingenredovisningsmässigagäller dendetNär ettt.ex. av
innehavetsyftet medtillgångfinansiellt instrument ärutgör ensom

klassificerasskallinstrumentetsyftebetydelse. Detta avgör omav
§omsättningstillgång jfr 4 kap. lanläggningstillgång ellersom

ÅRL. sådanaskilja mellanfinnas anledningkan vidareDet att
förväntadespekulera iinnehar i avsiktföretagetinstrument attsom

sådanatrading ochellervalutakurserförändringar i räntort.ex.
verksamhetendensyfte skyddainnehas i motatt ogynn-egnasom

Vidsäkringsredovisning hedging.värdeförändringar, s.k.samma
skallinnehav dettahuvudsyftet med visstspekulation är attett ge-

sistnämndamedan i detföljd värdestegringartillvinster avnerera
vinsteruppnå sådanasyftet inteprimärafallet det är utan attatt

ochföljerdet anfördasig förluster. Avskydda att ettmot samma
beroendeskilda företagolika ibehandlaskan sättinstrument

innehavet.syftet medverksamhet ochföretagetssådana faktorer som
finansiellabeträffandebestämmelseruttryckligaavsaknadI av

ochvärderings-allmännautgångspunkt degällerinstrument som
ÅRL. betydel-särskildAv2 kap. 4 §redovisningsprinciperna i t.ex.

endastvari föreskrivsförsta stycket 3bestämmelserna i attärse
skall kostnads-förlusterintäktsföras medankonstaterade intäkter får

inte. Vidarekonstaterade ellerbedömadeföras äroavsett att somom
uttryckligtlagrum delsoch 6 igäller enligt punkterna 5 ettsamma

kvittningsförbuddels generelltför post-värdering,påkrav ettpost
denskulder åoch avsättningar ochå sidanmellan tillgångar ena

andrafår enligt §grundläggande principer 4andra. Från nämndanu
skäl ochfinns särskildadock detstycket avsteggöras ettavsteg om

bild.rättvisanderedovisningssed och kravetmed godförenligtär
oftainstrumentfinansiellt nämnts,innehav är,Ett ett som nyssav
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betingat användningen sådant instrument. Det inteärett annatav av
sällan förenat med svårigheter redovisa förlustervinster och påatt
sådana "kopplade" innehav för sig i balans- och resultaträkning-var

bör därför under vissa förutsättningar tillåtetDet i stridattarna. vara
med kravet på för post-värdering i kap. första2 4 § stycket 5post
och det generella kvittningsförbudet i punkten 6 stycke görasamma

värdering. sådant förfaringssätt förenligtAtt medäretten gemensam
ÅRL följder § andra stycket jfr Finansinspektionens föreskrifter4av
och allmänna råd årsredovisning i kreditinstitut och värde-om
pappersbolag kap. §. Enligt uttalande4 11 Kontaktkommit-ett av
tén står sådant förfarande inte heller i strid fjärdemed det direk-ett
tivet. uttalandet kommitténI kravet rättvisande bild kansäger att
medföra endast det slutliga resultatet komplex transaktionatt av en -
i vilken det ingår antal transaktioner värde eller resultatett vars var
för sig ekonomisk synpunkt saknar intresse för det slutliga resulta-ur

skall redovisas. Vidare Kontaktkommittén detsägertet att, om-
finns ellerlegal avtalsenlig kvitta fordringar och skulderrätt atten

varandra, endast den del inte täcks kvittningen skallmot som genom
redovisas. I detta fall torde således slags nettoredovisningett vara
befogad jfr Finansinspektionens föreskrifternämnda och all-nyss

råd 2 kap. § andra stycket,4 BFN:s rekommendationmänna R 7 p.
12 IAS 32 33.samta p.

The Accounting Harmonization in the European Communities, s.
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Miljöredovisning12

dir. 1996:4tilläggsdirektiv12.1 Våra

företagenutredafått i uppdragtilläggsdirektivharVi att omgenom
visskoncernredovisningar lämnaochi sina års-åläggasbör att

redo-information kan bestå iSådaninformation.miljöanknuten en
uppkommit tilloch de kostnaderförpliktelsergörelse för de som

beskrivningmiljön ochdenpåverkanföljd företagets yttre enav
påverkan.anledning sådanvidtagits medharde åtgärder avsomav
utvecklingdendet angelägetmeningEnligt regeringens är att

bedömsoch detpåbörjats fortsättermiljöredovisningrörande som
information får fastarevärdefullt miljöanknutenvidare att ensom

redovisningsområdet. Enpåregelverk finnsi detförankring som
slag kan åstadkom-förbättrad redovisningutvidgad och antyttav nu

ellernormgivningkompletterandelagstiftning, genomgenommas
bör väljasmetodersjälvreglering. Vilken dessa är ensomavgenom

ställning till. Endirektiven skallvi enligtde frågor ta annansomav
ökadfinns anledningfråga det överväga är rapporte-att om ensom

finansiella års- ochföretagensmiljön skall inflyta ibeträffandering
i formeller den börkoncernredovisningar separatav enavgesom

rapport.
miljöredovisningenvärdetutredningsarbetet beaktaVi skall i attav

tillspridningenmöjligt ochgenomslagskraftså starkfår attsomen
deti direktivenVidareunderlättas.de intressenterna sägs attexterna

informatio-mellan värdetrelationfinnas rimligsjälvfallet bör aven
fram den.kostnaden föroch att tanen

miljöredovisning12.2 Vad är

utifrån tvåstrukturerashuvudsak"miljöredovisning" kan iBegreppet
Enligtredovisningsteori.klassiskbygger påolika Detsynsätt. ena

identifiera ochtillmiljöredovisningensyftardetta synsätt att rappor-
olika formermiljöanknytning, dvs.medfinansiella riskerdirektatera

miljöskulder.latentaeventualförpliktelserförpliktelser ochav
omvärldeneffekter påmiljömässiga ärFrågan verksamhetens avom

redovisningen ii denkaraktär de börsådan externarapporterasatt -
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resultat- och balansräkningarna eller i förvaltningsberättelsen av--
enligt de bedömningsgrundergörs gäller för företagets affärs-som

verksamhet i övrigt, förpliktelser följer olika slags avtalt.ex. som av
företaget träffar, i verksamheten uppkommande garanti- ochsom

skadeståndsanspråk Detta innebär sedvanliga regler för in-etc. att
täkts- och kostnadsrapporteringen, såsom de grundläggande försiktig-
hets- och realisationsprinciperna, tillämpliga miljöanknut-är även

händelser.na
Det andra på miljöredovisningsynsättet sträcker sig längre tillän

omfatta traditionell finansiell information. Enligt dettaatt synsätt är
syftet med miljöredovisning finna redovisningsformer föratt en
miljömedveten och miljömässigt uthållig affärsverksamhet oberoende

det balansdagen finns direkt företagsekonomisktettav om ansvar.
Informationsinnehållet i sådan miljöredovisning omfattan-ären mer
de. En miljöredovisning, i denna vidare bemärkelse, kan utgöras av

beskrivning företagets totala miljöarbete, både sådant kanen av som
i siffror verbaltl.och sådant enbart kan redovisaspresenteras som

Syftet med sådan redovisning läsaren helhetsbildär atten ge en av
verksamhetens miljöpåverkan och företagets miljöarbetet bådesyn
i kort och i längre perspektiv. Redovisningen kan inne-ett ett t.ex.
hålla redogörelse för företagets miljöpolicy och andra riktlinjeren

företaget antagit för sitt miljöarbete liksom kort- och långfristigasom
mål för detta arbete. Informationen kan i sistnämnda del även om-
fatta planerade aktiviteter på miljöområdet. Vidare kan redovisningen
innehålla beskrivning de miljöskyddsåtgärder företageten av som
vidtagit följd dess miljöpåverkan. Sådana miljöskyddsåt-som en av
gärder kan både preventiv rökgasrening, ochart, t.ex.vara av repa-
rativ karaktär, efterbehandling förorenade mark- ocht.ex. vatten-av
områden.

Vid sidan begreppet miljöredovisning används i olikaav sam-
manhang "miljörapport". Denna sistnärrmda bör lämp-termen term
ligen för sådan redovisning enligt 38 b § miljö-reserveras som
skyddslagen ML varje år skall lämnas till tillsynsmyndigheten av
företag har tillstånd enligt lagen bedriva miljöfarlig verksam-attsom
het. Miljörapporten skall innehålla redogörelse för de åtgärderen

vidtagits för uppfylla villkoren i tillståndsbeslut ochattsom ett
resultet dessa åtgärder.av

Lars-Olle Larsson, Miljöledning Miljörevision Miljöledning, Ekerlinds
förlag, 1995, 88.s.
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Miljöredovisning i Sverige12.3

årens växande intresse för miljöfrågor har gjort alltDe attsenaste
fler företag frivilligt lämnar information till allmänheten verk-om
samhetens miljöpåverkan och de åtgärder vidtas med anledningsom

hälftendenna påverkan. Uppskattningsvis lämnar i dag deavav
form miljöinformation sinasvenska börsbolagen någon tillav

intressenter friståen-aktieägare och andra En del väljer upprättaatt
flesta miljöinformationen ide miljöredovisningar de lämnarmen

årsredovisningen.förvaltningsberättelsen eller i bilaga tillen
förMiljöinformationen består ofta utdrag de miljörapporterav ur

tillståndspliktig företaget till olikavarje anläggning lämnarsom
exempeltillsynsmyndigheter miljöområdet jfr 38 b § ML. Som

sifferuppgifterpå information brukar lämnas kan nämnassom av-
luft, förbrukningenseende utsläpp i och mark, upplysningvatten om

energi och råvaror uppgift avfallsmängder. I miljöredo-samtav om
visningen lämnas dessutom ofta uppgifter företagets miljöpolicyom

miljöarbete i några fall uppgifter företagets kost-och samt om- -
för detta miljöarbete. fåtal företag redovisar nyckeltal ellernader Ett

miljöindikatorer såsom utsläpp eller energiförbruknings.k. per
mängd slutprodukt. Det ovanligt miljöredovisningen granskasär att

revisorer.externaav

förhållanden12.4 Utländska

Både i Sverige och internationellt pågår just utveckling avnu en
olika regelverk för kvalitetssäkring företagens miljöeffekterav

självafrivillig Några exempel sådana företagenväg. system som
Auditkan välja ansluta sig till EMAS Eco-Management andäratt

ISO:s Environmental Performance Indicators, ICC:sScheme, EPI
näringslivsprogram och riktlinjer Public EnvironmentalPERI:s
Reporting Initiativ. Vidare har FN:s redovisningsexpertgrupp,

omfattande för miljöredovisning.ISAR, modell Dettapresenterat en
tyder på för avsikt miljö-FN har delta i utvecklingen påävenatt att
redovisningsområdet.

l2.4.1 Eco-Management and Audit Scheme

Inom EU har det utarbetats förordning frivillig miljöstyrningen om

2Börsföretagens miljörapportering 1994, Deloitte Touche AB 1995.
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miljörevision3.och Det särskilda förordningen ligger tillsystem som
grund för kallas Eco-Management and Audit Scheme EMAS. Syftet

förordningen främja frivillig förbättringmed industrinsär att en av
företagenmiljöarbete utarbetar och genomför miljö-attgenom en

miljöprogrampolicy, och miljöstyrningssystem för sinaett ett an-
läggningar. Effekterna åtgärderna skall utvärderas regelbundet ochav
allmänheten skall informeras resultatet denna utvärdering.om av

formDetta skall ske i särskild miljöredovisning för varjeav en som
berörd anläggning skall innehålla bl.a.

beskrivning verksamheten och väsentliga miljöförhållandenen av-
berörs verksamheten,som av

sammanfattande upplysningar utsläpp, avfall ochbl.a. bullerom-
från anläggningen samt

företagetspresentation hur miljöpolicy, miljöprogram ochaven-
genomförts.miljöstyrningssystem har

12.4.2 Danmark

januari 1996 infördes i Danmark lagstiftning åläggerDen 1 en som
företagen s.k. räkenskaper. Lagstiftningen harupprätta grönaatt
beröringspunkter med både den danska ärsredovisningslagen och
miljölagstiftningen. Ett företags miljöpåverkan skall redovisas i en
fristående bl.a. skall innehålla redovisning i fysiskarapport som en

nyckeltal exempelvis energiförbrukning ochtermer samt som av-
fallsmängd i förhållande till verksamhetens nettoomsättning. Miljö-
redovisningen skall för räkenskapsperiodupprättas samma som
företagets finansiella redovisning och skall in till både Erhvervs-ges

Selskabsstyrelsen och berörd miljömyndighet.og
Företag anslutna till EMAS kan fullgöra sin miljöredovis-ärsom

ningsskyldighet till Erhvervs- Selskabsstyrelsen inattgenom og ge
den särskilda miljöredovisning företaget skyldigtär upprättaattsom
enligt det systemet.

l2.4.3 Vissa övriga länder

Den norska aksjeloven uppställer i § 11-12 krav förvaltnings-att
berättelsen skall innehålla viss information med miljöanknytning.
Enligt bestämmelsen skall företag förorenar den miljönett yttresom
lämna upplysning de åtgärder vidtagits eller planeras attom som som

3Rådets förordning EEG 1836/93 den 29 juni 1993nr av om en gemen-
skapens miljöstymings- och miljörevisionsordning.



Miljöredovisning 4071996: 157SOU

Syftet identifiera sådanaför motverka föroreningen.vidtas är attatt
omfattningmiljörisker vissverksamheter förenade medär avsom

innefattar mått företags-sådana risker ocksåeftersom störreett av
ekonomisk risk.

miljöskyddslagstiftningeneuropeiska länder uppställerflertaletI
miljö-liknande den lämnas ipå särskild miljöredovisningkrav som

medförefaller den danska modellenenligt ML. Däremotrapporten
iredovisning sakna motsvarighettill företagets ekonomiskakoppling

särskildpågår dock för närvarandeländer. Nederländernaövriga I en
miljöredovisningen kansyfte ställning tillutredning med att ta om
efter denekonomiska redovisningenknytas till den mönster av

lagstiftningen räkenskaper.danska grönaom
Securities and Exchangeuppställer tillsynsmyndighetenI USA

års-företagen i sinaSEC sedan år 1993 kravCommission att
kostnader för sådana miljö-lämna upplysningredovisningar skall om

från någon myndighet.lagstiftning eller kravåtgärder följersom av
från detomfattar således endast åtgärderUpplysningskravet som
frivilligaföretaget företa däremot intesida ålagtsallmännas att men

olika slag.åtgärder av

överväganden och förslag12.5

Inledning12.5.l

åren kommitområde under deMiljöredovisning är attsenasteett som
Utvecklingen befinner sigföremål för tilltagande intresse.bli ett
miljöredovisning kommerinitialskede och det kaniännu antas attett

vår mening finns det alli framtiden. Enligtfå ökad omfattningatt en
denna utveckling.anledning ställa bakom ochsig uppmuntraatt

lagstiftning förskäl gripa in medFrågan det finnsär närmast attom
fortsatt positivtredovisningssed utvecklas påsäkerställa god ettatt att

sätt.
föregående kan beskrivaframgått redogörelsen i detSom manav

avsnittmiljöredovisning utifrån två olika 12.2. I snävaresynsätt ett
sådant slag det möjligtperspektiv information gör attav somavses

ställning och resultat,på rättvisande bedöma verksarnhetssättett en
Betraktar miljöredovis-dvs. traditionell finansiell information. man

syften informa-vidare perspektiv framkommer andra medning ettur
förInformationen kan i sådant fall ha avsikttionsgivningen. att

företagets miljöarbete iupplysa allmänheten stort oavsett omom -
effekt företagetsbalansdagen har någon mätbardetta arbete

miljöskyddsåtgärder företagetställning resultat och deoch somom-
Miljöredo-verksamhetens miljöpåverkan.vidtagit för begränsaatt
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vilken miljömässiginformationinnehållakanvisningen även om
produkter har.företagetseffekt

förutomsistnämnda slag kanmiljöredovisning utgöraEn attav -
värdefulltutomstående intressenterförupplysningskälla ettvaraen -

eftersom doku-arbeteti det internaföretagsledningenhjälpmedel för
uppmärksamhetfästa ledningensbidra tillfråga kanmentationen i att

kostnadskrävande och in-därmed i längdenmiljöfarliga ochpå -
och produktionsprocesser.produktereffektiva -

utgångspunkterAllmänna12.5.2

beskrivitsMiljöredovisning enligt det synsättetsnävare ovansom
exempelredovisningslagstiftningen. Som kanomfattas redan i dag av

årsredovisningslagenförsta stycket 3 bkap. §i 2 4kravennämnas
ÅRL för-och möjligaförutsebaraskall till allapå hänsyn tasatt

räkenskapsåreller tidigareräkenskapsårethänförliga tillluster ärsom
förvaltningsberättel-lagandra stycket6 kap. §och i 1 attsamma

före-för bedömningenvissaupplysningarskall innehålla avomsen
händelserochviktiga förhållandenoch resultatställningtagets om av

verksamhetupplysningar företagetsbetydelseväsentlig ävensom om
framtidaförväntadedessoch utvecklingforskninginom ut-samt

veckling.
imiljöinformationföretag lämnaromständighetenDen att ett en

inteårsredovisningen innebärtilleller i bilagorfristående attrapport
i för-resultaträkningarna elleri balans- ochredovisningpåkravet

för sådan redovisningkriteriernabortfaller ärvaltningsberättelsen när
uppfyllda.

det vidaremiljöredovisningsidan medå andraOm avserman
informationskraven kanlagregleringkan detsynsättet attantas en av

vad gäller bådeföretagens miljöarbeteförbättrabidra till att pro-
redovisa vilkenföretagen tvingasprodukter. Om öppetoch attcesser

vidtas föroch vilka åtgärderverksamheten harmiljöpåverkan attsom
utarbeta miljö-sannolikt deras viljapåverkan ökardennabegränsa att

och miljö-reducerar utsläppproduktionsprocesservänliga annatsom
negativ inverkanmed så litenoch tillverka produkterfarligt avfall att

leda tillkan härigenommöjligt. Miljöredovisningenpå miljön ensom
effektivt kon-den blirbättre miljö samtidigtallmänt ettsett som

marknadsföring.för företaget i desskurrensmedel
information med miljöan-frågan vilkengällerNär det typom av

externredovisning ochi sinföretagen bör lämnaknytning om ensom
säkerställas någon forminformationsgivning böreventuell avgenom

företagens redovisningsyftet medoffentlig normgivning är externa
redovisningens primäraEnligt vår meningbetydelse.avgörande ärav
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syfte användbart underlag för olika utomståendeutgöra in-att ett
ekonomiska beslut, köp och försäljning aktier ochtressenters t.ex. av

avtal kreditgivning. detta syfte liggerI två begränsningar.om
För det första inte företagens interna informationsbehov.avses

område inteDetta lagreglerat huvud företagen harär över taget utan
frihet skapa rutiner och underlag för det interna styrnings-att egna
och uppföljningsarbetet. För det andra kan det inte uppgiftvara en
för den redovisningen tjäna påtryckningsmedelexterna att som
företagen på viss vad gäller åtgärder ochsätt,att ett t.ex.agera
insatser på miljöområdet. sådanFör styrning företagens be-en av
teende står andra verktyg till förbuds statsmakterna. Som exempel
kan krav på särskilt tillstånd förenat med fortlöpandenämnas en-
rapporteringsplikt för bedriva viss verksamhetatt typ samtav-
förbud användande vissa och material. Man kan ocksåämnenmot av
tänka sig belägga vissa verksamheter med särskilda avgifter även-att

kräva företagen vidtar åtgärder för samla in och återan-att attsom
vända det avfall företagets produkter upphov till.som ger

Enligt vår mening bör undvika åtgärder från lag-attman genom
stiftarens sida den redovisningen till instrument förgöra externa ett

påverka företagenhur skall bedriva sin produktiva verksamhet.att
Redovisningslagstiftningen bör i första hand sikte på sådan in-ta
formation omedelbar och väsentlig betydelse förär att utom-som av
stående intressenter skall kunna bilda sig rättvisande bilden av
företagets finansiella ställning och resultat och företagets utveck-om
lingsmöjligheter och framtidsutsikter i finansiellt hänseende. Syftet
med lagstiftningen bör således säkerställa den informationatt attvara

företagen lämnar till sina utomstående intressenter utformadärsom
på sådant den användbart förunderlag olika slagssätt utgörett att ett
ekonomiska beslut. Miljöanknuten information intar inte någon
särställning i detta avseende.

En sak frågan huruvida viss information har sådanär attannan
betydelse från informationssynpunkt kan kommanämnts attsom nyss
bedömas olika från tid till Detta sammanhänger med attannan.
företagens ekonomiska redovisning dynamiskt områdeär ett som
kontinuerligt utvecklas förändrasoch såväl nationellt internatio-som
nellt. Denna utveckling beroende mängd olika faktorerär av en

intresset för företagens miljöinsatser kan grund-Devarav vara en.
läggande redovisningsprinciper tillsammans bildar självasom ramen
inom vilken god redovisningssed utvecklas och förändras kvarstår
emellertid oförändrade. dessaDet principer enligt vår meningär som
bör komma till uttryck i redovisningslagtiftningen jfr artikel i31 det
fjärde bolagsdirektivet och inte tillämpningen dem i enskildaav
situationer.
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lagstiftningBehovet12.5.3 av

lagstiftarens inflytandeföregående konstaterat överVi har i det att
begränsa siginnehåll och utformning börredovisningensden externa
för bedöm-omedelbar betydelseinformationtill sådan ärsom av

gällerekonomiska ställning och resultat. Dettaföretagsningen ettav
transaktioner i företagens verk-händelser ochinformationäven om

miljön. Enligt vår meninganknytning till denharsamhet yttresom
definitionlagstiftning sikte på deneventuellbör således snävareta av

börbeskrivits tidigare. Vidare"miljöredovisningbegreppet som
sammanhang,framhållits iredovisningslagstiftningen, annat gessom

bestämmelserutformning möjligt medgenerellså som snara-somen
innehåll iutformning ochför redovisningens änramarnare anger

specifika hän-redovisningsmetoder försärskildaföreskriverdetalj
situationer.delser eller

ellerinträffad händelsefråganinnebärVad t.ex. attsagts enomnu
händelsenkaraktärtillstånd sådantid utvecklatunder är attett aven

iförpliktelsetill ekonomisktillståndet upphoveller som enenger -
årsredovisningen börredovisas iform skall avgöraseller annan -

för denoberoende grundenbedömningsgrunderutifrån avsamma
uppkommitharförpliktelsen. Om förpliktelseneventuella som en

skyldighetmiljönpåverkan denföljd företagets attt.ex.yttreav -
markområde iförstörtpåförorenat elleråterställa sättannatett

affärsverk-resultat företagetsskick ellerursprungligt ettsom av-
framställt skade-garantiåtagande ellerövrigtsamhet i ettt.ex. ett-

sammanhanget.betydelse isaknar enligt vår meningståndsanspråk -
information skalltill denintet begränsatDetta sättsynsätt är som

anläggas påböroch resultaträkningarnai balans- ävenlämnas utan
förvaltningsberättelsen.företag skall lämna iinformationden ettsom

gränsdragningenfört beträffandevi tidigareDet resonemang som
avsnittredovisningen demförpliktelser ocholika slagmellan avav

ÅRL redovis-vedertagnautgår från och allmäntochll.6.2 som
sådana förpliktelser ochsåledes bäring påningsprinciper har även

verksamheti företagets möjligheterinskränkningarandra utövaatt
företagets miljöpåverkan.följersom av

avsättning iföretag skallanförda innebär bl.a.Det göraatt ettnu
föreligger på balans-miljöförpliktelsebalansräkningen för somen

beloppsmässiga förfallotidpunkt kanstorlekdessdagen samtom
bli aktuelltsannolikhet. Vidare kan detmed rimlig gradberäknas av

sådanaförvaltningsberättelsen lämna upplysningari t.ex.att om
företaget i oför-måste förnyas förtidsbegränsade tillstånd attsom

fortsätta sin verksamhet.omfattning skall kunnaändrad
Även infor-regleralagstiftaren avstår från närmareatt annanom
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mationsgivning sådan i huvudsakän finansiellär jfrnatursom av
avsnitt 12.6.2 finns det anledning utgå från årsredovisningenatt att

grund krav från marknadens och det allmännas sidaav nya- -
sikt kan komma innehålla alltmer icke-finansiell information.att
Denna utveckling kommer sannolikt föra med sig olikaatt att organ

verksammaär redovisningsområdet utfärdar rekommendatio-som
för miljöredovisning går längre lagstiftningen.än Ent.ex.ner som

sådan möjlig utveckling har vi ingen anledning motsättaatt oss.
Tvärtom finns det skäl den utveckling öppnareatt uppmuntra mot en
och informativ externredovisning pågår inte bara vad gällermer som
förhållanden den miljön i högrör grad sådantävenyttre utansom
arbete berör den inre företagsmiljön såsom satsningar på kompe-som
tensutveckling personalen och åtgärder syftar till främjaattav som
jämställdheten.

Sammanfattningsvis vi den nuvarande lagstiftningen på detattanser
hela tillgodoser de krav miljöanknuten information dettaget som

rimligt ställa företagen iär redovisningssammanhang. Viatt anser
intedet motiverat införa ökad rapporteringsskyldighet vadatt en

gäller redovisningen i balans- och resultaträkningarna. För under-att
stryka vikten sådan miljöinformation väsentligärattav som av
betydelse för bedömningen företags utvecklingsmöjligheter ochettav
framtidsutsikter lyfts fram i årsredovisningen kan det dock övervägas

ÅRLkomplettera 6 kap. l § andra stycket med bestämmelseatt en
särskilt sikte miljöanknuten information.tarsom

framgåttSom det föregående kan skäl anföras både för ochav emot
sådan lagstiftningsåtgärd i föregående stycke. Det kanantyttsen som

framför allt ifrågasättas sådant tillägg vad gäller förvaltnings-ettom
berättelsens innehåll i realiteten skulle tillföra lagstiftningen något
väsentligt vad gäller företagens upplysningsskyldighet. Sålundanytt
följer redan nuvarande krav i 6 kap. 1 § företaget skall upplysaattav

vissa väsentliga händelser och viktiga förhållanden. Vidare skallom
upplysning lämnas företagets förväntade framtida utveckling ochom

dess verksamhet inom forskning och utveckling. Sammantagetom
torde dessa krav i tillräcklig grad täcka sådan miljöanknutenäven
information det kan finnas anledning för företagen attsom rapportera
i den redovisningen.externa

Vid den avvägning olika intressen sig gällande i dennagörav som
fråga har vi slutligen för föreslå bestämmelserna i 6stannat att att

ÅRLkap. §l kompletteras med särskilt krav miljöanknutenett
information.

Införandet sådant upplysningskrav kan markeringettav ses som en
den vikt enligt vår uppfattning bör fästas vid miljöfrågor ochav som

intresset dessa lyfts fram i årsredovisningen. Ett lagstadgatattav
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pågående utvecklingendenupplysningskrav kan samtidigt uppmuntra
för denmiljöredovisningsområdet och fungera avstampsom

får dock intedetta område. Kravetfortsatta utvecklingen göras
informa-företag ellersig vad gäller berördaalltför omfattande vare

förvalt-betydelse i det sammanhangetinnehåll. Avtionens är att
försiktighet börföremål för revision. Särskildningsberättelsen är

införa på upplysningar avseendedet gäller kravdärför iakttas när att
fallutanför eller i i utkantenkan liggaämnesområden sägas vartsom

viktigtkompetensområde. Vidare detnormalarevisorernas är attav
giltiga väsentlighetredovisningssammanhang generellt kravende i

beaktas.och relevans
informationsplikt avseende miljö-utökadmening börEnligt vår en

företaginskränkas till sådanaför närvarandemässiga aspekter som
inskränk-mening. sådanverksamhet i ML:s Enbedriver miljöfarlig

förvaltningsberättelsens upplys-åstadkommasning kan attgenom
miljöpåverkan i bl.a. 38 b § ML.knyts till begreppetningskrav

anmälningspliktigaantingensådana företagbör endastVidare ärsom
begränsningomfattas. sådantillståndspliktiga enligt lagen Eneller av

vår meningföretag får enligtupplysningsskyldigakretsen ansesav
väsentlighet ochrelevans ochnämnda kravenfölja de nyssav

Upplysningskravet börlagfästas.därför inte uttryckligenbehöver
direkt ochsådan miljöpåverkantill ärslutligen begränsas ensom

första handDärvid iföretagets verksamhet.följdnaturlig avsesav
viproduktionsprocessen harimiljöstörningar uppkommer mensom

vidpåräkneliga effekterinbegripa normaltockså övervägt att an-
förpacknings-produkter,återanvändning företagetsvändning eller av

svårt överblicka konsekvensernao.d. dockmaterial Det är ettatt av
fördärförinformationskrav och vi harsådant utvidgat stannat att

miljöpåverkantill sådantills vidare begränsasföreslå kravetatt som
information behöverNågonföretagets produktionsprocess.uppstår i

uppkommer vidmiljöpåverkaneventuelldärmed inte lämnas somom
ochföretagets produkter inteåteranvändningenanvändningen eller av

produktionensamband medheller sådan påverkan har varoravsom
utomstående närings-företaget förvärvar fråntjänstereller som en

idkare.

efterbehandling fastigheterSärskiltl2.5.4 avom

underredovisningsområde särskilt uppmärksammatsEtt senaresom
markområden.avseende förorenade Ansvaretår gäller förpliktelser

miljöfarlig verksamhet reglerat iefterbehandling till följdför ärav
verksamhets-åvilar den§ Detta5 ML. är attsom anse somansvar

upphört.verksamheten harkvarstår efter detoch ävenutövare att
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Utgifterna för efterbehandling uppgår i många fall till betydande
belopp och kan därmed ha väsentlig inverkan inte bara vär-en
deringen sådana fastigheter på resultatutvecklingenäven i detutanav
ansvariga företaget.

Enligt nyligen genomförd branschkartläggning omfattar deen som
angelägna fallen efterbehandling fastighetermest i Sverigeav av

uppskattas utgifterna för sådan efterbehandling till tjugo miljarderca
kronor 0004.och antalet markområden till 7 Vid genomgångca en av

tjugotal årsredovisningar från företag inomett berörda branscher
framkommer endast mycket information beträffande dessasparsam
fall.

Det ofta förenat med svårigheterär fastställa exakta belopp föratt
efterbehandling förorenade områden. Svårigheterna har sin grundav
i valet ambitionsnivå för efterbehandlingen, teknikutvecklingen påav
området förekomsten delat med tidigaresamt verksamhets-av ansvar

Trots dessautövare. svårigheter kan utgifterna ofta uppskattas med
rimlig grad säkerhet. En sådan uppskattning kan iav utmynna att
företaget i balansräkningen lägsta belopp tillsammans medettanger

kommentar i eller i intervallangivelse. frånvaroInoten en av mer
exakta beloppsmässiga beräkningar kan det bli aktuellt lämnaatt
informationen inom linjen. Motivet för sådan redovisning är atten
förpliktelsen i fråga kan komma behöva infrias det påatt även om
balansdagen framstår varken säkert eller sannolikt så kommersom att

ske.att
EG-kommissionens rådgivande i redovisningsfrågor theorgan -

Accounting Advisory Forum har diskussionsunderlagsom samman--
ställt dokumentet Environmental Issues in Financial reporting. Med
utgångspunkt i EG:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv Forum bl.a.tar

frågor redovisningenrör förpliktelser avseende efter-upp som av
behandlingsätgärder. Forum anför i den delen avsättningar föratt
sådana åtgärder inte får reducera tillgångarnas värde och vidare att
ersättning från tredje inte får kvittas utgifter för efterbe-motman
handling jfr det generella kvittningsförbudet i artikel 7 i det fjärde

ÅRL.direktivet och i 2 kap. 4 § första stycket 6 Vi ansluter tilloss
denna bedömning.

Branschkartläggning efterbehandling och sanering, Naturvårdsverket 1995.
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13 Personalekonomisk redovisning

Regeringen uttalade i 1990/91:140, Arbetsmiljö och rehabilite-prop.
ring, sitt stöd för företag och förvaltningar åläggs laglig skyldig-att
het personalekonomisk redovisning. Riksdagenupprättaatt antog

l991.propositionen i maj Efter bemyndigande regeringen den 14av
1991 tillkallade chefen för Arbetsmarknadsdepartementetmars sam-

dag arbetsgrupp med uppdrag utarbeta förslag till lagregle-attma en
ring personalekonomisk redovisning. Arbetsgruppen överlämnadeav
den 14 augusti år med förslag till lagstiftning Dsrapportsamma en
1991:45. Sedan remissbehandlats överlämnades den tillrapporten

för beaktande i vårt utredningsarbete. Den följande framställ-oss
ningen i huvudsak sin utgångpunkt i nämndatar rapport.

13.1 Vad personalekonomisk redovisningär

13.1.1 Inledning

I traditionell företagsekonomi har för såväl privat offentligtsom
driven verksamhet främst ingått ställning till investeringar, driftatt ta
och underhåll anläggningar, maskiner och Vanligtvisav processer.
har motsvarande ställningstaganden inte skett i fråga denom resurs

utgjorts de anställda.som av
Under år har emellertid intresset ökat för också anläggaattsenare

redovisningsmässigt perspektiv på de mänskliga tillgångarna. Frånett
samhällets sida har de stigande kostnaderna för förtidspensioneringar,

Ävenlångtidssjukskrivningar och arbetsskador uppmärksammats.
företaginom statliga och kommunala förvaltningar har med-samt

vetenheten de kostnader hög sjukfrånvaro och personal-om som
omsättning för med sig vuxit liksom betydelsen bättre tillatt taav

och utveckla de enskilda människornas i arbetet.vara resurser
Mot denna bakgrund har det blivit allt vanligare den traditio-att

nella ekonomiska redovisningen kompletteras med redovisningen av
hur personalresurserna tilltas vara.

AU 1990/9122, rskr. 302.
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redovisningpersonalekonomiskmedSyftet13.1.2

redovisa kost-syftar tillredovisningenpersonalekonomiska attDen
ställa dessapersonalomsättning ochochsjukfrånvaroförnader t.ex.

investe-i formför personalenaktiva insatserkostnader t.ex.mot av
arbetsorganisation och kompe-utvecklingarbetsmiljön,ringar i av

åtgärder.tenshöjande
interntredovisningenpersonalekonomiskadenhand ettförstaI är

förunderlagtjänakunnaskallRedovisningenstyrinstrument. som
arbetsmiljön ochförbättraförsatsningarbeslutstyrelsens att omom

viktigasteändamålsenliga. Deninvesteringarsådana är mestvar
ledningen iverkställandeoch denstyrelsensålunda ettmålgruppen är

företag.
ocksåemellertidskallredovisningenpersonalekonomiskaDen ge

ochleverantöreroch borgenärer,aktieägaretillinformation t.ex.
vedertagetmyndigheter. Ettvissatillintressenterandra samtexterna

ochresultatföretagsvisaredovisningekonomisk ärsyfte med ettatt
kantjänstesektorniochkunskapsföretagiSärskiltställning. en

för dettavärdefullredovisningpersonalekonomiskutförlig vara
ändamål.

möjliggöratillredovisningpersonalekonomiskSlutligen bidrar att
personal-attityder tillochverksamheterolikamellanjämförelser

frågor.

redovisningpersonalekonomiskiInnehållet13.1.3

vanligtvisbrukarredovisningenpersonalekonomiskaDen vara upp-
kostnaderredovisasdirekt lönFörutomkostnadsposter.femdelad

personalomsättning, kompetens-frånvaro,och övrigsjukfrånvaroför
Även kostnadsposterandraåtgärder.personalsocialaochutveckling

förekomma.kan
skillnadenmellan ocharbetad tidvisarfrånvaroredovisningEn av

ochsjukfrånvaroidelaskantid. Frånvarotillgängligtotalt grovt upp
Sjuk-ochföräldraledighetsåsomledigheter semester.lagstadgade

frånvaron. Förutomdelmånga företagifrånvaron utgör stor aven
sjukfrånvaron be-åsamkarsamhälletochför individenkostnader

ochvikarierförkostnaderformiför företagenskadatydande av
produktionsbortfall.

uppsägningnyrekrytering ochpersonalomsättningMed avavses
såvälpostitiv förkanpersonalomsättningmåttligpersonal. En vara

erfarenheter kom-verksamhetenföranställdade att nyagenomsom
personalomsättningoplaneradhög ochEnorganisationen.in imer

för-ochkontinuitetenförsämraineffektivitet,skapadäremotkan
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orsaka onödiga kostnader. Kostnaderna för personalomsättning består
kostnader för rekrytering, introduktion, inskolning ocht.ex.av

avveckling.
Kompetensutveckling syftar till organisationen och dessatt ge

anställda möjligheter utvecklas i arbetet bygga förochatt att upp en
företagets utveckling nödvändig kompetensnivá. Uppgifter kom-om
petensutveckling kan uttryckas i antalet utbildningstimmar it.ex.
relation till ordinarie fördeladearbetstid på olika utbildning,typer av
personalgrupper m.m.

Med personalsociala åtgärder slutligen verksamhetavses som
Åtgärderna"vårda"syftar till de anställda. kan frisk-att t.ex.vara

motionsaktiviteter, företagshälsovård,vård, personalfester och resor.
den kostnadsredovisningFörutom behandlats är rentsom ovan

uppgifterstatistiska vanliga i personalekonomisk redovisning. Dessa
uppgifter kan gälla produktionsresultatet uttryckt i antal eller volym

för bedöma effek-underlag verksamhetens produktivitet ochattsom
tivitet.

13.2 Förslagen i 1991:45Ds

Huvuddragen i arbetsgruppens förslag13.2.1

personalekonomisk redovisningEftersom används styrinstrumentsom
flera håll inom såväl privata offentligapå det näringslivet densom

bör enligt arbetsgruppen lagstiftning generell och frisektorn en vara
specificerade denfrån krav för inte motverka sitt syfte eller låsaatt

pågårutveckling och eftersträvas. förslagDe presente-som som som
bok-i Ds 1991:45 innebär i huvudsak följande. Den ärsomras

räkenskapsåretföringsskyldig enligt bolçföringslagen och underBFL
uppgifti medeltal sysselsatt minst 100 anställda skall lämna om

Uppgiftenpersonalkostnaderna personalekonomisk redovisning.
eller i särskildskall lämnas i resultaträkningen eller i till dennanot

Sådana näringsidkare skyldigabilaga till resultaträkningen. är attsom
upplys-skall dessutom i denna lämnaförvaltningsberättelseupprätta

bedömningen företagets verksamhets-ning dels sådana för avom
redovis-personalförhållanden, för vilkaresultat och ställning viktiga

inomdels händelserresultaträkningen,ning inte skall lämnas i om
inträffatför företagetpersonalområdet betydelseväsentlig somav

slut.under räkenskapsåret eller efter dettas
förslagstatliga myndigheter arbetsgruppensFör innebär att en

ianställda100minstmyndighet under räkenskapsåret haftsom
Någonpersonalkostnaderna.årsbokslutet skall lämna uppgift om
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inforrnationsplikten förföreslagna utökadetill denmotsvarighet
föreslås inte.förvaltningsberättelseskallprivata företag upprättasom

personalstruktur, kompetens-avseende bl.a.informationspliktDen
enligt budget-åligger myndigheternaarbetsmiljöförsörjning och som

tillräcklig.arbetsgruppen1989:400förordningen varaanser
ioch landstingkommunerföreslår arbetsgruppenSlutligen ävenatt

personalkostnaderna. Föruppgiftskall lämnaårsredovisningen om
antaletbegränsning i frågainte någonföreslåsdessa om an-organ

förekommerSkälet det knappastverksamheten.ställda i är attatt en
100 anställda.sysselsätter färrelandstingeller änkommun ett

något krav påinnehåller intelagändringarnaföreslagnaDe att
emellertidspecificeras. Avsiktenskallpersonalkostnaderna är att

efter vadmindre kostnadsposterskall fördelas på ärkostnaderna som
inriktning Arbets-verksamhetenstilllämpligt med hänsyn art, mm.

Redovisnings-Bokföringsnärnnden BFN,förutsätter attgruppen
m.fl. skallkommunförbundetRiksrevisionsverket, Svenskarådet,

den personal-rekommendationer avseendeföreskrifter ellerutfärda
redovisningen.ekonomiska

Utgångspunkter för förslagen13.2.2

och dess kompetenspersonalenutgångspunkt för förslagenEn är att
och utvecklas.underhållastillgång behöverskall somsom enses

liksomyrkesskicklighet ochutbildningsnivå,Personalens närvaro
produktivitet och verksam-betydelse förarbetsmiljöförhållandena har

på olika nivåer iorganisation. ledningenhetsresultat i För att enen
personalekonomiska bedöm-riktigaskall kunnaverksamhet göra

Huvudsyftettillgodoses internt.informationsbehovetningar krävs att
redovis-personalekonomiskfrågorlagregleringmed rörav somen
aspekterpersonalekonomiskautvecklingfrämjaning är mot attatt en

personalekono-verksamhet.i styrningen Denfår ökad tyngd enav
informationden totalaskall delredovisningenmiska avses som en

följa verksamhetenför utveckla ochbehövs att styra samt uppsom
informationföljaktligen de interna behovennivåer. Detpå olika är av

skall stå i fokus.som
informations-huvudsyftet tillgodose det internaVid sidan attav

personalekonomiskaförslag denskall enligt arbetsgruppensbehovet
informa-också tillgodose vissa intressentersredovisningen externa

aktieägare ochexempel arbetsgruppentionsbehov. Som nänmer
personalekonomiskaintressenter kan denFör dessaborgenärer.

för bedömningartill dem underlagredovisningen bidra ettatt avge
möjligheter i övrigtoch vinstkapacitet ochföretags ställning att

uppgifter och åligganden.uppfylla sina
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omfattasförvaltningarochFöretag13.2.3 avsom

förslagen

företagförslagarbetsgruppenomfattardet anfördaframgåttSom av
har därvidstorlek. Manöverstiger vissförvaltningar stannatoch som

anställda.vid 100för gränsensättaatt
börvilken storleksgränsfråganöverväganden iVid sina somom

inträde har arbets-redovisningsskyldighetensföravgörandevara
tillgodoseredovisningenhuvudsyftet med ärbeaktat attattgruppen

organi-ifrämstoch det störreinfonnationsbehovet ärinternadet att
ellerstatistikhjälpmedel i formfinns behovdetsationer avavsom
småverksamheten. Iförredovisningenbaserade pådata att styra

krävspersonkärmedomdennormalthar ledningenorganisationer som
formaliserad infonna-stödverksamhetenstyrningenför utan avav

Även vidbetydelseavgörandevaritharintegritetshänsyntion. av
storleksgräns.valet av

Remissinstanserna413
.

personal-personal ochdetdelade i synsättRemissinstanserna stort
ansågochi arbetsgruppenstill uttryckekonomi kom attrapportsom

medelbraformi någonpersonalekonomisk redovisning attettvar
Flertaletpersonalen.frågoruppmärksamhet rörrikta större som
lagregle-tilltveksammadock elleravstyrkteremissinstanser envar

avstyrkte förslagenremissinstanserBland deområdet.ring som
Stiftel-FAR,FARRevisorerAuktoriseradeFöreningenBFN,fanns

Industriför-Sverigesochredovisningssedgodutvecklandeför avsen
tveksamma.tillhörde deRiksskatteverket RSVbl.a.medanbund

måsteredovisningenavstyrkandeförmotiveringvanlig attEn var
lagreg-ochförhållandenochförutsättningar atttill skilda enanpassas
ochredovisningsformerlåsningolyckligleda tilllering kan enaven

tveksammaocksåremissinstanserFleraformalisering.avsedd var
inforrnationshanteringenden internaställer kravlagreglertill som

ochinvesteringsbeslut styr-för internainfonnationsunderlagpåoch
sinaförföretagentordeGenerelltverksamhet.ningsfrágor i en

före-förbehövsinformation attdenbeslut framställainterna som
särskiltpekades attsammanhangetuppnås. detmål skall Itagets

företagensinriktningsinlagstiftningenföreslagnaden genom
påverkarövrigtide syftenfrämmande förbehovinterna somvar
finnsområdenågotredovisningslagstiftningen. Inte annat en

denförgrundligga tillskallvilken informationreglering somav
sinorganiseradärförkanföretag. Företagenstyrningeninterna ettav

styrnings-fråneffektivadet för dem sättetinternredovisning mest
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och uppföljningssynpunkt.
Bland de remissinstanser tillstyrkte förslaget eller lämnade detsom

erinran fanns Svenska Revisorsamfundet,utan Företagarnas Riks-
organisation och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Arbetsgruppens främsta för lagregleringargument en var, som nyss
sådannämnts, kan påskynda den pågåendeatt utvecklingen påen

området. En lagstiftning skulle tydliggöra behovet på deav en ny syn
anställdas betydelse för företagens överlevnadsfönnåga och möjlig-
heter till utveckling. En remissinstans pekade på lagstiftningatt en
kunde stöd för nödvändigutgöra satsning på kompetensutvecklingen
och för få faktaunderlag för aktivt arbetsmiljöarbete.att Denett
personalekonomiska redovisningen utmärkt redskap både förettvar
arbetsgivare och arbetstagarorganisationer i den interna kontrollen.
Ytterligare skäl fördes fram det ofta saknades insiktattsom var om
vilka ekonomiska fördelar satsningar på förebyggande åtgärder,som
såsom rehabilitering och utbildning, innebär. Denna brist ansågs
kunna leda till investeringar i arbetsmiljön och andraatt personal-
åtgärder inte betraktas lönsamma.som

Av de remissinstanser ställning i frågan lagregle-togsom om
ringens utfommingnärmare ansåg majoriteten den valda metodenatt
med generell ramlagstiftning föredra. Några remissinstan-atten var

förordade dock i varierande omfattning högre detaljeringsgrad.ser en
Flertalet de remissinstanser ställning i frågan vilkentogav som om
storleksgräns skulle avgörande för skyldigheten upprättasom attvara
personalekonomisk redovisning förordade sänkning tillgränsenen av
50 anställda.

överväganden13.3 och förslag

13.3.1 Förslagen i Ds 1991:45

Vi delar arbetsgruppens uppfattning personalen och dess kompe-att
viktigutgör tillgång itens verksamhet i likhet med andraen en som

tillgångar behöver underhållas och utvecklas. För verksamhetatt en
skall kunna uppfylla de mål finns uppställda för den detärsom
viktigt företagets ledning har tillgång tillatt sådan information som

det möjligtgör på bästa tillsätt ochatt utnyttja deta vara resurser
finns tillgängliga. Det därför nödvändigtär ledningen harsom att

kännedom de faktiska kostnader belöper på personalen iom som
samband med frånvaro och nyrekrytering såt.ex. dessa kostnaderatt
kan ställas och jämföras med alternativamot kostnader för t.ex.
investeringar i arbetsmiljö och kompetenshöjande åtgärder. För att
åstadkomma detta det viktigtår frågor personalenatt rör ochsom
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kostnaderna för den lyfts fram och åskådliggörs tydligt isättett
det interna budget- och redovisningsarbetet. En väl utvecklad perso-
nalekonomisk redovisning kan medel i verksamhetsled-utgöra ett
ningens styrnings- och uppföljningsarbete så de kostnads-att mest
effektiva lösningarna kan väljas.

En god kännedom på ledningsnivå personalkostnaderna kanom
innebära ekonomiska vinster inte bara för verksamheten sådansom

för samhället i övrigt.även Genom på effektivtutan ochatt ett
ändamålsenligt till den tillgångsätt personalen kanta utgörvara som
samhällets kostnader för sjukfrånvaro förtidspensioneringocht.ex.
minska.

Sammanfattningsvis delar vi arbetsgruppens uppfattning att en
högre grad fokusering personalkostnaderna kan medföraav stora
ekonomiska vinster för såväl enskilda verksamheter försom sam-
hället i övrigt. finnsDet därför all anledning ställa sig bakom ochatt

den utveckling pågår på detta område.uppmuntra som
En personalekonomisk redovisning det slag arbetsgruppenav som

åsyftar i sin i första handär tänkt användas interntrapport att ettsom
styrmedel. Det framgår sålunda klart huvudsyftetrapporten attav
med lagreglering området tillgodose det internaär informa-atten
tionsbehovet. Som påpekats både i arbetsgruppens ochrapport av
flera remissinstanser den interna redovisningenutgör för närvarande

icke lagreglerat område. Inte i någon fråga förekommer detett annan
lagreglering primärt sikte på den information skall liggatarsom som
till grund för verksarnhets interna styrnings- och investerings-en
beslut. Den nuvarande redovisningslagstiftningen reglerar endast
företagens förvaltningarnasoch redovisning. En lagregleringexterna
i fråga den interna redovisningenrör skulle således utgöraen som ett

och därmed främmande inslag i svensk redovisningslagstiftning.nytt
Starka principiella skäl talar i lagstiftning uteslutandemot att en som
reglerar redovisning införa föreskrifter i första handextern tarsom
sikte den interna redovisningen. Enligt vår uppfattning utgör
behovet bättre intern redovisning inte något förav argument en
utökad extern personalredovisning.

Det kan hävdas den information ingå i denatt attsom avses perso-
nalsekonomiska redovisningen har visst intresseäven för verksam-ett
hetens intressenter såsom aktieägare och borgenärer.externa Detta
kan skälutgöra lagreglera frågan.ett att

Innan vi slutlig ställning till frågan eventuell lagstiftningtar om en
vill vi framhålla det i fall inte kan bli tal någonatt vart om mer
detaljerad lagstiftning föreslagitsän arbetsgruppen. Vi har isom av
flera sammanhang uttalat redovisningslagstiftningen bör utformasatt

ramlagstiftning och det finns inget skäl frångörasom en att avsteg
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utgångs-således sinövervägandenfall. Våraprincip i dettadenna tar
framlagda förslagen.arbetsgruppenpunkt i de av

årsredovisnings-föreslår visammanhangframgått iSom attannat
ÅRL företags-samtligatillämpningsområde utsträcks sålagens att

reglernabl.a.Reformen innebärlagen.omfattasfonner att omav
lagenårsredovisning ireglernaliksomi BFLårsbokslut t.ex. omom

årsredovisningårs lagoch 1980föreningar FLekonomiska om
GÅRL lagstiftningupphävs. Behovetföretagvissai omavm.m.

dennaskall bedömasexternred0visningpersonalekonomisk mot
bakgrund.

ÅRL resultaträkningen.föruppställningsfonnertillhandahåller två
personalkost-redovisaskostnadsslagsindelade resultaträkningenI den

funktionsindelade räk-medan de i densärskildnader postsom en
administration.försäljning ochtillverkning,fördelas påskallningen

personalkost-skallanvändsresultaträkningvilkenOavsett avsom
kostnadersocialaersättningarför löner ochbeloppennaderna samt

samtliga företaggäller18 Detta kravsärskilt, 5 kap. oavsettanges
och ersättningarvid sidan löneri övrigtVilka kostnaderstorlek. av-

personalkostnadernainräknas iskallkostnadersocialasamt som-
överlåtitssåledesinnehållet harlagen. Detframgår inte närmareav

uppenbarligen tänktfastställa. Sammaredovisningspraxis är attatt
såvittskulle således,Förslagetförslag.arbetsgruppensgälla enligt

redovisningslagstiftningentillförakostnadsredovisningen, integäller
något nytt.

ÅRL ställerpåpekasförtjänar störresammanhangdettaI att att
FLfallet enligt BFL,tilläggsupplysningarkrav på ärän t.ex.som

GÅRL. stycket§ förstaföreskrivs i 2 kap. 3Sålundaoch ettatt
tilläggsupplysningarlämna sådanaalltid skyldigtföretag är att som

bild före-rättvisanderedovisningen skallförerfordras att avge en
stycket föreskrivstredjeresultat. 3 kap. 4 §ställning och Itagets

in iskall delasbalansräkningarnai resultat- ochvidare posteratt
eller detstorlekpå grund delpostens sättdelposter det avom

påtill kravetbetydelse med hänsyntillkommit rätt-vilket den är av
be-kan dessaredovisas särskilt. Sammantagetvisande bild denatt

kostnadervilka slagsinformationmedföra kravstämmelser om
krav på ytterligarepersonalkostnader ochklassificeras ävensomsom

enskilda kostnadsposter.specifikation av
förvaltningsberättelsenoch 2 skallkap. § andra stycket 1Enligt 6 1

skallförhållanden intesådanainnehålla upplysning dels somom
eller iresultaträkningeni balansräkningen,redovisas noterna, men

ställning och resultat,bedömningen företagetsviktiga förär avsom
för företagetväsentlig betydelsesådana händelserdels somavom

räkenskapsåret eller efter dess slut. Sammainträffat underhar upp-
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aktiebolagslagen och gällerlysningskrav gällde enligt kap. ABL11
GÅRL. Enligt arbetsgruppens förslag skallenligt FL ochäven t.ex.

beskrivits upplysning lärrmasunder förutsättningar som nysssamma
händelser personalomrádet.personalförhâllanden respektive inomom

kan det ifrågasättas de tillägg arbets-Enligt vår mening om som
föreslår tillför lagstiftningen något Sålunda måstenytt.gruppen

rimligtvis personalförhållanden inrymmas i begreppet "förhâllanden
används i lagtexten. Vidare måste sådana händelser väsentligavsom

betydelse kunna händelser inom personalom-nämns utgörassom av
skall ingå i förvaltningsberättelserådet. Beskrivningen vadav som en

informationtäcker därför enligt vår mening den arbets-även som
förslag sikte på.targruppens

Sammanfattningsvis leder det anförda till vi inte detatt attansernu
särskild lagstiftning personalekonomiskfinns något behov av om

ÅRL.företag omfattas Viredovisning såvitt gäller attsom av anser
personalkostnader kravbestämmelser redovisninglagens samtom av

för fortsatt utvecklingpå tillåggsupplysningar god grundutgör en en
området. heller offentliga förvaltningenspraxis på Inte denav

framkommit för lagstiftning enligtområde har det tillräckliga skäl en
förslag.arbetsgruppens

Redovisning "humankapital"l3.3.2 av

fråga inte behandlas i 1991:45 under årDsEn senaresom men som
kommit tilldra sig redovisningsdebattens intresse gälleralltmer att

aktivera utgifter anknytning till personalenmöjligheterna haratt som
humankapitalet,och så redovisa personalen, ellersägaatt som en

övrigaanläggningstillgång skrivs på sättsom av samma som an-
läggningstillgångar sammanhang tala "mjukaMan brukar i detta om
tillgångar" till skillnad från traditionella slag anläggningstillgångarav
såsom maskiner och fastigheter vilka beskrivs "hårda till-som
gångar". Exempel på mjuka tillgångar är

kompetensutveckling,utbildning och-
informationslösningar såsom kommunikations-, ekonomi- och-
produktionsplaneringssystem,
forskning och utveckling.-

Bakgrunden till debatten mjuka tillgångar i dag står förär att en

Års-Jfr Lagutskottets betänkande 1995/96:LU4, och koncemredovisning,
17,s.
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betydande del olika företags förädlingsvärde. Detta gäller inteav
tjänsteföretagenbart traditionella industriföretag har blivitävenutan

alltmer kunskapsintensiva. Dagens redovisningspraxis uppvisar vidare
mycket restriktiv aktivering mjuka tillgångar. Ett resul-en syn av

detta redovisningsinfonnationen intesägs rätt-tat attav vara ger en
visande företagsbild samlade produktionsapparat och ävenett attav
företag investerar i mjuka tillgångar missgynnas förhållandei tillsom
sådana på hårda tillgångar i och med kravet påsatsar attsom ome-
delbar kostnadsföring leder till resultatutveckling.sämreen

ÅRLEnligt 4 kap. 2 § får utgifter för forsknings- och utvecklings-
arbeten och liknande arbeten liksom utgifter för koncessioner, pa-

licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter ochtent,
tillgångar goodwill immateriell anläggningstillgångsamt tas upp som

tillgången frågai väsentligt förvärde verksamhetenär underom av
kommande år. En liknande bestämmelse finns i §17 andra stycket
BFL.

BFN har i sin rekommendation R Redovisning forsknings-av
och utvecklingskostnader, definierat vad å sidan utgörsom ena
forskning och vad å andra sidan hänförligt till utvecklings-ärsom
arbete. Defmitionerna bl.a. med IASC:s rekommen-överensstämmer
dation IAS Research and Development Costs p. 6. Med forsk-
ning systematiskt och metodiskt söka efter kunskap ochattavses ny

idéer med eller någon bestämd tillämpning i sikte och medutannya
utvecklingsarbete systematiskt och metodiskt utnyttja forsk-attavses
ningsresultat och vetenskaplig kunskap och idéer för åstad-attnya
komma produkter, eller väsentligasystemnya nya processer, nya
förbättringar redan existerande sådana. Huvudregeln i rekommen-av
dationen forsknings- och utvecklingsutgifterär skall kostnadsförasatt
direkt. Om vissa särskilt angivna förutsättningar uppfylldaär anses
dock lagens väsentlighetskrav uppfyllt och aktivering kan dåvara

ÅRLtillåtas 13. Såvälp. och BFL BFN:s rekommendationsom
skiljer sig från IAS 9 tillåta aktivering forsknings-bådeattgenom av
och utvecklingsutgifter. Enligt IAS 9 får forskningsutgifter aldrig
aktiveras medan utgifter för utvecklingsarbeten skall tas upp som en
tillgång vissa särskilt angivna förutsättningar uppfyllda. Dessaärom
förutsättningar med de kravöverensstämmer BFN föreskriver isom

nämnda rekommendation.nyss
definitionernaAv i BFNzs rekommendation följerR 1 att storen

del företagens investeringar i vad brukar beskrivasav som som
mjuka tillgångar torde hänföra till forsknings- och utveck-attvara
lingsarbeten och aktivering således möjlig enligt nuvarandeäratt en
lagstiftning och god redovisningssed. Vad gäller utgifter för utbild-
ning och kompetensutveckling saknar direkt koppling till ettsom
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forsknings- eller utvecklingsprojekt BFN:s rekommendation iär och
för sig inte direkt tillämplig. Något hinder dennamot att typ av
utgifter behandlas på likartat i praxis finns dock inte.sätt Enett

ÅRLsådan behandling har stöd i och BFL tillåter aktiveringsom av
utgifter hänförliga inte bara till forsknings- och utvecklingsarbeten

till därmed liknande arbeten.ävenutan
Att investering i forskning och utveckling eller liknande skallen

väsentligt värde för verksamheten under kommande år häv-vara av
das ibland innebära det ställs omotiverat höga krav sådanaatt
investeringar i förhållande till vad gäller hårda investeringar,som

maskiner och fastigheter i fall initialt, fårt.ex. vart tassom, upp som
tillgångar deras faktiska värde för företaget. I detoavsett samman-
hanget skall emellertid påpekas materiell anläggningstillgångatt en
måste skrivas värdet har gått och värdenedgången kanner om ner

bestående. Vid denna bedömning utgår normalt frånantas vara man
tillgångens värde för företaget i fråga, avkastningsvärdet, ocht.ex.
inte dess eventuella marknadsvärde. För värderingen hårdav en
tillgång således tillgångens faktiska framtidaär värde för företaget av
avgörande betydelse.

ÅRL:sMot väsentlighetskrav vid aktivering mjuka investeringarav
skall ställas kraven i 2 kap. § första4 stycket 3 och 4 värderingenatt

balans- och resultaträkningarnas olika skall medgörasposterav
iakttagande rimlig försiktighet och intäkter och kostnaderattav som

hänförliga till räkenskapspåret skall med tidpunktenär förtas oavsett
betalningen. sistnämndaDen periodiseringsprincipen innebär att
utgifter uppkommit under året periodsom men som avser en senare

aktiverasskall och skrivas under den eller de perioder till vilka deav
hänförliga. Sammantaget med den förstnämndaär försiktighetsprin-

cipen innebär detta företaget inte får tillämpa överdriven för-att en
siktighet i form omedelbar kostnadsföring sådanat.ex.av en av
utgifter rätteligen period.som avser en senare

ÅRLdet anfördaAv framgår innehåller antal bestämmelseratt ett
möjliggör aktivering s.k. mjuka investeringar. Frågan ärsom av om

dessa bestämmelser har fått lämplig utformning eller kravenen om
framstår alltför i jämförelse medstränga vad gäller möjlig-som som
heterna aktivera anskaffningsutgifter för materiella anläggningstill-att
gångar.

Vad talar för aktivering utgifter för forsknings- ochsom en av
utvecklingsarbeten och liknande arbeten sådana arbetenär att succes-
sivt höjer nivån det vetenskapliga och tekniska kunnandet inom
företaget. Detta kan i sin bidra till företaget bibehåller ellertur att
höjer sin konkurrenskraft på marknaden. Arbetena kan därmed
medföra framtida intäkter eller kostnadsbesparingar för företaget.
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jämföras medSådana intäkter respektive kostnadsbesparingar kan
anläggningstillgång vilketavkastningsvärdet materiell ärav en av

för bedömningen det värde sådanavgörande betydelse av som en
Äbalansräkningen. andra sidan möjlig-tillgång får till i ärtas upp

säkerhet fastställa forsknings- eller utveck-heterna medatt att ett
framtida merintäkter eller kostnads-lingsarbete kommer att generera

bedömning sådant arbetesbesparingar regel små. En ettavsom
därför oftaframtida värde för företaget vanskligär göra.att

ÅRL något hindertidigare konstaterats inte reglerna iSom utgör
lagstift-aktivering mjuka tillgångar. Vid bedömningenmot avav

periodise-väsentlighetskrav måste vidare,ningens antytts,nysssom
ÅRLi 2 kap. § beaktas. Tillämpningen dennaringsprincipen 4 av

enskilda fall tala för sådan aktivering bör eller skallprincip kan i att
företag regel harske. måste emellertid understrykasDet att ett som

framtida mjuka investe-möjligheter bedöma det värdetsämre att av
gäller hårda sådana. Vad särskilt gäller investe-ringar vadän som

förhållandetkompetensutveckling och liknande innebär detringar i
helstpersonalen lät efter viss uppsägningstid näratt en somvara --

försiktighet måste iakttas vid bedöm-kan lämna företaget särskildatt
framtida värde.ningen investeringensav

förlagstiftningen tillhandahåller utvecklingen godDe avramar som
fall tillräckligt vida förredovisningssed i aktuella attsynes varanu

praxis området. Viåstadkomma önskvärd utveckling äraven
nuvarande lagstift-därför inte beredda föreslå någon ändring i denatt

finnsningen på denna punkt. Enligt vår mening det dock anledning
för kompletterande normgivningen iför de denorgan som svarar -

första och Redovisningsrådet verka för sådanahand BFN attatt-
väsentligt framtida värde ocksåimmateriella investeringar har ettsom

räkenskaperna. det sammanhanget detblir aktiverade i I är värt att
den svenska lagstiftningen inte förefaller lägga hinder iattnotera att

för anpassning till internationell redovisningspraxis jfr IASvägen en
9.

för det beskattningsreglernaMycket talar redo-är änatt snarare-
visningsreglerna aktiveringsviljaninverkar negativt isom en--

företag.skilda En aktivering i räkenskaperna får omedelbart
genomslag vid beskattningen. förlorar därmed den omedel-Företaget
bara avdragsrätten för utgifterna i fråga beskattningen ochvid med-

värdeminskningsavdrag.i stället På kort sikt innebär aktive-ges en
således jämfört utgifternaring skattekostnaden blir högre medatt om

kostnadsförs.löpande En ökad vilja till redovisningsmässig aktive-
såledesring motverkas skattereglerna, i fall vad gäller detvartav

enskilda bolaget. Möjligen kan resultatet bli på koncern-ett annat
niva.
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mjukautgifter förbehandlingenskatternässigagäller dendetNär av
redovisningspraxispåeffektenbeskrivnadenkaninvesteringar nu

redovisning ochmellanfrikopplingskäl övervägautgöra attett en
sådantförGrundenslag.dettautgiftergäller ettvadbeskattning av

förhindrarskattelagstiftningenskulleställningstagande enattvara
ickebefrämjarellerredovisningssedgodutvecklingönskvärd enav

emellertidmening talarvårEnligtsed.dennautvecklingönskvärd av
bibehållas.punkt börpå dennakopplingenförskälövervägande att

företaganläggningstillgång ivad ettBedömningen utgör ensomav
ochbokföringsmässigtkriterierutifrånnormalt skebör samma
vadändringnågonföreslåbereddadärför inteskattemässigt. Vi är att
densyftebeskattning iredovisning ochmellan attkopplingengäller

mjukaaktiveringhindereventuellaundanröja mot avvägen en
investeringar.

tillämpningsområdetutvidgakan ärdäremot övervägasVad attsom
anskaffningavseendeutgifterföravdragomedebartför reglerna om

immateriella investe-omfattatillkorttidsinventarier ävens.k. attav
förslag ivårtmedenlighetikanutvidgningsådanringar. En -

bestämmel-iåstadkommas1995:43SOU attdelbetänkandet genom-
punkt 16irättigheterimmateriellaanskaffningföravdrag avomsen

hänvisa inteKLkommunalskattelagen§till 23anvisningarnaav
nämndapunkt 12tillocksåoch 1413punkternatillbara utan av

im-innebärförslagdettagenomförande attanvisningar. Ett enav
tilluppgålivslängd kanekonomiskainvestering antasmateriell vars

investering-beskattningenvid ävenkostnadsförasfårårhögst omtre
130.1995:43SOUräkenskaperna seiaktiveras s.en

tillämpamöjlighetutökadpåpekasslutligen attskallDet att en
koncerrmivå serespektivebolags-redovisningsprinciperskilda
skatteskäl föran-nuvarandemedföra detkanavsnitt 14.2.4 att av-

investeringarimmateriellaaktiveringmotståndetledda mot av-
koncemnivå.påredovisningengällersåvittåtminstoneminskar
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Koncernredovisning14

till koncern-anknytningvissa frågor medbehandlar viavsnittdettaI
frånundantagfråganviInledningsvisredovisningen. tar omupp

i mind-för moderföretagkoncernredovisningskyldigheten upprättaatt
förmöjligheternaDärefter behandlasavsnitt 14.1.koncerner ettre

koncernredo-redovisningsprinciper iolikatillämpamoderföretag att
viSlutligen14.2.årsredovisningen avsnittochvisningen tar upp

14.3.användning avsnittkapitalandelsfondensfrågan om

koncernredovisningSkyldigheten14.1 upprättaatt

i små koncerner

Gällande14.1. 1 rätt

ÅRL moderbolagsamtligaârsredovisningslagenkap.1 § ärEnligt 7
koncernredovisning. Dettaskyldigalagenomfattas upprättaattavsom

viktigt undantagdockstorlek. I 2 §koncernensgäller ettoavsett anges
moder-bestämmelse följerdennahuvudregeln i Av1från ettatt

förutsättningar inte be-vissadotterbolag undersjälvtbolag ärsom
grundhar sinundantag,koncernredovisning. Dettahöver upprätta som

beroendebolagsdirektiv, intei EG:s sjunde ärochartiklarna 8 11i
storlek.moderbolagetsav

kap.skall enligt 9moderföreningföreningekonomiskEn ärsom
föreningar FLekonomiska upprättastycket lagenförsta10 § om

bostads-samtligadock förgällerkoncernredovisning. Undantag
och1991:614//bostadsrättslagenkap. 26 §rättsföreningar 10 sam-

sambruksföreningar. I1975:417/§ lagen /bruksföreningar 14 om
föreningenskoncernredovisningsskyldighetenövrigt gäller oavsett

storlek.
årsredovisningårs lagomfatts 1980företagFör m.m.omsom av

GÅRL koncernredovisningsskyldighet in-gällerföretagi vissa att
GÅRL.kap. § Det-minst tio anställda, 3 1koncernen harträder om

förstycket stiftelselagen SLkap. § förstagäller enligt 3 7samma
personalstiftelser §17pensionsstiftelser ochstiftelsersamtliga utom a

pensionsutfästelse m.m..tryggande1967:531/30 § lagen /och om av
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sjundel4.1.2 EG:s bolagsdirektiv

sjunde direktivet innehållerDet ytterligare undantag från koncern-
ÅRL.redovisningsskyldigheten det har införts i Enligt artikelän som

6.1 får medlemsstaterna nämligen medge undantag från denna skyl-
dighet de företag skulle omfattas koncernredovisningom som av en
på moderföretagets balansdag tillsammans inte överskrider två deav
gränsvärden i artikel 27 i det fjärde direktivet. Dessasom anges
gränsvärden är

Balansomslutning: 10 000 000 ecu-
Nettoomsättning: 20 000 000 ecu-
Medelantalet under räkenskapsåret anställda: 250.-

år fårFram 1999 medlemsstaterna enligt artikel 6.5 höja det.o.m.
angivna gränsvärdena till

Balansomslutning: 25 000 000 ecu-
Nettoomsättning: 50 000 000 ecu-
Medelantalet under räkenskapsåret anställda: 500.-

Undantaget enligt artikel 6.1 gäller inte något företagdeom av som
skulle ingå i koncernredovisningen bolag värdepapperär ett vars

officiellt på fondbörs i någon medlemsstat, artikel 6.4.noteras en
under år utfördAv 1993 undersökning Fédération desen av

FEEComptables Européens framgår samtliga dåvaran-Experts att
de medlemsstater i eller mindre utsträckning hade utnyttjatstörre
undantagsregeln i artikel 6.1. Vidare hade sju medlemsländer -
tillfälligt eller infört de högre gränsvärdena enligt artikelpermanent -

Följande tabell hämtad från6.5. nämnda undersökning.är

Land Balansornslutning Nettoomsättning Anställda

ca ecu ca ecu

Belgien 8 500 000 17 000 000 250
Danmark 600 000l 3 200 000 50
Frankrike 15 200 000 30 300 000 500
Grekland 900 000 800 0001 3 250
Irland 500 0007 15 000 000 250
Italien 5 500 000 100 000 25011
Luxemburg 19 300 000 39 900 000 500

Seventh Directive Options and their Implementation.
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500004 6002 300 000Nederländerna
250000 000178 500 000Portugal
25000013 900600 0006Spanien
25000013 700800 000Storbritannien 6

000 500100000 4120 000Tyskland

intemoderföretagbehöverbokföringslagenden finskaEnligt ett
intetillsammanskoncernföretagenkoncernredovisningupprätta om

gränsvärdenföljandeöverskrider två av

10 000 000 FMKBalansomslutning:-
Nettoomsättning: 20 000 000 FMK-

50.räkenskapsåret anställda:underMedelantalet-

lagstiftningsåtgärderförslag tillnyligenEnligt i Norge presenteratett
föreslås1995:30NOUsjunde direktivetbl.a. detanledningmed av

koncernredovisnings-frånbli befriadeaktiebolagföretagandra än
tvåöverskriderintetillsammanskoncernföretagenskyldighet avom

gränsvärdenföljande

000 NOK20 000Balansomslutning:-
000 NOKNettoomsättning: 20 000-

20.räkenskapsåret anställda:underMedelantalet-

överväganden förslagoch14.1.3

medlemsstatersamtliga EU:sframgårframställningenAv attovan
från kon-medge undantagi artikel 6.1möjlighetenutnyttjathar att

varierarräckviddundantagetscernredovisningsskyldigheten även om
enligttalarfaktumdettaRedanolika länderna.mellan debetydligt

börartikel 6.1imotsvarande detundantagförvår mening att ett
ÅRL. för bl.a.dagredan ifinnsundantagliknandeinföras i Ett

i delägar-fysiskamedhandelsbolagnäringsidkare,enskilda personer
undan-gällerdärmed ärVad fråganstiftelser.ochkretsen snarast om

ekonomiskaochaktiebolagomfattautsträckas till ävenbör atttaget
föreningar.

företagetsharkoncerningår ifall företagFör det egenett en
efter-inforrnationsvärdebegränsatgångerårsredovisning många ett

exempelSomställning.koncernensställning berorföretagetssom
moderföretagi represente-de reala tillgångarkan nänmas ettatt som

moderföre-framgårdirektintedotterföretagandelar i avettras av
koncerninternafinnasvidarebalansräkning. kanDettagets egen

kon-enskildapå deinverkanväsentligskuldförhållanden harsom en
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cernföretagens ställning.
Även möjligheterna bedöma de enskilda koncernföretagens ochatt

koncernens rörelseresultat grundval företagens årsredovisningarav
begränsade. Genom koncerninterna transaktioner olika slag kanär av

koncernföretagens resultat i viss utsträckning fördelas på så sätt att
moderföretaget låter förlust uppkomma i dotterföretag förett atten
möjliggöra redovisning vinst i något de övriga företagen. Omav av
det inte finns något skydd koncernföretag, hänsyn tillmot att ett utan
eventuell förlust hos koncernföretag, utdelar den vinstett annat som
finns enligt dess balansräkning kan utdelning iägaegen rum en
omfattning inte hade varit möjlig verksamheten i stället hadesom om
bedrivits enda företag. De nyssnämnda transaktionerna skulleettav
således kunna medföra fiktiva vinster redovisas och utdelas.att rent

antydda problemenDe med bedöma såväl koncernensattnu som
de enskilda koncernföretagens resultat och ställning kan till delen
undvikas moderföretaget för företagsgruppenhelaupprättarom en

redovisning där samtliga koncerninterna transaktionergemensam
elimineras. talar för i princip samtliga moderföretagDetta böratt

skyldiga koncernredovisning. Starkast sigupprätta görattvara en
detta måhända gällande beträffande sådana företag ärargument som
underkastade restriktioner i utdelningshänseende, såsom aktiebolag
och ekonomiska föreningar. i sammanhangetDet är värt att notera att

starkt bidragande orsak till bestämmelser koncernredovis-atten om
i lagstiftningning infördes svensk 1944 års aktiebolagslaggenom var

erfarenheterna Kruegerkraschen år 1932. Det visade sig denattav
finansiellastarkt undergrävda ställningen i Kreugerkoncernen hade

inveckladedolts det och internationellt vittförgrenade systemetgenom
koncernbolag.av

innehåller lagstiftningenSom i övriga EU-staternämntsnyss un-
från koncernredovisningsskyldighetendantag går längreavsevärtsom

de svenska reglerna. Redan detta förhållande talar för detän att
nuvarande undantaget bör utsträckas så aktiebolag och eko-ävenatt
nomiska föreningar omfattas. Härigenom undviks svenska företagatt
i onödan åsamkas ökade kostnader och därmed nackdelar från-
konkurrenssynpunkt i förhållande till sina utländska konkurrenter.-

från den svenskaBortsett regleringen i dess nuvarande utfommingatt
kan innebära konkurrensnackdelar skulle utvidgning deten av nu-
varande undantaget innebära administrativa lättnader för mindre

GÅRLföretag. I sammanhanget kan också undantaget inoteras att
bl.a. motiverades det ansågs innebära besvär för företagarnaattav
och kräva inte obetydlig bokföringsteknisk kunskap upprättaatten en
koncernredovisning.

de främsta skälen införaEtt undantag från koncern-mot att ettav
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koncernredovisningenför aktiebolagredovisningsskyldigheten är att
till grund förskall liggaABLaktiebolagslagenenligt 12 kap.

realiserade kon-Endast vinsterutdelning.moderbolagets är ursom
koncernredovis-därvid medräknas. Ettsynvinkel får avcernens

beloppförhindra utdelning ärsyftenfrämstaningens är att somav
inom koncernensammanlagtförhållande till vadiför höga som

dennakan dockkapital. Anmärkas spärrfrittredovisas attegetsom
ÅRL eftersom lagenmed tillkomsteni ochdel luckratstill avuppen

koncernredovisningsskyldig-undantag frånuttryckligtinnehåller ett
avsnitt 14.1.1.dotterföretag sesjälvamoderbolagför ärheten som
gäller kravetlättnader vadtalarskälYtterligare attmotett som

medförakansådan reformkoncernredovisning ärupprätta att en
dölja ekono-föraktiebolagsformenutnyttjamöjligheterökade attatt

låg sådanatidigareframgått övervägan-manipulationer. Sommiska
koncernredovis-aktiebolagslagi 1944 årsbakom reglernaden om

för-koncerneri mindrestarkt intressefinnsning. Det även attett
genomlysta påblirkoncernföretagenmellan de olikahållandena ett

korrektsigkan bildautomstående intressentersådant sätt att en
resultatdessförhållandenkoncernens internauppfattning samt avav

ställning.och
för lätt-såväldet finnsanförda visarDet emotargumentatt som

vår meningEnligtkoncernredovisning.kravet påi fråganader om
ÅRL uttryck-införsför det iövervägande skälemellertidtalar ettatt

moderföretagförkoncernredovisningsskyldighetenfrånundantagligt
företagsformer,samtligabör gällaUndantagetmindre koncerner.i
avvägning deEnekonomiska föreningar.aktiebolag ochdvs. även av

leder dock tillfrågasig gällande i dennaolika intressen gör attsom
tillämpningdirektomfattandesåundantaget inte kan göras avsom en

måste läggas avsevärtskulle medföraartikel 6.1 gränsernautan
Övriga nordiskajämförelse med desammanhanget kanlägre. detI en

föregående fram-i detframställningenintresse. Avländerna vara av
valt läggaFinland harDanmark och gränsernagår både attatt unge-

fjärde direk-artikel i deti 11med defär i nivå gränser som anges
Äventivetz. artikelartikel 11norska förslaget ligger ändet närmare

aktiebolag.omfattarförslag intedettaskall dock27. Det noteras att
lagstiftningenmedpåtalat fördelarnasammanhangVi har i attannat

storlektill företagenskoppladeinnehåller så få särbestämmelser som
i dag finnsde redanNågra ytterligaremöjligt. utövergränser som

Dessa gränser är
Balansomslutning: 2 500 000 ecu- 000Nettoomsättning: 5 000 ecu- anställda: 50.räkenskapsåretMedelantalet under-
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ÅRLintagna i bör möjligt införas.inte nuvarandeDessa gränserom
har betydelse för dels skyldigheten ñnansieringsanalysupprättaatt
och delårsrapport, dels skyldigheten lämna vissa tilläggsupplys-att

ÅRLningar. förstnämnda hänseendeI med sedanöverensstämmer
tidigare gällande svensk och innebär bestämmelserna anknyterrätt att
till reglerna auktoriserad revisor vilka återfinns på skilda håll iom
lagstiftningen. Vi dessa 200 anställda ellergränserattanser en-
balansomslutning 1 000 basbelopp ligger alltför högt föränmer -

kunna utnyttjas i detta sammanhang. Enligt vår mening detäratt
lämpligare anknyta till de gränsvärden etablerats iatt nya som sam-

ÅRL.band med införandet Detta innebär moderföretagatt ettav
skall koncernredovisning antalet anställda hos koncern-upprätta om
företagen under de två räkenskapsåren medeltal fleri varit änsenaste
tio eller nettovärdet koncernföretagens tillgångar enligt fastställdaav
balansräkningar för koncernföretagens räkenskapsår påsenaste
moderföretagets balansdag överstiger miljoner kronor.24 Dessa

ligger, framgåttvärden tidigare, redan före-nära gränsersom som
GÅRL.kommer i svensk redovisningslagstiftning jfr kap. §3 1

Enligt artikel 6.4 i det sjunde direktivet gäller inte undantaget från
koncernredovisningsskyldigheten moderföretagetantingen ellerom
något dess dotterföretag börsregistrerat. I artikeln endastärav avses
sådana dotterföretag skulle ingå i koncernredovisningen. Häravsom
torde följa det i koncernen kan ingå sådant dotterföretagatt ett som

ÅRLenligt artikel 13 kap.7 4 § andra och tredje styckena inte
behöver omfattas redovisningen förhållandedetta inverkarutan attav
på undantagets tillämplighet. begränsning iDen undantagsregelns
räckvidd följer artikel 6.4 bör komma till direkt uttryck isom av
lagtexten det framstår tämligen osannolikt det före-även attom som
kommer börsbolag i koncern sådan storlek denär atten som av
understiger de föreslagna gränsvärdena.

Det föreslagna undantaget för moderföretag i små koncerner från
skyldigheten koncernredovisning får direkt betydelse förupprättaatt
tillämpningen utdelningsreglerna i bl.a. 12 kap. ABL. Om någonav
koncernredovisning inte kan utdelningskapaciteten inteupprättas
längre bedömas med tillämpning huvudregeln i 12 kap. 2 § förstaav
stycket måste med ledning den s.k. försiktighets-avgörasutan av
regeln i paragrafens andra stycke. Utdelningsreglerna i ABL förär
närvarande föremål för särskild utredning inom för Aktie-ramen
bolagskommitténs arbete. Frågan dessa regler har lämpligom en
utformning bakgrund de undantag från koncernredovisnings-mot av

ÅRL,skyldigheten dels infördes i samband med dels föreslåssom av
bör i det sammanhanget. Vi avstår därför frånövervägas att taoss
frågan till behandling.upp
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årsredovisning ochmellanSambandet14.2

koncernredovisning

Inledning14.2.1

påutvecklats sättredovisningspraxis ettharår somUnder senare
livsittkommit levaalltmer egetkoncernredovisningen attinnebär att
tillkommerDettaårsredovisning.moderföretagetssidanvid av

klassifice-förprinciperandratillämparmoderföretaguttryck i ettatt
dekoncernredovisningen äniperiodiseringochvärdering somring,

omständighetenårsredovisningen. Den atti den entillämpas egna
respektiveföretags-redovisningsprinciperolikatillämpning av

ÅRL:s med bestäm-förenligknappasttillkomstförekoncernnivå var
hindratinteuppenbarligenABL harkap.dåvarande 11imelserna

utvecklingen.beskrivnaden nu
företagensfrånsidanå strävangrund isinharUtvecklingen enena

redovisningsinforrnationdensidaredovisningsprofessionens attoch
bildrättvisandesåochskall öppen somlänmas engevarasom
sidaå andraochoch resultatställningkoncernens am-möjligt av

önskemåltvå ärskattebelastningen. Dessaminimerabitionen att -
beskattningochredovisningmellankopplingennuvarandemed den -

företaget.enskildagäller detsåvittfallioförenliga,ofta vart

Ärsredovisningslagen14.2.2

ÅRL tilläm-huvudregelmoderbolagskall§llkap.Enligt 7 ett som
ochavsättningartillgångar,värderingenförprinciper avsammapa

Andraårsredovisningen.ikoncernredovisningeniskulder som
detförutsättningunderanvändas attdockfårvärderingsprinciper

författningskommentaren sägs attIför detta.skälsärskildafinns
skatte-fall dådeibetydelsesärskildfåkanbestämmelsen antas
Sådanamoderbolaget.iårsredovisningenpåverkatskäl harmässiga

koncernredovisningenielimineraskanjusteringarskattemässiga
särskildaskattesubjekt ochinte utgörkoncernen egeteftersom ett

fyllerdärför intekoncernredovisningenidispositionerskattemässiga
författningskommentareniintesituation nämnssyfte. Ennågot som

flera intresse-elleriandelarmoderbolaget äger ettfalletdetgäller att
tillämpningmedkonsoliderasmåsteföretagSådana avföretag.

redo-sådanmedankoncernredovisningenkapitalandelsmetoden i en
detfalldettaI ärårsredovisningen.itillåtenvisningsmetod inte är

krävatillåta att ettbaraintenödvändigt t.o.m.utansåledes att
koncernredovisningen.ochårsredovisningenmellanprincipbyte görs
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ÅRLFrågan bestämmelsen i kap.7 11 § fått lämpligår om en
utformning eller möjligheterna tillämpa olika redovisnings-attom
principer på företags- respektive koncernnivå förändras.bör

14.2.3 Harmoniseringsarbetet inom EU

Det har under år framstått tydligt de fjärde och sjundeattsenare som
bolagsdirektiven inte fullt de krav på redovisningenut motsvarar som
ställs i internationella sammanhang. Detta särskilt påtagligt be-är
träffande företag introduceras på den amerikanska marknaden.som

företag sökerEtt notering på York-börsenNew måste upprättasom
sin redovisning enligt US GAAP. Detta innebär för företagett
hemmahörande inom det måsteEU två uppsättningarupprättaatt av
redovisningshandlingar, nämligen dels följer EG-direktivensen som
regler, dels kraven enligt US GAAP. Ett sådantmotsvararen som
förfarande både arbetskrävande och dyrbart för företaget och kanär
vidare skapa förvirring bland företagets intressenter. Dess-externa

tvingas företagen i fråga sig till redovisningsnormerutom att anpassa
vilka det saknas inflytande.europeisktöver ett

Inom EG-kommissionen pågår för närvarande diskussioner hurom
för företag verksamma på de internationella kapitalmark-ärman som

naderna i första hand moderföretag i multinationella koncerner skall
kunna lösa de problem uppstår följd EG-direk-attsom som en av
tiven inte i alla hänseenden de krav ställs utanför EU.motsvarar som
En tänkbar lösning undanta vissa moderföretag frånär direk-att
tivens tillämpningsområde. så fallI måste ställning dels till hurtas
undantagets räckvidd skall bestämmas samtliga moderföretag, börs-
noterade moderföretag, moderföretag i multinationella koncerner

dels till fråganetc., vilka redovisningsregler de undantagnasom
företagen i stället skall tillämpa IASC:s rekommendationer, US
GAAP etc.

Kommissionen har sig i första hand stå bakom det harrnonise-sagt
ringsarbete på redovisningsområdet bedrivs Internationalsom av
Accounting Standards Committee IASC. Kommissionens Kontakt-
kommitté3 har därför i första undersöktett steg antagnaom nu
rekommendationer från IASC, s.k. IAS, förenliga med direktivensär
regler. denI utsträckning detta fallet finns det inget hindrarär som

medlemsstaterna tillåter företagen sina redovisnings-upprättaatt att
handlingar i enlighet med dessa rekommendationer förutsatt natur-
ligtvis den nationella implementeringen direktiven inte läggeratt av

35e artikel i fjärde52 det direktivet och artikel 47 i det sjunde direktivet.
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hinder i Om det å andra sidan vid sådan jämförelse mel-vägen. en
lan IAS och direktiven skulle framkomma skiljaktigheter måste varje

för sig. lösning kansådan skiljaktighet behandlas En lASCattvara
sin rekommendation. lösning ändringar iändrar En göraär attannan

kommissionens mening bör dock målsättningendirektiven. Enligt
arbetet så långt möjligt skall genomföras ändringar iutanattvara

Sådana ändringar bör vidtas först detta framstårdirektiven. om som
nödvändigt.absolut

Arbetet inom Kontaktkommittén har koncentrerats koncern-
redovisningen. Ett skäl till detta de problem direktivensär att som
bristande överensstämmelse med internationella redovisningsnormer

moderföretagupphov till främst berör i multinationella koncer-ger
skäl det troligen skulle betydligt svårareEtt är attannat att varaner.

efter-enighet i frågor redovisningen på företagsnivåuppnå rörsom
många medlemsstater har direkt och många gånger starksom en

mellan sådan redovisning och beskattningen.koppling
Resultatet Kontaktkommitténs undersökning presenterades i aprilav

framgår direktiven endast punkter1996. Av rapporten att ett par
förhindrar tillämpning gällade IAS.direkt en av

överväganden14.2.4 och förslag

Inledning

går förenaFrågan huruvida de fjärde och sjunde direktiven medatt
vilkaIASC:s eller olika utländska rekommendationer ochorgans

lösningar, händelse står i stridpraktiska i olika regelverkattsom av
med varandra, bör väljas för underlätta för företagen etableraattatt
sig på utländska marknader inte fråga för ställningär att taen oss

Sverige tills vidare de fjärde och sjunde direktiventill. bundetär av
och all normgivning redovisningsområdet måste utformas med
beaktande innehållet i dessa direktiv. Frågan kan naturligtvisav
komma i läge beroende på händelseutvecklingen inomett annat
Kontaktkommittén och EG-kommissionen.

det följande behandlas enbart frågan lämpligheten ochl om even-
tuellt nödvändigheten tillåta olika redovisningsprinciperattav
företags- respektive koncernnivå.

förArgument olika redovisningsprinciper

bör inledningsvis slås fastDet transformeringen de enskildaatt av
koncernföretagens årsredovisningar till koncernredovisningen nor-

leder till det uppstårmalt skillnader mellan de enskilda årsredo-att
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exempel på dettakoncernredovisningen. Ettoch ärvisningarna att
dotterföretag skallieller andelsinnehavmoderföretagets aktie- ett

dotterföretagetskoncernbalansräkningen ochielimineras ersättas av
exempelfinns vidareskulder. Detavsättningar ochtillgångar,

företags-motsvarighetsaknarkoncernredovisningeniposter som
minoritetsin-goodwillnegativkoncerngoodwill,nivå, såsom samt

nödvändigt medviss delföljer det tilldet anförda ärAv atttressen.
årsredovis-koncernföretagensenskildaför deskilda regelsystem

å andra. Tillkoncernredovisningen denförsidan ochåningar ena
ÅRL, föreskriver intres-framgått tidigare,kommerdetta attatt som

s.k. kapitalandels-tillämpning denmedskall redovisasseföretag av
årsredovis-tillåtet ivilket intekoncernredovisningeni ärmetoden

ningen.
detkonsolideringen i sigföregående innebärpåpektas i detSom att
ochårsredovisningarnaenskildamellan deskiljaktigheteruppstår

det detförefallerVid sidan häravkoncernredovisningen. omsom
till koncern-bidragitbeskattningsreglernaframför allt är attsom

moderföretagets års-frånavlägsna sigtenderarredovisningen att
internationaliseringenökandefaktor denEnredovisning. är avannan

på utländskaetablera sigönskarverksamhet. Företagföretagens som
utländska ellerredovisning tillsinmåstekapitalmarknader anpassa

internationell verk-dennaEftersominternationella typ avnormer.
detkoncernbildningarolikai form ärhuvudsak bedrivsisamhet av

utländskasig detilldrarkoncernredovisningenframför allt som
intresse.aktörernas

p undantagredovisningsprinciper medtillåta olikainteskälEtt att
redovis-denbeskrivits ovanintresseföretagmed ärför fallet attsom

god redovisnings-moderföretagenskiltför utgörningsmetod ettsom
rättvisande bildårsredovisningenleder tillochsed att avger ensom

redovisningssedockså borde godresultatställning ochföretagets vara
helhet. Dettarättvisande bild dennaochför koncernen somavge en

riktig slutsats.för sigförmodligen i ochär en
tordesällananföras situationenemellertiddetta kanMot att vara

redovisnings-godredovisningsmetodfinnsdet bara ärden att somen
uttryckt,annorlundarättvisande bild eller,ochsed attsom ger en

redovisningssed ochmed godmetoder står i stridalternativasamtliga
Möjligen kanresultat.bild ställning ochmissvisande enavger en

föredraredovisningssynpunktfrån striktviss metod sägas attvara
sistnämndanormalt intedetta innebärmetoderframför övriga attmen

påtill kraven godmed hänvisningotillåtnametoder skulle vara
flera godtagbarabild. Föreliggeroch rättvisanderedovisningssed

fallet obe-enskildamåste företaget i detredovisningsmetoder vara
i årsredo-skall tillämpasvilken metodbestämmarättentaget att som
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valet måhända kanvisningen och koncernredovisningen även om
utgångspunkter. Lagenkritiseras från strikt redovisningsmässiga

den rättvisande bildenställer nämligen inte något krav att mest
åstadkommer rättvisan-det räcker med företagetskall utan att enges

bild.de
företag har frihet inom lagensSedan det konstaterats att ett att

lösningar på visst redovisningsproblemvälja mellan olika ettramar
koncern-denna valfrihet gäller såväl årsredovisningenoch att som

gjort visstredovisningen inställer sig frågan företag ettett somom
vid upprättandeti årsredovisningen skall bundet detta valval vara av

Är i detkoncernredovisningen. de skatteskäl berörtst.ex. somav
för ordningföregående tillräckliga motiveraatt en annan

till rad olikaföretags redovisningsinformation riktar sigEtt en
inte harintressenter. Det naturligt dessa olika intressenterär att

uppfattning fall rättvisandevad i enskilt utgörettom som ensamma
Informatio-bild företagets eller koncernens ställning och resultat.av

sådant denmåste därför och utformas på sättett attanpassasnen
redovisningsinformationtillgodoser så många intressenters behov av

intressen kanbåde kvalitativt och kvantitativt möjligt. Allassom--
vilkadock inte tillgodoses. Vidare måste i sammanhanget beaktas

redovisningsinformationen har och vilka ändamål densyften som
Äranvändas för. företaget beroende banker och liknandeskall av

antagligeninstitutioner för sin kapitalförsörjning blir informationen
företagetförsiktig och borgenärsinriktad till sin karaktär än ommer

finansiella Sådana skillnader iriskkapital på de marknaderna.söker
under vilka företagen verkar har uppenbarligende förutsättningar

bidragande orsak till länder Storbritannien ochvarit t.ex.atten som
Tyskland uppvisar olikheter i redovisningspraxis.stora

uppgiftslämnande skall liggavidare naturligt sådantDet är att som
för beskattning utformas tillvaratar detill grund sättett som

möjligheter reducera företagets skattekostnad skattelagstift-att som
i företag har berättigat intresseningen Delägarna attett ettger. av

företaget minimerar sina kostnader. krav gäller skattekost-Detta även
naden. moderföretag har således allt lika sinaEtt annat gentemot- -
delägare skyldighet utforma sin redovisning på sådant sättatt etten

så sådan redovisningskattekostnaden blir låg möjligt. Attatt som en
klartstår med rättvisande bild förefaller heltinte i strid kravet på

Motsvarande krav tillvaratagande skattemässiga lättnadsreglerav
naturliga skäl inte koncernredovisningens utformning.ställs av

föreligger såledesHår klar skillnad i de utomstående intressenter-en

Jfr artiklarna och i fjärde direktivet.35.1 39.1 43.1.l0 dett.ex. e
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moderföretagets respektive koncernens krav på redovisnings-nas - -
informationens utformning.

Sammanfattningsvis framgår moderföretagsdet sagda att ettav
utomstående intressenter kan ha skilda uppfattningar beträffande
innebörden i begreppet "rättvisande bild beroende på det ärom
moderföretagets årsredovisning eller koncernredovisningen som

från internationellaBortsett den aspekten godtagandeettavses. ger
företagenolika redovisningsprincper bättre möjligheter utformaattav

redovisningsinformationen så den tillgodoser dels olika intressen-att
sinsemellan avvikande önskemål, dels de varierande kravters som en

och intressenter kan ställa i skilda sammanhang.grupp avsamma

frikopplingIntresset ökad mellan redovisning ochav en
beskattning

Syftet med de förslag till ökad frikoppling mellan redovisning och
beskattning vi presenterade i delbetänkandet Sambandet Redovis-som

Beskattning SOU 1995:43 höja redovisningsstandar-ning attvar-
företagen. tänkt framförden i Detta allt skeatt att syste-var genom

bokslutsdispositionermed och obeskattade upphävdes.met reserver
Förslaget emellertid motstånd från några remissinstanser,mötte
däribland Riksskatteverket Kritiken gälldeRSV. endast i mindre
omfattning förslagen till frikoppling i sig avsåg främst den s.k.utan

Ävenutdelningsspärren ansågs alltför förslagenkomplicerad. tillsom
frikoppling ådrog sig emellertid viss kritik. Framför allt ifrågasattes

förvärdet frikoppling mindre och medelstora företag.enav
möjligheternaOm tillämpa olika redovisningsprinciper på före-att

respektive koncernnivå utökas för förbättringtags- utrymmeges en
redovisningsstandarden koncernnivå skattereglerna be-utan attav

höver ändras. för frikoppling så fallIntresset ökad kan i antasen
minska. Detta intresse torde nämligen främst sig gällande be-göra
träffande företagende redovisningsinformation har vidstörre vars en
krets intressenter. Sådana företag regelmässigt moderföretag iärav

koncern och det intresse utomstående riktar moten som personer
företagets finansiella information fokuseras därför i första hand på
koncernredovisningen.

En särreglering koncernredovisningen kan få till effekt attav
kopplingen mellan redovisning och beskattning stärks ytterligare. Om

sådan förstärkning leder till redovisning upprättad i enlighetatten en
ÅRL:smed regelverk kan ligga till grund för beskattningen utan

korrigeringar torde den fördel framför allt för mindre före-vara en
Sådana företag saknar regel det intresse kunnatag. attsom av

lämna redovisning med inslag marknads-öppnare störreen av
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värdering sig gällande i företag,gör särskilt i de börs-störresom
noterade aktiebolagen. Antagligen skulle det också bli enklare för
lagstiftaren åstadkomma klara och lättillämpade Skatteregleratt om
hänsyn inte behöver till reglernas redovisningsmässiga effekt. Förtas

inte hamna i konflikt med den beskrivna förenklingseffektenatt nyss
ÅRL:sförutsätter detta skattelagstiftningen håller sig inomatt ramar.

Utvecklingen god redovisningssed i koncemredovisningenav

utökningEn möjligheterna tillämpa olika redovisningsprinciperattav
företags- respektive koncernnivå skulle förmodligen, ianyttssom
föregående,det få positiv effekt på utvecklingen god redovis-en av

ningssed i koncernredovisningen. Om dagens krav på det skallatt
föreligga särskilda skäl för principbyte bort kan normgivandeett tas

i form råd och rekommendationer medverka till önskvärdaorgan av
förändringar redovisningspraxis beakta eventuella skatte-utan attav
effekter. kanDet godtagande särskilda redovisnings-antas att ett av
principer koncernnivå skulle underlätta för normgivarna fåatt
genomslag bland de berörda företagen. Resultatet kan i praktiken bli

viss redovisningsmetod blir tvingande koncernnivå samtidigtatt en
andra metoder godtas i det enskilda företagets redovisning.som

Exempel områden där det kan finnas anledning tillämpa olikaatt
redovisningsmetoder enligt vår bedömning redovisning på-är av
gående arbeten, omräkning fordringar skulderoch i utländskav

omsättningstillgångar5valuta, marknadsvärdering vissa slagav av
främst noterade värdepapper, redovisning leasingavtal samtav
aktivering ränteutgifter och utgifter för anskaffning immateri-av av
ella tillgångar.

Sammanfattande synpunkter

kan anförasDet goda skäl tillåta olika redovisningsprincipermot att
företags- respektive koncernnivå. Huvudregeln bör därför attvara

moderföretaget skall tillämpa principer i koncernredovis-samma
ningen i den årsredovisningen. ocksåDetta det sjundeärsom egna
direktivets inställning se artikel 29.2 Samtidigta. går det emellertid
inte bortse från den verklighet företagen, inte minst i interna-att som
tionella sammanhang, befinner sig Denna verklighet det enligtgör
vår mening nödvändigt tillåta skilda redovisningsprinciper.att

Framställningen visar vidare finnsdet klara fördelar medattovan

SEnligt den i avsnitt l0.4.2 föreslagna värderingsregeln för omsätt-av oss
ningstillgångar.
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redovisningsprinciper på företags-skildatillåtersystemett som
förmöjligheternagäller dettakoncernnivå. Framför alltrespektive

redovisnings-från striktpåutvecklasredovisningssedgod ettatt
koncernredovis-begränsning tillmedlåtsynpunkt positivt sätt vara-

skattemässiga effekter.eventuellatillhänsynstagandeningen utan-
koncernredovisning kanårsredovisning ochmellanfrikopplingEn

föreslagnasyften denuppnåtill deldärmed ossavsomsammaen
beskattning.redovisning ochmellanfrikopplingen

det skall föreliggapånuvarande kravetmed detVad attavsessom
redovis-andraskall få tillämpamoderföretagförsärskilda skäl att ett
behand-årsredovisningenikoncernredovisningeniningsprinciper än

Klart dockförarbeten.eller i dess ärsig i lagenlas inte närmare vare
sådana disposi-eliminerakoncernredovisningeniintresset attatt av

skatteskäl innebärföretagitsåtgärder enbartandraochtioner avsom
framför allt idetframgått tidigareuppfyllt. Som ärkravet äratt

anledning inomfinnshuvuddetfallsådana över atttaget ramensom
redovisningsprinciper.bytelagstiftninggällandeför överväga ett av

självständigprincip saknadärmed iskäl tordesärskildaKravet
därföroch börområdetskatteinflueradedetutanförbetydelse --

huvudregeln alltjämtmarkera ärupphävas. För attattatt samma
redo-bytermoderföretagdockanvändas börskallprinciper ett som

ochupplysning dettalämnavisningsprincip tvunget att omomvara
upplysningsskyldighet följersådani Enför avvikelseskälen not.

direktivet.sjunde29.2 i detockså artikel aav
koncernredovis-ochårsredovisningenmellanfrikopplingsådanEn

vi kan be-såvittföregående innebär,föreslagits i detningen som
itill,återkommereller, vieffekterinte någradöma, vartstraxsom-

moderföre-enskiltiskatteuttagetsådanamarginellafall högst ett-
obeskattade vinster idelamöjligheternahelleroch inte att uttag

skatte-utnyttjandeekonomisk förening. Ettelleraktiebolag avett en
dag,liksom iförutsätter,dispositionsmöjligheterlagstiftningens att

i sinvilketresultat belastasbokföringsmässigamoderföretagets tur
koncernredovisningenAttmedel i företaget.utdelningsbarareducerar

för-utdelningskapacitetutvisarfrikopplingentill följd störreenav
får överstiga vadaldrigeftersom utdelningenhärvidlagändrar inget

balansräkning.moderföretagetskapital ifrittredovisas egetsomsom
utdelningskapacitetenochkan skatteuttagetSom antyttsnyss

i det fallexempelvisgällervissa fall. Dettapåverkas ikomma att
moderföre-tillämpningupprättad medkoncernredovisningen av-

disponibelt förbelopplägreredovisningsprinciper utvisar etttagets -
årsredovis-moderföretagetsredovisas ivinstutdelning vadän som
något ellerföljddifferens kansådanning. En attt.ex. vara en av

koncernredo-sådant fallförlust.dotterföretag går med I ärnågra ett
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visningen, enligt nuvarande avgörande för moderföre-det systemet,
utdelningsmöjligheter. Om moderföretaget vill lägga utdel-tagets

ningen nivå förenlig med vad redovisas i denären som som egna
årsredovisningen måste det därför eventuellt avstå från fulltatt ut
utnyttja de skattemässiga dispositionsmöjligheterna.

följd föreslagna frikopplingenSom den kan moderföretageten av -
frånmed avvikelse den årsredovisningen i koncernresul-egna -

resultatförataträkningen orealiserad vinst på exempelvis på-etten
gående arbete och lägga denna obeskattade vinst till förgrund
beräkningen koncernens utdelningsbara medel. Om utdelning skerav
med utgångspunkt effekteni denna beräkning kan bli den obe-att
skattade vinsten i praktiken eliminerar förlust i dotterföretagetten

strider grunderna för utdelningsreglerna i ABL ochsättett motsom
Någon utdelning obeskattade vinster detFL. däremot knappastärav

eftersom fårtal utdelningen inte överstiga vad redovisasom som som
fritt och därmed beskattat kapital i moderföretaget.- -

När det gäller bedöma utdelningskapaciteten i fall detatt ett som
föregåendeskisserats i stycke måste den s.k. försiktighetsregelnsom

i 12 kap. 2 § andra stycket 10 kap. § andra stycketABL 3 FL
beaktas. Enligt denna regel får inte vinstutdelning ske med så stort
belopp utdelningen med hänsyn till bolagets eller koncernensatt
konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt strider godmot
affärssed. Det kan utdelning sker grundvalantas att en som av en
beräkning där obeskattade vinster i moderföretaget kvittats mot
förluster i dotterföretag normalt står i strid med sådan affärssed och
därmed otillåten. Effekterna den föreslagna frikopplingen tordeär av
därför i detta hänseende bli tämligen begränsade.

Andra effekter den föreslagna frikopplingen moderföre-är attav
kan redovisa bättre ställning och högre resultat i kon-taget etten

cernredovisningen vad följer de enskilda koncernföre-än som av
årsredovisningar detta får några skattemässiga konse-tagens utan att

kvenser liksom eventuella tantiem till i koncernföre-att personer
ledningar kan beräknas sådana koncernmässiga obeskatta-tagens

de vinster. det nuvarandeI sådan önskan redo-utgörsystemet atten
visa högre vinster återhållande faktor vad gäller företagens be-en
nägenhet utnyttja skattelagstiftningens dispositionsmöjligheter. Omatt
denna faktor bort kan effektensåledes bli skatteintäktertas att statens
reduceras något. Det inte möjligt uttala någon bestämdär att upp-
fattning beträffande de ekonomiska konsekvenserna förslaget iav

hänseendedetta och vi har därför inte gått in på den frågan.närmare
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Kapitalandelsfonden14.3

Inledning14. 3.1

ÅRL andelar i intresseföre-skall aktier och andrakap. 24 §Enligt 7
med tillämpning den s.k.koncernredovisningenredovisas itag av

partiellKapitalandelsmetoden innebärkapitalandelsmetoden. en
kapitalvär-så â sidan"one-line consolidationkonsolidering att ena

intresseföretaget i varderaresultatet ioch å andra sidandet tas upp
koncernresultaträk-koncernbalansräkningen respektiveiposten

i intresseföretagvärde andelarMetoden bygger detningen. att av
minskas iökas respektivedet ägande företagetredovisas hossom

kapital ändras.intresseföretagetsmån egetsomsamma
intresseföre-Omtill anskaffningsvärdet.bokförs andelarnaInitialt

företagets bokslutär ökas i det ägandenettovinst undervisar etttaget
beloppandelarna medår det redovisade värdetför sammaavsamma

intäkt. Omökningföretaget redovisar dennaoch det ägande som en
i stället detförlust minskarå andra sidan redovisarintresseföretaget

med ägarföretagetsbokförda andelarnaföretagets värdeägande av
kostnad. VinsterMinskningen redovisasförlusten.andel som enav

direkt redo-dettaintresseföretaget kommerförluster i sättoch att
från intresse-Vinstutdelningföretagets resultat.i det ägandevisas

intäkt skall iredovisaså andra sidan inteföretaget får utansom en
skerkapitaluttag från intresseföretaget. Dettabokförasstället ettsom

med belopp.reducerasandelarnas bokförda värdeatt sammagenom
fall tillämpningskall i detEnligt 27 § andra stycket7 kap. en av

tillandelarnaresulterar i värdetkapitalandelsmetoden tasatt uppav
koncernbalansräkning, skillnads-föregående årsbelopp ihögre änett

fond enligtkapitalandelsfond. Dennatill utgörbeloppet sättas enav
eventuellt skillnadsbeloppkapital.andra stycket bundet Att7 § ett

årsredo-fall metoden används ipå detta för detskall behandlas sätt
artikelnfjärde direktivet. Avföljer artikel 59.6 b i detvisningen av

kapitalandelsmetoden leder tilltillämpningframgår attatt, om en av
före-högre värde iintresseföretag tillandelar i äntas ettett upp

tillbalansräkning, skillnadsbeloppet skallgående års sättas av en
Föreskriften saknarfår tillfond inte delassärskild ägarna.utsom

har ändå böramotsvarighet i det sjunde direktivetdirekt ansettsmen
lagen..avspeglas i den svenska

till fråganfrån ställningLagstiftaren har tills vidare avstått taatt
emellertid iVi förutskickadekapitalandelsfondens användning.om

Ärs- enligt EG-direktivoch koncernredovisningvårt delbetänkande
frågan.avsikt återkomma tillvi hade förSOU 1994: 17 attatt
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överväganden14.3.2 och förslag

Bestämmelserna i de fjärde och sjunde bolagsdirektiven ingenger
vägledning i frågan kapitalandelsfondens användning. Artikelom
59.6 föreskriverb endast eventuell uppskrivningatt värdet påen av
aktier eller andelar kan bli följden kapitalandelsmetodensom attav
används inte får delas till I övrigtägarna. har fråganut lämnats
oreglerad. Den fråga därmed uppkommer det faktumärsom attom
frågan inte har behandlats i direktiven innebär kapitalandelsfondenatt
aldrig får Denröras. danska tolkningen artikel 59.6 b i det fjärdeav
direktivet förefaller regeln endast förbjuder fondenatt läggsvara att
till grund för utdelning fonden inte underkastadär någraattmen

övrigtrestriktioner i
För besvara frågan kapitalandelsfondensatt behandling har viom

funnit anledning jämförelsegöra med det fjärdeatt direktivetsen
bestämmelser uppskrivning anläggningstillgångar. Enligtom av
artikel 33.2 skall uppskrivningsbeloppet initialt tillföras uppskriv-en
ningsfond. Denna fond skall reduceras i den mån det till fonden
överförda beloppet inte behövs för den använda värderings-att
metoden skall kunna tillämpas och dess syfte uppnås. Vidare före-
skrivs fonden inte får läggas tillatt grund för utdelning, sigvare
direkt eller indirekt, inte utdelningen realiseradmotsvararom en
intäkt.

Artikel 33 har den svenska lagstiftaren tolkats på det sättetav att
uppskrivningsfonden i samband med avskrivning eller nedskrivning
eller vid avyttring eller utrangering den uppskrivna tillgångenav
skall minskas i motsvarande utsträckning, dock högst med den del av
uppskrivningsfonden tillgången, 4 kap. 8 § förstamotsom svarar

ÅRL.stycket Minskningen får, såvitt intresse,är görasnu av genom
beloppet i fråga överförs till frittatt kapital, 8 § andra stycketeget 2

och Härigenom ökar utdelningsbara medel i företaget vilket inne-
bär uppskrivningsbeloppet iatt praktiken kan komma delasatt ut.

Bestämmelserna uppskrivningsfondens användning återspeglarom
till följd anpassningen till det fjärde direktivet någotav en annor-
lunda uppskrivningsfonden den fannsän i tidigaresyn gällan-som
de svensk Uppskrivningsfondenrätt. torde sålunda närmastnumera
ha karaktär värderegleringsfond.av

Enligt vår mening finns det anledning betrakta kapitalandels-att en
fond slags uppskrivningsfond. Syftetett med båda fondernasom

Bekendtgørelse opstillig af årsregnskab koncernregnskabom og og om
udarbejdelse af koncernregnskab § 9 Stk. 6 Olaf Hasselager och Akselsamt
Runge Johansen, Kommentarer til regnskabslovgivningen, 1992, 813.s.
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beloppnämligen ärdetsamma,grundeni attförefaller somatt vara
delasskall kunnaintevärdeökningarorealiseradehänförliga till ännu

huvud-kapitalandelsfond iförtalarVadtill attägarna. sagts enut nu
uppskrivningsfond. Vissabehandlas sättsak bör ensomsamma

kapital-förhållandetdetdockskillnader följer attoundvikliga enav
ÅRL företagetsenskildadetiförekommainte kanandelsfond enligt

därförkanDetkoncernredovisningen.enbart iårsredovisning utan
kapitalandelsfondi frågakommaintemeningvår attenligt an-en

jfr 4förlusttäckningförelleraktiekapitaletökningförvänds avav
stycket.första7 §kap.

bådadebehandlinglikartadförtalarskälYtterligare avensom
tillämpligauppskrivningsreglerna ävenärfaktumdetfonderna är att

ibehandlingenendastför sigi ochgällerDettaintresseföretag.
kapitalandelsmetodeneftersomårsredovisningföretagetsägandedet

meningenligt vårkoncernredovisningen. Det ärobligatorisk iär
tillgångvissavseendevärdeökningorealiseradolämpligt enatt en

vilka bestäm-beroende påolikabehandlasintresseföretagiandelar
uppskrivningsreglematillämpningEntillämpas.melser avsom

medanreducerasskallnedskrivningvidfondenmedför att senareen
beloppinnebärkapitalandelsmetoden atttillämpning ensomaven

där.blir låstaför alltidfondentillgång har satts av
ÅRL reglerinförasböridetviSammanfattningsvis att somanser

iregler börDessaanvändning.kapitalandelsfondensbehandlar
uppskrivnings-reglernaförebildefterutformashuvudsak omav

avyttring.ochnedskrivningmedsambandianvändningfondens
sambandanspråk iiskallkapitalandelsfondeninnebärDetta tasatt

företagiandelardeförsäljningeller annatnedskrivning ettmed av
kapitalandelsmetoden. Omtillämpningmedkonsolideras enavsom

andelarvärdetsigför medkapitalandelsmetodentillämpning att avav
skrivasârförskrivs nästaåretintresseföretag atti nerett uppena

nedskrivning. Ned-för dennai anspråkkapitalandelsfondenskall tas
intresseföretagets inklusiveförlustiandelenegentligenskrivningen

kon-redovisas iövervärdenpånedskrivningarocheventuella av-
tillöverförsbeloppetianspråktagnamedan detcernresultaträkningen

säljsandelarnaOmkoncernen.vinst ibalanseradkapitalfritt eget
hänförligtbelopppå ärfondenmotsvarandeskall på sätt somrensas

till dem.
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15 Instansordningen i vissa ärenden

enligt bokföringslagen

Enligt 23 § bokföringslagen BFL får skattemyndighetens beslut i
ärenden omläggningrör räkenskapsår överklagas till Riks-som av

Övrigaskatteverket RSV sista instans.är myndighetsbeslutsom
enligt lagen får överklagas till regeringen. Sådana beslut kan avse
frågor räkenskapsårets förläggning i tiden och förstörandeom om av
räkenskapsmaterial.

Genom våra förslag tillkommer ärenden nämligenen grupp av
sådana BFN:s tillsyn.rör Vi har i det sammanhanget uttalatsom att
BFN:s förelägganden bör kunna överklagas till allmän domstol,

bestämt tillnärmare Stockholms tingsrätt. Denna ärendegrupp intar
särställning såtillvida förvaltningsbeslut normalt överklagasatten

antingen till förvaltningsmyndighet eller till förvaltnings-en annan
domstol.

När det gäller andra myndighetsbeslut enligt den föreslagna bok-
föringslagen sådanaän BFN tillsynrör finns det enligt vårsom :s
mening ingen anledning föreskriva skilda besvärsregler föratt olika

beslut. Frågan hur dennaär instansordningtyper bör utformas.
Enligt våra direktiv dir. 1991:71 skall vi led i arbetetettsom

med befria regeringen från förvaltningsärendenatt och anpassa
lagstiftningen till Europakonventionens krav tillgång till dom-
stolsprövning jfr 1990/9l:lOO bil. 2 55 denövervägaprop. s. om
nuvarande instansordningen i dispensärenden enligt bl.a. BFL be-
höver ändras. Vid denna prövning har vi för föreslåstannat att att
andra beslut enligt den föreslagna bokföringslagen sådanaän rörsom
BFN:s tillsyn får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. För att

mål skall kammarrättenett bör krävastas domstolenupp attav
meddelar prövningstillstånd. De beslut ärsom avses

l RSV:s beslut tillstånd använda tolvmånadersperiodattom annan
kalenderårän räkenskapsår, 4 § andra stycket,som

2 skattemyndighetes beslut i ärenden omläggning räken-om av
skapsår, 6 första§ stycket,

3 skattemyndighetens beslut föreläggande lägga räken-attom om
skapsår, 6 § tredje stycket,
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räkenskaps-påfrån kravetundantagbeslut4 RSV:s att sammaom
stycket.första§koncern, 7inomskall användasår en

förstöra räken-tillståndfrågabeslut iskattemyndighetens5 attom
stycketförsta33 §skapshandlingar, samt

tillstândsfråga förmotsvarandeibeslutFinansinspektionens6
andra stycket.33 §finansiella företag,

denframgår1971:291förvaltningsprocesslagen§ att7Av a
respektive skatte-Finansinspektionenmyndigheten RSV,beslutande -

i förvalt-målettill företaget prövasnärmyndigheten är motpart-
myndigheten harföljer rättlag33 § attningsdomstol. Av attsamma

i myndighetensändrardomstolenbeslutdomstolensöverklaga om
beslut.

visserligenförvaltningsdomstolarnatillförsförslagetGenom en ny
Över-kostnader.ökadeleda tillmarginellt kanvilketmålgrupp antas

ärendenaaktuellai de ärregeringenrespektivetill RSVklaganden
därför intetordeytterligareNågrasällsynta.mycketdock resurser

domstolarna.tillförasbehöva
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16 Ikraftträdande och

Övergångsbestämmelser

förslagVåra syftar bl.a. till åstadkomma ökad enhetlighet inomatt en
svensk redovisning. dagI uppvisar lagstiftningen detta omrâde en

splittring,hög grad splittring framför allt kommer tillav en som
förekomstenuttryck i två för upprättandeseparata systemav av

årsbokslut offentligoch redovisning. Vi föreslår det äldre regel-att
bestående bl.a. bokföringslagen13-21 §§ BFL, 9systemet av-

kap. lagen ekonomiska föreningar FL, 2 och 3 kap. 1980 årsom
GÅRLårsredovisningslag 3 kap. stiftelselagen SL upphävssamt -

ÅRL.och bestämmelser i årsredovisningslagenersätts av
Enligt vår mening ligger det värde i förslagen iett stort att nu

hänseendeberört träder i kraft möjligt. För enskilda företag,snarast
redovisningskonsulter, revisorer, skattemyndigheter m.fl. berörda
intressenter riskerar den nuvarande splittringen skapa förvirringatt
och osäkerhet vad gäller tillämpligheten de olika Detsystemen.av
förhållandet redovisningsregler tillämpas före-att oavsett ettsamma

juridiska form och verksarnhetsart vidare betydelse förärtags av
jämförbarheten mellan olika verksamheter och underlättar även
upprättandet koncernredovisning det ingår företag med olikanärav
juridisk form i koncernen. Samtidigt det viktigt det erfor-är att ges
derlig förtid information och utbildningsinsatser beträffande det nya

ÅRLregelverket. Därvid bör beaktas trädde i kraft den januari1att
1996 och skall tillämpas flertalet från åraktiebolag redan och medav
1997. Den föreslagna innebär för delreformen således storav oss en

de nämnda intressenterna inte några nyheter.av nyss
föreslagnaDen bokföringslagens bestämmelser löpande bok-om

föring och arkivering räkenskapshandlingar innebär i huvudsakav en
anpassning till den praxis vuxit fram under år till följdsom senare av
utvecklingen på ADB-området. Delvis effekt dennasom en av an-
passning föreslås rad bestämmelser för bokföringsskyldigadeen som
innebär mått frihet själva välja bokföringsrutinerstörre änett attav

följer BFL. Som exempel kan förslaget upphävanämnas attsom av
varannanlänksprincipen och kravet handling skallatt mottagen
användas verifikation liksom uppmjukningen det generellasom av
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harLagförslagetutomlands.arkiveringochbokföringförbudet mot
BFLramlag attkaraktär änstarkare enfåttockså genomaven

hardetaljregler utmönstrats.mängd
förslagetförändringardeflertaletföljeranfördadet somAv att av

desådanBFLtillförhållande är art attiinnebärbokföringslagtill av
kanbokföringsarbetepraktiskaföretagenstillledakan attantas

sådanagällafalltorde iDettaeffektiviseras. vartochrationaliseras
bokföring. FörADB-baseradutveckladhögtharföretag ensom

ellerbeskaffenhetenklareADB-bokföringhar somföretag avensom
å andralagförslagettordebokföringmanuelltillämparfortfarande

rutinerförändringar. Depraktiskanågrainnebära störreintesidan
framdeles.fall tillämpasflesta ävenallrai dekanidagtillämpassom

förslagensidaföretagensfrånstarkt intresse attfinnastordeDet ett
räken-arkiveringochbokföringlöpandebestämmelser avtill omnya
ADB-Företagensmöjligt.genomförs såskapshandlingar snart som

deifrågasättaskandetsådanagångermångadag att omirutiner är
härskälstarka ävensåledesfinnsregler. DetBFL:smedförenligaär

ikraftträdande.snabbtförhållandevisförtalar ettsom
skärpningbokföringslagtillförslagetinnebärföretagvissa enFör

enligtstiftelserochföreningarideellagällerDetta somrättsläget.av
verksamhetvilkenbokföringsskyldiga typblir oavsettförslaget av

emellertidtordebedriver. Detstiftelseneller varasnarareföreningen
intestiftelserochföreningarsådanaundantag även somregel än att

räkenskaperlöpandeformnågonförBFLomfattasformellt avav
för-konsekvensernapraktiskabokslut. Demedavslutas avettsom
detbegränsadesåblihänseende attdettadärför itordeslaget pass

ikraftträdandet. Intefördröjaanledningendenskälsaknas att av
ochJBFLjordbruksbokföringslagenupphävaförslagetheller att

gäller förregelverkdetunderjordbrukarnaenskildadeinordna som
iregelverkdebakgrundallmänhet attutgör somiföretag mot av-

denáföretagövrigaochsidanåjordbrukarnaförgällerdag ena
skäl förmeningvårenligtsigskiljermarginelltendast enandra -

medolämpligtmycketdetkanTilläggasfördröjning. attsådan vore
lagstift-dendelarskildaförikraftträdandetidpunkterolika nyaav

ningen.
ikraftträdandetidpunktlämpligbestämmagällerdetNär att en

fortsattremissbehandlingsedvanlig samtförgårtidmåste den som
bakgrunddennaMotbeaktas.regeringskanslietinomberedning

fattaskall kunnariksdagenrealistisktintevi det attbedömer som
föreslåfördärförVi har1998. attvåren stannattidigastförränbeslut
Några1999.januariden 1kraftiträderlagstiftningendenatt nya

finnsdetbedömtvi inteharÖvergångsbestämmelser attsärskilda
bestämmelserdels BFL:stillämpningengällervadbehov avutomav
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ÅRL:svärdering fordringar anläggningstillgångar,är delsom av som
regler reversering nedskrivningar användningsamtom av av upp
skrivningsfonder, vidare författningskommentaren till punkterna 3se
och 4 övergângsbestämmelserna till förslaget till lag ändring iav om
ÅRL övergångsbestämmelserna till förslaget till lagsamt om upp-
hävande BFL.av
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17 Kostnader m.m.

Våra förslag innebär genomgripande förändring redovisnings-en av
lagstiftningen i Sverige. Förändringarna får betydelse för enskil-stor
da företag, revisions- och redovisningsbyråer, branschorganisationer,
skattemyndigheter m.fl. För många dem berörs kommerav som
förslagen under övergångstid innebära merkostnaderatt för bl.a.en
utbildning och omläggning rutiner. Framför allt för enskildaav
näringsidkare, ideella föreningar och stiftelser innebär förslagen att
det praktiska redovisningsarbetet kommer påverkas på flera sätt.att
Som exempel kan kontoplanernämnas och redovisningssystematt

ÅRLmåste förgöras till årsredovisningslagensattom anpassas
regelverk. Detta medför kostnader för bl.a. information och interna
utbildningsinsatser olika slag liksom för erforderlig specialisthjälp.av

Våra förslag kommer emellertid inte enbart medföra kostnads-att
ökningar för företagen. Betydande kostnadsbesparingar kan antas
uppkomma, framför allt följd de förenklingar föreslåssom en av som
för ADB-baserad bokföring förkortningen arkiveringstidenssamt av

Övergångenlängd. till för samtliga närings-ett gemensamt system
idkare vidare siktär minskaägnat kostnaderna för löpandeatt
bokföring och upprättande bokslut. I sammanhanget skall ocksåav
amnärkas del de utbildningsinsatser och andra åtgärderatt storen av

våra förslag aktualiserar redan har företagits eller i fallsom vart
ÅRLpåbörjats följd skall tillämpas bl.a. flertaletattsom en av av

aktiebolag redan från och med år 1997. Det kan sålunda antas att
flertalet kvalificerade revisorer och redovisningskonsulter samt
skatte- och andra myndigheter i god tid innan våra framlagdanu
förslag kan beräknas bli verklighet har skaffat sig den kompetens

nödvändig förär tillämpa det regelverket. Detattsom är motnya
den redovisade bakgrunden inte möjligt uppskatta och inu att om -
så fall i vad mån näringslivet kommer åsamkas merkostnaderatt-

förslagen genomförs.om
De ekonomiska effekterna för näringslivet skall bakgrundmotses

fördelarde ökad enhetlighet på redovisningsområdet inne-av som en
bär för samtliga berörda intressenter. Jämförbarheten mellan olika
företag ökar och vidare underlättas upprättandet koncernredovis-av
ning det ingår företagnär med olika juridisk form i koncernen.
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Även förslagenföljdkostnader tillallmännasgäller detdetnär av
ÅRL:s tillämp-utökaFörslagetbegränsade.blitorde effekterna att
någon formskallföretag upprättasamtliganingsornråde till avsom

regelsystemdubblaslipperföljdmedbokslut synesatt man --
Även förändringardel debesparing.medföra somnärmast avenen

till-det allmännakommabokföringsomrâdet kanföreslås på antas
ochvarannanlänksprincipenslopaförslagenExempelvis kangodo. att

räken-ADB-baseradeovillkorliga ersättadenupphäva rätten attatt
myndigheternaförunderlättapappersutskriftermedskapshandlingar
kostnadsbespa-innebäraoch såtaxeringsrevision sättutföraatt

ringar.
kompletterandedenorganisationenbeträffandeförslagVåra av

inne-sanktionssystemutfommingennormgivningen nyttettsamt av
ökademåste tilldelasBFNBokföringsnänmdenför sigochbär i att

tillgodosesbehovemellertid dettabörbedömningvårEnligtresurser.
samladeomfördelninghandi första statens resurseravgenom en

bakgrundnaturligomfördelningviss ärredovisningsområdet. En mot
sådanförövergripande ävenBFN detvåra förslag ansvaretatt geav

företagsig tillriktarprimärtnormgivningkompletterande somsom
inspektionensupphävatillsyn ochFinansinspektionensunderstår att

slutligen detViredovisningsområdet.påföreskriftsmakt attanser
verksamhetnorrngivandeRiksrevisionsverketsbegränsaskälfinns att

dettaverketsdelvarvidredovisningsområdet resurseren av
till BFN.flyttasområde kan över
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Författningskommentar

Förslaget till bokföringslag

bokföringsskyldigaKretsen av

1 §
I paragrafen regleras kretsen bokföringsskyldiga fysiska ochav
juridiska Bestämmelserna i huvudsak § 19761motsvararpersoner.
års bokföringslag BFL.

förstaAv stycket framgår alla juridiska döds-att utompersoner -
bon och vissa offentliga bokföringsskyldigaär deoavsettorgan om-

näringsverksamhet eller inte.utövar Bestämmelsen innebär t.ex. att
samtliga ideella föreningar och stiftelser blir bokföringsskyldiga

verksamhetens storlek ochoavsett art.
Enligt andra stycket fysiska och dödsbonär bokförings-personer

skyldiga de bedriver näringsverksamhet. Uttryckssättet bedriverom
näringsverksamhet i princip med begreppetär "närings-synonymt
idkare" i BFL. Sålunda varje yrkesmässigt bedriven verksam-avses
het ekonomisk Verksamhet består i uthyrning sådanart.av som av
fastighet enligt 5 § kommunalskattelagen KL räknassom som
privatbostadsfastighet dock aldrig näringsverksamhetutgör i bok-
föringslagens mening. Om uthyrningen â andra sidan gäller nä-en
ringsfastighet, och därmed beskattas enligt reglerna för inkomst av
näringsverksamhet i betraktasKL, den näringsverksamhet ävensom
enligt bokföringslagen.

Till näringsverksamhet hänförs jord- och skogsbruk. Somäven en
konsekvens vårt förslag upphäva jordbruksbokföringslagenattav
JBFL kommer enskilda fysiskaäven bedriver sådanpersoner som
verksamhet omfattas den föreslagna bokföringslagen.att av

Av tredje stycket framgår kommunerna, landstingen,att staten,
kommunalförbunden, församlingarna och de kyrkliga samfälligheter-

inte bokföringsskyldiga enligt den föreslagnaär bokföringslagen.na
Detta undantag med nuvarandeöverensstämmer BFL.

2 §
I lagrummet, saknar motsvarighet i BFL, föreskrivs två ellerattsom
flera enskilda näringsidkare näringsverksam-utövargemensamtsom
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bokföringenbokföring. Denfår hahet gemensammagemensamen
Omnäringsverksamheten.bedrivnadenendastfår gemensamtavse

ytterligare någondennavid sidan utövarnäringsidkarnanågon avav
bok-finnassåledesskall detnäringsverksamhet separatform enav

verksamhet.dennaförföring

3 §
användsi lagenföretagbegreppetföreskrivsparagrafen somI att

fysiskEnbokföringsskyldig enligt 1den ärbeteckning som
alltsåblirnäringsverksamhetbedriver ettdödsboeller ett somperson

verksamhet.dennasåvittföretag avser

Räkenskapsår

§4
första-tredje styckenamed 12 §närmastöverensstämmerLagrummet

ibehandlatshari tidenförläggningräkenskapsåretsFråganBFL. om
avsnitt 5.2.4.motiveringen,allmännaden

tolvomfattaskallräkenskapsåretframgårstycketförstaAv att
kalenderår bruteträkenskapsår änframgårVidaremånader. annatatt

juliapril, den 130denmajden 1omfatta tidenskallräkenskapsår -
in-Någonaugusti.31denseptemberden 1juni eller30den --

inte.föreskrivsräkenskapsårbrutettillämpaiskränkning rätten att
medhandelsbolagochnäringsidkareenskildainnebär ävenDetta att

räkenskapsår.sådanttillämpafårdelägarkretsenifysiska personer
emellertid 5följerovillkorliginte ärAtt rätten av

myndighetellerregeringenkanstycketandraEnligt som rege-
månadertolv änperiodmedgeringen bestämmer somatt avannan

myndigheträkenskapsår. Denfårstycket utgöraförstaföljer somav
RSV. normaltdeperiod änFörRiksskatteverket attär annanavses

eko-det allmännastillmed hänsyndetgodtas krävsskalltillåtna att
skäl.synnerligafinnsomständigheterandraellernomiska intresse

§enligt 34fårstyckedettaenligttillståndsärendenibeslutRSV:s
länsrätt.hosöverklagas

räkenskaps-ellerinträderbokföringsskyldighetmedsambandI att
tidlängresåväl kortarestycket,tredjeenligtkan,året läggs somom

månader.dock längsträkenskapsår, artonmånadertolv utgöraän
kortasÄven räkenskapsåretfårupphörbokföringsskyldighetennär

av.

bok-enligtärendenvissaprövningJfr 1976:955förordningen avom
125.1976:föringslagen
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5 §
I denna paragraf, saknar motsvarighet i föreskrivsBFL, ettsom par
viktiga undantag från huvudregeln samtliga företag får tillämpaatt
brutet räkenskapsår. Sammanfattningsvis gäller enskilda närings-att
idkare och handelsbolag fysiskmed i delägarkretsen fritt fårperson

räkenskapsår såvälja länge inte och fysiska tilläm-en samma person
olika räkenskapsår i de verksamheter i fråga be-par som personen

driver antingen enskild näringsidkare och delägare i ellerettsom
flera handelsbolag eller enbart delägare i flera handelsbolag. Omsom

sådan situation skulle uppkomma upphör tillämpa bruteträtten atten
räkenskapsår för samtliga berörda företag intede kan ettom enas om

brutet räkenskapsår. sådan samordningsåtgärdAttgemensamt en
förutsätter fleraeller de berörda företagen medges dispensatt ett av

skattemyndigheten framgår 6 § första stycket.av av
stycket gäller handelsbolag fysiskaFörsta med i delägar-personer

kretsen. Om sådan fysisk vid sidan detta delägarskap,en person, av
antingen delägare i ytterligare eller flera handelsbolag ellerär ett

enskildbedriver näringsverksamhet får det berörda handelsbolaget
tillämpa brutet räkenskapsår endast räkenskapsåret därmedom sam-
manfaller det tillämpasmed i övriga handelsbolag och i densom
enskilda näringsverksamheten. Rätten tillämpa brutet räkenskapsåratt

således villkorad räkenskapsåren för de olika verksamheter-är attav
samordnas. Om detta inte kan ske måste det berörda handels-na

bolaget till kalenderår. Följande exempel belyser detöver nu
sagda.

Två makar bedriver näringsverksamhet i form handelsbolag. Omav
dem någotingen delägare i handelsbolag och de inteär annatav

heller bedriver enskild näringsverksamhet får bolaget fritt välja något
de i 4 § första stycket angivna räkenskapsåren. bolaget väljerOmav

brutet räkenskapsår och någon makarna därefter inträderav som
delägare i handelsbolag får det brutna året behållas endastett annat

räkenskapsåret sammanfaller med det tillämpas i det andraom som
handelsbolaget. fallI måste makarnas handelsbolag läggaannat eget

kalenderårräkenskapsåret till 6 § tredje stycket framgårAv attom
skattemyndigheten föreläggakan handelsbolaget företa sådanatt
omläggning räkenskapsår. Om makarnas handelsbolag å andraav
sidan initialt väljer tillämpa kalenderår och det handelsbolagetatt nya
tillämpar brutet räkenskapsår behöver makarnas bolag inte företa
någon åtgärd fortsättakan tillämpa räkenskapsårutan att samma som

:Detsamma gäller det andra handelsbolaget detta tillämparäven brutetom
räkenskapsår.
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tidigare3. handelsbolaget läggamåste i stället detsådant fallI omnya
handels-anförda följerkalenderår. deträkenskapsår till Avsitt att ett

i situation därkan hamnakalenderår aldrigväljerbolag ensom
samordningssvårigheterEventuellamåste läggasräkenskapsåret om.
valt tillämpa brutetharhandelsbolagdrabbar endast det attsom

räkenskapsår.
enskild näringsidkarefallet medbehandlarAndra stycket somen
På motsvarandehandelsbolag.i sättdelägaredessutom är ett som

för denförutsättningförsta stycket gällerföreskrivs i att en-som
räkenskapsår räken-tillämpa brutetnäringsidkaren skallskilda att

handelsbolaget. Omitillämpassammanfaller med detskapsåret som
närings-den enskildauppnå måstesamordning inte gårsådan atten

handelsbolaget ikalenderår.till Atträkenskapsåretidkaren lägga om
räkenskapsårtillämpa brutetberättigatsådant fall inte längre är att

första stycket.följer av
bedriver enskildexempleti det angivnamakarnaOm nyssen av

samtidigt handels-räkenskapsårmed brutetnäringsverksamhet som
fråga lägga räken-måste maken ikalenderårbolaget tillämpar om

kalenderår.till Omnäringsverksamhetenden enskildaskapsåret i
tillämpakan maken fortsättadet omvändaförhållandet är att samma

handelsbolagetmedantidigare i sin verksamheträkenskapsår som
samordningsmöjligheterkalenderår. Bristandetilltvingas lägga om

tillämpar brutetföretagi detta fall detsåledesdrabbar även som
räkenskapsår.

6 §
fjärde stycketmed 12 §första stycket,Enligt överensstämmersom

särskilträkenskapsårtillämpar brutetfår företagBFL, utanett som
räkenskaps-fall fårtill kalenderår. Itillstånd lägga detta ettannatom

tillstånd till det.Skattemyndighetenår endastläggas geromom
får enligt 34 §tillståndsärendenbeslut i sådanaSkattemyndighetens

hos länsrätt.överklagas
till §i kommentaren 5de exempelåterknyta tillFör angettsatt som
för denföretagförevarande styckebestämmelserna iinnebär att ett -

alltid har möjlighetsamordningshänseendedet brister ihändelse att-
åtgärd krävssådankalenderår räkenskapsår. Förövergå till ensom
räkenskapsåråtergå till brutetföretaget villinget tillstånd. Om senare

företagetgällersärskild dispens. Detsammakrävs däremot somom

3En samordna räkenskapsåreträkenskapsår i syfteövergång till brutet att
förutsätter skattemyn-handelsbolagettillämpas detmed det attav nyasom

första stycket.tillstånd till det, 6 §digheten seger
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kalenderårsamordningen önskar övergå från till brutetled iett
räkenskapsår tillräkenskapsår från brutet Deteller ett ett annat.

läggaförtjänar återigen påpekas företag aldrig kan tvingasett attatt
räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsårsitt menom
från brutet räkenskapsår till kalenderår.däremot

12 § femte stycket BFL, föreskrivsandra stycket,I motsvararsom
bokföringsskyldig för flera verksamheter skall tilläm-den äratt som

räkenskapsår för dessa. Som exempel kan nämnas enpa samma
bedriver två skilda verksamheter ochfysisk som var enperson som

bokföring. åstadkommaomfattas särskild löpande För att enav en
räkenskapsår ske särskiltsamordning får omläggningsådan utanav

tillstånd.
bestämmelsen fram-Tredje stycket saknar motsvarighet i BFL. Av

får förelägga företag i strid medSkattemyndighetengår ettatt som
räkenskapsår läggabestämmelserna i 5 § tillämpar brutet att om

det falleträkenskapsåret till kalenderår. Som exempel kan nämnas att
räken-fysisk i handelsbolag med brutetdelägarna person etten av

räkenskapsårbedriver enskild näringsverksamhet medskapsår annat
räkenskapsår.i handelsbolag med Ieller delägareär ett annat annat

företag tillämpa kalenderår desådan situation måste samtliga omen
räkenskapsår.kan tillämpa brutna Attinte att enenas sammaom

något några företag erhållersamordning förutsätter ellersådan att
följer första stycket. Skattemyn-från Skattemyndighetendispens av

föreläggande får enligt överklagas hos länsrätt.dighetens 34 §
kalenderårföreläggande lägga tillpraktiska skäl börAv attett om

löpandeinte sikte avslutade räkenskapsår detregel utantasom
moti-därefter. anförts i den allmännaräkenskapsåret eller året Som

otillåtetföretag använderden omständighetenveringen bör ettatt ett
räkenskapsåret under-räkenskapsår nödvändigtvis leda tillinte att
således kunna grundasi taxeringssarnmanhang. Taxeringen börkänns

med redo-räkenskapsåret detta oförenligtpå det faktiska äräven om
i fallvisningslagstiftningen. gäller dock inte detVad ettsagtsnu

i åtnjutandeotillåtet räkenskapsår utnyttjats för kommaatt enav
obehörig skatteförrnän e.d.

§7
sjätte stycket BFL,första stycket, med 12 §Av överensstämmersom

skall haframgår företag tillhör koncernatt samma sammasom
synnerliga skäl kan dock RSVräkenskapsår. Om det föreligger

beslut i sådanamedge olika räkenskapsår får tillämpas. RSV:satt
ärenden får enligt 34 § överklagas hos länsrätt.

koncemförhållan-andra stycket bedömningenI att ettanges av om
bestämmelserna i kap. 4 §de föreligger skall med ledning lgöras av
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ÅRL,årsredovisningslagen jfr kap. § lagen årsredovisning1 4 om
kreditinstitut och värdepappersbolag ABKL kap. 3 § lageni 1samt

årsredovisning i försäkringsföretag ARFL.om

8 §
innehåller erinran det gäller särskilda reglerBestämmelsen atten om

räkenskapsårets förläggning i tiden för vissa företag.beträffande De
försäkringsföretag.banker, hypoteksinstitut ochföretag ärsom avses

räkenskapsår fallföretag måste ha kalenderår iSådana utomsom
i tredje stycket.4 §som avses

Bokföringsskyldighetens innebörd

9 §
2 § BFL, innehålleri huvudsakLagrummet, motsvarar ensom

bokföringsskyldighetens innebörd. Isammanfattande beskrivning av
främst redaktionell och språk-förhållande till BFL ändringarnaär av

VidareBland har paragrafens två stycken bytt plats. harlig art. annat
tvåföreskrifterna i 2 § andra stycket BFL delats i1 separataupp

punkter.
skall affärshändelserna bokföras löpande.Enligt första stycket a

innebörd enligt"affärshändelse" har därvidBegreppet samma som
affärshändelserna skall ske§. bokföringenBFL se 14 Att av

kronologisk systematisksådant de kan i såvälsätt att presenteras som
ordning framgår 19av

stycket b framgår det skall finnas verifikationer tillAv första att
alla bokföringsposter. Begreppet "bokföringspost" samtligaavser

bokföras bokföring faktiskt har skett.skall oavsettposter omsom
"bokförd förutsätter däremot bokföring har skettBegreppet post" att

jfr tredje stycket och 20 §.19 §
första framgår den löpande bokföringen normaltAv stycket attc

framgårmed årsredovisning. punkten vidare,skall avslutas Aven
till det gäller vissa lättnader ihånvisningen 10 och 11 §§, attgenom

årsredovisningsskyldigheten för mindre företag. allra minstaDe
företagen avsluta löpande bokföring huvudbehöver inte sin över

Vidare gäller företag verksamhet understiger visstaget. att vars
resultaträk-storlek endast behöver balansräkning ochupprätta enen

juridiskaning. nämnda undantag gäller inte för vissaNu personer
Årsredovis-för moderföretag juridisk form.och inte heller oavsett

resultaträkningen skall enligtningen respektive balansräkningen och
första stycket och 23 § första stycket med tillämpning22 § upprättas

års årsredovisningslagar.bestämmelserna i 1995av
bokföringsskyldige bevara allaEnligt första stycket d skall den
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förandra handlingar särskild betydelseräkenskapshandlingar samt av
handlingarekonomiska förhållanden. Vilkabelysa verksamhetensatt

och vilka hand-räkenskapshandlingar framgår 29 §utgör avsom
andra stycket.i övrigt skall bevaras framgår 31 §lingar avsom

bestämmelsen bokförings-Andra stycket innehåller den viktiga att
löpande bokföring,skyldigheten enligt första stycket dvs. upprät--

skall fullgöras påårsredovisningtande sätt överens-somav m.m. -
med god redovisningssed.stämmer

10 §
den löpande bokföringen inte avslutasEnligt första stycket behöver

årliga nettoornsättningen i den verksamhethuvud denöver taget om
löpande bokföringen normalt understigeromfattas den ettsom av

tillgångar-tjugo basbelopp och värdetgränsbelopp motsvararsom av
förstatjugo basbelopp. Som framgår 12 §uppgår till högst avna

för vissa särskilt angivna juridiskastycket gäller inte detta undantag
heller för moderföretag företagets juridiskaoch inte oavsettpersoner

fonn.
andra stycket fråganenskilda näringsidkare gäller enligtFör att om

bokföringen enbart skallskyldigt avsluta den löpandeföretaget är att
undantagmed utgångspunkt i nettoomsättningen. Dettabedömas

fjärde stycketmed § BFL.1överensstämmer
enskildatvå eller flera näringsidkareOm utövar nä-gemensamt

frågan föreligger skyldighetringsverksamhet, jfr 2 detprövas om
löpande bokföringen med utgångspunkt i hela verk-avsluta denatt

enskil-nettoomsättning. Någon uppdelning denna desamhetens av
enskild närings-näringsidkarna skall således inte Omda göras. en

ochbedriver flera verksamheteridkare å andra sidan själv som var
bedömningen med utgångs-omfattas bokföring görsseparatav enen

enskild näringsidkarepunkt i varje sådan verksamhet för sig. En som
verksamheter kan således undgå de kravbedriver flera mindre som

verksam-löpande bokföringens avslutandegäller för den även om
gränsbeloppetsådan omfattningheterna är över-sammantaget attav

klassificera moderföre-skrids. Om den bokföringsskyldige är att som
måste fullständig årsredovisningi koncern dock upprättas,tag enen

12 § första stycket c.se
bestärmnandet tillgångamastredje stycket framgår vidAv att av

varje tillgång till beräk-värde enligt första stycket b skall etttas upp
hämtats från 3 kap.marknadsvärde. Denna värderingsregel harnat

stiftelselagen SL.6 §

§11
undantag från huvud-Förevarande paragraf innehåller ytterligare ett
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löpande bokföringen skall avslutas med års-regeln denattom en
redovisning.

framgår bokföringen får avslutasAv bestämmelsen den löpandeatt
två särskilt angivnamed balansräkning och resultaträkningen omen

gränsvärden underskrids. Dessa gränsvärden högst tio anställda och-
frånbalansomslutning på högst 24 miljoner kronor har hämtatsen -

ÅRL. förstanuvarande 3 kap. 6 § Som framgår 12 § stycketav
för vissa angivna juridiskagäller inte detta undantag särskilt personer

för moderföretag företagets juridiska form.och inte heller oavsett
beskrivits i kommentaren till föregåendePå sätt som para-samma

företaget de tvågraf skall bedömningen understiger gränsvär-omav
omfattasmed utgångspunkt i den verksamhet dendena göras som av

Ävenbokföringen. verksamheten sådan mindrelöpande ärom av
i stycket måste fullständig årsredovisningomfattning som anges en

moderföretag,dock företaget klassificeraärupprättas att som seom
första stycket12 § c.

12 §
framgår undantagen enligt 10 och §§ inteAv första stycket 11att

aktiebolag, ekonomiska föreningar eller sådana handels-gäller för
juridisk delägare. Sådana företag måste så-bolag i vilka ärperson

måstefullständig årsredovisning. Vidare iledes alltid upprätta en
företag står under Finansinspektionens tillsynprincip samtliga som
årsredovisning. Slutligen framgår stycketalltid upprätta att etten av

måste fullständig årsredovisning.moderföretag alltid upprätta en
formsåledes företagets juridiska ochkrav gällerDetta oavsett stor-

lek.
.

bedömningen företagandra stycketI ärett attattanges av om
moderföretag skall med ledning bestämmel-klassificera görassom av

ÅRL. förslag till ändring iAnmärkas bör vårti kap. 4 §1 attserna
fysisk liksom dödsbo kansistnämnda lagrum innebär ettatt en person

moderföretag i sådan koncern därsom avses.envara

13 §
med § tredje stycketi huvudsak llBestämmelsen överensstämmer

till förslaget upphäva kravet på bundenharBFL attanpassatsmen
avsnitt 7.2.3.årsbok se

bokföringsskyldigheten ochenskild näringsidkare tordeFör en
inträdaöppningsbalansdärmed skyldigheten upprätta näratt en

faktiskt börjar sina förbindelser med omvärlden,näringsidkaren

Enligt förslaget 3 kap. 8
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tordejuridiskför rörelsen.i och Förträffar avtal etc. personen
fråga för-iinträffa i och medmotsvarande tidpunkt att personen

och ikläda sigförvärva rättigheterdvs. kanrättskapacitet,värvar
jfrregistreringeni samband medvilket normalt skerskyldigheter

fall kan såledescirkulär 23/3. I dettaBokföringsnänmdens /BNF/ C
rörel-egentligatidpunkt då denbalansräkningen komma att avse en

igång.utåt inte har kommitännusen
inledandeskyldighetbestämmelsen föreliggerEnligt upprättaatt en

närings-enskilddrivsockså då rörelse,balansräkning ensom aven
bokföringsskyldigfallet dåoch i detbyteridkare, ävenägare en

jfrbolagsformexempelvis ioch fortsätterbyter identitetrörelse
företagsådanapåpekasskall dock1975:104 218. Det atts.prop.

bokföringenlöpandebehöver avsluta den överenligt 10 § intesom
öppningsbalans-undantagna från kravethuvud upprättaär atttaget

räkning.

Affárshändelser

14 §
innehåller§ BFL,huvudsak 4iLagrummet, motsvarar ensom

"affärshändelser".exempliñering begreppetdefinition och av
affårshändelse"Somandra meningen BFLnuvarande 4 § sägsI att

bok-denintryckordalydelseockså ...". Dennaräknas attavger
sigoch föriverksamhetenoch insättningar iföringsskyldiges uttag

bokförings-idemeningaffärshändelser i lagensinte utgör attmen
definitionEnligt denaffärshändelser.jämställas medhänseende skall

till BFL,förarbetenai"affärshändelser"begreppet getts sesomav
bok-denmåsteanslutertill vilken ävenavsnitt 6.1.2, och oss

omfattade begreppet.tillskottochföringsskyldiges uttag avanses
idelägareellernäringsidkare ettMed t.ex.attuttag enenavses -

tillgångför brukaktiebolaghandelsbolag eller uttaregetett en-
vederlagellervederlagsfrittnäringsverksamheten etttjänst motur

till-föreliggermarknadsvärdet. Ett ävenunderstiger uttag om ensom
tillnäringsidkareenskildfrånförsmotsvarandepå övergång sätt en

näringsidkarenOmjuridiskellerfysisknärståendedenne person.en
såvältordetjänstentillgångenförvederlagmarknadsmässigtbetalar

föreligga.tillskottettett uttag som
utformatsanfördadet ettbakgrundharBestämmelsen mot av
tillskottochsådanaframgårklartsådant det uttag som nusätt attatt

utbetal-ochin-affärshändelser sättbeskrivits utgör somsamma
framträderHärigenomskulder.fordringar ochuppkomnaningar samt

åtskillnadklarhållamåstenäringsidkarenkravet påäven att en
itydligare sätt änpårörelsensekonomi ochmellan sin privata ett

nuvarande BFL.
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Verifikationer

Bestämmelserna i 15-17 och5 § BFL inne-närmastmotsvarar
håller bestämmelser verifikationer. Generellt gäller lagtexten,attom
i förhållande till 5 § BFL, har från onödiga detaljföreskrifter.rensats

på så fåttBestämmelserna har tydligare rarnlagskaraktär.sätt en
Frågan verifikationer för bokföringenunderlag har ingåendeom som

allmännabehandlats i den motiveringen, avsnitt 6.2.4.

15 §
följerAv bestämmelsen det skall finnas verifikationer till allaatt

affärshändelser och den bokföringsskyldige veriñkation skallatt som
använda handling tillgodoser förbehovet bevis affärshän-en som av

saknas skäl i detta skiljadelsen. Det hänseende mellan "hand-att
frånlingar härrör affärshändelsen och handlingar särskiltsom som

med uppgifter affärshändelsen" jfr första stycket5 §upprättas om
första meningen det centrala det skall finnasBFL ärutan att en
verifikation för varje affärshändelse.

Vid valet den handling skall användas verifikation fårav som som
det förmodas kravet på behovet bevis för affärshändelsenatt att av
skall tillgodoses medför den bokföringsskyldige i första handatt
väljer handling härrör från ajjfärshändelsen finnsdeten som om

sådan. Med motiveringtillgång till har den nuvarandeen samma
huvudregeln handling skall användas utmönstrats.att mottagenom

sådan fallsannolikt handling i de flesta har det högstaDet är att en
och den därmed i normalfalletbevisvärdet bör användasatt som

veriñkation med hänsyn till kravet i paragrafens andra mening.
Något uttryckligt krav på den handling har det högsta be-att som

Ävenföreskrivs frånvisvärdet skall användas dock inte. bevissyn-en
handling får således användas behovetpunkt mindre bra bevisom av

för affärshändelsen ändå kan tillgodosett. Härigenom klargörsanses
andra faktorer bevisintresset får beaktas vid valetänävenatt av

verifikation.
föreslagna bestämmelsen innebär det överlämnas tillDen denatt

i varje enskilt fallbokföringsskyldige hur behovet bevisavgöraatt av
för affärshändelser skall tillgodoses. Härvid behöver, närmaresom
utvecklats i den allmänna motiveringen avsnitt 6.2.8, mängden
olika aspekter på infonnationssäkerhet beaktas, bl.a. kraven i 31 §

på varaktiga och lätt åtkomliga handlingar.första stycket
finnasbestämmelsen inget det måste verifi-I sägs att separatom en

kation för varje affärshändelse. därmed inte någotLagtexten utgör
hinder användningen verifikation kravet påmot av gemensam om

uppfyllt jfrbevis för affärshändelsen 5 § tredje stycket BFL. Deär
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handlingvalet dengrund förtillbör läggasöverväganden avsom
i bok-kanverifikation ävenskall användas attutmynnasomsom

visshänvisningsverijñkation,grundasbörföringen t.ex. enomen
lämpligmindrebedömsgrund desshandling på art somsomav

BFL.tredje meningenstycketjfr § förstaverifikation 5

16 §
innehålla.verifikation skalluppgiftervilkastycket reglerasförstaI en

bestämmelsenanvänds innebärverifikation samt-attOm gemensam
affärshändelse. Begreppetför varjemåste lämnasuppgifterliga

pappersbaseradetraditionellasåvälinnefattaroriginalhandling"
ADB-upptagningar.ochmikroformatihandlingarhandlingar som

handlingarhandlingar ochpappersbaseradetraditionellagällerSåvitt
hand-exemplaretfysiskadetmed begreppetmikroformati avavses

originalinne-i ställetADB-upptagningarBeträffande ettlingen. avses
ioch kopia IT-originalmellandisinktionenhåll. Frågor rörsom

6.2.2.behandlas i avsnittmiljö
vissainnehållaskallverifikationenstycket ävenandraI attanges

mellansambandetfastställamöjligtdetuppgifterandra gör attsom
huvudregelaffärshändelsen. Sombokfördaoch denverifikationen

de åsättsidentifierasskallverifikationerdärvidgäller attatt genom
bokförings-varjeserier föreller fleraföljd ii löpande ennummer

används detverifikation ärC 20/6. Omjfr BFNskyldig gemensam
affärshändelserbokfördaoch fleraverifikationenmellansambandet

delförtydligande i dennasärskiltfastställas. Någotskall kunnasom
erforderligt.intehar ansetts

17 §
antal kontant-varje dagbokföringsskyldige gördet fall den stortI ett

detkundkretsen äroch därmindre belopp äraffärer rör anonymsom
i verifi-enligt 16 §uppgiftersamtligakrävarimligtinte att angesatt

föreskrivs iPå grund häravtredje stycket BFL.jfr §kationen 5
i vissauppgifternainnebärundantagsregelstycketförsta attsomen

redovisningssed. Demed godförenligtdettafår utelämnasfall ärom
handi förstabestämmelsedennaomfattas ärfall att avsom avses
frånkontrollremsaanvändafårnuvarande BFLenligtsådana där man

endasthandlingellerkassarapportkassaapparat, angersomannan
ochförsäljningvid kontantbetalningarerhållna varoravavsumman

lagstiftning begränsaanledningfinns inteDettjänster. att genom
det börnämnda falltilltillämpningsområdeundantagsregelns utannu

förutsättningar-redovisningssedtill god närmareöverlämnas att ange
verifikations-obligatoriskadeutelänmandeför när ett annarsavna

ske.uppgifterna kan
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Andra stycket fjärde5 § stycket sista meningen BFL ochmotsvarar
innehåller bestämmelser rättelse veriñkation.om av

Löpande bokföring

18 §
Paragrafen innehåller bestämmelser bokföring skall ske ochnärom

§ tredje4 meningen och 8 § andra och tredjenärmastmotsvarar
styckena BFL.

första stycket,Av 8 § andra stycket BFL,närmast motsvararsom
framgår huvudregeln för samtliga affärshändelser de skalläratt att
bokföras så det kan ske. Om det förenligt med god redovis-ärsnart
ningssed kan viss fördröjning godtas. Sålunda bokföringenkan t.ex.

fordringar och skulder dröja till fakturadess eller motsvarandeav
handling utfärdats eller mottagits eller sådan handling enligt god
affärssed bort föreligga. de fall tidpunkten för bokföringenI inte kan
knytas till faktura eller motsvarande handling får bokföringstidpunk-

bestämmas jfr BFN:s uttalande 94:2,U EDI ochsättten annat
elektronisk överföring uppgifter affärshändelser.annan av om

Någon materiell förändring gällande inte avsedd deträtt är utanav
bör framdeles tillåtet dröja bokföringenmedäven att t.ex.vara av
fordringar och skulder till dess faktura utfärdats eller mottagits och

kassabokföringenmed till påföljande arbetsdag. Skillnaden mot
gällande emellertidBFL varje fördröjning bokföringenär att av
måste förenlig med god redovisningssed vilket på sikt kanvara
medföra förändring rättsläget.en av

andra stycket främstAv med vissa redaktionella ändringar,som,
8 § tredje stycket framgår bokföringsskyldigaBFL medmotsvarar att

okomplicerade förhållanden får bokföra affärshändelsernaytterst
enligt kontantprincipen eller den s.k. bokslutsmetoden. innebärDetta

uppkomna fordringar och skulder inte behöver bokförasatt utan
affärshändelserna får bokföras först betalning sker.när

Bestämmelsen i tredje stycket har med vissa redaktionella ändringar
förts från tredje4 § meningen BFL sedan denna bestämmelse iöver
övrigt utformats definition begreppet "affärshändelser",som en av se
14 konsekvens medI begreppet "årsbokslut" har utmönstratsatt

lagen har uttrycket "Inför bokslut ändrats till I samband med attur
den löpande bokföringen avslutas. Någon ändring i sak inteär
avsedd. Bestämmelsen omfattar sådana bokföringsskyldigaäven som
får tillämpa den s.k. bokslutsmetoden i andra stycket.

19 §
Paragrafen innehåller bestämmelser grundbokföring, huvudbok-om
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bokfördrättelseochföring post.av
skall kunnaaffärshändelserbokfördaframgårstycketförstaAv att

ordning.systematiskochkronologiskför ipostpresenteras post
meningenförstastycketförsta8 §Bestämmelsen närmastmotsvarar
kronologiBFL. Kravenmeningenstycket förstaförstaoch 9 §

ochtillgänglighetuppgiftensbokfördasikte på densystematikoch tar
Vadaffärshändelse.grundnoteringensjälvaoch inteåtkomst nuav en

ibådekunnaskallaffärshändelsernainnebär presenterasattsagts
i principgälleroch dettasystematisk ordning oavsettkronologisk och

harför dettaSkälenbokförts.faktiskt harordning devilkenoch ihur
6.2.3.avsnittmotiveringen,allmännautvecklats i den

avsättningartillgångar,framgår kontonstycket överandraAv att
mån deti denredovisningsidoordnadispecificerasskalloch skulder

kontroll. Bestäm-ochöverblicktillfredsställandeförbehövs att ge
sidoordnadBFL. Iandra styckethuvudsak 9 §imelsen motsvarar

ställdauppgifterskall företaget panterredovisning även notera om
åtaganden iochansvarsförbindelsersäkerheterandraoch samt om

balansräk-ilinjenredovisas inomskalluppgiftersådanamånden
motsvarighet i BFL.saknarkravDettaningen.

huvudsakibokfördrättelsestycketTredje motsvararpostavom
bok-bokfördrättelsepost utgörBFL. Enandra stycket6§ en

därförb följerstycket9 § förstaibestämmelserna attAvföringspost.
skersådan rättelsetillverifikationfinnasskalldet genomsomenen

Denmeningen BFL.andrastycketjfr 6 § andrasärskild rättelsepost
beskrivningframgå denrättelserutiner skallbokföringsskyldiges av

skallorganisationochuppbyggnadbokföringssystemetsöver som
systemdokumentation.§enligt 21finnas

affärshändelsersådanabokföringsposter änAndra som avser

20 §
i tillämp-i 15-19 §§bestämmelsernaföreskrivsparagrafdennaI att

sådanabokföringsposterandra ängällerdelarliga även avsersom
verifi-på vadkravbl.a.innebäraffärshändelser. Detta att ensamma

bokföringenvidgäller§§innehålla 15-17 ävenkation skall av
tillverifikationerfinnasskalldet samt-bokföringsposter. Attsådana

innebärb. Vidarestycketförstaframgår 9 §bokföringsposterliga av
och kraven18 §bokföringstidpunktreglernabestämmelsen att om

19 §systematisk ordning ävenochkronologiskpresentation ipå
bokfördrättelsehurliksombokföringsposterövrigagäller enaven

till 19 §.skallpost
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systemdokumentation och behandlingshistorik

21 §
Bestämmelserna i förevarande paragraf ihar huvudsak hämtats från
7 § BFL och innefattar krav erforderlig dokumentation bok-av
föringssystemet.

Den bokföringsskyldige skall såväl systemdokumentationupprätta
behandlingshistorik i den mån det behövs för överblickattsom ge
tillämpat bokföringssystemöver och för i efterhand skallatt man

kunna följa förståoch de enskilda bokföringsposternas behandling i
bokföringen. Bestämmelserna gäller bokföringen äroavsett om
manuell eller datorbaserad.

BFN:s rekommendation R 10, Systemdokumentation och behand-
lingshistorik, torde fortsättningsvis kunnaäven vägledning för hurge
detta slag information bör utformad.av vara

Årsredovisning

22 §
Enligt första stycket skall årsredovisningen med tillämpningupprättas

bestämmelserna i någon 1995 års årsredovisningslagar. Dettaav av
innebär det formella bokslutet dels skall innehålla balansräk-att en
ning, resultaträkning, förvaltningsberättelse och, i före-noter,en en
kommande fall, Finansieringsanalys, dels måste revideras ochen
offentliggöras. Samtliga nämnda handlingar ingår således i före-nu

bokföring och omfattas därmed tillämpningsområdet förtagets av
bestämmelsen bokföringsbrott i 11 kap. 5 § brottsbalken BrB.om

Av andra stycket framgår årsredovisningen skall färdigställas såatt
det kan ske, dock månader efter räkenskapsåretssnart senast sex

utgång inte följer 1995 års årsredovisningslagar. Så-annatom av
ÅRLlunda framgår 8 kap. 2 § årsredovisningen it.ex. att ettav

aktiebolag skall lämnas till revisorerna månad före ordi-senast en
narie bolagsstämma och årsredovisningen i handelsbolag skallatt ett
lämnas till revisorerna fyra månader efter räkenskapsåretssenast
utgång.

Balansräkning och resultaträkning

23 §
Enligt första stycket skall sådan balansräkning och resultaträkning

i 11 § med motsvarande tillämpningupprättas antalettsom avses av
ÅRL.särskilt angivna bestämmelser i Följande bestämmelser skall

tillämpas:
allmänna definitioner kap.1 3 §-
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4-6 §§intresseföretagsdeñnitionerochkoncern--
§redovisningssed 2 kap. 2och godöverskådlighetpåkrav-
tillmed möjlighetredovisningsprincipergrundläggandeandra av--

särskilda skäl 4 §finnsvikelse detom
form 5 §språk och-

valuta 6 §-
undertecknande 7 §-

och 3 §§innehåll 3 kap. 1resultaträkningarnasochbalans--
byteanvändas ochskalluppställningsformer närvilka avsom-

§resultaträkning får ske 5
ordningsföljd medi angivenskallkrav tasatt posterna upp-

tilläggsammanslagningarochavvikelsertill vissamöjlighet samt
§6posterav
avsättningar 9 §definition av-

§ och12extraordinäranettoomsättning ochdefinition posterav-
stycket§ första13

omsättningstillgångar 4ochanläggningstillgångardefinition av-
§kap. 1

liknandeochFoU-utgifteraktiveringförgällervilka krav avsom-
§utgifter 2

anskaffningsvärdetoch huranläggningstillgångarvärdering av-
3 §skall beräknas
anläggningstillgångar 4 §avskrivning av-

anläggningstillgångar 5 §nedskrivning av-
och 10 §§omsättningstillgångar 9värdering av-

stycketförstaför varulagret 11 §beräkningsmetoder-
fast värdemängd ochbestämdtillgångar tillvissaredovisning av-

12 §
valuta 13 §utländskskulder iochfordringaromräkning av-

emissionsutgifter 15 §.direktakapitalrabatt ochperiodisering av-
resultaträkningenochbalansräkningenstycket framgårandraAv att

eftermånaderdockkan ske,färdigställas så detskall senastsnart sex
utgång.räkenskapsårets

24 §
ochbalansräkningenparagraf innebärförevarandeBestämmelsen i att

vissa tilläggs-kompletteras medmåsteenligt §resultaträkningen 11
utökadsådan25-28 §§. EnframgårdessaVilkaupplysningar. är av
förförutsättningbedömtsupplysningsskyldighet har attenvara

årsredovis-fullständigskyldighetvid vilken upprättagränsen att en
tiovidhögtså äninträda kan läggasskallning an-mersompass

kronor.miljoner24balansomslutning änställda eller meren
direkt iellerantingen iskall länmasTilläggsupplysningarna noter
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räkningarna. Om upplysningarna lämnas i skall hänvisningnoter
vid de i räkningarnagöras till vilka de hänför sig.poster

25 §
första stycket framgårAv företaget måste lämna upplysningaratt om

vilka värderingsprinciper har tillämpats.som
frågaI tillgångar, avsättningar och skulder i utländsk valutaom

företagetskall enligt andra stycket enligt vilka principer be-ange
loppen har räknats till svenska kronor.om

ÅRLBestämmelsen med 5 kap. 2 §överensstämmer och har när-
sin motsvarighet i 20 § första stycket 1 BFL.mast

26 §
förstaI stycket föreskrivs antal huvudsakligen beloppsmässigaatt ett

uppgifter skall lämnas beträffande de i balansräkningenposter som
hänför sig till anläggningstillgångar. Detsamma gäller för sådana

skall har slagits i syfteupprättasnoter posterna attsom om samman
ÅRL.befrämja överskådligheten enligt 3 kap. 6 § fjärde stycket 2

ÅRL.Paragrafen i med kap.överensstämmer 5 3 § Upplys-stort
ningskraven dock något förenklade. Bestämmelsernasär närmaste
motsvarighet i BFL 20 § första stycket 2.är

Enligt punkten skall1 uppgift lämnas tillgångarnas anskaff-om
ningsvärde. punkternaAv 2 och framgår4 årets avskrivningaratt

ÅRLenligt 4 kap. § liksom4 ackumulerade sådana skall Påanges.
motsvarande skall enligt punkterna 3 och årets nedskrivningarsätt 5

ÅRLenligt kap.4 5 § liksom ackumulerade sådana Sådanaanges.
nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar företas medav som

ÅRLstöd kap.4 5 § andra stycket skall därvid särskilt.av anges
Av andra stycket framgår grunderna för avskrivning anlägg-att av

ningstillgângarnas olika skall följer vidareDet 2poster anges. av
ÅRLkap. 4 § hänvisningen tillse detta lagrum i 23 § betydelse-att

fulla ändringar i dessa grunder skall Om ändringen innebär ettanges.
byte redovisningsprincip tillämpas 28av

27 §
Enligt paragrafen skall upplysning lämnas de skulder för-om som
faller till betalning år efter balansdagen. Om företagetän ettsenare

ÅRLutnyttjar möjligheten enligt 3 kap. 6 § fjärde stycket 2 och slår
i syfte främja överskådligheten skall motsvarandeposter attsamman

upplysningar lämnas i de i så fall måstenoter som anges.
Bestämmelsen delvis med kap.överensstämmer 5 10 § andra styck-
ÅRL. Kravet uppdelning i långfristiga och kortfristiga skulderet

har sin motsvarighet i balansräkningsschemat i BFL.
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28 §
redovisnings-ändrarföretagföljerbestämmelsenAv att ett som

för bytet.skälendettaupplysningskall lämnaprincip samt angeom
stycketförsta 1i 20 §motsvarighetsinBestämmelsen har närmaste

styck-§ andrakap. 19också i 2krav finnsMotsvarandeoch 2 BFL.
kontrolluppgifter LSK.självdeklaration och6 lagenet om

helt lättinte alltidredovisningsprincip ärbyteVad utgör ett avsom
RRrekommendationsinskiljer iRedovisningsrådetfastställa.att

redovisnings-mellanredovisningsprincip,byteRedovisning avav
å denbedömningarochuppskattningarsidan ochåprinciper ena
prin-grundläggandesådanaredovisningsprincipMedandra. avses

vidtillämpasreglerredovisningskonventioner ochciper, upp-som
bedöm-ochuppskattningarårsredovisning medanbl.a.rättande av

underlagmästeantaganden görasåterspeglar sådananingar somsom
Redo-redovisningsprinciper.fastställdaförinommätningför ramen

påbegreppmellan dessagränsdragningenåskådliggörvisningsrådet
följande sätt:

Förändraderedovisnings-ByteBalanspost upp-av
skattningar ochprincip
bedömningar

Ändrade metodertill direktaVärderingVarulager
för inkurans-kostnaderoch indirekta
bedömningtill direktastället föri

kostnader

Ändrade metodersuccessivTillämpningarbetenPågående av
fär-för mätningställetvinstavräkning i av

digställandegradresultatavräkningför
färdigställandetvid

Ändradepensions-Redovisning antagan-Pensionsskuld av
livslängddenskuld i ställetskuld omsom

ansvarsförbindelseför som

Räkenskapshandlingar

§29
räkenskapshand-begreppetdefinitioninnehållerLagrummet aven

räkenskapshandlingarMedmotsvarighet i BFL.saknarlingar och
hand-sådanadelshandlingar,uppräknadesärskiltvissaförstås dels

ochföljaskall kunnaförbetydelseövrigtilingar är att mansom av
handlingarbokföringen. Debehandling ienskildaförstå de posternas

förvaltningsberättelseinklusiveårsredovisningsärskilt ärangessom
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och, i förekommande fall, finansieringsanalys, 9 första§ stycket c
respektive balansräkning och resultaträkning ll § öppnings-samt
balansräkning 13 §. Eventuella bilagor till årsredovisningen eller
balans- och resultaträkningen också räkenskapshandlingarutgör utan

detta särskilt i lagrummet. Vidare verifikationeratt anges anges
15 § och sådana handlingar verifikation hänvisar till 16 §som
första stycket grundbokföring, huvudbokföring och sidoordnad
redovisning 19 § första och andra styckena, systemdokumentation

behandlingshistorikoch 21 § slutligen till balansräkningsamt noter
och resultaträkning 24 §.

Övriga handlingar räkenskapshandlingar,utgör intesom men som
uttryckligen i lagen, instruktionernämns redovisnings-är t.ex. om
principer, attestregler, instruktioner och till programmerbaraprogram
kassaapparater, värderingsnormer, kontokuranter lagerinvente-samt
ringslistor jfr rekommendationBFN:s R Räkenskapsmaterial och
dess arkivering EDI-avtal och prisöverenskommelser. Ensamt
följesedel eller liknande handling inte räkenskapshandlingutgör om
följesedelns uppgifter finns intagna i faktura.även I det fall faktu-en

samlingsfaktura för flerautgörs likartade affärshändelserran av en
kan det dock inträffa följesedeln blir betrakta räkenskaps-att att som
handling hos kunden så inte fallet hos leverantörenäven jfrärom
BFN:s rekommendation R Gemensam veriñkation.

BFN:s rekommendation R Räkenskapsmaterial och dess arkive-
ring, torde fortsättningsvis kunnaäven vägledning för avgräns-ge
ningen vilka handlingar räkenskapshandling-är attav som anse som
ar.

30 §
Paragrafen, i huvudsak 10 § första stycket BFL,motsvararsom
innehåller bestämmelser räkenskapshandlingarnas utfornming.om

förstaAv stycket framgår räkenskapshandlingarna kan beståatt av
handlingar i direkt läsbar form papper eller mikroformat och hand-
lingar i maskinläsbar form ADB-upptagning omedelbarsom genom
utskrift kan fram i läsbar form. Begreppsanvändningen i styckettas
anknyter till den valda inriktningen på produkter i stället för pro-

Det skall visserligen finnas representation, data påt.ex.cesser. en en
diskett eller och siffror skrivits på eller i bok.text som papper en
Det centrala emellertid deär ursprungliga bokföringsuppgifternaatt
kan i de uppgiftskonstellationer avsågs hand-presenteras närsom
lingarna ställdes Det föreslagna handlingsbegreppet behandlasut.

i den allmänna motiveringen,närmare avsnitt 6.2.2.
I andra finnsstycket intaget erinran årsredovisningenatten om

alltid måste på svenska i vanligupprättas läsbar form. Detta krav
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ÅRL. kraverinrasVidareibestämmelserna attföljer sammaomav
medresultaträkning upprättasochbalansräkningsådanförgäller som

följer13 Dettaenligtöppningsbalansräkningen§stöd 11 samtav
ÅRL.§2 kap. 5till bl.a.§i 23hänvisningenav
bokföringeni utgörslänkvarjehinderNågot avattmot

årsredo-förundantagmedföreskrivs inte,handlingarmaskinläsbara
s.k.Denresultaträkningen.ochbalansräkningenrespektivevisningen

såledesharstycket BFL§ andrai 10varannanlänksprincipen upp-
paragrafförevarandeistycket attförstaikravetGenomhävts. c

formläsbarfram imåste kunnaalltidhandlingmaskinläsbar tasen
uppfyllt. Atttillgänglighetutskrift behovetomedelbar är enavgenom

säkerhetssyn-frånsåledesformläsbarfram ikanhandling tas anses
form.läsbarfram itagitsfaktiskt hardenmedlikvärdigtpunkt att

tillutskrift måsteomedelbarpåkravettilläggasskall anpassasDet att
ställasdärmed intebörfallet. Kravetenskildadetförhållandena i

ochtidigarehandlingarfrågadå äralltför högt av-som avserom
räkenskapsår.slutade

räkenskapshandlingarArkivering av

§31
räkenskaps-arkiveringbestämmelserinnehållerLagrummet avom

handlingar.angivnasärskiltandravissaochhandlingar
räkenskapshandlingarnaframgår oavsettstycketförsta omAv att -

eller ADB-mikroformatihandlingarpappershandlingar,de utgörs av
förvarasåtkomligalättvaraktiga ochskall samtupptagningar vara-

kravDessaöverskådligt sätt.betryggande ochochskickordnati
första22 §ochstyckettredje10 §motsvarigheter isinadelvishar

informationssäkerhetaspekterdedelBFL. Enstycket somav
avsnittmotiveringen,allmännadenihar berörtsaktualiserashärvid

6.2.8.
skall beva-räkenskapshandlingarallaframgårstycketandraAv att

dåkalenderårdetutgångenår efterminstSverige ii avsexras
omedel-löpabörjararkiveringstidavslutades. Dennaräkenskapsåret

räkenskapshandling.fråga blirihandlingenbart attnär somanse
särskildhandlingarandragällerarkivering ävenpåkravSamma av

förhållandenekonomiskaverksamhetensbelysaförbetydelse att
viktigarebeslutsprotokolltillstândsbevis,avtal, samtskriftligasåsom

194.1975:104jfraffärskorrespondens s.prop.
Sverigebevarad istyckettredjeenligtADB-upptagningEn anses

framutskrift kanomedelbarbokföringsskyldige taden genomom
någotfinnsdet inteinnebärform. Dettai läsbarhandlingen att som

denså längeutomlandsplaceraddatorutrustningen ärhindrar att
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bokföringsskyldige med hjälp teknisk utrustning han självav som
förfogar kan bearbetaöver och omvandla de elektroniska signalerna
till läsbar form fram utskrift handlingen. Oavsettsamt ta en av var
den maskinella utrustningen placerad måsteär kraven i första stycket

lättåtkomlighet förvaring i ordnat skick och på betryggandesamt
och överskådligt uppfyllda.sätt vara

När det gäller handlingar i vanlig läsbar form och i mikroformat
innebär kravet på bevaring i Sverige i kombination med kravet på-
lättåtkomlighet i första stycket normalt handlingarna fysisktatt-
måste finnas här i landet. Undantag gäller uttryckligen enligt andra
meningen i stycket för verifikationer i vanlig läsbar form till-som
fälligt får bevaras utomlands det föreligger särskilda skäl och detom
kan förenligt med god redovisningssed. De fall i förstaanses som
hand dels verifikationär tillfälligt förs landet förattavses uten attur
bokföras, dels verifikation denna funktionatt utöver ävenen som
fyller något syfte tillfälligt får föras landet detannat ärut ur om
nödvändigt för denna andra funktion skall kunna utnyttjas jfratt
BFN:s uttalande 93:3.U Så bokföring har skett, eller hand-snart
lingen på tjänat sitt syftesätt utomlands, måste dock verifika-annat
tionerna återföras till Sverige för bevaras här under denatt resteran-
de tiden.

32 §
Av paragrafen framgår kravet arkivering i Sverige inte gälleratt
handlingar verksamhet företaget bedriversom avser en utom-som
lands i form filial filialen underkastad arkiveringspliktär iav en om
det landet. Bestämmelsen innebär inte någon lättnad i de krav som
ställs i 31 § första stycket. Samtliga räkenskapshandlingar skallupp
således de fysiskt befinner sig varaktigaoavsett och lättvar vara
åtkomliga förvaras i ordnat skick och på betryggandesamt och
överskådligt sätt.

33 §
Paragrafen innehåller bestämmelser förstörande räkenskaps-om av
handlingar och 22närmast § andra-fjärde styckenamotsvarar BFL.

Av första stycket framgår räkenskapshandlingar får förstörasatt
före utgången den sexåriga arkiveringstiden det föreliggerav om
särskilda skäl och Skattemyndigheten eller Finansinspektionen ger- -
tillstånd till det. Något krav den handling förstörs skallatt som
kopieras eller på någonsätt ersättas handling före-annat av annan
skrivs inte. finnsDet emellertid inte något hindrar skatte-attsom
myndigheten villkor för räkenskapshandling skallattsom en
förstöras uppställer sådant krav. sådantI fall blir dennaett nya
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sådan kvali-därmedräkenskapshandling och måstehandling vara av
sådana hand-beträffandekrävssådantoch bevaras sätttet som

tillstånd för isärskiltkrävssåledes detHuvudregelnlingar. är attatt
formhandlingar i läsbarräkenskapshandlingar. Förfå förstöraförtid

form gällermaskinläsbarihandlingarundantagslöst. Fördettagäller
tillstånd defår förstöras ersättsefter årdedock utantre av enatt om
mikroformat.handling iellerutskrift av enpapper

bokföringsskyldigeför denhinderföreligger inget§Enligt 15 att
verifikation bortseskall användashandlingdenvid valet somsomav

väljai ställetochpappersbaserade handlingar attfrån mottagna
identiskthandlingar medelektroniskameddemomedelbart ersätta

fall intei dettahandlingen blirpappersbaseradeinnehåll. Den att
valetinnebärvilket ersättaräkenskapshandlingbetrakta att attsom

frånnågot tillståndhandling inte kräverelektroniskmedden en
skattemyndigheten.

ADB-upptagning medfalletanmärkas detskall vidareDet attatt en
mediummaskinläsbartkopierasinnehålloförändrat över annatett

den bok-förstörs. Omi frågahandlingenregel inte innebäri att
påelektroniska handlingarnaskriver deföringsskyldige däremot ut

registreringarnaelektroniskatillstånd för desärskiltkrävs attpapper
arkivbeständiginträffa ickekanmakuleras. Detskall få även att en
fotostatkopia.efter tidpappersbaserad handling ersätts enen av

sådaninte hellerinnebäroriginaletförutsättningUnder att ensparas
fråga förstörs.räkenskapshandlingen iåtgärd att

förstöran-beslut i ärendenframgårandra stycketAv att avsersom
Finansinspektionenmeddelasräkenskapshandlingarde omavav

tillsyn.inspektionensstår underföretaget

Överklagande beslutvissaav

34 §
beslutvissaöverklagandebestämmelserinnehållerLagrummet avom

BFL.i huvudsak 23 §ochenligt lagen motsvarar
beslutDe äravsessom

tolvmånadersperiodanvändatillståndbeslutRSV:s1 att annanom
stycket,andraräkenskapsår, 4 §kalenderårän som

räken-omläggningärendenbeslut iskattemyndighetes2 avom
stycket,skapsår, 6 § första

räken-föreläggande läggaskattemyndighetens beslut3 att omom
stycket,skapsår, 6 § tredje

räkenskaps-påundantag från kravetbeslutRSV:s4 att sammaom
stycket.§ förstakoncern, 7skall användas inomår en

förstöra räken-tillståndbeslut i frågaskattemyndighetens5 attom
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skapshandlingar, 33 § första stycket samt
6 Finansinspektionens beslut i motsvarande tillståndsfråga för

finansiella företag, 33 § andra stycket.

Tillsyn

Bolçföringsnämndens uppgifter

35 §
paragrafI denna beskrivs BFN:s roll normgivare och tillsyns-som

myndighet redovisningsområdet.
första framgårAv meningen harBFN huvudansvaret på denatt

statliga sidan för utveckla och uttala sig innebörden godatt om av
redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.
Med bokföring löpande bokföring och dess avslutande i formavses

årsredovisning alternativt balansräkning och resultaträkningav en - -
arkivering räkenskapshandlingar. Med offentlig redovisningsamt av
den offentliga årsredovisningen koncernredovisning ochsamtavses

delårsrapportering. Någon begränsning i nämndens behörighet vad
gäller företag viss storlek eller verksamma inom vissa områdenav
gäller inte. BFNzs verksamhetsområde omfattar således även t.ex.
publika företag och företag verksamma inom den finansiella sektorn.

andra framgårAv meningen BFN skall efter-övervakaävenatt
levnaden bestämmelserna i bokföringslagen årsredo-desamt treav
visningslagarna. Någon särskild ordning för hur ärende kanett
initieras föreskrivshos nämnden inte. Nämnden exklusivhar rätt att

ärende skall till prövning eller inte.avgöra Dettaett tasom upp
gäller vilket ärendet kommit till nämndens kännedom.sättoavsett

Föreläggande lämna upplysningar eller visa handlingaratt upp

36 §
får föreläggaBFN företag redovisning föremål förärett ut-vars

redning hos nämnden lämna de upplysningar och visa deatt upp
handlingar behövs för nämnden på ändamålsenligt sättatt ettsom
skall kunna sin tillsyn. förstaI hand sådana handlingarutöva avses

enligt 29 § räkenskapshandlingar övriga handlingarutgör samtsom
företaget enligt 31 § skyldigt bevara påär sättattsom samma som

räkenskapshandlingar.

Föreläggande rättelseom

37 §
paragrafenI föreskrivs får föreläggaBFN företag göraatt ett att

rättelse nämnden företagets bokföring eller offentligaattom anser
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eller någonbestämmelserna i bokföringslagenredovisning strider mot
gällerförutsättningde årsredovisningslagarna. Som nämn-atttreav

synpunkt.ingripande påkallat från allmänbedömerden äratt ett
Om denrättelse kan utformas på olikaföreläggandeEtt sätt.om

årsredovisninghar ikritiserade redovisningsmetoden använts t.ex. en
företaget skallföreläggandet gå påeller delårsrapport kan ut atten

å andra sidan detmotsvarande slag. Omhandlingupprätta ny aven
räken-för löpande bokföringen eller hanteringenrutinerna denär av

bestå iådragit sig kritik kan rättelsenskapshandlingarna attsom
godändrar sina rutiner på sådantföretaget för framtiden sätt att

området uppfylls.redovisningssed
resultaträkninginnehållet i balansräkning ochdet gällerNär en

koncernredovisning eller delårsrapport kani årsredovisning,eller en
ändraförenat med praktiska problemmånga gångerdet attstoravara

dåföremål för prövning. Nämnden kan ihandling varitden som
förelägga företag rättelse i den prövadestället för göraatt ett att

redovis-föreläggandet motsvarandehandlingen välja låtaatt avse
nästföljande redovisningsperiod.ningshandling för

Även gäller löpande bokföringen och hanteringendet dennär av
många meningslöst låtaräkenskapshandlingar kan det gånger attvara

med bokföringen. Somföreläggandet redan företagna åtgärderavse
räkenskapshandlingarexempel företaget har förstörtkan nämnas att

verifrkationerenligt nämndens mening borde ha använts somsom
bokfört affärshändelserna i tid.företaget inte hareller rättatt

Vite

38 §
får föreläggande enligt 36paragrafen framgår förenaAv BFN ettatt

Stockholmsförsuttet vite dömseller 37 med vite och§ utatt av
viten viteslagenpå talan Lagen 1985:206tingsrätt BFN. åromav

8 § viteslagentillämplig på sådana viten föreläggs BFN. Avavsom
bötesmål skallrättegångsbalken RBföljer bl.a. reglerna iatt om

utdömande vite efter särskild talan.tillämpas på mål rörsom av

Överklagande

39 §
enligt 36 ochförsta stycket följer nämndens föreläggandenAv att

förvalt-får till Stockholms tingsrätt. I 23-25 §§37 §§ överklagas
myndig-finns bestämmelser besvärningslagen 1986:223 överom

framgår bl.a. besvärstidenhets beslut. Av dessa bestämmelser äratt
företaget fick del beslutet.veckor från den dagtre av

gällafår förordna dess beslut skallEnligt andra stycket BFN att
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omedelbart. beslut där sådant förordnandeDe kan bli aktuellt ärett
beslut föreläggande lämna räkenskapshandlingar. Föratt ut t.ex.om

inte företaget skall kunna förhala ärendets handläggningatt attgenom
lämna sådana handlingar och samtidigt överklaga beslutetvägra ut

bör sådant föreläggande gälla omedelbart.ett

Rättegángsbestämmelser

40 §
första stycket framgårAv bestämmelserna i RB indispositivaatt om

tvistemål skall tillämpas beträffande rättegången i allmän domstol. I
andra stycket följer viktigt frånundantag denna regel.ett

andra stycket målI utdömande vite efterrörattanges som av
särskild skalltalan handläggas enligt bestämmelserna i 8 § viteslagen.
Detta innebär reglerna i RB bötesmål skall tillämpas.att om

§41
paragrafen förskrivsI BFN blir vid domstolsbehandlingenatt part av

mål enligt denna lag. Bestämmelsen enligttäcker sin ordalydelse
sådana mål enligt 34 § skall allmän förvaltnings-även prövassom av

domstol, mål omläggning räkenskapsår eller för-rört.ex. som av
störande räkenskapshandlingar. blirAtt BFN till detmotpartav
klagande företaget i sådana följer förvalt-7 §ävenprocesser av a
ningsprocesslagen 1971:291. Bestämmelsen i förevarande paragraf

därför sikteprimärt sådana mål enligt 39 § handläggstar som av
allmän domstol.

måll utdömande vite förelagts BFN BFNrör ärsom av som av
till företaget något särskilt stadgande härom. Det ärmotpart utan

nämligen BFN enligt 38 § skall ansöka hos domstolen vitetssom om
utdömande. Härigenom intar nämnden partsställning i rättegången
och får därigenom överklaga domstolens beslut.rätt att

42 §
paragrafen framgårAv tingsrätten och hovrätten skall haatt en

speciell sammansättning domstolen mål enligt bokförings-när avgör
lagen. utformatsBestämmelserna har med kap. 8 § och 2 kap.l
4 § RB förebild.a som

förstaEnligt stycket skall särskild ledamot ingåsom en person som
förordnats ekonomisk enligt 4 kap. 10 § SådanaRB.expertsom a

förordnas regeringen för år i sänder.experter treav
föreskrivsI andra stycket särskild ledamot får ingåävenatt som en

eller har varit lagfaren allmän förvaltnings-domare iärperson som
domstol finns behov fackkunskapdet särskild inom irättenom av
fråga förhållanden.skatterättsligaom
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Stockholms tingsrätträttegången ibestämmelserSärskilda om

43 §
prejudikat-hänskjuta s.k.möjlighetenbehandlarBestämmelsen att

behandlats iinstitut harDettadomstolen HD.till Högstafrågor
4.2.3.avsnitt

13 §till 56 kap.hänvisningframgår dessstycketförstaAv genom
skehänskjutande skall kunnaförförutsättningRB att ettatt som
förföremålredovisningdvs. företaget ärgäller att parterna, vars

Stock-överklagainteträffat avtalharprövning och BFN, attom
hänskjutandet.tillsamtyckerochdomholms tingsrätts att parterna

vanlig ord-HD i56 kap. 14 §hänvisningen tillinnebärVidare att
prövningstillstånd.måste meddelaning

sådant avtalförenafårandra stycketEnligt ettparterna som avses
prövningstillstånd.meddelarmed villkoret HD13 § RBi 56 kap. att

meddelarintevillkor och HD pröv-innehåller sådantavtaletOm ett
överklagavanligtpåsåledes vardera sättningstillstånd kan parten

hovrättens dom.ochtingsrättens senare

revisiontillFörslaget lag om

företagrevision i vissatillförslaget lagBestämmelserna i om
i vissaårsredovisningkap. lageni huvudsak 4 m.m.motsvarar om

GÅRL. utformningdock fått helt änharLagenföretag annanen
gjorts.ändringar harredaktionellamängd främstförebild ochdess en

Bakgrunden tillföretagits.ocksåändringar harmateriellafåtalEtt
innehållet i densamordnamöjligtså långtdessa strävanär att nyaen

aktiebolagslagen ABLi 10 kap.till ändringdet förslaglagen med
SOU 1995:44i maj 1995presenteradeAktiebolagskommitténsom

inomberedningför fortsattföremålnärvarandeföroch ärsom
Justitiedepartementet.

förtidpunktenstycket omandrai 4 kap. 8 §Bestämmelserna
GÅRL§ omrevisorerna 12avlämnande tillårsredovisningens samt

förslagetmed ifinns interevisionsberättelsenoffentliggörande av
årsredo-och 16 §§i 8 kap. 3motsvarighetereftersom de har sina

ÅRL.visningslagen

tillämpningsområdeLagens

1 §
GÅRL. paragraf föreskrivsdennamotsvarighet i IParagrafen saknar

enligt §bokföringsskyldiga 1tillämplig på företaglagen äräratt som
Sådanalag.föreskrivs iintebokföringslagen annat av-annanom
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finns exempelvis ABL, lagenbestämmelser revision ivikande omom
stiftelselagen bankrörelselagen ochföreningar ochekonomiska samt

omfattar därmed främstförsäkringsrörelselagen. Förevarande lag
ideella föreningar hypo-näringsidkare, handelsbolag,enskilda samt

teksinstitut.

definitionerAllmänna

2§
GÅRL, bedöm-isaknar motsvarighetförsta stycket,I attangessom

koncernförhållande föreligger skall medningen görasettomav
ÅRL.bestämmelserna i kap. 4 §ledning 1av

GÅRL.stycketfrån 4 kap. § tredjeAndra stycket hämtat 7är

revisorSkyldighet att utse

3§
GÅRL.kap. § första stycketParagrafen 4 1motsvarar

Revisorssuppleant

4§
GÅRL.kap. § andra stycketParagrafen 4 1motsvarar

Revisionsbolag

5§
GÅRL.tredje stycketParagrafen 4 kap. 2 §motsvarar

Kvalifikationskrav

6§
2 andra stycketförsta stycket 4 kap. §Bestämmelsen i motsvarar

GÅRL.

stycketkap. 2 § förstaandra stycket 4Föreskriften i motsvarar
GÅRL.tredje meningen

Bosättningskrav

7§
förstaförsta stycket och andraParagrafen 4 kap. 2 §motsvarar

GARL.meningarna
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dotterföretagRevisor i

8 §
fjärdekap. 2 § stycketBestämmelseni första stycket 4motsvarar

GARL.
andra stycketandra stycket 4 kap. 4 §Bestämmelsen i motsvarar

GARL.

Kvalificerad revisor

9 §
GÄRL.Paragrafen kap. 3 § första stycket4motsvarar

10 §
GÅRL.§ andra stycketParagrafen 4 kap. 3motsvarar

11 §
GÅRL.kap. 3 § tredje stycketParagrafen 4motsvarar

12 §
GÅRL.3 § fjärde stycketstycket 4 kap.Första motsvarar

GÅRL.kap. 3 § femte stycketAndra stycket 4motsvarar
kap. 3 § sjätteKommuniceringskravet i tredje stycket 4motsvarar

GÅRL.stycket

Jäv

§13
GÅRL.första stycket Ii huvudsak 4 kap. 4 §Paragrafen motsvarar

GÅRLi förhållande tillhar tillägget gjortspunkten det även1 att
utfor-omfattas. Bestämmelsen harkoncernföretagdelägare i annat

motsvarandeAktiebolagskommitténs förslag tillförebildeftermats av
224aktiebolag SOU 1995:44jävsbestärmnelse för revisor i s.

gäller dess anknyt-jävsbestärnrnelsen vadkan i frågasättasDet om
med före-befattningrevisionsbolagetsning till revisorns eller --

frågautformning. Sammabokföring fått lämplig ärhartagets en
Justitiedeparte-inomföremål för särskilda övervägandenemellertid

till ändradeAktiebolagskommitténs förslaganledningmedmentet av
ibör frågan lösasför aktiebolag. Enligt vår meningrevisionsregler

från något förslagoch vi har därför avstått lämnasammanhang attett
till lagändring.
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Revisorsbiträde

14 §
GÅRL.Paragrafen kap.4 4 § tredje stycketmotsvarar

Upphörande revisorsuppdragav

15 §
GÅRL.Första stycket 4 kap. § första5 stycketmotsvarar

Andra stycket kap.4 5 § andra stycket GARL.motsvarar

16 §
GÅRL.Paragrafen kap. fjärde4 5 § stycketmotsvarar

Anmälan upphörande revisorsuppdragom av

§17
stycketFörsta i huvudsak 4 kap. § tredje första5 stycketmotsvarar

GÅRL.fjärdeoch meningarna
Andra stycket 4 kap. § tredje stycket5 andra och tredjemotsvarar

GÅRL.meningarna
GÅRL.Tredje stycket kap. femte4 5 § stycketmotsvarar

Länsstyrelseförordnande

18 §
GÅRL.Första stycket kap.4 6 § första stycketmotsvarar

GÅRL.Andra stycket i princip 4 kap. 6 § tredje stycketmotsvarar
Kravet länsstyrelsen skall kommunicera med företaget har dockatt
brutits och placerats i 19 § andra stycket.ut

19 §
GÅRL.Första stycket kap.4 6 § andra stycketmotsvarar

Kommuniceringskravet i andra stycket har hämtats från 4 kap. 6 §
tredje stycket GARL.

Revisorns granskning

20 §
GÅRL.Paragrafen kap. första4 7 § stycketmotsvarar

21 §

Paragrafen 4 kap. 8 § första stycket första meningenmotsvarar
GARL.
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22 §

Paragrafen första och andra meningarna4 kap. 9 §motsvarar
GARL.

Revisionsberättelse

23 §
GÅRL.stycket kap. § första stycketFörsta 4 10motsvarar

stycket sjunde stycketAndra 4 kap. 10 § GARL.motsvarar

24 §
GÅRL.Paragrafen 4 kap. 10 § andra stycketmotsvarar

25 §
GÅRL.kap. 10 § tredje stycketParagrafen 4motsvarar

26 §
GÅRL.Paragrafen kap. 10 § fjärde stycket4motsvarar

27 §
GÅRL.Paragrafen kap. § femte stycket4 10motsvarar

Erinringar

28 §
GÅRL.kap. §Paragrafen 4 llmotsvarar

Tystnadsplikt

29 §
GÅRL.stycketParagrafen 4 kap. 13 § förstamotsvarar

Upplysningsplikt

30 §
GÅRL.Paragrafen stycket4 kap. 13 § andramotsvarar

Koncemrevision

31 §
GÅRL.Första stycket 4 kap. § andra stycket7motsvarar

meningenandraAndra stycket kap. första stycket4 8 §motsvarar
GÅRL.
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32 §
kap. tredje meningen och 10 § sjätteParagrafen 4 9 §motsvarar

stycket GARL.

Skadestånd

33 §

GÅliL.första stycket4 kap. 14 §stycketFörsta motsvarar
kap. 14 § andra stycket GARL.Andra stycket 4motsvarar

§34
GÅRL.kap. § första stycketstycket 4 15Första motsvarar

§ andra stycket GARL.stycket 4 kap. 15Andra motsvarar

35 §
GÅRL.kap. 16 §Paragrafen 4motsvarar

Överklagande

36 §
GÅRL.första stycketi huvudsak 5 kap. 2 §stycketFörsta motsvarar

andra stycket GArRL.stycket 5 kap. 2 §Andra motsvarar
kap. § tredje stycket GARL.Tredje stycket 5 2motsvarar

ändring itill lagFörslaget om

1928:370kommunalskattelagen

20 §
Ändringen stycket innebär avdragsförbudet avseende löni andra att

skattskyldiges make upphävs, punkt 30 anvis-till den även avse
giltigtdet föreligger civilrättsligt anställ-ningarna till 23 Om ett

deltar i närings-ningsförhâllande mellan två makar tillsammanssom
kan således den make formelltverksamhet är att anse somsom

och arbetsgivare erhålla avdrag för den lön betalasnäringsidkare som
till den andra maken.ut

§53 2 mom.
Ändringarna och tredje meningarna placerats iinnebär andra ettatt

andra stycke.nytt
klargör denförsta stycket har vidare gjorts tilläggI attett som

samfällighetfrån handelsbolag, rederi ellerinkomst ettett en som
enskild delägare skall hänföras till det inkomst-skall beskattas hos en



Författningskommentar 485SOU 1996: 157

jfrsamfällighetens inkomstrespektivebolagets, rederietsslag avser
till 32 §.9 anvisningarnapunkt av

Anvisningar

till 23 §

punkt 19
Ändringarna avsättningkravet påandra stycket innebäri attatt en

förskattskyldiges räkenskapergjorts i denför egenavgifter måste ha
avgifterSådanaavdrag upphävs.till skattemässigt ärrättatt ge

ekonomi börprivata ochtill näringsidkarenshänföranärmast att
rörelsens resultat.inte belastadärmed

för medhjälpande makestycket avdragBestämmelsen i sjätte om
beträffande reglernaändringarnakonsekvensupphävs omavsom en

innebär bl.a.ändringarmellan makar. Dessainkomstfördelning av
näringsverksamhetenarbetar imakar tillsammanstvåatt ansessom

ochomfattningendennabedriva oavsettgemensamt vars ensav
skallför egenavgifterinkomsten före avdragarbetsinsats samt att

sedanVardera makeefter skälig grund.emellan görfördelas dem
inkomstför-alternativ till sådanegenavgifter. Somför sinaavdrag

makar godtasanställningsförhållande mellan ävendelning kan ett
punkt 30 anvisningarnakommentaren tillskattemässigt. Se vidare av

anvisningarna till 52ochtill 23 §

punkt 30
förslagetkonsekvensstycken har tillkommitTvå attsom en avnya

skattskyldiges make.avseende lön till denavdragsförbudetupphäva
vad gäller dende begränsningarföreskrivsandra stycketI att

skattskyldiges barntill denbehandlingen lön överskattemässiga av
skattskyldigestill denersättningår gäller lön och16 även annan

med högre beloppinte medgesinnebär avdrag änmake. Detta att
arbetsinsats.för makensmarknadsmässigt vederlagmotsvararsom

föreskrivsoch make,gäller lön till både barntredje stycket,I som
faktiskt harbelopp vadaldrig medges med högreavdrag änatt som

âret. Med årför lyftning undereller blivit tillgängligtbetalats ut av-
den skattskyldigessammanfaller medkalenderår dettaoavsett omses

utformats med 2 § 13Bestämmelsen harräkenskapsår eller inte.
be-statlig inkomstskatt SILtredje stycket lagen somommom. -

denneföretagsledaren ellerför tantiem tillhandlar avdragsrätten
denförebild. Syftetfåmansföretagnärstående i är attsompersoner -

erhålla skatte-inte skall kunnaskattskyldige och dennes familj en
beskatt-år medanför lönen medgeskredit avdraget ettattgenom

påföljande år.sker försthosningen mottagaren
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till 24 §

punkt 1
förstaAv ändringen i stycket framgår i lager o.d. fåratt reserv

beaktas förutom falli de särskilt regleras i punkt 2 tredje ochsom-
fjärde styckena tillgångarna med tillämpning den be-om av nya-

ÅRLi kap. årsredovisningslagenstämmelsen 4 10 § i räkenskaper-
tagits till högre belopp följer lägsta värdets prin-änna upp som av

cip. Detta innebär tillgång i räkenskaperna värderats tillatt om en
verkligt värde och detta värde överstiger anskaffningsvärdet får
företaget vid taxeringen skriva värdet till anskaffningsvärdet.ner
Denna nedskrivning sker i form bokslutsdisposition.av en

Ändringen i tredje stycket innebär hänvisningen till vadatt som
beträffande jordbruk allmänt brukligt har tagits bort. Denna änd-är
ring bl.a. föranledd jordbruksbokföringslagenär JBFLattav upp-
hävs och samtliga jord- och skogsbrukare inordnas under denatt nya

ÅRL:s Ävenbokföringslagens och tillämpningsområde. för- -
jordbrukarna gäller således intäktsrapporteringen skall ske i enlig-att
het med god redovisningssed. Det sak frågan vadär atten annan som
i fallenskilt god redovisningssed kan bedömas olika beroendeärett

vilken verksamhet den skattskyldige bedriver.typ av

punkt 3
Ändringarna i femte stycket innebär värdet den arbetsinsatsatt av

utförs den skattskyldiges make kan attsom av vara anse som en
utgift vid beräkningen anskaffningsvärdet för pågående arbete.ettav
Detsamma gäller för det fall uppdragstagaren handelsbolagär ett- -
värdet den arbetsinsats utförs delägare i bolaget. Enav som av
förutsättning för arbetsinsatsens värde skall inräknas aktiverasatt - -
vid beräkningen pågående arbetes anskaffningsvärde givetvisärettav

maken respektive delägaren uppburit förlön det utförda arbetet.att
Aktiveringplikten alltså avdragsgill lönekostnad förmotsvaras av en

Ändringarnaden skattskyldige. sammanhänger med förslaget att
anställningsförhållanden mellan makar respektive mellan handels-ett
bolag och dess delägare skall godtas skattemässigt.även

till 32 §

punkt 13
I anvisningspunkten har första stycke tillkommit. dettaAvett nytt
framgår lön och ersättning till delägare i fåmansägtatt ettannan
handelsbolag avdragsgill driftskostnad vid beräkningenutgör en av
handelsbolagets inkomst i den mån ersättningen marknads-motsvarar
mässigt vederlag för delägarens arbetsinsats. förhindraFör att att
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handelsbolaget kostnadsför lönen tidigare år det varunder lönenänett
beskattas hos och pä så uppnår obehöriga skattekredi-sättmottagaren

gäller begränsning i avdragsrätten enligt punkt 30ter samma som
tredje stycket anvisningarna till 23 § gäller beträffande lön tillav
make och barn. Denna begränsning innebär avdrag medges förstatt
under det år ersättningen betalats eller blivit tillgänglig för lyft-ut
ning.

Övriga ändringar i anvisningspunkten redaktionellär art.av

till §52

Ändringarna innebär betydande förenkling bestämmelsernaen av om
fördelning inkomst mellan makar. I stället för skilja mellanattav
fallet med medhjälpande make och fallet med bedrivengemensamt
verksamhet betraktas all verksamhet i vilken tvâ makar arbetat till-

såsom bedriven näringsverksamhet integemensamt ettsammans om
anställningsförhållande föreligger mellan makarna jfr punkt 30 av
anvisningarna till 23 § eller fråga handelsbolag.är Det sagdaettom
gäller och faktiska arbetsinsats. Resultatetoavsett attvars ens av
verksamheten bedriven blir inkomstengemensamt attanses som
fördelas mellan makarna efter vad med hänsyn till varderasom
makens arbete och övriga insatser i verksamheten skäligt.anses som
I huvudsak anvisningspunktens första stycke bestämmelser-motsvarar

i det nuvarande femte stycket anvisningarna.na av

Förslaget till lag ändring i lagenom

1975:417 sambruksföreningarom

§14
Första stycket I stycket erinras bestämmelserär nytt. attom om
bokföring och redovisning finns i bokföringslagen och års-annan

ÅRL.redovisningslagen
Ändringarna i andra stycket innebär skyldigheterna upprättaatt att

Finansieringsanalys, koncernredovisning och delårsrapport utsträcks
till omfatta sambruksföreningar.även Dessa skyldigheter inträderatt
under förutsättningar gäller övriga ekonomiska för-samma som

Övrigaeningar. ändringar redaktionell föranleddaär 9art attav av
kap. lagen ekonomiska föreningar FL upphävs. Den särskildaom
bestämmelsen lösenbelopp för medlems andel har flyttats till 6om

ÅRL.kap. 1 § sista stycket
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ändring itill lagFörslaget om

1991:614bostadsrättslagen

föreningenBestämmelser9 kap. m.m.om

26 §
bestämmelserstycket erinrasIstycketFörsta är attnytt. omom

bokföringslagen och års-redovisning finns ibokföring och annan
ÅRL.redovisningslagen

Ändringarna skyldigheternastycket innebär upprättai andra attatt
utsträcksoch delårsrapportkoncernredovisningñnansieringsanalys,

skyldigheter in-bostadsrättsföreningar. Dessaomfattatill ävenatt
ekonomiskagäller övrigaförutsättningarunderträder somsamma

Övriga föranleddaredaktionelländringarföreningar. är attart avav
särskildaupphävs. Denekonomiska föreningar FL9 kap. lagen om

i kap. 2 §motsvarighet 3upplåtelseavgift har sinbestämmelsen om
ÅRL.tredje stycketoch kap. 15 §andra stycket 5

ändring itillFörslaget lag om

1995:1554årsredovisningslagen

1 kap.
§1

delsbestämmelserinnehållerstycket framgår lagenförstaAv att om
bokföringslagen och sådanårsredovisning i 22 §sådan avsessom

lag, delsi 23 §resultaträkningbalansräkning och sammaavsessom
bok-fall den löpandedelårsrapport. vilkakoncernredovisning och I

årsredovisning framgårfullständigavslutas medföringen skall aven
till bokföringslag.förslagetjämfört med 10 och 11 §§2 och 12 §§

företagtillämplig påföreskrivs lagen ärandra stycketI äratt som
iMed företagenligt § bokföringslagen.bokföringsskyldiga 1 menas

bokföringsskyldig enligt lagen, dvs.sistnämnda lagrum den ärsom
verksamhetensdödsbonsamtliga juridiska oavsettutompersoner --

näringsverksam-dödsbonfysiska och utövarsamtart sompersoner
ÅRLÅrsredovisningslagens såledestillämpningsområde harhet.

juridiskaandrafysiskatill omfattautökats även samtatt personer
handelsbolag.aktiebolag ellersådana äränpersoner som

3 §
Ändringen föranledd lagenupphävts.stycket har ärFörsta attav

skalldenbeteckning"företaganvänder begreppet somsom
andra stycketförklaras i 1 §detta begrepptillämpa lagen och att

bokföringslagen.hänvisning till 3 §dessgenom
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och 5
redaktionellAndringarna är art.av

6 §
Ändringen syftar tillredaktionell ochstycketi andra är attartav
förtydliga texten.

7 §
årsredo-hämtad från 3 kap. § lagenllBestämmelsen är omsom-

GÅRL Paragrafenvissa företagvisning i ersätterär ny.m.m. -
aktiebolagslagen ABL,upplysningsregler i 8 kap. 7 §motsvarande

försäk-8 kap. 9 §ekonomiska föreningar FL,§ lagen6 kap. 7 om
bankrörelselagen BRL.7 kap. 10 §ringsrörelselagen FRL samt

2 kap.
§1

Ändringen föranledd begreppetstycket har upphävts.Första är attav
löpandelagstiftningen och denårsbokslut" har utmönstrats attur

med årsredovisning sehuvudregel skall avslutasbokföringen ensom
bokföringslagen.första stycket9 § c

vilka företagdet tredje framgårstycket tidigareandraAv som
ñnansieringsanalys. Uppräkningenmåste överens-upprätta somen -

med särskilda be-har kompletteratsmed gällande rättstämmer -
näringsidkareföreningar, enskildaför bl.a. ekonomiskastämmelser

Ändringarna tillämpnings-föranledda lagensoch stiftelser. är attav
andraomfatta fysiskautökats tillområde har även samtatt personer

handelsbolag ochaktiebolag ellersådanajuridiska än ärsompersoner
GÅRL laghar överförts tillrevisionsbestämrnelserna iatt omen ny

punkten 3.revision gäller

§§3 och 4
redaktionellAndringarna är art.av

§7
årsredovisningensbestämmelserParagrafen, innehåller omsom

regler för bl.a.med särskildaundertecknande, har kompletterats
stiftelser.enskilda näringsidkare och Kom-ekonomiska föreningar,

med gällandeinnehåll i sakpletteringarna vilkas överensstämmer-
tillämpningsområde utökats tilllagens harföranleddarätt är attav-

juridiskafysiska andraomfatta änäven samtatt personerpersoner
aktiebolag eller handelsbolag.sådana ärsom

föreningaravseende ekonomiskaBestämmelsen i första stycket är
hämtad från 9 kap. 2 § andra stycket FL.
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Tredje stycket, hämtatär frånär 3 kap. 9 § stiftelselagennytt,som
SL.

Slutligen reglerna i fjärde stycket, vilket ocksåmotsvarar iär nytt,
huvudsak 2 kap. 2 § tredje stycket GARL.

3 kap.
§1

förstaI stycket har tillkommit krav företaget inom linjenett att
skall redovisa oåterkalleliga åtaganden innebär risktagande.som
Bestämmelsen, utformats efter förebild motsvarande regler isom av
lagen årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolagom
ÅRKL ÅRFL,och lagen årsredovisning försäkringsföretagiom
omfattar framför allt olika slag finansiella instrument ärav som av
sådan karaktär de inte redovisas på passivsidan i balansräkningen.att
I övrigt ändringarna redaktionellår art.av

Bestämmelsen i andra stycket, hämtad frånär 19är §som ny,
tredje stycket tredje meningen 1976 års bokföringslag BFL. denI
praktiska rättstillämpningen har bestämmelsen i BFL tolkats på det

den endastsättet den balansräkning ingåratt i det icke-avser som
offentliga årsbokslutet och inte den finns intagen i den offentligasom

GÅRLårsredovisningen jfr dock 2 kap. 2 § andra stycket ocht.ex.
9 kap. §1 andra stycket FL. Förslaget inte innebäraär avsett att
någon ändring i detta förhållande. En sådan bilaga i styck-som avses

räkenskapshandlingutgör hos företaget och skall bevaraset enligt de
regler gäller för sådana handlingar den behöver alltså intesom men
offentliggöras.

2 §
Paragrafen och har tillkommitär följd lagensny attsom en av
tillämpningsområde har utökats till omfatta bl.a. ekonomiskaatt
föreningar.

Bestämmelsen i första stycket hämtad från 9 kap.är 7 § tredje
stycket FL.

Föreskriften i andra stycket hämtad från 9 kap.är 26 § andra
stycket bostadsrättslagen 1991:614.

3 § nuvarande 2 §
Andringen redaktionellär art.av

4 §
Paragrafen och har tillkommitär följd lagensny attsom en av
tillämpningsområde har utökats till omfatta bl.a. ekonomiskaatt
föreningar. Bestämmelsen hämtad från 9 kap.är 6 § andra stycket
andra meningen FL.
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§ nuvarande6 4 §
Ändringen föranleddi andra stycket redaktionellär art attavav

bokföringsskyldigajuridiska enligt § bokföringslagen1 ärpersoner
de näringsverksamhet rörelse och därmed ocksåutövaroavsett om

skyldiga antingen fullständig årsredovisning ellerupprättaatt enen
balansräkning och resultaträkning avslutning den löpandeen som
bokföringen.

och 8 §§ nuvarande och 6 §§/ 5
Andringarna redaktionellär art.av

9 §
flyttats från utformatsBestämmelsen har 4 kap. 16 § samt som en

klassificeringsregel med anknytning till balansräkningen.
första stycket framgår vissa slag förpliktelser skall redo-Av att av

visas under Avsättningar balansräkningens passivsida.posten
Bestämmelsen har främst betydelse för avgränsningen gentemot
sådana förpliktelser skall redovisas antingen skulder ellersom som

linjen. behandlar inte bestämmelsen de förutsättningarinom Däremot
skall uppfyllda för viss händelse eller transaktionattsom vara en

upphov till förpliktelse. bedömning fårskall Denna görasanses ge en
övriga bestämmelser, framför grundläggandeutifrån lagens allt de

redovisningsprinciper räknas i 2 kap. 4som upp

§10
Bestämmelsen har, med vissa redaktionella ändringar i andra stycket,
flyttats från 4 kap. 17

11 § nuvarande 7 §
första s.k. för-Undantaget i stycket från möjligheten upprättaatt

kortad med särskilda bestämmelserresultaträkning har kompletterats
för bl.a. ekonomiska föreningar, enskilda näringsidkare och stiftel-

Dessa ändringar föranledda lagens tillämpningsområdeär attser. av
utökats omfattahar till fysiska andra juridiskaävenatt samtpersoner

sådana eller handelsbolagaktiebolag ochän är attpersoner som
GÅRLrevisionsbestärmnelserna i har överförts till lagen ny om

revision gäller punkten 3.
Ändringen i andra stycket redaktionellär art.av

och 13 §§ nuvarande 8 och 9 §§
Andringarna redaktionellär art.av
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4 kap.
§1

Ändringen i första stycket redaktionellär art.av
Andra stycket Bestämmelsen hämtad från 10 § förstaär ärnytt.

Ändringentredje meningen jordbruksbokföringslagen J BFL.stycket
föranledd upphävs och samtliga jordbrukareJBFLär att attav som

bokföringensådan storlek de skall avsluta den löpande medär attav
ÅRL:sform bokslut inordnas under regelsystem.någon av

2 §
Ändringarna i andra stycket redaktionellär art.av

6 §
stycket har ändrats så uppskrivningsmöjlighetenFörsta sätt att

avsende materiella och finansiella anläggningstillgångar utsträckts till
omfatta ekonomiska föreningar. inte övrigaDäremotävenatt ges

företag möjlighet. hänger delvis med be-Detta attsamma samman
i § uppskrivningar skall kvittas ned-stämmelsen 15 BFL att mot

ÅRL.skrivningar saknar motsvarighet i stället skall uppskrivnings-I
beloppet huvudregel till särskild fondsättas utgörsom av en som

kapital. Eftersom lagstiftning såvittbundet svensk äreget nu av-
intresse saknar bestämmelser bundet kapital i andra företags-om-
former aktiebolag och ekonomiska föreningar har uppskrivnings-än
möjligheten begränsats till sådana företag. övrigt har ändringI en av

gjorts sista meningen. ändring föranleddredaktionell Denna ärart
ekonomiska föreningar i dag inte får använda uppskrivningsbe-attav

loppet för ökning det kapitalet jfr 9 kap. 4 § första stycketav egna
FL.

7 §
Ändringen första stycket föranledd eko-i redaktionellär art attav av
nomiska föreningar inte får använda uppskrivningsfonden för ökning

det kapitalet jfr 9 kap. första stycket detta4 § FL. Avav egna
följer uppskrivningsfonden i ekonomisk förening endast kanatt en
användas på det i 8 § nämligen på såsätt sätt att ettangessom
belopp motsvarande avskrivning eller nedskrivning denen av upp-
skrivna tillgången överförs till fritt kapital eller den deleget att av
fonden tillgång överförs till frittavyttradmotsvarar egetsom en
kapital.

9 §
Ändringen i fjärde stycket redaktionellär art.av
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10 §
värdetsÄndringen från lägstaavvikamöjligheteninnebär attatt

ochomsättningstillgångarsamtligaomfattautsträcks tillprincip att
BFL.stycketfjärdejfr 14 §arbetenpågåendeendastinte

särskildadentillämplighetenpåinteinverkarBestämmelsen av
utländskiskulderochfordringargäller§omräkningsregeln i 13 som

valuta.

14 §§och121.1,
redaktionellAndringarna är art.av

5 kap.
och §§6 7

redaktionellAndringarna är art.av

8 §
"årsbok-Ändringarna begreppetföranledda2stycketi första är attav

bokföring-löpandedenochlagstiftningenhar attslut" utmönstrats ur
medårsredovisning ellerantingenmedavslutasskallnormalt enen

resultaträkning.balansräkning och enen
styckenaÄndringarna andra-fjärde ärstycket 3förstai samt av

Ändringarna och fjärdeandrastycket 3förstai samtredaktionell art.
lagtexten.förtydligatilldessutomsyftarstyckena att

9§
Ändringarna redaktionellär art.av

§§10-13
Ändringarna redaktionellär art.av

förtydliga be-Ändringen tillsyftarstyckettredje även12 § atti
8 §kap.till 12hänvisningentillämpningsområde. Avstämmelsens

stycket.omfattasaktiebolagendastföljerABL att av

§15
lagensföljdtillkommitoch har attParagrafen är avsom enny

ekonomiskabl.a.omfattatillutökatshartillämpningsområde att
föreningar.

andra§9 kap. 7hämtad frånstycketförstai ärBestämmelserna
ÅRL det iframgårstycketandra8 § attkap.Av 7stycket FL.

tillkommakanföreningekonomiskförkoncernredovisningen enen
kapitalandelsfonden.nämligenfond,bunden

första§kap. 8från 9hämtadstycketandra ärBestämmelsen i
stycket 2 FL.
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Slutligen föreskriften i tredjeär stycket hämtad från 9 kap. 26 §
bostadsrättslagen.

16-18, 20 och 22-25 nuvarande 15-17, 19 och 21-24 §§
Andringarna redaktionellär art.av

6 kap.
§1

Ändringama i första stycket och andra stycket 1-5 redaktionellär av
art.

I andra stycket stycket har punkt 6 tillkommit. Enligt dennaen ny
bestämmelse skall förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om
verksamhetens påverkan på den miljön. Uttryckssättet "påver-yttre
kan på den miljön" knyter till det i miljöskyddslagenyttre MLan
använda begreppet "miljöpåverkan". Denna koppling till ML innebär
till börja med endast företag bedriveratt miljöfarligatt verksam-som

Övrigahet i ML:s mening omfattas upplysningskravet. företagav
kan således i enlighet med vad torde gälla beträffandesom ex--
empelvis uppgift företagets verksamhet inom forskning ochom
utveckling och företagets filialer i utlandet utelämna dennaom -
punkt i förvaltningsberättelsen. Vidare har enbart sådana företag som

antingen anmälningspliktigaär eller tillståndspliktiga enligt ML
böra omfattas kravet. Någon uttrycklig begränsningansetts i dettaav

hänseende har emellertid inte bedömts nödvändig detta fårutan anses
följa de i redovisningssammanhang generellt giltiga kraven påav
relevans och väsentlighet. Slutligen i detta sammanhang endastavses
sådan miljöpåverkan uppstår i produktionsprocessen, såsomsom
utsläpp och avfall olika slag. Att företaget i sin verksamhet anlitarav

underleverantör bedriver miljöfarlig verksamhet påverkaren som
däremot inte företagets informationsskyldighet. Inte heller omfattas
sådan miljöpåverkan följer produkternas användning.som av

Ändringama i tredje stycket redaktionellär art.av
Fjärde stycket och har tillkommitär följd lagensnytt attsom en av

tillämpningsområde har utökats till omfatta bl.a. ekonomiskaatt
föreningar. Bestämmelserna hämtade från 9 kap.är 9 § första stycket
3-6 FL.

Även det femte stycket Bestämmelsenär hämtad frånär 14 §nytt.
andra meningen lagen 1975:417 sarnbruksföreningar.om

2 §
Ändringama i första stycket föranledda lagensär tillärnpnings-attav
område utökats till omfatta bl.a. ekonomiska föreningar. Bestäm-att
melserna ekonomiska föreningarrör hämtade från 9 kap.är 9 §som
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FL.tredje meningenfjärde stycketstycket och §tredje 11
kap. §hämtad från 3 7BestämmelsenAndra stycket ärär nytt.

1967:531och §§ lagen17 30tredje stycket SL tryggan-samt oma
pensionsutfästelsedle m.m.av

3 §
Ändringen redaktionellär art.av

7 kap.
§1

Ãndringarna därtillparagrafen harredaktionell Ifrämstär art.av
frånföreskriver undantaghänvisning till 3 §tillkommit en somnyen

koncerner.koncernredovisningsskyldigheten i mindre

2 §

Ãndringarna redaktionellstyckenaoch fjärdeförsta, tredjei är av
tillsyftar dessutomstycket 2 och 3i förstaAndringarna attart.

stycket.den i femtegällerlagtexten. Detsammaförtydliga

3 §
skyldighetenfrånviktigt undantaginnehållerochParagrafen är ettny

sinBestämmelsen harkoncernredovisning. närmastupprättaatt
GÅRL stycket SL.första§och 3 kap. 7i 3 kap. 1 §motsvarighet

gällandetillförhållandeiemellertid utvidgatsUndantagsregeln har
ekonomiskaochaktiebolagomfattardenså ävensätträtt t.ex.att

föreningar.
någonintemoderföretag upprättabehöverstycketEnligt första ett

balansdagmoderföretagetspåkoncernenkoncernredovisning om
gränsvärden ärgränsvärden. Dessaangivnatvâ särskiltunderstiger

Bådabalansomslutning. vär-kronor imiljoneranställda och 24tio
angivnadehelhet. Omför koncernenskall beräknasdena ett avsom

koncernredovis-moderföretagetmåste upprättaöverskridsvärdena en
ning.

iundantagetföljerstycketi andrabestämmelserna attAv paragra-
sinaharkoncernföretagennågotgällerförsta stycke intefens avom

ellerSverigebörs ividinregistreradeskuldebrevandraaktier eller en
börsvidnoteradeärFöretaginom EES.någon enstat somannan

inteomfattasOTC-bolaginregistrerade avt.ex.utan att vara --
frånbortsesskallstyckedettaVid tillämpningenbestämmelsen. av
ochandra4 §nuvarande§i 5dotterföretagsådana som avses

skäl inteolikadotterföretagstyckena, dvs. sådanatredje avsom
koncernredovisningen.omfattasbehöver av
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4 § nuvarande 3 §
Av andra stycket framgår vilka moderföretag måste upprättasom en
finansieringsanalys. Uppräkningen medöverensstämmersom-
gällande har kompletterats med särskilda bestämmelserrätt för-
bl.a. ekonomiska föreningar, enskilda näringsidkare och stiftelser.
Dessa tillägg föranledda lagens tillämpningsområdeär harattav
utökats till omfatta fysiskaäven andra juridiskaatt samtpersoner

sådana aktiebolag eller handelsbolagän är och attpersoner som
GÅRLrevisionsbestämrnelserna i har överförts till lagen ny om

revision gäller punkten 3.

ö § nuvarande 4 §
Andringama i tredje stycket och förde1 stycket redaktionellär av
art.

8 § nuvarande 7 §
Ändringen i första stycket redaktionellär art.av

Av ändringarna i andra stycket framgår vad i ekonomiskatt som en
förening i förekommande fall har till kapitalandelsfondensatts av
skall redovisas särskild under rubriken Andra fonder ochpostsom en

kapitalandelsfonden bundet kapital.utgöratt
Ändringen i tredje stycket redaktionellär art.av
Slutligen har undantaget i fjärde stycket från möjligheten att upp-

s.k. förkortad resultaträkning vilketrätta undantag följer hän-av-
visningen till 3 kap. § kompletterats11 med särskilda bestärrunel--

för bl.a. ekonomiska föreningar, enskilda näringsidkare ochser
stiftelser. tillägg föranleddaDessa lagens tillämpningsom-är attav
råde har utökats till omfatta fysiska andraävenatt samtpersoner
juridiska sådana aktiebolag eller handelsbolag.än ärpersoner som

§ nuvarande 9 §
Andringama redaktionellär art.av

12 § nuvarande §11
Ändringama förstai stycket innebär moderföretag får tillämpaatt ett
andra redovisningsprinciper i koncernredovisningen de harän som
tillämpats i årsredovisningen det föreligger särskilda skäl förutan att

sådant principbyte. sådanEn liberalisering möjligheternaett attav
tillämpa olika redovisningsprinciper på bolags- respektive koncern-
nivå kan tänkas medför ökade möjligheter för god redovisningssed att
utvecklas i koncernredovisningen hänsyn till skattemässiga kon-utan
sekvenser.
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nuvarande 12 och 15-23 §§och 16-24 §§
redaktionellAndringarna är art.av

förtydliga lagtexten.syftar tillAndringarna i 23 § sista stycket att

25-28 nuvarande 24-27 §§§§
redaktionellAndringarna är art.av

29 §
kapitalandelsfon-användningenoch behandlarParagrafen är avny

förebild reglernahar utformats efterBestämmelsernaden. omav
kap. 8uppskrivningsfondens användning i 4

ikapitalandelsmetoden medför andelartillämpningenOm ettattav
några år skrivasför något elleråret skrivsföretag att senareuppena

minskas i motsvarandeenligt första stycketskall fondenigenner
andelarna. Det-beloppdock högst medmån, motett som svarar

andelarna.vid avyttringgällersamma av
denminskningen fonden skeandra stycket fårEnligt attgenomav

de avyttradevärdenedgâng, alternativtdel motmot ensom svarar
redovisasBeloppet börtill fritt kapital.överförsandelarna, eget

Del 66.jfr 1995/96: 10 2Balanserat resultatunder rubriken s.prop.

ochnuvarande 28 29 §§och 31 §§
redaktionellAndringarna är art.av

förtydliganden lagtextenhar dessutom vissa§ andra stycketI 31 av
gjorts.

8 kap.
§1

Ändringen första stycket redaktionelli är art.av
myndighetframgår vilkenstycket bestämmelsenAndra Avär nytt.

stiftelser.registreringsmyndighet förärsom

§2
årsredovisningensbestämmelserParagrafen, innehåller omsom
särskilda bestäm-kompletterats medavlämnande till revisorerna, har

ochenskilda näringsidkareför bl.a. ekonomiska föreningar,melser
sakvilkas innehåll istiftelser. Kompletteringarna överensstämmer-
tillämpningsområdelagensgällande föranleddamed rätt är attav-

juridiskaandraomfatta fysiskahar utökats till även samtatt personer
handelsbolag.sådana aktiebolag ellerän ärpersoner som

3§
årsredovisningensinnehåller bestämmelserParagrafen, omsom
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offentliggörande, har kompletterats med särskilda bestämmelser för
bl.a. ekonomiska föreningar, enskilda näringsidkare och stiftelser.
Kompletteringarna föranledda lagens tillämpningsområdeär attav
har utökats till omfatta fysiskaäven andra juridiskaatt samtpersoner

sådana aktiebolag ellerän handelsbolag.ärpersoner som
Ändringarna förstai stycket 1 redaktionellär art.av
Bestämmelserna i första stycket 2 har hämtats från 9 kap. 3 § andra

och tredje styckena FL.
I första stycket 3 regleras offentliggörandet i handelsbolag med

juridisk i delägarkretsen. sådanaFör handelsbolag sedanperson som
ÅRLtidigare omfattas innebär inte bestämmelsen någon föränd-av

ring. För övriga handelsbolag med juridisk bland delägarnaperson
innebär bestämmelsen det inte längre tillåtet offentliggöraäratt att
årsredovisningen hålla den tillgänglig jfr 2 kap. 2 § fjärdeattgenom

GÅRLstycket .
Bestämmelserna i första stycket 4 offentliggörande i stiftelser ärom

hämtade från 3 kap. 11 och 12 SL. Bestämmelserna innebär att
vissa årsredovisningsskyldiga stiftelser undantas från den återkom-
mande kontroll består i tillsynsmyndigheten årligen granskarattsom
årsredovisningen och revisionsberättelsen. Detta gäller stiftelser som
bildats kommun, landsting eller kyrklig kommunstaten, ettav en en
9 kap. 10 § första stycket stiftelser1, förvaltas statligsom av en
myndighet 9 kap. 10 första§ stycket 2 och stiftelser enligtsom
stiftelseförordnandet skall undantagna från tillsynen enligt SLvara
och inte näringsverksamhet eller moderstiftelseutövar 9 kap.ärsom
10 första§ stycket 3. För inte principen offentlighet för allaatt om
årsredovisningsskyldiga stiftelser skall efterges föreskrivs dock att
sådana stiftelser i 9 kap. första10 § stycket alltid skallsom avses
hålla kopia årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgäng-en av
liga för och vill del dem.tavar en som av

Slutligen innehåller första stycket regler för5 offentliggörande i
övriga företag, främst enskilda näringsidkare och handelsbolag som
uteslutande har fysiska i delägarkretsen. Bestämmelserna ärpersoner

GÅRL.hämtade från 2 kap. § fjärde2 stycket 3 och 4 §§samt

och 14 §§
Andringarna redaktionellär art.av

15 §
Ändringarna i första stycket redaktionellär art.av

Av andra stycket framgår årsredovisning publiceras iatt en som
ofullständigt skick skall innehålla bl.a. uppgift revisors anmärk-om
ningar i vissa avseenden. Stycket har kompletterats med särskilda
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näringsidkareenskildaföreningar,bl.a. ekonomiskabestämmelser för
Ändringarna tillämpnings-lagensföranleddastiftelser.och är attav

andrafysiskaomfattatillområde har utökats även samtatt personer
ocheller handelsbolagaktiebolagsådanajuridiska ärän sompersoner

GÅRL till lagöverförtsi harrevisionsbestämmelserna omatt en ny
punkten 3.revision gäller

§16
tillkommitharBestämmelserna,Andra stycket är nytt. ensomsom

utsträcks till andratillämpningsområdelagenskonsekvens attav
med gällan-handelsbolag,aktiebolag och överensstämmerföretag är

GÅRL och 3kap. 6 §andra stycket FL, 3kap. 10 §9de serätt
§§ SL.och 12kap. 11

9 kap.
§1

delårs-måstevilka företagframgår upprättaförsta stycketAv ensom
gällandemed rättUppräkningen överensstämmerrapport. som --

ekonomiskaför bl.a.bestämmelsersärskildamedkompletteratshar
Ändringarnaoch stiftelser. ärnäringsidkareenskildaföreningar,

utökats tilltillämpningsområde harföranledda lagens attatt om-av
sådanaandra juridiskafysiska änfatta även samt personerpersoner

revisionsbestärmnelser-handelsbolagaktiebolag ellerär samt attsom
GÅRL gäller punkten 3.revisionöverförs till lagi omen nyna

Ändringarna redaktionelltredje styckenai andra och är art.av

§2
Ändringarna redaktionellstycketförstai är art.av

§3
i sinkoncerneriframgår moderföretag störreandra stycketAv att

harStycketför koncernen.uppgifterlämna vissadelårsrapport skall
ekonomiskabl.a.bestämmelser försärskildamedkompletterats

Ändringarnastiftelser.näringsidkare och ärenskildaföreningar,
utökats tilltillämpningsområde harlagensföranledda attatt om-av

sådanajuridiskaandra änfysiskafatta även samt personerpersoner
revisionsbestämmelsernaocheller handelsbolagaktiebolagär attsom

GÅRL punkten 3. Irevision gälleröverförts till lagi har ny omen
redaktionelli stycketövrigt ändringarna art.är av

moderföretagframgårdettaFjärde stycket Avär ettattnytt. som
koncernredovisning inteinte behöverenligt kap. 2 § upprätta7

i sinavseende koncernenuppgifterkompletterandelämnabehöver
delårsrapport.
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10 kap.
§1

Ändringarna redaktionellär art.av

Bilaga 2
Uppställningsform för balansräkningen kontoform

AVSÄTTNINGAREGET OCH SKULDERKAPITAL,

A. Eget kapital

kapital har tillkommit uppsättning förUnder rubriken Eget posteren
ändringarna redaktionellekonomiska föreningar. I övrigt är art.av

POSTER INOM LINJEN

ansvarsförbindelser åtagandenStällda ochsäkerheter,

redovisas oåterkalleligaPunkten Under denna rubrik skall4 är ny.
innebär risktagande jfr första stycket.åtaganden 3 kap. 1 §som

Åtagandena skall delas i åtaganden till följd återköps-upp av
transaktioner respektive övriga åtaganden. Som konsekvensen av
kravet på redovisning åtaganden särskild har rubrikenpostav som en
ändrats.

föreskrifterFinansinspektionens och allmänna råd FFFS 1995:54
värdepappersbolag,årsredovisning i kreditinstitut och 5 kap.om

för icke-finansiella företag vägledning18 torde kunnaäven ge
beträffande avgränsningen förpliktelservilka börtyperav av som

åtaganden inom linjen.redovisas som

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

Punkten 1

framgår i kraftAv förevarande punkt lagändringarna träder den 1att
första fråga det räkenskapsårjanuari 1999 och tillämpas gången i om

efter den företaginleds 31 december 1998. Ett harnärmastsom som
kalenderår räkenskapsår skall således tillämpa de reglernasom nya
första gången på det bokslut den sista decemberupprättassom per

företaget å andra sidan har brutet räkenskapsår skall det1999. Om
regelverket tillämpas första gången i fråga det räkenskapsårnya om
löper under år 2000. räkenskapsåret omfattar tiden denOm 1utsom

ÅRL:s tillämpasjuli 30 juni innebär vad bestämmelsersagts attnu-
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juli 1999deninleds 1räkenskapsårdetfrågaiförsta gången somom
äldreenligtårjuni upprättas30denbokslutetmedan sammaper

bestämmelser.

Punkten 2

ochJBFLBFL,upphävskraftträder ilagmed dennaSamtidigt att
GÅRL framgårpunktdennakap. SL. Av attoch 3kap. FL9samt

i debestämmelsenågonförfattning tillelleri laghänvisningar annan
motsvarandedeläsasskallförfattningarnaangivna avseromsom

ÅRL.ibestämmelse

3Punkten
ÅRL innebärstyckettredje§kap. 5Reverseringsskyldigheten i 4 en

Beträf-lagen.omfattaskommerföretagför denyhet att avsom nu
nedskriv-gjordaBFLtillåterfordringarvärderingen attfande av

slagövrigaförstycket BFLandra16 §återförs seningar avmen
samtligalåtamöjlighet. Attdennasaknasanläggningstillgångar

reverseringsskyldig-omfattasnedskrivningargenomfördatidigare av
bestämmel-degångenförstanödvändigtdetskulleheten göra att nya

anlägg-sådanaomvärderingomfattandeföretatillämpas avenserna
nedskrivning. Dettaförföremålblivitgångningstillgångar som en

därförföreskrivspunktförevarande attlämpligt. Iintehar ansetts
nedskrivningarsådanagällerreversering intebestämmelsen somom

ÅRL Exempelvis kommerförsta gången.tillämpasinnanskett enhar
1999 inteapril30denbokslutet attinedskrivning görs persom
bokslutetreverseringsbestämmelsen närmed stöd peromprövas av

april 200030 upprättas.den

Punkten 4

detinnebäranvändninguppskrivningsfondens attBestämmelserna om
kvittauppskrivningsfonden föranvända atttillåtetlängreinte är att
dettaemellertidharDetnedskrivningar. attansettserforderligabort

ÅRL tillämpasinnanskapatsharfondergälla sådanabörinte som
beloppdärförföreskrivspunktförevarande attgången. Iförsta som

första4 §9 kap.stöduppskrivningsfond medtillhar avsatts av
nedskrivningarerforderligaföranvändasfår ävenstycket FL av

uppskrivningsfondkanExempelvisanläggningstillgångar. somen
1999 iaprilden 30i bokslutetavsättningskapas senarepergenom en

anläggningstillgångar.nedskrivningarföranvändasbokslut av
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Förslaget till lag ändring i lagenom

1995:1559 årsredovisning iom

kreditinstitut och värdepappersbolag

1 kap. Inledande bestämmelser

4 §
Ändringen innebär det i uppräkningen de bestämmelser i 1att av

ÅRLkap. årsredovisningslagen skall tillämpas kreditinstitutsom av
och värdepappersbolag har tillkommit hänvisning till 7 Aven
denna paragraf, framgår ledningen förär företagatt ettsom ny, som
har blivit moderföretag skall meddela detta till dotterföretaget samt

dotterföretaget skall lämna moderföretagets ledning de upplys-att
ningar behövs för beräkningen koncernens ställning ochsom av
resultat. Samtidigt upphävs bestämmelsen i kap.7 l0 § bankrörelse-
lagen BRL.

5 §
Ändringen föranledd Finansinspektionensär föreskriftsmakt påattav
redovisningsomrädet upphävs.

6§
Ändringen redaktionellär art.av

3 kap. Balansräkning och resultaträkning

2 §
ÅRLI uppräkningen de bestämmelser i 3 kap. skall tillämpasav som

kreditinstitut och värdepappersbolag har tillkommit hänvisningarav
till 9 och 10 behandlar avsättningar. Dessa paragrafer hadesom

ÅRL.tidigare sina motsvarigheter i 4 kap. 16 och 17 §§ I övrigt är
ändringarna redaktionell art.av

3 §
Kravet oåterkalleliga åtaganden innebär risktagandeatt skallsom

inom linjen har utgått eftersom motsvarande krav införs i 3anges
kap. 1 § ARL. I övrigt ändringarna redaktionellär art.av

4 kap. Värderingsregler

1 §
Ändringarna ÅRLinnebär dels hänvisningen till 4 kap. 10 § haratt
formulerats dels hänvisningarna till kap.4 16 och 17 harattom,
utgått, kommentaren till 3 kap. 2 § Enligt 4 kap. 10 § ARLse ovan.
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samtligafrángå värdets principlägsta omsätt-gäller möjligheten att
Värderingsregeln ipågående arbeten.ningstillgångar och inte enbart

ÅRL övrigt harbehandlats i avsnitt 10.4.2. I§ har4 kap. 10 en
hänvisningen till 4 kap.gjorts beträffandeändring redaktionell artav

ÅRL.och 2 §§1

Tilläggsupplysningar5 kap.

och 2 §§
redaktionellAndringarna är art.av

Koncernredovisning7 kap.

2 §
ÅRL dennaformulerats Enligttill kap. § harHänvisningen 7 ll om.

redovisnings-enhetligaparagraf finns inget uttryckligt krav att
moderföretagetskoncernredovisning och iskall tillämpas iprinciper

ÅRL har behand-Bestämmelsen i kap. §årsredovisning. 7 11egen
redaktionelländringarnaavsnitt 14.2.4. övrigtlats i I är art.av

och 4
redaktionellAndringarna är art.av

ändring itill lagenFörslaget lag om

iårsredovisning1995:1560 om

försäkringsföretag

bestämmelser1 kap. Inledande

§1
konsekvens Finans-stycke har utgåttParagrafens fjärde attavsom en

redovisningsområdet upphävs.föreskriftsmakt päinspektionens

3 §
Ändringen de bestämmelser i li uppräkningeninnebär detatt av

ÅRL försäkrings-skall tillämpaskap. årsredovisnngslagen avsom
paragraf,till Av dennatillkommit hänvisning 7företag har somen

moderföre-har blivitför företagframgår ledningenär att ett somny,
dotterföretagettill dotterföretagetskall meddela detta samt atttag

förupplysningar behövsmoderföretagets ledning deskall lämna som
upphävsresultat. Samtidigtställning ochberäkningen koncernensav

försäkringsrörelselagen FRL.bestämmelsen i 8 kap. 9 §
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5 §
Ändringen föranledd Finansinspektionens föreskriftsmaktär attav
redovisningsområdet upphävs.

7§
Ändringen redaktionellär art.av

3 kap. Balansräkning och resultaträkning

2 §
ÅRLI uppräkningen de bestämmelser i kap.3 skall tillämpasav som

försäkringsföretag har tillkommit hänvisningar till 9 och 10 §§av
behandlar avsättningar. paragraferDessa hade tidigare sinasom

ÅRL.motsvarigheter i 4 kap. 16 och 17 §§ I övrigt ändringarnaär
redaktionell art.av

3 §
Kravet oåterkalleliga åtaganden innebär risktagande skallatt som

inom linjen har utgått eftersom motsvarande krav införs i 3anges
kap. § ARL. I övrigt1 ändringarna redaktionellär art.av

4 kap. Värderingsregler

1 §
Ändringarna ÅRLinnebär dels hänvisningen till 4 kap. 10 § haratt
formulerats dels hänvisningarna till 4 kap. 16 och §§17 harattom,

ÅRLutgått, kommentaren till 3 kap. §2 Enligt 4 kap. 10 §se ovan.
gäller möjligheten frångâ lägsta värdets princip samtliga omsätt-att
ningstillgångar och inte enbart pågående arbeten. Värderingsregeln i

ÅRLkap.4 10 § har behandlats i avsnitt 10.4.2.

5 kap. Tilläggsupplysningar

l och 2 §§
Andringarna redaktionellär art.av

7 kap. Koncernredovisning

2 §
ÅRLHänvisningen till kap.7 11 § har formulerats Enligt dennaom.

paragraf finns inget uttryckligt krav enhetliga redovisnings-att
principer skall tillämpas i koncernredovisning och i moderföretagets

ÅRLårsredovisning. Bestämmelsen i kap. har7 11 § behand-egen
lats i avsnitt övrigtl4.2.4. I ändringarna redaktionellär art.av
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och 4
redaktionellAndringarna är art.av

Övriga författningsförslag9.

1975:1385Aktiebolagslagen

upphävsABLaktiebolagslagen§8 kap. 7innebärFörslaget att
års-i kap. 7 §införtsbestämmelser har 1motsvarandeeftersom

ARL.redovisningslagen

1976:125Bokföringslagen

upphävs. LagensBFLbokföringslag1976 årsinnebärFörslaget att
räkenskaps-arkiveringbokföring ochlöpandebestämmelser avom

medanbokföringslagenföreslagnadenhandlingar har ersatts av
ÅRL.ârsbokslut harreglerna ersatts avom

reverseringsförfarandeslagsföreskrivsstycket BFLandra16 §I ett
Bestämmelsenanläggningstillgångar.fordringarbeträffande ärsom

beräknade värdesittfår till ävenfordraninenbär tas omatt uppen
belopp ellertill lägretagitsvärdelösosäker ellersåsomden upp

övergångs-förevarandebalansräkning.års Iföregåendeiutelämnats
igångensistafår tillämpasbestämmelsedennaföreskrivsregel att

decemberefter den 31räkenskapsår inledsdet närmastfråga somom
ÅRL:s regelverk. Ettenligtbokslutdetta upprättas1998 atttrots

skriverdecember 1998sistadeni bokslutetföretag ner enpersom
stiger idärefterfordringenfallför detkan såledesfordranosäker -

iinte1999decembersistabokslutet deni ettvärde menper --
beräknasdå kanvärde dentill detfordringenbokslut ta uppsenare -

Övergångsregeln bakgrundskalluppgå till. attmot reverse-avses
ÅRL samtligaomfattarstyckettredjei kap. 5 §ringsregeln 4 som-

nedskrivningar görsinte gälleranläggningstillgångarslag somav -
Övergångsbestäm-punkt 3gången,förstatillämpasinnan lagen avse

ÅRL.ändring itill lagenmelserna om

1979:141ordbruksbokföringslagenJ

upphävs.JBFLjordbruksbokföringslageninnebärFörslaget att
räken-arkiveringbokföring ochlöpandebestämmelserLagens avom
medanbokföringslagenden föreslagnaskapshandlingar har ersatts av

ÅRL. klassifice-särskildaDenârsbokslut harreglerna ersatts avom
flyttats tilldjur harbeträffandestycket BFLförsta Jringsregeln i 10 §

ÅRL.andra stycketkap. §4 1
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Lagen 1980:1103 årsredovisning i vissa företagom m.m.

GÅRLFörslaget innebär 1980 års ärsredovisningslagatt upphävs.
Lagens bestämmelser ârs- och koncernredovisning harom ersatts av
ARL.

Som framgår kommentaren till förslaget till lag revision harav om
GÅRLrevisionsbestämmelserna i flyttatsmerparten till den lagen.av

Bestämmelserna i 4 kap. 8 § andra stycket tidpunktenom för års-
GÅRLredovisningens avlänmande till revisorerna 12 § omsamt

offentliggörande revisionsberättelsen finns dock inte med i detav
förslaget eftersom de har sina motsvarigheter i 8 kap. 3 och 16 §§
ARL.

F örsäkringsrörelselagen 1982:713

Förslaget innebär 8 kap. 9 § försäkringsrörelselagenatt FRL upp-
hävs eftersom motsvarande bestämmelser har införts i kap.l 7 §
ARL.

Bankrörelselagen 1987:617

Förslaget innebär 7 kap. 10 § bankrörelselagenatt BRL upphävs
eftersom motsvarande bestämmelser har införts i kap.1 7 § ARL.

Lagen 1987:677 ekonomiska föreningarom

Förslaget innebär 9 kap. lagen ekonomiska föreningaratt att FLom
upphävs. Kapitlets bestämmelser ârs- och koncernredovisning harom

ÅRL. Vidare upphävs 6 kap. 7 § eftersomersatts motsvarandeav
ÅRL.bestämmelser har införts i 1 kap. 7 §

stiftelselagen 1994:1220

Förslaget innebär 3 kap. stiftelselagen SL upphävs.att Lagens
ÅRL.bestämmelser ârs- och koncernredovisning harom ersatts av

Som direkt följd 3 kap. upphävs har vidare två styckenatten av nya
tillkommit i kap.4 10

Andra stycket i 10 § innehåller erinran bestämmelseratten om om
vid vilken tidpunkt årsredovisningen och koncernredovisningen skall

ÅRL.avlämnas till revisorn finns i 8 kap. 2 och 16 §§
Bestämmelsen i tredje stycket har hämtats från 3 kap. 10 § andra

stycket.
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Särskilda yttranden

Särskilt Anders Thornellyttrande expertenav

förhållandet mellan redovisning och beskattningOm

1928 års kommunalskatte-Sverige har det alltsedan tillkomstenI av
redovisning beskattning.lag funnits starkt samband mellan ochett

samband har inneburit företagens redovisningDetta störreatt utan
korrigeringar direkt kunnat ligga till grund för beskattningen. För
huvuddelen företagen har detta inneburit betydande fördelar.av
Uppgiftslämnandet till skattemyndigheterna har blivit enklare och

då endast bokslut behöver kan i regelbilligare, Dettaupprättas.ett
med endast få justeringar ligga till grund för beskattning.sedan En
fördel svensk redovisning har förhållandevis godär attannan en

kvalitet. Skatteförvaltningens kontrollverksarnhet betydelse-utgör en
säkerställandet redovisningskvalitén.full del i av

medveten det ocksåväl finns nackdelar med rådandeJag är attom
vilket kommittén församband, övrigt klargjort i delbetänkandet

Sambandet Redovisning Beskattning SOU 1995:43. Där föreslås-
punktinsatser för eliminera olägenheter kopplingvissa dennaatt av

kvalitetsmässiga förbättringar i redovis-och därmed möjliggöra
ningen.

det föreliggande slutbetänkandet behandlas ytterligare antalI ettnu
skattefrågor, antingen direkt ändrade Skatteregler föreslås,attgenom
eller indirekt, redovisningsreglerna föreslås ändradeatt utangenom

skattekonsekvenserna härav beaktas. Exempel på det förstnämndaatt
området fördelning inkomst mellan makar och detär av senare
området behandlingen framtida utgifter. Ytterligare variant ärav en

åtskiljande sambandet mellan redovisning och beskattning,ett av
såsom förslaget omsättningstillgångar får värderas enligt lägstaatt
värdets princip vid beskattningen, de åsatts högre värdeäven ettom
i räkenskaperna.

Kommitténs på betydelsen oförändrat skatteunderlag ärettsyn av
inkonsekvent. Då det gäller den föreslagna värderingsregeln för
omsättningstillgångar, har beaktats skatteunderlaget inte ökaratt

den ändrade redovisningsprincipen. och för sig jagIgenom anser
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gäller området framtidaåtgärden välgrundad. När det däremot ut-
kommittén inte gjortgifter, skattemässiga konsekvenserom vars

inte lika angelägennågra beräkningar, uppenbarligenär attman om
går enligt min meningskatteunderlaget inte får tillåtas minska. Detta

åstadkommadet uttalade målet avsnitt 9.2.1inte ihop med att en
skatteuttaget påverkas.redovisningsstandardenhöjning utan attav

skatteintressenaföljande kommenteras de förslag, där enligtI det
fått stå tillbaka i utsträckning, jag intemin mening en som anser

följer avsnittsindelningen igodtagbar. Numreringen rubrikernaav
betänkandet.

Räkenskapsår5.2.4

fysiska inäringsidkare och handelsbolag medEnskilda personer
räkenskapsårföreslås få tillgång till brutnadelägarkretsen samma

det frånför m.fl. vill inte bestridai dag gäller aktiebolag Jag attsom
anförasoch redovisningsmässiga synpunkter kanföretagsekonomiska

räkenskapsår skall tillåtna hos dessaskäl för brutna ävenatt vara
främstdock ställas starka skatteintressen,företag. Häremot skall av

administrativkontrollteknisk och natur.
anfördesframhåller har de skäl,kommittén självSom närsom

för företagen i sambandbrutna år bort de här aktuellatillrätten togs
10, alltjämt bärkraft ochmed 1990 års skattereform 1989/90: 1prop.
därefter reglernaförstärkts införandetde har även av omgenom

korrekt tillämpningräntefördelning och expansionsmedel. En av
praktiskt omöjlig,dessa mycket komplicerade bestämmelser är taget

sammanfallerbeskattningsåret för näringsverksamheten medinteom
näringsidkaren personligen, nämligen kalenderår.det, gällersom

vid skulle eljest försvårasKontrollen dessa regelsystem taxeringenav
på orimligt sätt.närmastett

nämnda propositionen anförs bl.a. 589 ff, enskildaI den s. att
vid sidan näringsverksamheten normalt harnäringsidkare attav

kapital.redovisa inkomst eller underskott i inkomstslaget Det är
viktigt tillgångar och skulder liksom inkomst- och utgifts-härvid att
fördelas mellan näringsverksamheten och privatekono-korrekträntor

för närings-min. Detta det angeläget redovisningsperiodengör att
verksamheten och privatekonomin överensstämmer.

Skatteregler utgår från kalenderåret räkenskapsår.Vissa utgöratt
antingen underPensionsförsäkringspremier dras exempelvis all-av

egenavgifter/avdrag eller i näringsverksamhet. Uträkningmänna av
särskild kommer vidare försvåras. sjukpenninglöneskatt Omatt

också blir falletuppburits, uppkommer ytterligare problem, vilket
Löneredovisningvid värdering bilförmån och bostadsförmân.av
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kalenderår, vilket underlättas räkenskapsåretm.m. avser om sam-
manfaller med detta.

Skatteförvaltningens administrativa i utsträckningär storsystem
uppbyggda med utgångspunkt i kalenderåret beskattningsårutgöratt
för näringsverksamheten. Den föreslagna ändringen kommer att
försvåra taxerings- och revisionsverksamheten förorsakasamt
administrativt merarbete med därav följande kostnadsökningar. För-

effekterde vill jag tillägga följande.nämntsutom som ovan
Deklarationsgranskningen sker i dag huvudsakligen maskinellt. På

kontrolluppgifter ränteinkomster och ränteutgifter kontrolle-upptagna
helt och hållet maskinellt deklarerade belopp under inkomst-motras

slagen kapital och näringsverksamhet. Detta gäller också för närings-
bidrag skilda slag, sjukpenning och avdragna pensionsförsäk-av
ringspremier. Fastighetsskatten för skattskyldiga fysiska personer
förtrycks deklarationsblanketten kalenderår. Vid brutna år, förper
aktiebolag mfl., kan uppgifterna inte förtryckas. Med dessa exempel
vill jag bara antyda, skatteförvaltningen skulle nödgas fleraatt ta steg
tillbaka vid ärendehanteringen och återgå till manuella gransknings-
rutiner.

beträffarVad redovisnings- och revisionsbyråernas arbetssituation
vill jag endast anmärka, skatteförvaltningen sökt medverka tillatt en
jämnare belastning hos dessa. Sluttidpunkten för lämna in deklara-att
tioner enligt tidsplan har senarelagts till den juni15 under taxerings-
året. Anståndsgivningen har blivit liberalare. Vidare har möjlighet

lämna deklarationsuppgifter på ADB-medium, vilketöppnats att
kommit utnyttjas alltmer frekvent. Detta torde innebära inteatt
oväsentliga lättnader liksom den ökande användningen avanceradeav
ADB-stöd byråernasi verksamhet.

Sammanfattningsvis kan konstateras brutna åratt argumenten mot
från 1990 års skattereform enligt kommitténs bedömning inteegen
endast står kvar har förstärkts tidigare avvisadeävenutan samt

för brutna år, såsom redovisningsbyråernas arbetssituationargument
dessutom inte längre har tyngd. Kommittén har likvälm.m., samma
det befogat luckra kravet på kalenderår räken-ansett att upp som

skapsår, jag inte kan dela.synsättett som

Förlängt räkenskapsår

Bestämmelsen i 12 § tredje stycket BFL räkenskapsåret fårattom
förlängas till månader i samband med omläggning tillarton annan
godkänd balansdag eller vid bokföringsskyldighetens inträde har,
oförändrad i förtssak, till den lagen. Någon analys huröver nya av
regeln i praktiken finnasden bör kvar medanvänts samt, om samma
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generella räckvidd för närvarande, har inte gjorts. En förläng-som
ning kan förutnyttjas vilseleda skattemyndigheterna och uppnåatt
skattefördelar, bl.a. inkomsttaxeringen skjuts år i vissaatt ettupp
fall.

Den danska årsredovisningslagen innehåller bestämmelse 3 §en
räkenskapsåret skall omfatta tolv månader. Dock kanatt ettom

företags första räkenskapsår omfatta kortare eller längre period,en
dock högst månader. För omläggning krävs särskildaarton en senare
skäl. Omläggningsperioden skall då omfatta kortare period tolvänen
månader. Omläggningen skall i och tillfredsställandenotanges vara
motiverad. Begränsningen omläggningsperioden till tolv månaderav
motiveras med omläggningsår föranvänds skjuta tidpunk-att att upp

för framläggande årsredovisningen. skälDetta torde äventen av
kunna åberopas hos oss.

modifieringEn bestämmelsen efter dansk förebild enligt minärav
mening befogad.

9.2.3 Fördelning inkomst mellan makarav

Frågan inkomstuppdelning mellan makar enligt min meningärom
huvudsakligen skattefråga. uppfattningDenna förstärks detatten av

endast i kommunalskattelagen fråganär regleras. Den har be-som
handlats flera skatteutredningar. Senast frågan anställningav om av
make i enskild näringsverksamhet till ingåendetogs upp en mer
behandling i slutbetänkandet SOU 1989:2 1980 års före-var av
tagsskattekommitté. Kommittén ansåg, i likhet med 1972 års skatteut-
redning Ds Fi 1975:10, regler detta slag inte borde införas.att av

förslagJag det här läggs fram inte tillräckligtärattanser som
analyserat, vad de praktiska konsekvenserna för sig före-avser vare

eller skattemyndigheterna. De väljer anställa sintagarna attsom
make måste registreras arbetsgivare. Förslaget skulle tvivelutansom

Ävenleda till merarbete för skatteförvaltningen. för företagarede
skulle välja avlöna maken skulle merarbete uppkomma.att ettsom
skulle bliMan månatligen lämna uppbördsdeklaration,tvungen att

lämna kontrolluppgift lön Kraven på företagarnas bok-om m.m.
föring skulle också öka.

enskildEn näringsidkare skulle exempelvis enligt kommitténs
förslag få tillämpa brutet räkenskapsår i rörelsen och samtidigt föra

del inkomsten i form lön till maken, skall deklareraöver av av som
lönen kalenderårsvis. Det sig självt, sådan möjlighetsäger att en
skapar kontrollproblem och inbjuder till obehöriga förfaranden.

Jag kan inte förslaget skulle leda till onödigtänannat attse mer-
arbete både för företagarna och skatteförvaltningen.
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9.2.4 frånInkomst handelsbolag m.m.

Skattereglerna för handelsbolag och delägare i dessa mycketår
komplicerade. På tid har ifrågasätts, bl.a. från Lagrådets sida,senare

inte för komplexitet redan har uppnåtts, någotgränsen bordeom som
till eftertanke, reglernär övervägs.mana nya

Förslaget medför ytterligare komplikationer. En delägare skulle
kunna redovisa inkomsten från bolaget under två och vissa fall tre
inkomstslag. Beräkningar ingångsvärden skulle bli till-änav mer
krånglade. konsekvenser,De uppkommer för handelsbolagen isom
egenskap arbetsgivare för skatteförvaltningen, ärsamtav nya av

slag vid enskild näringsidkares anställning make.samma som av

11 Redovisning ekonomiska förpliktelser och framtidaav
utgifter

Definitionen begreppet förpliktelse i betänkandet avviker frånav
ÅRL.den innebörd begreppet har enligt kap.4 16 § första stycket I

denna bestämmelse åsyftas såvitt framgår lagens förarbetenav- -
enbart sådana förpliktelser företaget ådragit sig i förhållande tillsom
utomstående intressenter. Däremot inte förpliktelseruppges som
företaget har, så sig själv, i form utgiftersägaatt gentemot t.ex. av
för reparation och underhåll eller för nedläggning verksamhet.av
Enligt kommittén omfattas emellertid begreppet förpliktelse även av
denna förpliktelser. Frågan och på vilket visssätttyp av om en
förpliktelse bör redovisas företagsi bokslut bör dock enligt be-ett
tänkandet inom för god redovisningssed,avgörasytterst ramen

kravetvarvid på rättvisande bild grundläggande betydelse.är av
För närvarande torde det inte förenligt med god redovisnings-vara

sed för framtida reparationer och liknande kostnader.att reservera
kommitténFör förefaller utgångspunkten sådanaattvara reserve-

ringar odiskutabelt teoretiskt riktiga och önskvärda.är De praktiska
problemen med beräkningar påstådda reserveringsbehov behandlasav
inte.

ÅRLBakgrunden till förslaget ändring i EG:s fjärdeär attom
bolagsdirektiv, artikel 20.2, tillåter medlemsländerna användaatt ett
vidgat avsättningsbegrepp i sin interna Att det enbarträtt. ges en
möjlighet och direktivregeln, till skillnad från artikel 20.1, inteatt är
tvingande, torde bero medlemsstaternas olika former kopplingav
mellan redovisning och beskattning.

kommitténNär i detta sammanhang refererar till utländska norm-
givare, bör samtidigt hållas i minnet dessa normgivare vanligtvisatt
har utgå från, den skattemässiga avdragsrätten särskiltatt äratt
reglerad och således inte med automatik följer de redovisnings-
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mässiga reserveringarna.
reserveringar förgodtagitssedan länge inteSkatterättsligt har

specifika SkattereglerNågraoch underhåll.reparationerframtida
framdeles blikommerområdet. Avsättningarnainteföreligger att

i realitetenskatteförvaltningen,kontrollera försvåramycket att som
Många skatteprocesserkontroll härav.enda intressent, görär som en

optimistisk förmodanuttalarKommitténförväntas.kan attomen
godi takt medtorde minskareserveringarför överdrivnarisken att

försiktighetssynsättet. Hit-det domineranderedovisningssed överger
för möjlig-fått stå tillbakaredovisning alltidprinciperna förtills har

avseendetomvändelse i detnågonskattekrediter. Atttillheterna
skatteadministrativtföga realistisktsigskulle ske ettter per-urnu,

spektiv.
medi likhethade varitmening naturligaminenligtDet att man,

omsättningstillgångarvärderingfråga övergjorts ivad avomsom
förslag tillockså lämnatredovisningen, härprincip ivärdetslägsta

skatteunderlaget intakt.bibehållasyftar tillskatteregel, attsomen
områdetavsnitt l1.6.2,självbekräftar för övrigtKommittén att

frikopplade frånSkatteregler,schablonmässigaförsig vällämpar
redovisningen.

be-utvidgningentill följdskatteeffekternamateriellaDe avav
blikan kommabetänkandet,"förpliktelse" enligt attgreppet avse-

krävas kvalificeradesida kommerFrån skatteförvaltningensvärda. att
processföring.utredningar ochresursinsatser för
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MettingerBengt-AllanyttrandeSärskilt expertenav

Inledning

långtgåendeRedovisningskommitténslutbetänkande föreslårsittI
genomföran-i Sverige. Ettredovisningsnorrneringenförändringar av

både i ochredovisningsnorrneringenbetydelse förskulle fåde stor
yttrande diskuterarsärskildafinansiella sektorn. I dettautanför den

två aspekter.förslagenjag ur
nuvarandeFinansinspektionensregeringens ochförstadetFör om

företag börför finansiellaredovisningsområdetföreskriftsrätt på
eller ej.behållas

redovisningsornrådet enligtinsatser inomandradetFör statensom
ändamålsenligt ochblirskisseras i betänkandetmodellden som

organiserade.effektivt
redovis-normgivningsbemyndigandennuvarandefråganI om

hänvisar jag tillgällande grundlagförenliga medningsområdet är
delar densärskilda yttrande. JagSöderquistsBengtexperten upp-

där redovisas.fattning som

finansiellaRedovisningsfrågomas betydelse i densärskilda
sektorn

betydelsehar centralFinansiella sektorn en

harfunktionsfönnåga och stabilitetfinansiella sektornsDen en cen-
effektivsamhällsekonomin. Genomi modernabetydelse dentral en

mark-finansiellastabila och väl fungerandepåallokering av resurser
tilltillgångenvälfärdsekonomin. dennaI ärnader främjas process

godfundamental betydelse. Eninformationekonomiskgod av
risktagan-företagens verksamhet ochfinansiellagenomlysning deav

bedömningar ochför väl avvägdaförutsättningarbättrede skapar
och privat-tillsynsmyndigheterkreditgivare,aktieägare,beslut av

utformade regler förförutsätter välgenomlysninggodEnpersoner.
centraladenoch delårsrapporter,årsredovisningarföretagens ärsom

informationskanalen.

artskildverksamhetFinansiella företagens är

dynamik ochinnehållerföretagens verksamhetfinansiellaDe en
verksamheten iartskild fråni flera avseendenkomplexitet ärsom

intermediärerfinansiella företagens rollbranscher.andra De som
besparingaroch förvaltareförmedlare betalningart.ex. geravav

samhällsekonomin.nyckelroll isamtidigtdem en



yttranden SOU 1996:157Särskilda514

finansielladärför dealla andra länderi ärSverige liksomI nästan
särskild regle-föravseenden föremåli olikaverksamhetföretagens

ochEG-rättenställs inomredovisningbeträffande derasOcksåring.
särskilt höga krav.övriga europeiskanordiska ochvårahos grannar

särskild tillsynrörelseregler ochSärskilda

företagenfinansiellamålsättningar deviktigasamhälletförDet är att
detrovärdighetochstabilitet, effektivitetuppfyller krav samt att

förpliktelser.uppfylla sinaförluster ochmotståkan
redovisningmål företagenssamtliga dessaFör är storexterna av

reduceradtillinte minstinforrnationsgivning bör ledaGodvikt.
ekonomiska förhållanden.och förväntadeaktuellaosäkerhet om

mins-prisrörelserspekulationsdrivnaochspekulationförUtrymmet
tyd-och substansverkliga värdedå företagetskar ettexponeras

stabilitetenosäkerhet ökarminskadomvärlden. Medförligare sätt
marknaderna.finansielladeförutsägbarhetenoch

finansiella företagenför deredovisningsreglerutformadeVäl
redovisning. Deoch jämförbarkorrekt är äveninte barafrämjar en

Effektiviteten i någrafinansiella tillsynen.för denbetydelsestorav
företagenfinansiellaskyddsregler för de ärviktigastesamhälletsav

kapital-Så fallet förredovisning.företagens ärdirekt beroende av
Även förvärdepappersbolag.ochkreditinstitutförtäckningsreglerna

försäkringsföretagenförgällersolvensreglerochplacerings-de som
redovisningstarka. Korrektexternredovisningenmedsambandenär

marknadsmekanismer-förmöjligheternaförbättrar dessutom även att
finansiella tillsynen.den Dettamål och görssamhälletsstödjerna

mark-tillverksamhetsproblem snabbt kommer ävenattt.ex. genom
åtgärder.korrigerande Avfrämjar tidigavilketkännedom,nadens
hela världentillsynsmyndigheterfästeranledningar överdessabl.a.

och de reglerredovisningfinansiella företagensvid deviktallt större
för denna.gällersom

företagenför finansielladeRedovisningsnorrneringen

normgivningPrivat

redovisningsnormeringenkompletterandemodell för denKommitténs
Redovisningsrådetnormgivningväsentligt privatinnebär i allt genom

företagen.finansiellaför deäven
för redovisningsut-värdearbeteRedovisningsrådets är stortav

frågor i sinaolikaFinansinspektionen har iSverige.ivecklingen
rekommendationertillhänvisaallmänna råd kunnatföreskrifter eller

påemellertidnormgivning grundasRedovisningsrådet. Privatfrån
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riskalltiduppkommerDärigenomoch attenacceptans consensus.
försvårigheterskaparuppfattningarochkonflikterande intressen

viktiga redo-defrågor. överlämnakontroversiella Attiregelgivning
idärför bristernorrngivning kanprivattillvisningsreglerna sam-ge

skyddsverk.hällets
privatrisk förklarmening vidareenligt minfinnsDet att enen

finanssektornsprioritettillräckligpraktiken inteinormgivare ger
redovisningsfrågor.

tillsynsmyn-nödvändigtbefunnitsländer har detantalI attett stort
redovisning. Nära-företagensfinansielladedigheterna norrnerar

Finland och Norge.Danmark,exempelliggande är

föreskriftsbemyndigandenuvarandeBehövs

bindandekanredovisningsreglercentrala göraskompletterandeAtt
kanprivatviktig kvalitet. Ettfinansiella företagenför de är organen

Huruvidaredovisningsornrådet.rekommendationer påutfärdaendast
såsommåste följasrekommendationsådaninnebördlagens år att en
enligträttvisande bild blirredovisningssed ellergoduttryck för

Finansinspektionen ochprövningföremål förmodellkommitténs av
för däreftermyndighetsåvälFondbörsStockholms attsom av en -

kontrasterari domstol. Dettatidsutdräktytterligare avgörasmed -
Finansinspek-andra fördelarverkan ochbindandedenmot som

har.föreskriftertionens
utfärdabibehållenharFinansinspektionen rättVikten attatt enav

redovisning under-finansiella företagensföreskrifter för debindande
Kontinuerligtbetydelse.särskildasamhällssektorsdennastryks av

redo-produkter,finansiellautvecklas däri högtoch tempo varsnya
redovisas.och resultatställningpåverkar vilkendirektvisning som

föreskrifterbindandeutfyllande,materielltutfärdaUpphävs rätten att
de rekom-tillämpandefrivilligtberoendesamhälletsiggör ett avav

privattillhandahållaskan kommamendationer att nonn-av ensom
givare.

sittFinansinspektionen kan baseraRedovisningskommittén attanser
ekonomi.företagensavseendesärskildaanalysarbete på rapporter

redovisningochtillsynsrapporteringförEnhetliga principer extern
praktiskt värde ochhar bl.a.emellertid klara fördelar. Dethar ett

enhetligaomvärldföretagför såvälkostnadsmässiga fördelar attsom
tillsynsmyndig-rapportering tillsåväl iredovisningsregler används

också komplice-förhindrartill andra intressenter. Detheten attsom
alternativa regel-enligt tvåbehöverrättsliga bedömningarrade göras

redovisning.rörande ekonomiskverk
föreskriftsrätt begrän-FinansinspektionensförslagKommitténs att
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vidhäftastill endast verkställighetsföreskrifter ävenatt avsesas av
Kommitténs bedömning de regler finns iandra nackdelar. att som

föreskrifter från Finansinspektionen i allt väsentligt skullenuvarande
verkställighetsföreskrifter kan nämligen komma starktutgöra att

ifrågasättas.
Nonngivningsbemyndigandet till Finansinspektionen på redovis-

ningsområdet har lång svensk tradition och antal internationellaetten
borttagande bemyndigandet har fleramotsvarigheter. Ett nackdelarav

fördelar. således mening det före-och endast oklara Det minär att
upphävandet regeringens och Finansinspektionensslagna av nuvaran-

inte bör genomföras.de nonngivningsrätt

för redovisningsfrågomaOrganisationen statensav ansvar

Kommitténs modell

föreslår nonnerings- och uppföljningsmodell iKommittén en som
följande. har myndighethuvudsak innebär Staten detgenom en

för nonneringen.övergripande den kompletterande Privataansvaret
praktiken Redovisningsrådet, utfärdar rekommendationer föriorgan,
företagstyper. Myndigheten rekommendationernasamtliga prövar om

gällande lagstiftning inte dess lämplighet.förenliga medär men
redovisningsregler förUppföljningen tillämpade börs-görsav

Stockholms Fondbörs, för finansiella företag Finans-bolagen av av
och för övriga företag myndigheten. Bedöms tilläm-inspektionen av

får vitesföreläggapad redovisning olaglig myndighetenvara om
då myndighetens beslut i domstol.rättelse. Företaget kan överklaga

fortsättningen endast utfärda verk-Finansinspektionen förutsätts i
ställighetsföreskrifter och råd endast i sektorpecifikaallmänna och

Redovisningsrådet.frågor inte behandlas avsom

laglighetsprövningEndast

Redovisningsnormering föranleder ofta skilda uppfattningar, mellan
producenter och användare redovisning. Därmed uppkommert.ex. av

fördröjsrisk för norrnering självreglering eller fåratt ettgenomen
innehåll. Med risk framstårotillräckligt hänsyn till denna den före-

slagna begränsningen myndighetens roll i normeringsarbetet till attav
rådets rekommendationerendast laglighetsprövning av somavse en

möjligt för det statligaolämplig. Det bör aktivtorganet attvara
kunna och diskutera rådets rekommendationsarbete.pröva

all synnerhet Finansinspektionens nuvarande föreskriftsrätt påI om
området upphävs bör organisationen statensav engagemang noga
övervägas.
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Tre organ

modellen innebär i principkommittén föreslagnaDen att tre organav
fastställt för redovis-eller mindre klartsamtidigt har ett ansvarmer

medförföretag. sådan modellför finansiella Enningsreglerna en
gränsdragningssvårigheter och oklarheter irisk föruppenbar ansvars-

frågan.

Val lämplig myndighetav

Bokföringsnämnden skallRedovisningskommittén föreslår att vara
redovisningsomrâdet.på Ettövergripande statligt parts-organ

framstår intesakkunnigorgan Bokföringsnämndens typsammansatt av
för detannorlunda roll föreslåslämplig innehavare den somavsom

därförhär eller i betänkandet. Det börstatliga övervägasorganet om
Bokföringsnänm-fullföljas inleddesinte den bör närprocess nu som

villöverfördes till Finansinspektionen. Detdens kansli säga närrm-
Därmed skulleöverföras till Finansinspektionen.uppgifter bördens

samordning kommitténenhetlighet ochockså uppnås sådan som
normeringsråtten föröverföra den huvudsakligaåberopat för att

Bokföringsnärrmden.finansiella företag till
finanssektorn besitterförtillsyns- ochSom expertorganstatens

utvecklingenoch insyn iFinansinspektionen särskild kunskap om
tradition meddessutom långfinanssektorn. Inspektionen harinom en

redovisningsomrâdet.nonnbildningorganisation föroch uppbyggd
redovisningenfinns mellanförhållande och det sambandDetta som
föranlederför finansiella företagsärskilda rörelsereglernaoch de att

ii bör överförasredovisningsnormgivningen för finansiella företag
Bokföringsnämnden.till

internationella normeringsstrukturenDen

redovisningsomrâdet hosuppgiftersamla påGenom statensatt
välnormeringsstruktur i SverigeFinansinspektionen etableras somen

framgångsriktstruktur sedan längemed denöverensstämmer som
SEC för börsföre-kraveni USA. Börstillsynsorganetanvänts anger

endastutfärdar emellertid SEC iredovisning. praktikenItagens
utfärdasdessabegränsad omfattning sådana regler själv, ettutan av

FASBZ. detta harsjälvständigt privat Gentemotrelativt organorgan,
betydel-visat sig hastödjande och pådrivande rollSEC storsomen

Securities Commissionand Exchange

2Financial Accounting Standards Board
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se.
redovisningsnormer blir internatio-utvecklingenI den fortsatta av

företagväxande antal svenskaharmonisering allt viktigare. Ettnell
i utländska värde-utomlands och svenska placeringar görsnoteras

angeläget normeringsmodellen välsåledesDet ärär attpapper.
harmonise-medverka i och stödja den internationellatillanpassad att

både enkelbör därmed helst ochNormeringsmodellenringen. vara
flexibel.

framförredovisningsrekommendationer alltInternationellt utfärdas
IASC organisationVärdepapperstillsynens internationellaav

IOSCO särskild överenskommelse med IASChar träffat ettomen
få rekommendationer godkändaarbete för IASC:sattgemensamt som

listings. IOSCO får därmedkvalificerande för s.k. cross-border en-
med IASC. I Sveri-kravställare på och samarbetspartviktig roll som

för börs- och värde-Finansinspektionen bl.a.detär som svararge
Överföringenarbete.och deltar i IOSCO:spapperstillsynen avsom

alltså struktur iFinansinspektionen tillskaparuppgifter tillBFN:s en
och detanvänds i USA i in-väl denSverige motsvarar somsom

ternationella normeringsarbetet.
niodifieringen förenasmodellen börmig här föreslagnaDen avav

för regeringen och Finansinspektionen vidbibehållenmed rätt atten
företagensföreskrifter för de finansiellautfärda bindandebehov

inte framtidasådan normeringsmodell utesluterredovisning. En en
Redovisningsrådet Finansinspektionen, medmellan ochrollfördelning

inspektionenaktiv normgivare ochRedovisningsrådet somsom
värdefulla självreglerande inslagsäkerställare modell medatt enav

fungerar i praktiken.
genomförande modellen kan förutses begränsaframgångsriktEtt av

redovisningsföreskrifter förFinansinspektionensomfattningen av
finansiella företag.

3Intemational Accounting Standards Committee

The Organisation of Securities CommissionsInternational
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SöderquistBengtyttrandeSärskilt expertenav

Inledning

Redovisningskommittén fråganslutbehandlarbetänkandetI om nu-
redovisningsområdetpånormgivningsbemyndiganden ärvarande

bemyndiganden finnsSådanaRegeringsformen RF.medförenliga
årsredovis-lagen 1995:1559främst kap. 5 §intagna i 1 omnumera

ÅRKL och kap. 4 §värdepappersbolag 1i kreditinstitut ochning
ÄRFL.försäkringsföretagårsredovisning i1995:1560lagen om

redovisningsreglerKommittén ärprövar om
föreskrifter enskildasföreskrifter, dvs.privaträttsliga utgör om-

för-ekonomiskapersonliga ochderasställningpersonliga samt om
ellermeddelas lag,§ måsteenligt 8 kap. 2 RFhållanden, genomsom

näringsrättsligasådanaoffentligrättsliga föreskrifter, dvs. utgör-
det allmänna,enskilda ochförhållandet mellanföreskrifter somom

till i första handdelegerasoch §§ RF kan8 kap. 7 11enligt
regeringen.

Redovisningskommitténs slutsatser

gårbetänkandet.flera ställen i DetGrundlagsfrågan behandlas på att
gällerrättsläget vadi avsnitttill kommitténs åsikt 1.7ansluta sig att

helt klartredovisningsområdet inteföreskrifter ärdelegering av
för förtyd-talar RFfinnas lämplighetsskäldet kanoch attatt som

alltförkommitténs uttalandenställen framstårPå andraligas. som
kategoriska.

Finansin-möjligheterexempelvis1.8 DeavsnittI att somanges-
iförsäkringsbolagbanker ochingripaspektionen har motatt sam-

redovisningsfrâgor kanföretagen i näm-med sin tillsynband över
hurintresseoffentligrättsligtmotiverade utifrånoftaligen ett avvara

möjligtdetmedför dock inteutformas. Detta ärredovisningen bör att
till återkallelsefrågor kan ledaföreskriftsmakt idelegeraatt avsom

och §§ RF.".stöd 8 kap. 7 11oktroj e.d. med av
bindandeutfärdabemyndigandeavsnitt EttI 3.2.1 sägs attatt-

3.2.6 RF:svår mening avsnittföreskrifter förutsätter enligt se att
delegeringsregler ändras".

avsnitt det enligtframgått 1.7avsnitt 3.2.3 Som ärI sägs att av-
normgivningsmakt påmed delegeramening inte förenligt RFvår att

hareller myndighet och BFNredovisningsområdet till regeringen
svenska grund-något sådant bemyndigande. Denheller inte erhållit

genomföra direktivenshinder i förlägger därmedlagen vägen att
myndighetsföreskrifter,formtvingande bestämmelser i änannatav
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gäller verkställighetsföreskrifter avsnitt 3.2.6.".vad se även
avsnitt 3.2.6 slås fast ....det i och för sig inte med säkerhetI att-

går fastställa huruvida redovisningsregler offentligrättsliga elleräratt
förprivaträttsliga till sin övervägande skäl talar detnatur attmen

sistnämnda alternativet.
.

Enligt min mening har kommittén inte analyspresenterat en som
tillräckligt för sådana slutsatser.stödger

Klassificering redovisningsregler ellerprivat-av som
offentligrättsliga

Reglernas ändamål

I betänkandet diskuteras olika kriterier för den gränsdrag-närmare
ningen. För det första diskuteras redovisningsreglerna privat-ärom
eller offentligrättsliga med hänsyn till deras syften eller ändamål.

Redovisningskommittén konstaterar i avsnitt 1.7 redovisnings-att
regler har olika syften och ändamål. Vad talar för reglernaattsom

årsbokslut, årsredovisning, koncernredovisning delårsrappor-ochom
privaträttsliga bedöms redovisningsinformationendelsärter attvara,

däri riktar främst till för olikasig enskilda såsom underlag beslut,
dels främst värderings- periodiseringsreglernaoch utgör spärratt en

försköning företagens resultat och ställning motiverademot en av
främst borgenärsskyddet. Kommittén påpekar det visserligenattav
finns finansiellaexempel normgivningsbemyndiganden inom det
området vilka offentligrättsliga också regleraransetts som som- -
information, enskilda motiverat deras skyddsintressegentemot av
skydd för insättare och försäkringstagare. Enligt kommittén innebär
dock detta förhållande enbart redovisningsreglernaatt argumentet att

civilrättsliga med hänsyn till ändamålet försvagas något. Härefterär
konstateras redovisningen, särskilt bokföringlöpande och arkive-att
ring, också har kontrollfunktion aktualiseras förhållan-såväl ien som

ellerde till det allmännas sida vid misstanket.ex. taxeringen vid om
brott i förhållande till enskilda i samband med kredit-t.ex.som
givning och företagsförvärv. Slutsatsen blir reglerna löpandeatt om
bokföring och arkivering både offentligrättsliga och privaträttsligaär
till sin karaktär, förutsättningunder klassificeringen sker medatt
utgångspunkt i bestämmelsernas syften och ändamål.

Enligt min mening det svårt klassificera redovisningsreglerär att
för finansiella företag privaträttsliga med utgångspunkt i desom ens
syften och ändamål kommittén anfört. Redovisningen i finansi-som
ella företag har dessutom, utvecklas i sammanhang,annatsom en
viktig förroll tillgodose krav på stabilitet, effektivitet ochatt tro-
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marknadernapå de finansiella Redovisningen har ocksåvärdighet
rörelsereglerna för finansiellastarkt samband med de särskildaett

och placeringsreglerföretag kapitaltäckningsreglert.ex. ärsamt av
bakgrundbetydelse för tillsynen avseende dessa företag. Mot denna

klassificerajag det omöjligt redovisnings-är närmastatt attanser
offentligrätts-för finansiella företag privaträttsliga ellerreglerna som

med hänsyn till deras syften eller ändamål. Det har också inomliga
doktrinen hävdats det ogenomförbart klassificera s.k blanda-äratt att

regler privaträttsliga eller offentligrättsliga utifrân reglernasde som
ändamålsyften och

åberopasreglerna kanNär

avsnitt diskuterar kommittén, andra kriterium,I 1.7 ett omsom
privaträttsliga eller offentligrättsliga medredovisningsregler är ut-

sammanhang åberopas reglerna kangångspunkt i vilket de kan om
enskilda och det all-åberopas i tvister mellan enskilda eller mellan

männa.
anför visserligen inteInledningsvis kommittén se 5 det ärnot att

invändningsfritt klassificera olika rättsregler utifrån dehelt att sam-
tvist införi vilka de kan åberopas, eftersom imanhang parterna en

omständigheter dedomstol i själva verket har åberopa deatt som
Kommittén konstaterargrundar sin talan på rättsfakta och motfakta.

redovisningsregler, särskilt värderings- och periodiserings-ändå att
förhållan-regler, kan åberopas såväl tvister vilka privatai rentavser

mellan och enskilda. Bestämmelsernaden i tvister staten omsom
årsredovisning koncernredovisning och delårsrappor-årsbokslut, och

framstår, enligt kommittén, främst privaträttsliga.ter som
anför kommittén för-för sistnämnda slutsats detstödSom även

verkställande direktör bryterstyrelse ellerhållandet motatt somen
skadeståndskyldighetådra sigårsredovisningslagarna kande nya

bestämmelser i 15 kap. 1 §enligtenskild aktieägaregentemot en
bankrörelselagen§kap. 15aktiebolagslagen 1975:1385,

1982:713.försäkringsrörelselagen1987:617 eller 16 kap. §1
aktualiseras ikommaredovisningsregler kanVidare påpekas attatt

för prövning. Detföremålblirutdelningsbeslutsamband med att ett
också kanårsredovisningochårsbokslutamnärks regler bl.a.att om
enskilda,ochallmännadetåberopas och tillämpas i tvister mellan

slåsSlutligensammanhang.i skatterättsliga eller straffrättsligat.ex.

Se Mettinger.det särskilda yttrandet Bengt-Allanexpertenav
28e Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten, 1989, 183.s.
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dock fast frångående kravet lagformpå bör förutsättaatt ett attav en
viss bestämmelse reglerar förhållandetprimärt mellan enskilda och
det allmänna. sistnämndaDet enligt kommittén möjligen falletär
med del reglerna löpande bokföring och arkiveringen av om av

Ävenräkenskapsmaterial. dessa ämnesområden dock ha tydligaanses
privaträttsliga inslag. Med hänsyn till denna blandade karaktär bör

fallade enligt kommittén inom riksdagens obligatoriska lagom-anses
råde.

samband med konstaterandetI bestämmelserna i de års-att nya
redovisningslagarna skadeståndssanktionerade invänder kommitténär

framförts i särskild promemoria Bomot ett resonemang som en av
Malmqvist, Nonngivningsbemyndiganden på ñnansmarknadsområdet.
Resonemanget i promemorian går i korthet på Finansinspektio-ut att

föreskrifter inte privaträttsliga, eftersom inte föreskrifternaärnens
sådana kan åberopas enskild aktieägare styrelsen ochmotsom av en

verkställande direktören. Kommittén för sin del det tvärt-attmenar
måste förhålla sig så domstol skall skade-prövaattom en som en

ståndsrättslig tvist har lägga inte bara lagens bestämmelsetvärtom att
grund för sitt avgörande sådana föreskrifterävenutansom som

utfärdats med stöd lagen.av
Enligt min mening har kommittén inte tillräckligt beaktat de be-

rättigade invändningar kan klassificering före-motsom resas en av
skrifter privaträttsliga eller offentligrättsliga med utgångspunkt isom
vilka sammanhang regler kan åberopas. Kommittén har intesom
heller gjort några egentliga jämförelser regleringarmed finnssom
andra områden. Här ligger det till hands jämföra med denärmast att
bestämmelser och nonngivningsbemyndiganden finns på detsom
finansiella området. finnsDet dock sannolikt mängd regelsys-storen

med normgivningsdelegation på andra områden, såvitttem t.ex.
produkters utformning, brandskydd, och miljö, därtransporteravser

myndigheters föreskrifter de facto rättsförhållanden mellannormerar
enskilda och kan komma tillämpas eller beröras domstol iatt av en

avtalstvist eller skadeståndstvist mellan enskilda. kan i så fallDeten
ifrågasättas det inte eller mindre ogörligt klassificeraär attom mer
redovisningsregler och andra regler för näringsverksamhet privat-som
eller offentligrättsliga med utgångspunkt i vilket sammanhang de kan

åberopas.
fallI innan sistnämnda frågeställningar analyserats utförligarevart

det, enligt min mening, alltför kategorisktär slå fast lagformenatt att
fåbör frångås endast viss bestämmelse primärt reglerarom en

förhållandet mellan enskilda och det allmänna". förstaFör det detär
naturligt s.k. blandade näringsrättsliga regler inte bara regleraratt
endast förhållanden" mellan enskilda och det allmänna. För det
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andra ligger det så i sakenssäga offentligrättsligävenatt natur att en
regel, det allmänna uppställt för enskildas skydd, kan kommasom att
tillämpas rättsvårdande till fördel förett enskild. Attav organ en en
regel har "blandad karaktär" kan under alla förhållanden inteen
tillämpas avgörande kriterium för huruvida den skallettsom anses
falla inom det obligatoriska lagområdet. Enligt min mening måste
gränsdragningen i dessa sammanhang ske sätt,ett nyanseratmer
bl.a. med hänsyn till konstitutionell praxis.

Jag har också svårt dela de bedömningar kommittén iatt görsom
avsnitt 1.8 i anslutning till promemorian Bo Malmqvist. Dessaav
frågor borde ha utvecklats vidare bl.a. med hänsyn till iatt man
tvister åberopar omständigheter till förstöd sin talan och inte regler-

sådana och skadeståndsansvaret överträdelserattna som avser av
lagens bestämmelser och inte överträdelser Finansinspektionensav
föreskrifter. Vad kommittén anfört i denna del sarnrnanfattnings-ger
vis inte heller tillräckligt stöd för kommitténs kategoriskamera
uttalanden i grundlagsfrågan.

Enskildas personliga ställning

Redovisningskommittén berör, tredje kriterium, frågansom en om
redovisningsregler privaträttsligaär med hänsyn till de kanatt anses
angå enskildas personliga ställning.

Kommittén konstaterar i avsnitt 1.8 Finansinspektionens möjlig-att
het ingripa banker och försäkringsbolag i sin tillsynatt ofta kanmot
motiveras utifrån offentligrättsligt intresse hur redovisningenett av
bör utformas. Härefter slås fast det dock inte möjligtär medatt att
stöd 8 kap. 7 och ll RF delegera föreskriftsmakt i frågorav som
kan leda till återkallelse oktroj e.d. Slutsatsen föregås hän-av av en
visning till avsnitt där1.5 redogörelse lämnas för vissa uttalandenen

konstitutionsutskottet och lagrådet i två äldre lagstiftningsärenden,av
fondkommissionslagendels 1979:748 och dels lagen 198022 om

finansbolag.
Som kommittén konstaterar i avsnitt har1.5 lagrådet och riksdagen

i lagstiftningsärenden för finansiella företag godtagit bemyndi-senare
ganden de slag diskuterades vid tillkomsten fondkommis-av som av
sionslagen och lagen finansbolag. Det saknas därför stödom numera
för slutsats det inte möjligt delegeraär föreskriftsmaktatt ien att
frågor kan leda till återkallelse oktroj e.d.som av

Betydelsen vid beskattningen

Redovisningskommittén pekar i avsnitt 1.8 omständigheten annan
tala delegation normgivningsmakt på redovis-motsom anges en av
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föreskrifter skattskallEnligt 8 kap. 3 § RFningsområdet. ut-om
skattelagstift-huvudprincipen inomEftersomriksdagen.färdas av

skall skenäringsverksamhetinkomstberäkningenningen är att avav
ÅRKL:sbokföring får ochskattskyldigesdengrundval av

ÅRFL:s omedelbar betydelse vidperiodiseringsreglervärderings- och
föreskrifter med stödgäller sådanabeskattningen. Detsamma som av

Finansinspektionen.utfärdasbemyndiganden i respektive lag av
utfärdas i formdärmed indirektför skatteuttaget kanBindande regler

Kommitténkonstitutionell lag.föreskrift med lägre änstatusav
sådan ordningolämpliga idetmed konstateraavslutar attatt en
470.1991/922113lagrådetpåpekats setidigare s.prop.av

för värderingen ochredovisningsreglermening kanEnligt min
skatt" i RF:still föreskrifterhänförasperiodiseringen inte me-om

därmed inte någotuppställeri 8 kap. 3 § RFBestämmelsenning.
i sådana frågor.norrngivningsmaktdelegeragenerellt förbud mot att

olämplig med hänsyn tilländådelegationFrågan blir då ärom en
fråga börbeskattning. I dennaredovisning ochsambandet mellan

redovisningsregler,avseenden fårbeaktas. mångaflera aspekter I
tilläggsupplysningar och kon-uppställningsforrner,reglert.ex. om

för beskattningen. Inågon betydelseinte allscernredovisningen,
redovis-redovisningslag ochbetydelsenavseenden berorandra av

utforma-från tid tillskattereglernaningsföreskrifter hur ärannan
redovisningsföreskrifter får ibetydelsesjälvständigde. Vilken som

heltäckandehursamband råder beror dessutomfråga där etten
Ifrågavarande samband kan iredovisningsreglerlagens är. vartsom

delegationgenerell omständighetåberopasfall inte mot en avensom
Lämplighetenredovisningsområdet.norrngivningsmakt av en

från fall till fall.istället behöva bedömasdelegation kan

Övrigt

Bengt-Allanijag mig till slutsatsernaövrigt ansluterI experten
Mettingers yttrande.
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Kommittédirektiv

L

Dir. 1991:71

Översyn redovisningslagstiftningenav

Dir. 1991 :71

1991-08-22regeringssammanträdevidBeslut

Åsbrink.samråd med statsrådetanför efterStatsrådet Göransson

Mitt förslag

redovisnings-för allmäntillkallaskommitté göra översynEn att aven
huvuduppgift för kommittén bör övervägalagstiftningen. En attvara

påkallade föråtgärderlagändringar och andra ärvilka att anpassasom
redovisnings-utveckling påtill den snabbalagstiftningen ägtsom rum

inteinternationellt. bör däremotsåväl i Sverige Detområdet varasom
har direktlagändringarsådanauppgift föreslåkommitténs ettatt som

för närvarandeEES-avtalförhandlingarsamband med de ett somom
pagar.

följande frågor.bl.a.Kommittén bör vidare ta upp

Finns detredovisningslagstiftningen tillgodoseVilka syften skall
redovisningsambandet mellanexempelvis anledning omprövaatt

och beskattning

Är redovisningslagstiftningen i.delsuppdelningenden nuvarande av
associationsrättsliga lagarbokföringslag, dels olikagenerellen

formell struktur övervägasbörändamålsenlig eller en annan

ramverklagstiftningen ha karaktärvilken utsträckning börI ettav
normgivning slagfylls annatut avsom av



Bilaga526 SOU 1996: 157

Vilka principer bör gälla för sådan kompletterande normgivning som
sker rekommendationer olika på redovis-expertorgangenom av
ningsornrådet

sanktionsmöjligheter finnas från bindandeVilka bör vid avvikelse
regler och andra på redovisningsområdetnormer

Bakgrund

Bokföringslagen 1976:125 den författningen redovis-centrala påär
fungerar generell redovisningslag ochningsområdet. Den upptarsom

fördärför grundläggande regelsystem med undantag jord-ett som,
fall, för företag. Enligtbruksrörelse i vissa alla 1 §är gemensamt

således bl.a. alla aktiebolag, handelsbolag och eko-bokföringslagen är
bokföringsskyldiga. Bokföringsplikten skall fullgörasnomiska föreningar

löpande bokföring 4-10 §§ för varje räkenskapsår avslutassomgenom
Årsbokslutetårsbokslut §§. skall bestå resultaträk-med 11-21ett av

ning balansräkning. Resultaträkningen skall i sammandrag redovisaoch
samtliga intäkter och kostnader i rörelsen under räkenskapsåret samt
lämna med hänsyn till rörelsens förhållanden tillfredsställande redo-en
visning för hur räkenskapsårets resultat har uppkommit. Balansräk-
ningen skall i sammandrag redovisa rörelsens samtliga tillgångar och
skulder kapital i rörelsen vid räkenskapsårets den s.k.utgång,samt eget
balansdagen. resultaträkningen och balansräkningen skall dessutomI
lämnas uppgifter och upplysningar vissa angivnanärmare omstän-om
digheter betydelse för bedöma rörelsens resultat och ställning.attav

bokföringslagen officiel-Med årsbokslut i bokföringsskyldigsavses en
inte offentliga redovisning. fråga företagens skyldighetI attmen om

offentlig redovisning årsredovisning finns bestämmelser i aktie-avge
bolagslagen 1975:1385, lagen föreningar1987:667 ekonomiskaom
och lagen 1980:1103 årsredovisning i vissa företag.om m.m.

Enligt bestämmelser i kap. aktiebolagslagen består aktiebolags11 ett
årsredovisning resultaträkning, balansräkning förvaltnings-ochav
berättelse. Resultaträkningen skall belysa vinsthur rörelseresultatet -
eller förlust har uppkommit. bolagetsBalansräkningen skall ange-
ställning vid räkenskapsårets förvaltningsberättelsenutgång. I skall
lämnas uppgifter vissa förhållanden inte framgår resultat-om avsom
eller balansräkningen. Sådana bolag skyldiga ha auktoriseradär attsom
revisor skall till förvaltningsberättelsen foga s.k. finansieringsanalys,en

finansieringbolagets och kapitalinvesteringar under räken-som anger
skapsåret. Sådana bolag skall också delårsrapport. Vidare före-avge
skrivs moderbolag i koncern skall koncernredovisning beståen-att avge
de koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.av

Aktiebolagslagens regler inte fullständigaårsredovisning innehållerom
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fylls i ställetaktiebolags offentliga redovisning. Debestämmelser utom
bokföringslagen gällerdetaljerade bestämmelserna ide sommeraav

motsvarande förhåller detför den offentliga redovisningen. På sättäven
årsredovisning ibeträffande övriga företagsformer. Reglerna 11sig om

i lagenoch motsvarande bestämmelsernakap. aktiebolagslagen de om
i vissaföreningar i lagen årsredovisningekonomiska och m.m.om

bokföringslagensfungera komplement tillföretag kan därför sägas som
bestämmelser årsbokslut.om

Även detaljbestämrnelserbokföringslagen innehåller åtskilliga omom
i betydandebokföringen och årsbokslutet har denbåde den löpande

avseenden hänvisar lagenkaraktär ramlag. väsentligautsträckning Iav
Bl.a. föreskrivs i 2 §sålunda till begreppet god redovisningssed. att

medskall fullgörasbokföringsskyldigheten på överensstämmersätt som
redovisningssed skallredovisningssed. Vid fastställande godgod av

förekommandeförarbeten hänsyn till faktisktenligt lagens stor tas en
bokföringsskyldiga prop.kvalitativt representativ kretspraxis hos en

1975:104, 148.s.
frågabesked itillgodose behovet auktoritativasyfte bl.a.I att omav

1976.bokföringsnänmdcn årgod redovisningssed inrättadesvad ärsom
framhölls i det sammanhanget1975: 104, 148förarbetena prop.I atts.

verksammapraktiskt teoretisktuttalanden den ochde görssom av
för inne-betydelseredovisningsomrâdet givetvis harexpertisen på stor

dennaexempel pågod redovisningssed. Sombörden begreppetav
administrerade Nä-Sveriges Industriförbundnämndes denexpertis av

Revisorer FARAuktoriseradeBörskommitté och Föreningenringslivets
för detföreträdareemellertid angeläget ocksåFAR. ansågsDet att

be-tillfälle påverkabokföringsnänmden skulle fåallmänna attgenom
förutsattesNämndenredovisningssed.vad goddömningen ärav som

redovisningssedgodfrågorfå inflytande hurkomma att stortett om
nämndenuppgift förskall bedömas i olika situationer. En angavsannan
redovisningsom-utvecklingen påständigabakgrund denatt motvara av

godutforma vadhärtill ärpraxis med hänsynrådet och somanpassa
redovisningssed.

instruktionsinenligtstatlig myndighet,Bokföringsnänmden är somen
före-redovisningssed igoduppgift främja utvecklingentillhar att av

allmännautarbetaredovisningbokföring och offentliga samt atttagens
iFAR ochharredan ävenansvarsområde. Som nämntsinom sittråd

rekommendationerutfärdatBörskommittéNäringslivetsutsträckningviss
redovisningsomrâdet.på

År ochFARbokföringsnärnndenbildade1989 samtstaten genom --
uppgifttillskall haIndustriförbundSveriges gemensamtett somorgan

s.k.för vissagälla större,börutveckla de redovisningsnormeratt som
stiftelse,därvidbildadeföretag. initiativtagarnapublika De varstre en

redovisningsrådet. Isin särskiltstyrelse i har expertorgan,tur utsett ett
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har påbörjat sin verksamhet har såväloch med redovisningsrâdetatt
utfärda rekommenda-Näringslivets Börskommitté upphörtFAR attsom

bokföringsnänmden kunnaredovisningsområdet. Också avsågstioner på
avseende frågormed utfärda rekommendationerprincip upphörai att

inskränkning ide publika företagen. Någondirekt sikte påtarsom
redovisningsområdetbokföringsnånmdens auktoritet normbildare påsom

bil. LU36.varit avsedd 1988/89: 150,har däremot inte se prop.

redovisningslagstiftningenEn allmän översyn av

bokföringslagen korn till lagstiftning år 1976gällandeDen genomnu
omfattandeunder därefter inte genomgått någraoch har åren mera

dynamisk utveckling påSamtidigt har snabb ochändringar. ägt rumen
före-har drivits fram såvälredovisningsområdet. Denna utveckling av

ålagts eller åtagit sigsjälva revisorskåren och detagen somsom organ
redovisnings-omfattande allmän debattnormbildande roll. En omen

också konstateras företagens års-frågor har förekommit. Det kan att
annorlunda och får del uppmärk-redovisningar i dag störreut av enser

inne-fallet för sedan. Utvecklingen harsamhet vad 15 årän som var
i fleragod redovisningssed i bokföringslagenburit begreppetatt av-

till. ocksåförändrats sedan bokföringslagen kom Detseenden har är
medför praxis i vissa fall inte heltmycket talar överensstämmerattsom

bokföringslagens regler.
intenormgivningen redovisningsområdet kansvenska påDen ses

internationellaberoende denfrån omvärldenfristående ärutan ut-av
avviker alltförredovisningslagstiftningenOm den svenskavecklingen.

får detgäller i andra jämförbara länder,mycket från vad genom-som
konkurrenskraft och på utländskade svenska företagensslag både på

har riks-i land. Mot bakgrund häravföretags vilja investera vårtatt
beträffande bokföringslagenssärskilt avseende, nämligendagen i ett

förklarat sig frånavskrivning goodwill, utgåbestämmelser attavom
erforderliga initiativ förbefinns motiveratredovisningsrådet så tarom

bokföringslagen till stånd bet. 1989/90:LUl8.få ändringatt aven
koncernredovisning,med bestämmelsernaharFrågan göra ettatt om

knapphändigasvenska redovisningsreglema och be-område där de är
internationell samordning särskilthovet är stort.enav

International Accountingbl.a. den världsomfattandeFlera organ,
samordningCommittee ISAC, verkar för internationell påStandards

områderedovisningsområdet. EG har bolagsrättens utarbetatsInom på
redovisningsnormgiv-regelverk med viktiga inslagomfattandeett av
årsredovisningfjärde bolagsrättsdirektiv med reglerning. Ett antogsom

sjunde bolagsrättsdirektiv med regler koncemredovis-1978. Ettår om
förhandlingar pågår EES-avtalning år 1983. De ettantogs som nu om
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direktiv.bl.a. dessautgångspunkt iförs meddeltarSverigei vilkaoch
sådantföljddirektnödvändigtblisannolikt ettskulleDet att avsom en

redovisningslagstiftningen.svenskai denändringarvissaavtal göra
aktiebolagskommittén Jukommitté,särskildlagändringar harDessa en

aktiebolags-till. Oavsettförslagutarbetauppgiftfått i1990:08, att
innebäratordeavseende närmasti dettaarbete,kommitténs ensom

behovfinns detområdet,EG-rätten attminimianpassning till ett av
vad denfråganbrett överochreglernamodernisera ettatt ta omgrepp
redovis-vårfrågaföranleda iinternationaliseringen börökade egenom
rörandebedrivs arbeteoch FNOECDinomOckså ettningslagstiftning.

in-riktlinjer förvissafastlagthar bl.a.OECDredovisningsnonner.
bedömningmin ärEnligtinformationsgivning.ternationella företags en

såvälutvecklingeninternationellatill denlagstiftningvåranpassning av
ofrånkomlig.på siktutanför EGinom som

uppmärksam-harredovisningslagstiftningenBehovet översyn avav en
Dnrjustitiedepartementettillskrivelseibokföringsnämndenmats enav

utredningbokföringsnämndenföreslårskrivelsen attI90-2074. en
redovisnings-allmängenomföra översynuppgiftmedtillsätts avatt en

ställningutredning bl.a.sådanbörEnligt nämnden talagstiftningen. en
tillgodose ochskallredovisning främstföretagenssyftenvilkatill som

Nämndenstruktur.formellalagstiftningensiförändringarbehovet av
anpassningförslagframbör läggautredningenockså avomattanser

föreslårVidareEG.gäller inomtill vadlagstiftningensvenskaden som
precise-i syftebokföringslageniändringarvissa attbokföringsnämnden

redovisningsområdet.ställning pånormgivande organsra
antalremissbehandlats. Ettskrivelse harBokföringsnämndens stort re-

allmänbehövs översyndetuppfattningenbiträdermissinstanser avatt en
blandatfåttövrigt hariförslagNämndensredovisningslagstiftningen. ett

remissinstanserna.mottagande av
redovisnings-ochbokföringslagenpåpekat harharredanjagSom

oför-ivaritlagstiftningenassociationsrättsliga settstortdenreglerna i
interna-landetsåväl inomSamtidigt harår.under mångaändrade som
redovis-påutvecklingbetydande ägti saksnabb ochtionellt rumen

allmänförtidendärför ärningsområdet. Jag att enmogennuanser
Finland och Norgeredovisningslagstiftningen. Isvenskadenöversyn av

redovisningslagstift-medarbetenövrigt redan översynfördetpågår av
ningen.

i majredovisningsrådetocksåsammanhang nämnadettavill i attJag
koncernredo-rekommendationtillutkasttagit framhar1991 ett om

91-1389dnrjustitiedepartementettillsärskild skrivelsevisning. I en
för-hänseendenolikairekommendationenför hurredogjortrådethar

punkterfleraredovisningslagstiftning. Påsvenskatill dagenshåller sig
rekommendationen stämmerföreslagnadenifrågasättasdetkan om

i frågagällerområdet. Detta ävenpålagreglermed gällande omöverens
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så grundläggande tankegång i lagstiftningen koncernredovis-atten som
ningen i princip skall sammandragutgöra de enskilda koncern-ett av
bolagens redovisningshandlingar. Vad har anförts i redovisnings-som
rådets skrivelse bekräftar vad jag redan har framhållit beträffande ut-
redningsbehovet.

bakgrundMot vad jag har anfört förordar jag kommittéattav nu en
tillkallas för göra översyn redovisningslagstiftningen. Enatt en av
huvuduppgift för kommittén bör lagstiftningen till denattvara anpassa
utveckling har på området iägt Sverige och i omvärlden.som rum
Kommittén bör dock inte ha till uppgift föreslå de lagändringaratt som
har direkt samband med pågående förhandlingar EES-avtal.ettnu om
Enligt min mening detär ändamålsenligt denna uppgift,attmera som
måste utföras skyndsamt och kräver särskild aktiebolagsrättsligsom
kompetens, får slutföras aktiebolagskommittén. frånBortsett dennaav
inskränkning bör kommittén ha frihet föreslå sådana lagändring-stor att

och andra åtgärder behövs för få för framtiden väl funge-attar som en
rande redovisningslagstiftning. Några allmänna riktlinjer för utrednings-
arbetet jag därutöver inte påkallade. I det följande kommer jaganser
dock peka på några punkter jag kommittén särskilt böratt attsom anser
uppmärksamma. För få ytterligare underlag för sitt arbete bör kom-att
mittén vidare tillgodogöra sig de synpunkter framförts i bokförings-som
nämndens nyssnämnda skrivelse och de remissyttranden avgivitssom
däröver. Därjämte bör kommittén del den tidigare nämnda skrivel-ta av

från redovisningsrådet följaoch resultatet det arbetesen upp av som
inompågår rådet med utarbetandet rekommendation koncern-av en om

redovisning.

Närmare utredningsuppdragetom

Som jag har anfört bör det huvuduppgift för kommitténnyss vara en
söka modernisera och redovisningslagstiftningatt till denanpassa en

utveckling har såvälägt här i landet internationellt. Enligtsom rum som
min mening det naturligtär kommittén därvid ställning till fleraatt tar
grundläggande frågor, däribland följande. Vilka olika syften skall före-

redovisning tillgodose Vilka värderingsprincipertagens skall gälla
Skall affärshändelser redovisas med hänsyn till ekonomisk effekt eller
till formell uppläggning substance form Hur bör de särskildaover
problem lösas hör med bokföringens datoriseringsom samman

En viktig fråga jag vill kommentera särskilt denärannan som som
gäller sambandet mellan redovisning och beskattning. I Sverige har
företagens årsredovisningar traditionellt tjänat underlag också försom
beskattningen, tvivel har åtskilliga fördelar, inteett system utansom
minst för det antalet mindre företag. I flera andra länder,stora t.ex.
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tillämpas emellertid iStorbritannien och Förenta Staterna,Danmark,
företagensgrund förvärderingsreglerfall särskildavissa m.m. som

infördes denföretagsbeskattning 1reformeradebeskattning. denI som
beskattning bevarats.redovisning och Ikopplingen mellan1990 harjuli

anförde statsrådetför reformenligger till grundpropositionden som
Åsbrink tidalltmer underuppmärksammatsfrågan har attatt senare men

ifrågavarandedetingående underkunnat behandlasinte hadeden mera
anledning i belysningdärför finnaskundelagstiftningsarbetet. Det att av

1989/90: 10 517.frågan prop. 1det tasystemet s.senare uppnya
kommittén analyseraanfört börmed vad jag har närmareenlighetI nu

beskattning läggaredovisning ochsambandet mellanfrågan samtom
föranleder.förslag analysenfram de som

avvikan-intefinns i bokföringslagen gällerbestämmelserDe omsom
lag. Sådanai eller med stödhar meddelatsde bestämmelser annanav

1982:713 ochförsäkringsrörelselagenbestämmelser finns iavvikande
bankrörelselagen1982:790, iförsäkringsrörelseförordningen

i flera andra1987:647bankrörelseförordningen1987:617 och samt
finansinspektionen, iinnebär bl.a.Bestämmelsernaförfattningar. att

meddela föreskrifterbokföringsnämnden, fårsamråd medvissa fall efter
och redovisningbankinstitut bokföringförsäkringsföretag ochför om

i bokföringslagen.bestämmelsernaeller kompletterarövertarsom
enligt instruk-vad gällervidare i likhet medInspektionen kan som-
allmänna råd iområde utarbetabokföringsnämnden på sitttionen för -

har bildatsredovisningsfrågor. Finansinspektionen en samman-genom
bankinspektionen. Finans-försäkringsinspektionen ochslagning av

kanslifunk-bokföringsnämndenstillhandahållaskallinspektionen även
1990/91:177, NU44.tion prop.

bokförings-fråganfinns skälmin mening detEnligt överatt omse
närvarande, såförtillämpningsområdekan vidare änlagen attettges

därvid iKommittén börminskar.särregleringar områdetantalet på
framtiden ha redo-imotiveratförsta hand det ävenäröverväga attom

avviker från vadförsäkringsföretagbanker ochvisningsregler för som
kommitténsammanhanget börför företag i allmänhet. I detgällersom

dess förslag kankonsekvenseröversiktligt belysa vilkaockså som
offentliga sektorn.inom denfå för redovisningenkomma att

finns, jag tidiga-från bokföringslagenBestämmelser avviker somsom
Kommitténjordbruksbokföringslagen 1979: 141.berört, också iharre

särskild bok-alltjämt finns behovi vad mån detbör överväga enav
jordbruksrörelse.föringslag för vissa fall av

ramlagstift-i betydande utsträckning karaktärBokföringslagen har av
god redovis-väsentliga avseenden till begreppethänvisar ining. Lagen

redovisningslagstift-ställas i vad månningssed. fråga kanEn ärsom
fyllskaraktär ramverkframgent bör haningen även utett avsomav
fortlöpan-teoretiskt tänkbartnaturligtvisnormgivning. Det är attannan
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de lagfästa de principer utvecklar sig i praxis eller isom som man
övrigt bör gälla vid varje särskilt tillfälle. den svenska debattenIanser
har emellertid hävdats redan den lagstiftning vitvärtom haratt som nu
innehåller alltför många detaljregler och därigenom tillämpa.svårär att
Kommittén bör finnsdet skäl minska ellernärmare överväga ökaattom
inslaget detaljregler i redovisningslagstiftningen i förhållande tillav
rekommendationer särskilda eller kompletterandeav organ annan norm-
givning på området. I det sammanhanget bör också deövervägas om
regler bokföringslageni hänvisar till begreppet god redovisningssedsom

fått utformninghar lämplig med hänsyn till utvecklingen praxis påen av
redovisningsområdet.

Redovisningslagstiftningen i vårt land uppdelad på delsär generellen
bokföringslag, dels särskilda redovisningsbestämmelser i aktiebolags-
lagen och associationsrättslig lagstiftning. Vid internationellannan en
anpassning vår redovisningslagstiftning enligtdet min mening inteärav
givet denna formella struktur i lagstiftningen bör behållas. Fråganatt
har berörts i bokföringsnämndenspå uppdrag harrapport ut-en som
arbetats professor Gösta Kedner Svensk anpassning till EG:sav normer
för årsredovisning, oktober 1989. Enligt min mening det naturligtär att

frågadenna förutsättningslöst i detta sammanhang. Kommitténövervägs
denna fråga,bör i liksom i övrigt då det erfordras, informeradhålla sig

det arbete bedrivs i aktiebolagskommittén.om som
Jag har i det föregående berört tillkomsten 1989år redovisnings-av

förrådet. Ett väsentligt motiv bilda redovisningsrådet deatt storavar
fördelar det innebär ha auktoritativt medatt ett gemensamtsom organ
förankring hos de intressenter på redovisningsområdet har särskildsom
kompetens och särskilt intresse för redovisningen i publika företag se

1988/892150, bilaga LU36. Inte minst ansågs detprop. vara en
fördel sådant bättre kan till de knappaatt ett taman genom organ vara

står till buds området.påexpertresurser som
sambandI med redovisningsrådet bildades gjordes vissa uttalandenatt

avseende redovisningsrådets och bokföringsnämndens framtida verksam-
het. har visat sigDet det ändå oklart hur normgivning från privataäratt
rättssubjekt kan samordnas med offentligrättslig normgivning.

fråganJag hur normbildningen på redovisningsområdetattanser om
skall gå till och vilken kompetensfördelning bör råda mellan desom
olika normgivande sådan vikt saken redan bör bliär attorganen av nu
föremål för granskning. Kommittén bör därför förutsätt-närmareen
ningslöst analysera frågan och lämna förslag till lösning.en

För skapa ökad klarhet i fråga de villkor bör gälla föratt om som
normbildningen på redovisningsområdet bör kommittén vidare ta upp
spörsmålet vilken rättslig tillkommabör de förstatusom som normer
redovisningen utfärdas vid sidan lagstiftningen, dvs. i vad månsom av
normgivningen karaktärskall ha bindande föreskrifter eller enbartav av
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vilkenbl.a.sammanhanget övervägai detKommittén börråd.allmänna
medanmyndighetstatligbokföringsnämnden ärharbetydelse det att en

offentligråttsligtinte någotredovisningsrådet ärnybildadedet organ.
frågansärskilt bör ärövervägakommitténspörsmålYtterligare ett som

avvikelsevidtillgripasbör kunnapåföljderolika slagvilka somavom
tillförhållandehar iSverigeandraochbindande reglerfrån normer.

redovisningsreglernaskontrolloffentligländerandramånga avsvagen
från dessaavvikelsevidsanktionerlagstiftningenochefterlevnad, om

i brotts-straffstadgandenhållnaallmänttill vissainskränker sigregler
påföljdssystemetmening börminEnligtskattebrottslagen.ochbalken

jämförbaraandraifall inte änvarje ärdet isåutformat att svagarevara
densigbegagnakommitténböruppdragetdeldennaIländer. avav

länderiredovisningspraxis någraochnormgivningundersökning av
Rundfelt.Rolfutarbetats docent1991:1RapportBFNs avsom
förvaltningsären-frånbefria regeringenmedled i arbetetSom attett

till-påkravEuropakonventionenstilllagstiftningvården och anpassa
bör2 551990/91:100 bil.jfrdomstolsprövningtillgång s.prop.

i dis-instansordningennuvarandedenocksåkommittén överväga om
tänkerJagändras.behöverredovisningslagstiftningenenligtpensärenden

22stycketsjättefjärdeoch§ andraenligt 12 samtärendenbl.a. pådå --
börsammanhangetI detbokföringslagen.fjärde stycketochtredje§

Revisorssam-Svenskaochtill FARställningkommittén även ta en av
ändras påkunnaskullräkenskapsåretframställninggjordfundet attom

91-1750.särskild dispens Dnrvisst sätt utan

Övrigt

denmedöverläggaberörtsde frågorflertaletiKommittén bör somav
arbetefölja dettillsatts i Norgeharutredningmotsvarande samtsom

kommittéförslagframlagtnyligengrundvalFinland påpågår i ettavsom
med aktie-kontaktockså haKommittén bör näraredovisningsfrágor.om

dessresultatetblivandedetoch lägga1990:08bolagskommittén Ju av
Vidare börförslag.ochövervägandenför sinagrundtillarbete egna

arbetsgruppenutförtsdet arbeteresultatetbeaktakommittén avsomav
lagregleringtillförslagutarbetauppdragmed1991:AA perso-att av

redovisningar.nalekonomiska
1993.decemberslutfört före den 1börUtredningsuppdraget vara
kommitté-tilldir. 1984:5direktivregeringensbör beaktaKommittén

utredare.särskildaocher
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Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringennu att
bemyndigar chefen för justitiedepartementet

tillkalla kommitté med högst ledamöteratt omfattad kom-treen av-
mittéförordningen 1976:119 med uppdrag göra översynatt en av-
redovisningslagstiftningen,

ledamöterna ordförande,att utse atten av samtvara
besluta sakkunniga, sekreterareatt och biträdeexperter,om annat

kommittén.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skallatt att
belasta andra huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Justitiedepartementet
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@

Kommittédirektiv
ww

w

1992:19Dir.

redovisningslagstift-förTilläggsdirektiv översyn aven
ningen

1992:19Dir.

regeringssammanträde 1992-02-13Beslut vid

Statsrådet Lauren anför.

förslagMitt

redovisnings-förkommitté tillkallatshar göra översynDen att avensom
på redovis-lagändringarfram förslag till delagstiftningen skall läggaäven

ningsområdet harmonisering med dekrävas vidkommer att normerensom
nuvarandeenligt sinaKommittén skall redanhar utvecklats inom EG.som

riktlinjer förställning.direktiv utreda bokföringsnämndens Här nyages nu
det arbetet.

Inledning

dåva-regeringen denbemyndigadeGenom beslut den 22 augusti 1991
kommitté förtillkallarande chefen för justitiedepartementet attatt seen

huvuduppgiftKommitténsdir. 1991:71.redovisningslagstiftningenöver
påkal-åtgärderandravilka lagändringar och ärskall övervägaatt somvara

utvecklinglagstiftningen till den snabba ägtlade för att rumsomanpassa
skallredovisningsområdet såväl internationellt. Däremoti Sverige som

direktföreslå lagändringar hardirektiv inte dekommittén enligt sina ettsom
påi ställetuppgift liggerintegrationen. Dennasamband med den europeiska

bl.a.kommitténdir. 1990:46. Vidare skall över-Aktiebolagskommittén
sådan normgivningkompletterandevilka principer bör gälla förväga som

på redovisnings-rekommendationer olikasker expertorgansom genom av
området.

inom EGAnpassningen till regelverket

fått föreslå lagändringardei uppdragAktiebolagskommittén har att
före-Sverigesområde med hänsyn tillkommer krävasbolagsrättens attsom
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stående åtaganden bestårEG. EG:s bolagsrätt tolv rättsakter,gentemot av
förordningutgörs och elva direktiv. dessa rättsakterAv rör tresom av en

direktiv redovisningsfrågor. gäller fjärde bolagsrättsdirektivetDetta be-som
årsredovisning,handlar innehållersjunde bolagsrättsdirektivet reglersom

koncernredovisning elfte bolagsrättsdirektivet behandlar redo-samtom som
visning filialer. påbörjati Aktiebolagskommittén har arbetet med över-att

vilka förändringarväga erfordras i den redovisningslagstift-svenskasom
innehålletningen grund i dessa direktiv.av

Enligt min mening det fördel vid utformningen denär en om man av nya
lagstiftningen redovisningsområdet kan hänsyn till vad krävs enligtta som

såEG-râtten, övervägandena ikan ske enda sammanhang. Till dettaatt ett
kommer områdetEG:s regler integäller endast för bolag motsvarandeatt
det svenska aktiebolaget för vissa andra bolagsformer. Enävenutan anpass-
ning den svenska lagstiftningen kommer därför beröra andra la-ävenattav

fåaktiebolagslagen fråganoch betydelse förän vilken strukturävengar om
redovisningslagstiftningen bör ha.

Mot den angivna bakgrunden det enligt min mening lämpligtär mestnu
på redovisningsområdetanpassningen till EG:s regelverk i sambandatt görs

med alltsågenerell redovisningslagstiftningen. Uppgiften böröversynen av
påligga kommittén för redovisningslagstiftningen. Vid sinaöversynen av

överväganden bör kommittén begagna sig det material redan har ut-av som
arbetats i aktiebolagskommittén.

Regeringen har tidigare denna dag beslutat aktiebolagskommitténatt ge-
fråntilläggsdirektiv föreslå påbefrias uppgiften de lagändringarattnom re-

dovisningsområdet erfordras med hänsyn till den europeiska integratio-som
nen.

Bokföringsnämnden

I de ursprungliga direktiven redovisningslagstiftningenöversynom en av
har min företrädare redovisningrådetbehandlat tillkomsten 3 ff.av

Den redovisningsrådet erhållitsammansättning och organisation harsom
har gjort rådetmig övertygad har goda förutsättningar fylla sinatt attom

frågauppgift normgivande i redo-de s.k. publika företagenssom organ om
visning. Tillkomsten redovisningsrådet frågan vil-väcker emellertidav om
ken roll i fortsättningen bör tillkomma bokföringsnämnden. Enligt minsom

svårt redovisningsrådetsmening det förenaär verksamhet med tankenatt att
bolcföringsnämnden i fortsättningen skall ha oinskränkt auktoriteten som

pånormbildare redovisningsområdet. Frånhela principiell förelig-synpunkt
här kompetenskonflikt bådamellan deger en organen.

Redovisningsrådets tillkomst innebär bokföringsnämnden i praktikenatt
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inte kommer utfärda rekommendationer frågoratt i sikte publikatarsom
företag. När nämnden har frånavlastats så väsentlig del sina arbets-en av
uppgifter detär naturligt diskussion kommer ståndatt till nämndensen om
fortsatta funktion och verksamhet. Enligt min mening finns det mycket som
talar för det inte längre finns någotatt behov statligt medrentav organ upp-
gift utfärda generellaatt redovisningsområdet.normer

Kommittén bör grundval det anförda fråganutreda bokfö-av nu om
ringsnämndens ställning.

Övrigt

Mycket talar för kommittén redovisar sittatt arbete i Detetapper. är san-
nolikt den del utredningsuppgiftenatt berörs EG-direktiven behö-av som av

behandlas förtur.medver

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag regeringen kom-attnu
pletterar direktiven till kommittén för översyn redovisningslagstift-en av
ningen i enlighet med vadjag har förordat.nu

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.
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Kommittédirektiv

E å

Dir. 1993:6

1991:07Tilläggsdirektiv för Redovisningskommittén Ju

Dir. 1993:6

regeringssammanträde1993-01-28Beslut vid

anför efter samrådmed statsrådetLundgren.StatsrådetLaurén

Mitt förslag

fram förslag till sådanalagändringar kommerKommittén skall läggaäven attsom
harmonisering redovisningsnormerpå bank- och försäkrings-krävasvid medEG:sen

frågan behövssärskilda redovisnings-området. Kommittén bör vidare detta upp om
tillavtal avgångsvederlag liknande förmånerregler för pensionsersättningar, ochom

direktören och andra i företags ledning.styrelseledamöter,verkställande ettpersoner

Bakgrund

Justitie-22 augusti 1991 bemyndigaderegeringen chefen fördenGenom beslut

kommitté redovisningslagstiftningen.tillkalla för Endepartementet överattatt en se
frågan bokföringslagenolika uppgifter skulle kankommitténs överattvara omseav

tillämpningsområde för närvarande,så särregleringarvidare än antaletattettges
moti-Kommittén borde därvid i första hand detområdet minskar. överväga ärom

redovisningsregler för försäkringsföretagi framtiden banker ochhaävenverat att
direktiven dir.gäller för företag i allmänhet. Enligtavviker från vadsom som
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1991:71 borde utredningsuppdraget slutfört före den december 1993.lvara
På mitt förslag regeringen den 13 februari 1992 kompletterabeslutade att

direktiven bl.a. på så kommittén skulle fram förslag till deäven läggasätt att

lagändringar redovisningsområdet vid harmoniseringkommer krävasattsom en
de utvecklats inom EG. tilläggsdirektiven dir. 1992:19med har lnormer som

kommittén sannolikt förtur behöver redovisa del utrednings-med denattangavs av
uppgiften fjärde,berörs de tillämpliga EG-direktiven sjunde och elftesom av
bolagsrättsdirektiven.

årsredovisning,EG:s fjärde bolagsrättsdirektiv, EG:s med-I rör attsom anges
samordning inte tillämpa föreskrifternai avvaktan på behöver ilemsstater senare

finansiella institut försäkringsbolag.direktivet på banker och andra eller En mot-

finns i sjunde bolagsrättsdirektivet innehåller reglersvarandebestämmelse som om
framförhandlade Sverigekoncemredovisning. Enligt det EES-avtaletskall haanpassat

lagstiftning till bådadirektiven två år efter det avtalet har i kraft.sin trättattsenast

år 1986 direktiv årsbokslut och sammanställdredovisning förEG antog ett om
Direktivet fjärde och sjunde bolags-finansiella institut. byggerbanker och andra

utfäst sig sin lagstiftning tillrättsdirektiven. Sverige i EES-avtalet hahar att anpassat

direktivet januari 1995.den lsenast
årsbokslut sammanställdredovis-antagit direktiv ochEG har även ettnumera om

bankredovisnings-direktivet, i likhet medför försäkringsföretag.ning Det som
genomfört ibolagsrättsdirektiven, skalldirektivet på fjärde och sjundebygger vara

anpassad1994. lagstiftning skallföre l januari Svenskmedlemsstater denEG:s vara
tilli tilläggsprotokollkommerdirektivet vid den tidpunkttill ettattsenast angessom

EES-avtalet.

tilldragit sig intresse i vad måntid ärfråga helt slagEn annat senaresomav
i före-förmåner föravgångsvederlag liknandepensioner, ochavtal ettpersonerom

finns bestämmelseraktiebolagslagenledning redovisasoffentligt.bör l t.ex.tags om
styrelsenräkenskapsårets och ersättningar tilllönersammanlagdabeloppetatt av

varvid tantiem ochi förvaltningsberättelsen,och verkställandedirektören skall anges
skyldighetsärskilt kap. 9 Någondärmed jämställd ersättning skall 11 §. attanges

finnsverkställandedirektörenredovisapensionsersättningartill styrelseledamöteroch

förvaltningsberättelsenskyldighet iföreskriven. finns det någoninte hellerInte att
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förmåner tillför avgångsvederlagoch liknanderedogöra eventuellaavtal personerom
ocksåföretagets ledning. frågorna har uppmärksammats i vissai nämndaDe nu

lösts något olika kan dock knappast detandra länder och där sätt. Det sägasatt

finns någon internationellt etableradpraxis området.

Min bedömning

uppgiftEnligt min mening det lämpligt Redovisningskommittén får iär att att

föreslå lagändringar för harmonisering med dede behövsäven som en normer som
inom i fråga redovisning för försäkringsföretag.gäller EG banker ochom

vidare kommittén särskilda redovis-bör det behövsJag övervägaattanser om
ningsregler för pensionsersättningar, avgångsvederlag liknande förmåneravtal ochom

direktören i företagsför styrelseledamöter, verkställande och andra ettpersoner
till sådanareglerledning. Om dessaövervägandenskulle leda slutsatsen behövs,att

lagförslag innehålla förslag till utformningenbör kommitténs denäven närmare av
dessaregler.

Hemställan

anfört jaghänvisning till vad jag hemställer regeringen kompletterarMed attnu
Redovisningskommitténi enlighet jag förordat.direktiven till med vad harnu

Beslut

till föredragandensöverväganden och bifallerRegeringen ansluter sig hennes

ställan.hem

ustitiedeparteJ tetmen
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Dir.

Redovisningskommittén Ju 1991:07 1995:121

Beslut vid regeringssarmnanträde den 7 september 1995

Sammanfattning uppdragetav

Redovisningskommittén får i uppdrag i det fortsatta arbetetatt
utreda

det bör införas och skyldigheträtt avvika frånom atten en
i lag intagna redovisningsföreskrifter det nödvändigtnär är
för uppnå rättvisande bild företagets ställning ochatt en av
resultat,

vilkeni mån företagen bör i sin redovisningrätt attges
avsättningar för framtidagöra utgifter,

i vilken utsträckning olika slag finansiella åtaganden börav
redovisas i företagens balansräkningar i andra företagäven

finansiella företag.än

Bakgrund

Genom beslut den 22 augusti 1991 bemyndigade regeringen
chefen för Justitiedepartementet tillkalla kommitté föratt en

redovisningslagstiftningenöver dir.att 1991:71. Kom-se
mittén ñck tilläggsdirektiv dir. 1992:19 i uppdraggenom att
föreslå de ändringar i redovisningslagstiftningen krävssom
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till EG. KommitténsnärmandeSverigesmed anledning av
år 1996.i börjanslutförtarbete skall avvara

Års- ochdelbetänkandetkommitténVåren 1994 avgav
Efter1994:17.EG-direktiv SOUenligtkoncernredovisning

beslutat tilli daghar regeringenberedningsedvanlig att
Års- och1995/96:10,propositionenriksdagen överlämna

helt lag-föreslåspropositionenkoncernredovisning. I nyen
handelsbolagsvissaaktiebolags ochstiftning samtom

lag-redovisning. Denoffentligafinansiella företags nya
redovis-till EG:sanpassninginnebärstiftningen, ensom

1996. frågajanuari lkraft den lföreslås träda iningsrätt, om
dock intereglernaskall deföretagicke-finansiella nya

januari 1997.den 1tillämpas förrän
behandlat hörharkommittén inteTill de frågor ännusom

normgivningenbokföringlöpandefrågor samt omom
område.redovisningens

framkommitdetpropositionen harmedarbetet attUnder
ställning tillinnanytterligarebelysasfrågor börvissa tarman

delar.i dessautfommingslutligalagstiftningens

påkravettillmed hänvisningreglerfrån lag intagnaiAvsteg
bildrättvisande

redovisningenskallredovisningsrättEG:sEnligt ge en
resultat. Dettaochställningföretagetsrättvisande bild av

1978juniden 25direktivi rådetssåväluttryckkommer till av
fjärde78/660/EEG, "detbolagvissaårsbokslut i typer avom

13dendirektivi rådetsdirektivet"bolagsrättsliga avsom
83/349/EEG, "detredovisningsammanställdjuni 1983 om

direktivenBådadirektivet".bolagsrättsligasjunde attanger
tillämpningmedenbartkanbild intesådan avgesom en

Omtilläggsupplysningar länmas.skallföreskrifterdirektivets
före-rättvisande bildintedettaredovisningen trots avger en

direktivetfrån iskallresultat,ochställnings avstegtagets
bolags-fjärdeartikel 2.5 i detske. Ibestämmelserintagna

sålunda:föreskrivsrättsliga direktivet
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undantagsvis"Om tillämpningen föreskrift i dettaav en
direktiv oförenlig med den skyldighet föreligger enligtär som
punkt skall från den förstnämnda föreskriftengömsavsteg
så rättvisande bild enligt punkt kan3 iârje sådantatt en ges.

skall anmärkas i med upplysning skälen föravsteg noten om
och den inverkan detta kan ha på bolagetsavsteget om som

tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och resultat.
Medlemsstaterna får bestämma skall ske och fårnär avsteg
föreskriva de undantagsnegler behövs. "som

Motsvarande bestämmelse finns i artikel 16.5 i det sjunde
bolagsrättsliga direktivet.

En regel detta slag finns inte tidigare i svensk Denrätt.av
upphov till flertal frågor, bör besvaras innan detettger som

går slutlig ställning till sådan regel bör införas iatt ta om en
svensk gäller de risker för missbrukDet regelrätt. som en av
detta slag kan medföra och de konsekvenser den kan fåsom
för lagstiftning, utdelningsregler, kapitaltäck-t.ex.annan
ningsregler och Skatteregler. Regeringen har därför inte lagt
fram något förslag sådan regel i den nämndaom en ovan
propositionen har i stället med hänvisning bl.a. tillutan att-
Red visningskommittén i sitt slutbetänkande kommer att
beh dla bl.a. frågor normbildning och sanktioner påom
redo isningsområdet uttalat kommittén bör i uppdragatt ges-

frågorde den aktuella direktivföteskriften kanöveratt se som
upphov till.ge

Avsättningar för framtida utgifter

I propositionen föreslås företagen i balansräkningen skallatt
redovisa s.k. avsättningar särskilt. Med avsättningar avses
förpliktelser hänförliga till räkenskapsåret eller tidigareärsom
räkenskapsår och säkrabalansdagen eller sannolikaärsom
till sin förekomst ovissa till belopp eller till den tidpunktmen
då de skall infrias. Förslaget återspeglar artikel 20.1 i det
fjärde bolagsrättsliga direktivet. Enligt artikel 20.2 kan
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medlemsstaterna tillåta avsättning sker för framtidaävenatt
utgifter. Bestämmelsen har följande lydelse:

"Medlemssmterna får tillåta avsättningaräven i avsiktgörsatt
täcka sådana kostnader här till det aktuellaatt som

räkenskapsåret eller till tidigare räkenskapsår och tillett som
sin karaktär klart bestämda på balansdagenär ärsamt
antingen sannolika eller säkra till förekomst,sin ärmen som
obestämda i fråga belopp eller tidpunkten då deom
uppkommer."

oklartDet detta slagär avsättningar står i överens-om av
stämmelse med vad i dag god redovis-utgörasom anses
ningssed. Regeringen har i propositionen för tillsstannat att
vidare inte föreslå det i lagstiftningen införs någonatt
möjlighet avsättningar för framtida utgifter.göra Rege-att
ringen föreskriften kan upphov till betydandeattanser ge
gränsdragningsproblem, kanden svårbedömbara konse-att
kvenser för företagsbeskattningen och införandeatt ett av en

sådana avsättningar underrätt alla förhållandengöraatt
fordrar vissa ändringar i skattelagstiftningen. Innan slutligtett
ställningstagande till frågan sker bör gränsdragningsproblemen
och behovet kompletterande skattelagstiftning övervägasav
ytterligare.

Redovisning vissa jinansiella åtagandenav

I propositionen föreslås bl.a. ansvarsförbindelser skallatt
redovisas i balansräkningen "inom linjen". anslutningI till det
diskuteras det bör ställas krav redovisning vissaom av
andra slag åtaganden ligger ansvarsförbindelser nära.av som
Sådana åtaganden kan exempelvis förpliktelser frånvara
återköpstransaktioner, handel i derivatinstrument och andra
finansiella transaktioner. Regeringen föreslår i propositionen

finansiella företag skall skyldiga lämna redovisningatt attvara
detta slag.av
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fjärdeEG:s och sjunde bolagsrättsliga direktiv ställer inte
nâgra uttryckliga krav redovisning sådana åtaganden,av

mycket talar för för redovisning åtagandena ändåattmen av
bör ske också i icke-ñnansiella företag. informationDen som
i dag lärrmas i dessa avseenden torde emellertid ofta vara
begränsad eller obeñntlig. Med hänsyn till behovet av en

avgränsning de åtagandennärmare bör redovisas iav som
årsredovisningen har regeringen inte lag fram något förslag

sådan redovisning i propositionen. Enligt regeringensom
mening bör frågan anstå till dess Redovisningskommitténatt
har avgivit sitt slutbetänkande.

Närmare utredningsuppdragetom

Samtliga de berörda frågorna skall denna bakgrundtre motnu
och analyseras Redovisningskommittén.tas upp av

Kommittén skall sålunda vilka fördelaröverväga och
nackdelar kan förenade med bestämmelse attsom vara en om

från lag skall det nödvändigt förgöras är uppnåavsteg attom
rättvisande bild. Därvid skall kommittén studera i vilkenen

utsträckning sådan bestämmelse har införts i andra EU-en
länder, hur bestämmelsen har utformats och redovis-om
ningspraxis i dessa länder påverkats denna möjlighetattav
införts. Särskilt skall undersökas det har förekommitom
missbruk och, så fallet, vilken utbredning detta harärom
haft. Vidare skall kommittén vilka effekter sådanöverväga en
regel skulle få för borgenärsskyddet för bestämmelsernasamt

kapitalkrav och solvens i finansiella företag. Kommitténom
skall dessutom undersöka vilka konsekvenser regel dettaen av
slag skulle få på skatterättsligadet området och vilken
betydelse den skulle få för taxeringsförfarandet.

Vad gäller frågan avsättningar för framtida utgifterom
skall kommittén belysa den betydelse regel dettasom en om
skulle få för möjligheterna åstadkomma rättvisandeatt en
redovisning. Förekomsten gränsdragningsproblem ochav
möjligheterna komma till med dem skallrätta behandlas.att
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Kommittén skall också studera i vilken utsträckning sådanen
bestämmelse har införts i andra EU-länder, hur den därvid har
utformats och redovisningspraxis i dessa länder harom
påverkats denna möjlighet införts. Vidareatt skall kom-av
mittén beakta vilka effekter bestämmelse detta slag kanen av
få på företagsbeskattningen och vilka statsñnansiella verk-
ningar kan uppkomma.som

Beträffande redovisning vissa åtaganden skall kommitténav
undersöka hur dessa i dag redovisas i Sverige och inter-
nationellt de fördelaröverväga och eventuellasarnt nackdelar

kan förenade med utökad redovisningsskyldighetsom vara en
på detta område. Om kommittén finner det beträffandeatt
icke-finansiella företag finns anledning ställa ökade kravatt
redovisning olika slag åtaganden, skall den söka belysaav av
de gränsdragningsproblem kan uppkomma och lämnasom
förslag till hur de skall lösas.

Om kommittén kommer till slutsatsen bestämmelseratt av
de aktuella slagen skall införas, skall den lämna förslag till
nödvändiga författningsändringar.

Enligt regeringens uppfattning detär naturligt att
kommittén eftersträvar harmonisering de svenskaen av
redovisningsreglerna med de bestämmelser gäller i övrigasom
länder inom EU.

Kommitténs uppdrag skall i övrigt oförändrat.vara

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Redovisningskommittén

1996den 18 januariregeringssammanträdevidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

fortsatta arbetetuppdrag i detfår iRedovisningskommittén att
utreda

lämna vissårsredovisningi sinbör åläggasföretag attom
deförredogörelseinformation, såsommiljöanknuten en

till följduppkommitkostnaderoch deförpliktelser som
be-miljön ochdenpåverkanföretagets yttre enav

med anledningvidtagitsharåtgärderdeskrivning somav
miljöpåverkan.företagetsav

Redovisningskommittén

bemyndigade regeringen1991augusti22beslut denGenom
kommitté förtillkalla attför Justitiedepartementetchefen att en

Kommittén,dir. 1991:71.redovisningslagstiftningenöverse
fåttRedovisningskommittén, har senarenamnetantogsom

1995:121.dir.1992:19 ochdir.tilläggsdirektiv
Års-delbetänkandetkommittén1994Under våren avgav

1994:17.EG-direktiv SOUenligtkoncernredovisningoch
beslutadenyligenför dengrundtillhar legatbetänkandeDetta

1995/96:LU4l995/96:l0, bet.årsredovisningslagen se prop.
kommittén1995vårenUnderSFS 1995:1554.och avgav
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delbetänkandet Sambandet Redovisning Beskattning SOU-
1995:43, har föranlett viss lagstiftningsom sesenare prop.
1995/962104, bet. l995/96:SkUl9 och SFS 1995:1613.

Under arbetet i regeringskansliet har det framkommit att
frågor redovisning viss miljöanknuten informationom börav
belysas ytterligare.

Bakgnmd

Gällande rätt

Starka skäl talar för företagens påverkanatt omgivningen
och de konsekvenser sådan miljöpåverkan får för företagensom
själva och för andra blir föremål för något slag offentligav
redovisning. Man kan tänka sig olika former för sådan redovis-
ning, fristående eller integreradet.ex. informa-rapporter
tionsavsnitt i företagens årsredovisningar. Information dettaav
slag kan, något förenklat, beskrivas miljöredovisning.som

Den hittills gällande redovisningslagstiftningen har inte
innehållit några bestämmelser direkt sikte på redovis-tarsom
ning de miljökonsekvenser företagets verksamhet har.av som
Bland bestämmelsen i 2 kap. 8 § andraannat stycket lagen
1980:1103 årsredovisning i vissa företag innebärom m.m.
visserligen del företag skyldigaär redovisaatt ävenen att om-
ständigheter detta slag. Bestämmelsen bl.a. störreav attanger
handelsbolag i förvaltningsberättelsen skall lämna upplysning

förhållanden viktiga förär bedömningen företagetsom som av
resultat och ställning och det inte lämnas uppgift isom om
resultat- eller balansräkningarna. Härtill kommer bok-att
föringslagens 1976:125 bestämmelser redovisningom av
skulder och ansvarsförbindelser kan det nödvändigtgöra att
redovisa ekonomiska förpliktelser har karaktärensom av
"miljöskulder". Bestämmelserna ställer dock inte krav på
någon särskild miljörapportering. Inte heller den års-nya
redovisningslagen innehåller bestämmelser direkt siktetarsom
på redovisning miljöanknuten information.av
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redovisningslagstiftningensutanförñnns detDäremot
miljörapportering. Enligtbestämmelseruttryckligaområde om

tillstånds-företagmiljöskyddslagen de utövarb §38 är som
varje årskyldigamiljöfarlig verksamhetpliktig att avge en

närrmdereller de kommunalaeller dentill länsstyrelsenrapport
verksamhet. Miljörapportenmiljöfarligtillsyn överutövarsom

uppfyllavidtagits förharde åtgärderskall beskriva attsom
åtgärder.dessatillstândsbeslut och resultatetvillkoren i ett av

frivilligtförordningutarbetatshar detInom EU omen
miljöstymings-gemenskapensiindustriföretagdeltagande för

1836/93förordning EEGrådetsmiljörevisionsordningoch nr
ochmiljöstymings-gemenskapensjuni 1993den 29 om enav

ligger tillförordningenmiljörevisionsordning. Det system som
and AuditEMAS Eco- Managementoftagrund för kallas

miljö-frivillig1994:1596lagensvenskaDenScheme. om
kraft den januariträdde i 1miljörevision,styrning och som

förordningenSyftet medförordningen. ärkompletterar1995,
industriella verksamhetersförbättringfrämja fortsattatt aven

bl.a.genomförandeformulering ochmiljöarbete avgenom
kontroller.ochfortlöpande uppföljningarochmiljöprogram

tillansluter sigföretagskallförordningenEnligt systemetsom
skall skemiljöarbete. Dettaallmänheten sittbl.a. informera om

anläggningberördför varjemiljöredovisning,i form somav en
bl.a.innehållaskall

väsentliga miljöför-ochverksamhetenbeskrivning aven-
verksamheten,berörshâllanden avsom

avfall ochbl.a. utsläpp,upplysningarsammanfattande om-
ochanläggningenfrånbuller

miljö-miljöpolicy,företagetshurpresentation aven-
genomförts.harmiljöstymingssystemochprogram

SverigeMiljöredovisning i

gjortmiljöfrågor harförintresseväxande attårensDe senaste
verksam-allmänhetenfrivilligt informerarñera företagallt om

minskaförinsatsernademiljöpåverkan ochhetens attegna
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denna. Till detta bidrar bankernas och försäkringsföretagens
växande intresse för miljöaspekter på företagens verksamhet.
Dokumentation företagens miljöpåverkan kan ocksåom ettvara
värdefullt hjälpmedel i företagens interna arbete. Genom att
problem och ineffektiva synliggörs kan informationprocesser

detta slag bidra till produktionsmetoderna förbättras.attav
Denna frivilliga miljörapportering kan ske i olika former, men
hittills har den oftast tagits in i företagens årsredovisningar
eller lämnats i fristående Enligt aktuellrapporter. en
undersökning lämnar idag hälften börsföretagenav
miljöinforrnation till sina aktieägare och andra intressenter.

En del företag väljer skapa friståendeatt en
"miljöredovisning" de flesta redovisar miljöinforrnationenmen,
i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Den miljöanknutna
information in i förvaltningsberättelsen oftasttas ärsom
ganska kortfattad. Dessa slag redovisning vinner terrängav
inom allt flera branscher vanligast inomär kemi-, skogs-,men

och verkstadsbranscherna.transport-
Av gjorda undersökningar framgår vidare miljöavsnit-att

i redovisningarna ofta innehållerten kvantitativa uppgifter.
Den kvalitativa infomiation lämnas ofta företagetsrörsom
miljöpolicy eller frågor organisationen miljöarbetet.om av
Miljöarbetet beskrivs ofta i positiva ordalag. Redovisning av
sambandet mellan ekonomi och miljö sker endast sparsamt.
Målen för miljöarbetet eller hur problemområdena behandlas

endast sällan.anges
De miljöredovisningar svenska företagupprättassom av

inte utformade enligtär några enhetliga principer. Utvecklingen
går emellertid snabbt och utomlands har antal olikaett program
och rapporteringsstandarder tagits fram. Förutom EMAS-

har behandlats kan särskilt ICC närings-programmet som ovan
livsprogram för miljömedvetet ledarskap, PERI:s riktlinjer och
olika ISO-standarder nämnas.

ICC den internationella handelskammaren har lanserat- -
syftar till stärka företagensett miljöansträng-attprogram som

ningar. I detta ingår information tilläven allmänheten. PERI -
the Public Enviromnental Reporting Initiative är en samman--
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gåttharstorföretagnordamerikanskaslutning sammansomav
allmänheten.tillmiljörapporteringenför ökai attett program

OrganisationStandardisationInternationalISO theInom --
på miljö-standardiseringsarbetevärldsomspännandepågår ett

14000.området ISO

länderandranormgivning iLagstiftning och

lagstiftningframgåttharSverige saknasl somensom ovan
information.miljöanknutenredovisningsikte påsärskilt tar av

sådanexempeldäremotfinnernordiska länderandraI man
Även normgivning före-kompletterandelagstiftning. annan

kommer.
föreskrivs11-12aksjeselskabsloven §§ attden norskaI

informationskall lämnaårsredovisningeniföretagvissa om
åtgärdervilkamiljön ochdenföroreningar somyttre omav
föroreningar.dessamotverkaföreller planerasvidtas att

speciellabörsföreskrifternanorskadedet ifinnsVidare
Dessamiljöredovisning.börsbolagsbestämmelser om

miljöproñl ochföretagetsbl.a.bestämmelser säger att
skallmiljöförpliktelserframtidaochnuvarandeförkostnader

17.01.1994.Børsforeskrift avanges
införa1995junifolketinget ibeslutadeDanmark attl en

innebärregnskab". Detmiljöredovisning "grøntobligatorisk -
framskyldigamiljöpåverkan ärbetydande att tamedföretagatt

ochenergi,förbrukning vattenpubliceraoch rapporter avom
avfallsmängderochutsläpp rapporte-skallDessutområvaror.

Nederländer-förestående ilagstiftning näraliknande ärEnras.
na.

finansielladettillsynsmyndighetenställerUSAI
redovisningCommission, kravExchangeSecurityområdet,

miljöproblemmiljökostnader, m.m.av
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Överväganden

Av den gjorda genomgången framgår det finnsnu radatt en
tecken på ökad vilja hos företagenen sinatt rapportera om
miljöpåverkan, sitt miljöarbete Regeringen finner detm.m.
mycket angeläget den utveckling har påbörjatsatt fortsättersom
och bedömer det också värdefullt redovisningensom att av
miljöanknuten information får fastare förankring i det regel-en
verk finns redovisningsområdet. Detta skullesom sannolikt
leda till miljömässiga aspekter fåratt ökad tyngd i redovis-en
ningen och underlätta utvecklandet enhetliga redovisnings-av
principer på miljörapporteringens område.

En utvidgad och förbättrad redovisning detta slag kanav
åstadkommas lagstiftning, utökad normgivninggenom genom

slag förekommer redovisningsområdetannatav ellersom
självreglering. Vilken börväg väljasgenom beroendeärsom
flertal omständigheterett det finns anledningav som att

överväga Detnärmare. därför lämpligtär Redovisnings-att
kommittén i sitt fortsatta arbete undersöker fråganäven
huruvida krav på redovisning miljöanknutenett informationav
bör införas i lag och, i så fall, vad denna redovisning minst bör
innehålla. Regeringen Redovisningskommittén vidatt sinanser
genomgång särskilt bör beakta följande punkter:

Vilka uppgifter med miüöanknytning bör bli föremål för
ojfentlig redovisning

Uppenbarligen kan behovet miljörapportering och de kravav
bör ställas på innehåll och utformning skiljasom rapporternas

sig påtagligt från företag till företag. Bland de uppgifter som
kan förekomma i dagens miljöredovisningar kan nämnas
uppgifter miljöpolicy, tillverkningsprocessens ellerom pro-
dukternas miljöpåverkan, organisation miljöarbetet, internav
miljörevision, miljöincidenter, miljöskyddskostnader och

Ävenmiljöskulder. andra näraliggande uppgifter kan vara av
intresse, såsom uppgifter företagets kostnader för förebyg-om
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kanolyckshändelserförberedskapochgande avvaraav
utveck-förväntadedensammanhang bör ävenl dettaintresse.

materialbalanserEnergi- ochbeaktas.miljöområdetpålingen
frågorexempeluppgifterkretsloppsrelaterade äroch andra

framtiden.aktuella ikan bli merasom
uppgifter dessavilkaanledningfinns övervägaDet att av

därvid särskiltböroffentligt. Det över-redovisasbörslag som
tillsam-redovisasuppgifterna börutsträckningvilkenivägas

slag.sedvanligtföretagsredovisningmed avmans
specialistorganisa-i olikaarbeteomfattandepågårDet ett

huroch mallarstandarderframförtioner angeratt som
innehålla. Ettskalloch vad denutformasskallredovisningen

tilläm-rapporteringsmodell kanfå framproblem är att somen
problemmöjligt. Ett ärbranscheri så många attannatsompas

specialkom-saknarmarknaden oftafinansielladenaktörerna
särskiltanledningmiljöområdet. Detta attpetens ger

miljöanknutnadenpresentationenförformernaöverväga av
informationen.

miljöredovisningpåkravomfattasföretag börVilka av

börmiljöredovisningkravfrågaEn är sammaomannan
kaninriktning. Härochstorlekföretag,på allaställas oavsett

vaduppmärksammasärskiltanledningfinnasdet enatt
ochför småinnebäraskullerapporteringsskyldighetutvidgad

från deundantasföretagmindreföretag. Börmedelstora
mindresådanagälla t.ex.i övrigt börrapporteringskrav som

ochårsredovisningslagenkap. 6 §i 3företag somavsessom
informationsskyldigheo Envissfrånundantagnaär annan

i frågaredovisningpåkravställa lägremöjlighet är omatt
företagskategorier.vissa

balansräkningenmiljaförpliktelseriRedovisning av

balans-företag iskallårsredovisningslagenEnligt den ettnya
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räkningen avsättning för vissa förpliktelser.göra typer av
Dessa bestämmelser kommer gälla för ekonomiska för-ävenatt
pliktelser har sin grund i företagets miljöpåverkan. Detsom
finns skäl undersöka dessa bestämmelser leder tillatt attom
företagets samtliga miljöförpliktelser redovisas i tillräcklig
omfattning.

Skall miljöredovisningen regleras lagi

En särskild fråga bestämmelser redovisningär om om av
miljöanknuten information skall in i lag eller normgiv-tas om
ningen på detta område bör ske i andra former, t.ex. genom
rekommendationer från normgivande på redovisningsom-organ
rådet Bokföringsnämnden och Redovisningsrâdet. Fördelensom
med lagstiftning framförtorde allt den har betydligtattvara en

genomslagskraft. En nackdel med lagreglering kan dockstörre
icke önskvärt utvecklingensättatt ett styrvara man av

redovisningspraxis. ñnns under alla förhållandenDet anledning
god redovisningspraxishur detta områdeövervägaatt en

kan främjas.

Skall miljöredovisningen ske i årsredovisningen eller i en
separat rapport

fråga finns anledning studeraEn det ärnärmareattannan som
sin plats i årsredovisningenmiljöredovisning har naturligaom

eller bör in iden tas separat rapport.om en
in miljöanknutna informationen i årsredovis-Att denta

informationens spridningningen kan underlätta ochantas
informationen dessutom oftakontinuitet. relevantaDen är

sådan viktig för bedömningen företagetockså ochärsom av
redovisningslagstiftning ändå måstedärför enligt gällandesom

redovisas i förvaltningsberåttelsen.
å andra sidan kan oftaEn separat rapport antas ge

för fördjupad information ochutrymme mer en mer genom-
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presentation.lysande
årsredovisningeninformationen iredovisaSkälen för att

givetvis olikakanmiljörapportstället för ii separat varaen
informationensberoendestarka art.

miljöredovisningenRevisionen av

miljöanknutenredovisningtrovärdigförförutsättningEn aven
föremål förblirdengivetvisinformation externär att en

formerna för ochanledning övervägafinnsrevision. Det att
härvid vilkafrågasärskildEn ärrevisionen.omfattningen av

hursakkunskap ochpå revisorernasställasbörkrav som
krav.dessatillgodoserevisorer kandagens

börrevisorernas kompetens ävenFrågan motsesom
skallmiljökontrollantermeddetbakgrund system somav

EMAS-systemet.inombyggas upp

Sanktioner

framtidagarantier förfinnsdetfrågasärskild attEn är om
information kommermiljöanknutenredovisning avomnormer

därförfinnstill. Detriktar sigdedemiakttasatt somav
kommabör kunnasanktionervilkaanledning övervägaatt som

sådanförsummar upprättaför de företagi fråga att re-ensom
skadestândssank-uppgifter. Deoriktigaeller lärrmardovisning

innehållerlagstiftningenassociationsrättsligadentioner som
fall.dessaitillämpasinte kunnatorde ofta

Utredningsuppdraget

utreda huruppdragalltså iRedovisningskommittén bör attges
in-miljöanknutenredovisningenregleringfastare avaven
deanalyseradärvid särskiltochåstadkommasformation kan att

kommit-bör ståDetindikeratsharproblemområden ovan.som
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tén fritt även andra frågoratt ta har anknytning tillupp som
dessa.

Vid sin genomgång bör kommittén särskilt beakta värdet
miljörapporteringen fåratt så starkav genomslagskraften som

möjligt och spridningen till intressenternaatt underlättas. Det
bör självfallet finnas rimlig relation mellan värdeten av
informationen och kostnaden för få fram den. Regeringenatt

särskilt värde i mindreett och medelstoraser företagatt inte
starka skäl belastasutan betungande informationskrav.av nya

Intresset nordisk rättslikhet bör beaktas.av
Redovisningslagstiftningens karaktär ramreglering medav

kompletterande bestämmelser bör vägledande påävenvara
miljöredovisningsområdet.

Frågan sanktioner vid bristande eller felaktigom
miljörapportering bör lämpligen behandlas i samband med
kommitténs genomgång sanktionssystemet helaav
redovisningsomrádet.

Om kommittén kommer till slutsatsen bestämmelseratt av
det aktuella slaget skall införas, skall den lämna förslag till
nödvändiga författningsändringar.

Utredningen skall beakta direktivet till samtliga
kommittéer och särskilda utredare offentligaprövaatt
åtaganden.

Tiden för uppdraget

Dessa tilläggsdirektiv medför tiden för kommitténsatt arbete
behöver förlängas. Tiden för utredningsuppdraget förlängs
därför till den 31 oktober 1996.

Justitiedepartementet
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