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Sammanfattning

Förenklingsutredningens uppgift utvärdera ochär att överse
regelsystemet vid beskattningen för enskilda näringsidkare och
delägare i handelsbolag. Uppdraget innefattar två saker.
Utredningen skall principen redovisning enligtöverväga om om
bokföringsmässiga grunder innebär omotiverat och alltförett
betungande och kostsamt bokföringsarbete för de mindre
företagen. Om utredningen finner så fallet skall utredningenäratt
undersöka möjliga från denna princip och detavsteg ärom
lämpligt, utveckla modell för kontantredovisning för de minstaen
företagen. I uppdraget ingår också utreda möjligheter tillatt
förenklingar i det befintliga skattesystemet. Som allmänna
begränsningar bör enligt direktiven gälla dels utredningen inteatt
får avkall på principen neutralitet i beskattningen olikage om av
företagsformer, dels förslagen inte får möjligheter tillatt öppna
skatteundandragande. förslagDe utredningen lägger framsom
skall statsfinansiellt neutrala.vara

Kartläggning

Under våren har utredningen haft kontakter med Riksskatteverket
och med företrädare för småföretagarna i syfte kartläggaatt
svårigheterna i det befintliga skattesystemet få fram vilkasamt att
förenklingar företagarna påkallade.som anser vara

Företagarna förklarade de nöjda med principerna för detäratt
neutrala Reglerna dock komplexa. harDet framförtssystemet. är
skilda uppfattningar bland företrädare för näringslivet om
komplexiteten i reglerna hinder för företagsamheten. Detär ett
finns dock ingen uttalad skiljelinje mellan företrädare för små
eller företag. Vissa företrädare komplexiteten istora attanser
reglerna inte hinder för företagsamhetenär ett attmen
återkommande ändringar reglerna skapar osäkerhet. Ständigaav
regelförändringar innebär näringsidkarna inte investeravågaratt
och expandera. De därför fasta regler har värde i sigatt ettmenar
och företagarna informeras på bra det neutralasättettom om

förstår de reglerna och lär sig tillämpa dem.systemet Ut-
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ochdeklarationsblanketterskatteförvaltningensformningen av
framhållsvikt.därför Detinforrnationsbroschyrer är storav

in i dettid sigframför allt företagarna måste sättaattatt ges
reglernanäringslivsföreträdareAndraneutrala attsystemet. menar

tillämpa demföretagare skall kunnaför krångliga för utanär att
i reglernakomplexitetendärförhjälp konsult. De attanserav en

minstaeftersom de allraföretagsamhetenhinder förär ett
anlita konsult.ekonomisktföretagen inte har utrymme attett en

bokföring i bok-och reglernaanförs skattereglernaDet att om
företagenutformadebör såBFLföringslagen 19762125, attvara

framhållitsvidareredovisning. harDetbara behöver attgöra en
underlåtafickför företagenskulle förenkladet attom man

markanläggningarinventarier,för lager,periodisera små belopp
utsträckning.i störrem.m.

redovisningsmetodalternativbehovHuruvida det finns av en
förföreträdareblandförsörjningsföretag råder detför s.k.

till utredningenFöreträdare harmeningarnäringslivet delade om.
inomför minsta företagenregler deförslag till förenkladelämnat

föreslagitsharalternativenskilda näringsidkare. Som attgruppen
för företag.kontantprincip införs dessafrivillig modifieraden

näringsidkareRedovisningsmetodyför enskilda

enskildaår deinfördes 1994neutrala skattesystemetDet gersom
avkastning påenkelbeskattas förmöjlighetnäringsidkarna egetatt

enkel-medverksamhetenmöjlighet expanderakapital samt att
enskildaöverbeskattadesreformenbeskattade medel. nä-Före

förhållande tillgånger iringsidkare många enmansägare av
förslagtidigare lagt framutredningar haraktiebolag. Flera om

varitde föreslagna reglernaPå grundneutrala skattesystem. attav
lagstiftning. Medförslag tillför inget dessa lettkomplexa har av

haft till sittUtredningen harbegränsade tidbeaktande denav som
och utvärderavarit möjligt konstrueraförfogande har det inte att

läggssådant förslagskattesystem. Någothelt neutraltett nytt
därför inte fram utredningen.nu av

uppgifter grundarskattskyldiges i deklarationen lämnadeDen
för debokföringen. minimera deklarationsarbetetsig på För att

redovisningslagstiftningen ochenskilda näringsidkarna bör reg-
skattelagstiftningen i möjligaste månlerna i överensstämma.

tillämpa skilda Någonmåste näringsidkaren tvåAnnars system.
möjlighetredovisning, denmöjlighet till kontantmässig utöver

pärmmetoden, finnsredovisa enligt den s.k.finns löpandeattsom
inte redovisningslagstiftningen.för närvarande i
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Regler kontantmässig redovisning strider grund-om en mot
läggande redovisningsprinciper. Redovisningen företagarenger

möjlighet ha verksamhetens resultat ochatt ställning underen
kontroll och därmed värdefulltutgör hjälpmedel vidett
planeringen verksamheten. Utredningen kontant-av attanser en
redovisning varken riktig bild företagets ställning förger en av
utomstående intressenter eller för företagaren. Införandet av en
alternativ redovisningsmetod skulle den skulleoavsett om-
begränsas till skatteområdet eller gälla vid bokföringenäven -skapa svårigheter i skattelagstiftningen. kontantmässigtEttnya
redovisningssystem får tillämpas till viss omsättnings-som upp

innebär dengräns skattskyldige tvingas bytaatt redovisnings-
Ävenmetod han dennanär passerat gräns. alternativtettom

redovisningssystem frivilligt kan,görs enligt utredningens
uppfattning, skattesystemet i sin helhet bli komplicerat.ännu mer
Olika regelverk därtill ofta möjligheteröppnar till icke avsedda
skattefördelar. Utredningens bedömning det harär att ett stort
värde reglerna i möjligaste mån generella och kanär tillämpasom

alla företag. Utredningen har inte funnit skäl föreslåav att att en
modifierad kontantmetod införs.

Väsentlighetsprinczpen och periodisering mindre belopp.av

Riksskatteverket har i sin Förslag till förenklingar irapport
skattelagstiftningen RSV Rapport 1995:10 påtalat enskildaatt
näringsidkare i flera avseende inte redovisar v/a-avgifter,t.ex.
teleavgifter, hyror, lager och kundfordringar enligt bokförings-
mässiga grunder. Periodiseringskravet fullgörs normalt endast för
fastighetsinvesteringar och i viss mån avseende inköp av
inventarier. Riksskatteverkets undersökningar visar periodi-att
seringsbeloppen i regel mycket småär med undantag fastig-av
hetsinvesteringar.

Av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen 1928370,
framgårKL inkomst skallatt det år då den enligttas goden upp

redovisningssed skall intäkt i räkenskaperna.tas Mot-upp som
svarande gäller för utgiftsposter. Vid tillämpning av
redovisningslagstiftningen torde gälla väsentlighetsprincipen

innebär oväsentliga inte behöveratt periodiserassom poster samt
viss schabloniseringatt tillåten vidär periodiseringenäven av

andra Utredningens bedömningposter. väsentlighets-är att
principen gäller i KL på det s.k. kopplade området, dvs. det
område inom vilket god redovisningssed skall tillämpas vid
taxeringen och där det således inte finns några specifika
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utgifter förinnebärDetskatterättsliga regler över. atttarsom
frågadetperiodiserasbehöver ärinteförsäkringar, hyror, etc. om

godtasfelmarginal kanvissochoväsentliga belopp att enom
varulager.värderingenexempelvis vid av

iförtydligas lagtextenbördetUtredningen har attövervägt om
Utred-beskattningen.vidgällerväsentlighetsprincipen även

behövs.inteförtydligandesådantbedömningningens är ettatt

via avskrivning inventarierResrvärdemeloden av

avskrivningensräkenskapsenligadentillämpningVid av
aldrig heltinventariumblirrestvärdemetodenochhuvudregel ett

därförharavskrivningsmetodenräkenskapsenligaavskrivet. Den
medföralternativregelmed att ettkompletterats somen

harUtredningenefter fem år.avskrivetheltinventarium kan vara
inte skallnäringsidkareinnebäralternativolikabehandlat attsom
avseendeutgifter ochobetydligaperiodiserabehöva restposter

alter-bästabedömning detutredningensinventarier. Enligt är
alternativregelmedkompletterasrestvärdemetodennativet att en

räkenskaps-tillämpning denvidfinnsdenmotsvarar avsomsom
inventariernainnebärMetodenavskrivningsmetoden.enliga att

balansvärdeutgåendetill lägst motsvararfår etttas somupp
värdepå dettaavskrivninganskaffningsvärdet minus 20 procents

alternativregelntillämpning ärVidinnehavsår. ettvarjeför av
regelsådanMedår.efter femavskrivetinventarium helt en

efter år. Denredovisas årbehöverintesmåuppnås restposteratt
näringsidkareenskildaförbaraalternativregeln gällerföreslagna

dödsbon.och

markanläggningarByggnader och

förenklaskulledetframhållitharnäringslivetförFöreträdare att
och markan-byggnaderavseendesmåför företagen restposterom

mark-ochbyggnaderEftersomhelt.skrivas bortläggningar kan
likamedfastställd planenligtanläggningar skrivs storaenav
nämnvärdmening ingenutredningensenligtårligen detbelopp är

förutsättningarvissaförtidi ärplanen brytsförenkling närom
gällandeändringdärför ingenföreslårUtredningenuppfyllda. av

avseende.regler i detta
anskaffatsbyggnadentidpunktdenskrivs frånByggnader av

mark-byggnad elleruppförtskattskyldigedeneller, enenom
Utredningenfärdigställts.dentidpunkt dåfrån denanläggning,

få skrivasmarkanläggningar börbyggnader ochhar övervägt om
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de innehafts anskaffningsårethela undernäroavsettav som om
anskaffningen har gjorts.året som

skatterättsliga avskrivningsreglerna ifrån byggnadensDe utgår
eller markanläggningens ekonomiska livslängd och värde-
minskningsavdrag allt eftersomfår den förbrukas. Engöras
ändring skulle strida den princip reglerna bygger på.mot som

förenkling skulleDen uppnås sådan ändring skullesom genom en
inte heller stå i rimlig proportion till det skattebortfall som en
sådan ändring innebär. Utredningen lägger inte fram något förslag

ändrade regler för avskrivningstidpunkten.om

Räntefördelning och expansionsmedel

Genom reformen infördesår 1994 positiv räntefördelning.
Bestämmelserna finns i lagen 1993:1536 räntefördelning vidom
beskattning. Reglerna innebär näringsidkaren vid beräkningatt av
inkomst näringsverksamhet på yrkande får avdrag medav
statslåneräntan vid utgången november året föreandraav
taxeringsåret plus fem procentenheter visst underlagpå ett
fördelningsunderlag. Fördelningsunderlaget detmotsvaras av

kapitalet i verksamheten vid utgången före-närmastegna av
gående beskattningsår. motsvarande belopp intäktEtt tas upp som

kapital. fördelningsunderlagetOm negativt negativskerärav en
räntefördelning, dvs. avdraget sker i inkomstslaget kapital och
intäkten i inkomstslaget näringsverksamhet. Positivtas upp
räntefördelning frivillig obligatorisk.den negativaär ärmen
Räntefördelning sker inte fördelningsunderlaget avviker frånom
0 kr med högst 50 000 kr. Från skatteförvaltningen framhållitshar

reglerna så svåra de minsta företagen inte klararäratt att attav
tillämpa dem.

den kritikTrots reglernahar fått för sin komplexitet detärsom
utredningens uppfattning det neutrala uppfyller deatt systemet
syften avsågs vid införandet reglerna, dvs. uppnåattsom av
neutrala regler. Tveklöst det så förändringar i regel-är att stora

kan skapa osäkerhet innehållet i reglerna ochsystemet om
medföra tillämpningssvårigheter. Utredningen föreslår endastnu
vissa justeringar reglerna.av

Utredningen föreslår gränsbeloppet höjs till kr.100 000att
Höjningen föreslås förenklingsskäl och medför endastatt ettav
blygsamt antal näringsidkare kommer bli föremål för ränte-att
fördelning.

Enligt gällande regler det obligatoriskt uppgiftlämnaär att om
fördelningsunderlag räntefördelning inte kommeräven attom
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ske. Utredningen föreslår redovisning fördelningsunderlagatt av
inte behöver lämnas räntefördelning inte kommer ske ochattom

Skattemyndigheten inte begär det.om
Om den skattskyldige inte vill utnyttja positiv räntefördelning

kan han fördelningsbeloppet till år. för-Avettspara senare
enklingsskäl föreslår utredningen fördelningsbeloppatt sparat
skall fastställas årligen skattskyldigespå den begäran.

Utredningen föreslår slutligen fördelningsbeloppatt sparat
skall få utnyttjas beskattningsår fördel-sådana dåäven
ningsunderlaget inte överstiger gränsbeloppet.

Utredningen har expansionsmedlen börövervägt ersättasom
någon konsolideringsmöjlighet. Syftet med reglerna ärav annan
enskilda näringsidkare skall kunna expandera verksamhetenatt

med enkelbeskattat kapital. Avsättningen till expansionsmedel
beskattas med expansionsmedelsskatt 28 medlenNärprocent.om
upplöses de intäkt i näringsverkamheten ochtas somupp
expansionsmedelsskatten återbetalas. Expansionsmedlen är
avsedda tillämpas företag expandera.att attav som avser

Reglerna expansionsmedel frivilliga och kan därförärom
enligt utredningens mening inte betecknas betungande för desom
minsta företagen. Utredningen föreslår inte någon ändring i
reglerna expansionsmedel.om

Avdrag för pensionsförsäkringspremier och inbetalning till
penrvionssparkonto

Enskilda näringsidkare fick skattereformen år 1990genom
möjlighet avdrag för pensionsförsäkringspremier igöraatt
förvärvskällan. Avdraget för pensionsförsäkringspremier görs
före räntefördelning avsättning till periodiseringsfond ochsamt
expansionsmedel. Underlaget för avdraget inkomstenutgörs av
efter räntefördelning och avsättning till periodiseringsfond eller
expansionsmedel. tekniskaDen konstruktionen reglernaav
medför det mycket svårt beräkna maximalt föravdragäratt att
pensionsförsäkringspremier. förenklingsskäl föreslår utred-Av
ningen avdraget efter nämnda dispositioner.görsatt

Om den skattskyldige har såväl inkomst tjänstav som av
näringsverksamhet skall det halva basbeloppsavdraget propor-
tioneras mellan allmänt avdrag och avdrag i näringsverk-

Ävensamheten. proportioneringsregeln har fått tekniskten
komplicerad utformning och därför svår tillämpa iär att
praktiken. Utredningen föreslår den skattskyldige skall få frittatt
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fördela avdraget mellan allmänt avdrag och avdrag i för-
värvskällan.

Ikraftträdande

Utredningen föreslår de reglerna skall träda i kraft denatt nya
juli 1998 och tillämpas första vid1 gången års taxering.2000
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Författningsförslag

kommunal-ändring iFörslag till lagl om

skattelagen 1928:370

ochanvisningarna till §föreskrivs punkt 23Härigenom 14att av
kommunalskattelagenpunkt anvisningarna till 46 §6 av

följande lydelse.1928:370 skall ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

Anvisningarna

till 23 §
14. skattskyldige avdragdenVid restvärdeavskrivning medges

räknatmed för årför visst beskattningsår högst 25 procent av
inventarier.avskrivningsunderlaget för maskiner och andra

skattemässigainventariernasAvskrivningsunderlaget utgörs av
beskatt-föregåendevid detrestvärde utgången närmastav

inventarier,ningsåret anskaffningsvärdet förmed tillägg somav
vidbeskattningsåret och utgångenanskaffats underhar avsom

med avdragfortfarande tillhörde näringsverksamheten, ochdetta
i vederlagför belopp vad intäkt formmotsvarande utgör avsom

anskaffats föreeller försäkringsersättning för inventarier harsom
förloratshar ellerbeskattningsårets ingång och avyttratssom

under beskattningsåret.
inventariernas verkliga värdeVisar den skattskyldige att

enligtrestvärdet efter avdragunderstiger det skattemässiga
medges det ytterligare avdragbestämmelserna i första stycket,

motiveras detta.som av

Senaste lydelse 1990:650.
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Vad föreskrivs räkenskapsenlig avskrivning i punktsom om
13 andra och tredje femte, sjätte och åttonde styckena gällersamt
i tillämpliga delar också i fråga restvärdeavskrivning.om

Oavsett vad föreskrivssom
styckena 1-3 fåri enskild

näringsidkare och dödsbo
medges avdrag med belopp

erfordras för detattsom
.skattemässiga restvärdet inte
skall anskaffnings-överstiga
värdet samtliga inventa-av

vilka vid beskattnings-rier,
årets utgång tillhörde
näringsverksamheten, sedan

från detta värde har avräknats
beräknad årlig avskrivningen
20 procent.av

till 46 §

6.2 Avdrag för avgift för pensionsförsäkring medges endast om
försäkringen den skattskyldige.ägs Avdrag medges inteav om
försäkringen förvärvats bodelning under äktenskapet utangenom

mål äktenskapsskillnad pågått.att om
Avdraget får, tillsammans med avdrag för sådan inbetalning

på pensionssparkonto i punkt inte överstigasom avses summan
av

den skattskyldiges inkomst näringsverksamhet utgörav som
aktiv näringsverksamhet enligt 11 kap. 3 § lagen 1962:381 om
allmän försäkring före avdrag enligt punkt 21 anvisningarnaav
till 23 före avdrag för särskild löneskatt på pensionskostnader
enligt punkt 23 anvisningarna till 23§ på sådan pensions-av
försäkring i denna anvisningspunkt och på sådansom avses
inbetalning på pensionssparkonto i punkt före7 ochsom avses
avdrag för avsättning för egenavgifter enligt lagen 1981:691 om
socialavgifter, och

inkomst tjänst, med bortseende från sådan intäktav som
i 32 § 1 första stycket h ochavses mom.

Avdraget beräknas med hänsyn till storleken sådan inkomstav
i 1 och 2 och får uppgå till högst beloppsom avses ett som

2 Senaste lydelse 1996: 1331.
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enligt allmänhälften det basbelopp lagenmotsvarar som omav
ochförsäkring för året före taxeringsåretbestämts närmast

i frågadessutom om
högstaktiv näringsverksamhet till sammanlagtinkomst ava.

inkomsten före avdrag enligt punkt 2125 procent avav
påanvisningarna till före avdrag för särskild löneskatt23
påenligt punkt anvisningarna till 23 §pensionskostnader 23 av

anvisningspunkt ochpensionsförsäkring i dennasådan som avses
pensionssparkonto i punktpå sådan inbetalning på 7avsessom

avsättning för egenavgifter enligt lagenoch före avdrag för om
socialavgifter till inte överstiger tjugo gånger nämndaden del den

den del nämndabasbelopp högst 20samt procent av av nyss
inte fyrtio nämndainkomst överstiger tjugo gångermensom

basbelopp,
saknarinkomst anställning den skattskyldige heltav om

elleroch inte anställd i aktiebolagpensionsrätt i anställning är ett
in-förening vari har sådant bestämmandeekonomisk hanen

femte stycket anvisningarnaflytande i punkt 20som avses e av
till dentill inkomsten23 § till sammanlagt högst 35 procent av

högstdel den inte tjugo nämnda basbeloppöverstiger gånger samt
inteinkomsten överstiger tjugo25 den delprocent menav av som

trettio gånger nämnda basbelopp eller
inkomst tjänst,inkomst tjänst,c. annan c. annan avav

från sådanmed bortseende från sådan med bortseende
iintäkt i intäkt 32 § l32 § 1 som avsessom avses

första stycket h ochförsta stycket h ochmom. mom.
till den delhögst den del till högst5 5procent procent avav

överstigerinkomsten överstiger inkomsten somav som av
tjugo gångertio inte tjugo gånger tio intemenmen

Avdragbasbelopp. Avdrag basbelopp.sammasamma --
beräknas ienligt detta stycke beräknas i enligt detta stycke

sin antingen sin inkomsthelhet på inkomst helhet antingen på
tillskall till skalltas tas uppsom upp som

beskatt-beskattning under beskatt- beskattning under
åretningsåret eller inkomst året ningsåret eller på inkomstpå
dendessförinnan. den dessförinnan. OmOmnärmast närmast

skattskyldige har inkomst skattskyldige har inkomst avav
frånaktiv näringsverksamhet från aktiv näringsverksamhet

fårförvärvskälla får förvärvskällaän änmer en mer en
avdrag beräknat enligt avdrag beräknat enligt dettadetta

inte inte överstiga detstycke överstiga det stycke av-av-
drag kunnat drag kunnatgöras göras omsom om som

tillinkomsten varit hänförlig till inkomsten varit hänförlig
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och förvärvskälla. och förvärvskälla.en samma en samma
denHar skattskyldige inkoms- Har den skattskyldige inkoms-

kan grunda till kan grunda tillter rätt rätttersom som
avdrag enligt detta stycke avdrag enligt detta stycke
både i inkomstslaget närings- både i inkomstslaget närings-
verksamhet och allmänt verksamhet och allmäntsom som
avdrag skall den del avdrag får den skattskyldigeav
avdraget beräknas på fritt fördela den delettsom av
halvt basbelopp fördelas efter avdraget beräknas på ettsom
respektive avdragsgrundande halvt basbelopp mellan
inkomsts andel de allmänt avdrag och avdrag iav sam-
manlagda avdragsgrundande näringsverksamheten.
inkomsterna.

Om särskilda skäl föreligger får Skattemyndigheten efter
ansökan besluta avdrag för avgift för pensionsförsäkringatt
respektive inbetalning på pensionssparkonto får medges med
högre belopp följer bestämmelserna i föregåendeän som av
stycke. Därvid skall dock följande gälla. För skattskyldig, som
redovisar inkomst inkomst tjänstendastär attsom anse som av
med bortseende från sådan intäkt i 32 första§ lsom avses mom.
stycket h och i i huvudsak saknar pensionsrätt imen som
anställning, får avdrag medges högst med belopp, beräknat som
för skattskyldig i andra stycket sådanHarsom avses
skattskyldig erhållit särskild ersättning i samband med att
anställning upphört och har han skaffat sig betryggandeett
pensionsskydd, får dock avdrag medges med högre belopp.
Avdrag i de två föregående meningarna fårnärmastsom avses
dock inte beräknas för inkomst härrör från aktiebolag ellersom
ekonomisk förening vari den skattskyldige har sådant
bestämmande inflytande i punkt femte20 stycketsom avses e av
anvisningarna till 23 skattskyldig,Har själv ellersom -

förmedling juridisk bedrivitgenom av person -
näringsverksamhet, upphört med driften i förvärvskällan och har
han under verksamhetstiden skaffat sig betryggandeett
pensionsskydd, får avdrag beräknas på inkomst kapitaläven av

hänförlig till försäljningär förvärvskällan före avdraget,som av
på inkomst passiv näringsverksamhet enligt lagen 1990:659av

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster före avdragetom
på sådan intäkt tjänst isamt 32 § första1av som avses mom.

stycket Avdraget får i detta fall beräknas med beaktande detav
antal år den skattskyldige drivit näringsverksamheten, dock högst
för tio år. Hänsyn skall vid bedömningen avdragets storlek tasav
till den skattskyldiges övriga pensionsskydd och andra
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iinbetalningavgift ochförtill avdragmöjligheter avsessom
dock intefårAvdragetochstycket 6första46§ 2 mom.

driften pågåttför varje årbeloppöverstiga motsvararett somsom
försäkringallmänlagenenligtdet basbelopptio gånger omsom

hellerochförvärvskällan upphörtdriften iför det årbestämts
redovisatsbeskattningsåretunderbeloppde somsomsumman av

föreavdraget,fall föreförekommandeiförvärvskällaninkomst av
enligt punktpensionskostnaderlöneskatt påsärskildföravdrag

pensionsförsäkringsådantill påanvisningarna 23 §23 somav
påinbetalningoch på sådananvisningspunkti dennaavses

föravdragoch förei punkt 7pensionssparkonto avsessom
socialavgifter ochenligt lagenegenavgifteravsättning för om

medtill vinsthänförakapitalsådan inkomst är attsomav
skattemyndig-förvärvskällan. Haröverlåtelseanledning avav

till 31 §anvisningarnatredje stycketenligt punkt 1heten av
skattemyndig-pensionsförsäkring,dödsbomedgivit taratt anger

försäkringenförför avgiftavdragvarmedbeloppdet högstaheten
bestämmelserna itillämpliga delariiakttasfår Härvidmedges.

idriftenmedskattskyldig upphörtförstycke avdragdetta somom
ii frågabeslutSkattemyndighetensförvärvskälla. avsessomen

Riksskatte-Riksskatteverket.hosfår överklagasdetta stycke
överklagas.får inteverkets beslut

inbetalninggjortavgift ellerskattskyldig erlagtHar avsessom
avgiftenavdrag förharochförsta stycket 6 7i 46 § 2 menmom.

utnyttjas enligtinte kunnatdelvishelt ellereller inbetalningen
utnyttjatföravdragmedgesi andra stycket,bestämmelserna

Sådantbeskattningsåret.påföljandeför detbelopp vid taxering
medtillsammansbeloppmeddock inteavdrag medges som
vadöverstigerårinbetalning sistnämndaavgift och gjorderlagd

i andra stycket.angessom
avdragmedgesföregående styckenai deföreskrifternaOavsett
stycketförstai 246 §avgift eller inbetalningför mom.avsessom

sammanlagdaskillnaden mellanbeloppinte med högre6 och 7 än
avdragövrigaförvärvskällor ocholikainkomster frånbeloppet av
kunnatintevadgrundAvdrag, påenligt 46 sagtsav nusom

avgiftendåbeskattningsårför dettaxeringenutnyttjas vid
vidfår utnyttjasskedde,inbetalningenbetalades eller senast

betalningsåret. Inteefterbeskattningsåretför sjättetaxeringen
återståröverstiga vadfår avdragetfallheller i sistnämnda som

gjorts.enligt §övriga avdrag 46sedan
meningensjätteenligt fjärde stycketavdrag medgesOm

skallfåmansföretagandelar iellergrund aktier avyttratsattav
Avdragetavdrag.allmänthandavdraget i första göras som
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begränsas till belopp motsvarande det lägsta den delett av av
vinsten vid avyttringen intäkt tjänst ochtassom upp som av
inkomsten tjänst före avdraget. Till den del inteavdraget kanav
utnyttjas allmänt avdrag får avdrag i inkomstslagetgörassom
kapital enligt 3§ 2 sjätte stycket lagen 1947:576mom. om
statlig inkomstskatt. det fallI avdrag medges på grund attav
andelar i fåmansägt handelsbolag skall avdrag iavyttrats göras
inkomstslaget kapital enligt 3 § 2 sjätte stycket lagenmom. om
statlig inkomstskatt.

Denna lag träder i kraft den julil 1998 och tillämpas första
gången vid 2000 års taxering.
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Förslag till lag ändring i lagen2 om

1990:325 självdeklaration ochom

kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs kap. lagen2 19 § 1990:325att om
självdeklaration kontrolluppgifter skall ha följande lydelse.och

Nuvarande Föreslagen lydelselydelse

2 kap.
19

inkomst näringsverksamhet skall, inteharDen annatomsom av
för varjeframgår i sin självdeklaration20 eller 25av

varje slagförvärvskälla från bokföringen lämna uppgifter om av
intäkter, kostnader, bokslutsdispositioner, skatter och

skattemässiga avsättningar,
tillgångar, obeskattade och kapital.skulder, egetreserver

Uppgifter vidare lämnasskall om
och omfattningen verksamheten,arten av

fordringarhur värdesättningen på lager skett,samt
förhur det bokföringsmässiga vinstresultatet justerats att

med de för den skattelnässiga inkomstberäk-överensstämma
ningen stadgade grunderna,

värdeminskninghur avdrag för beräknats,
skattskyldige in i form i närings-vad den satt av pengar

iverksamheten eller tagit näringsverksamhetenut varor,ur
betalaeller eller på försätt använt attannat annatpengar

utgifter, hänförligalevnadskostnader eller för andra inte ärsom
till omkostnader i verksamheten, andra förmånersamt om som
den skattskyldige fått verksamheten,av

ändrade redovisningsprinciper samt
under året anskaffade och försålda anläggningstillgångar.

Juridisk omfattas 2 6 lagen 1947:576§person som av mom.
statlig inkomstskatt skall lämna uppgift beslutom omom

utdelning eller förfogande vinst.uppkommenöverannat
Fysisk Fysisk dödsbooch dödsbo ochperson person

skall lämna uppgift för- uppgift för-skall lämnaom om
delningsunderlag enligt la- delningsunderlag enligt la-2 § 2 §

7 lydelseSenaste 1996:1210.
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1993:1536 ränteför- 1993:1536 ränteför-gen om gen om
delning vid beskattning vid delning vid beskattning vid
utgången föregå- utgångennärmast föregå-närmastav av
ende beskattningsår ende beskattningsårsamt mot- samt mot-
svarande belopp vid beskatt- svarande belopp vid beskatt-
ningsårets utgång. ningsårets tttgång. Om ränte-

fördelning skall ske enligtinte
§6 nämnda lag skall uppgift

fördelningsunderlagom en-
dast lämnas rvkczttemyn-om
digheten begav det.

Har makar tillsammans deltagit i näringsverksamhet behöver
uppgifter i första och andra styckena endast lämnassom avses av

makarna. Var och makarna skall dock lämnaen av en av
uppgifter och omfattningen sitt arbete i verksamhetenartenom av

de övriga uppgifter behövs för tillämpningensamt som av
anvisningarna till kommunalskattelagen.52 §

Om det finns särskilda skäl, får Skattemyndigheten på ansökan
den deklarationsskyldige medge de uppgifter iattav som avses

första stycket lämnas i1 Ett sådant med-sammansatta poster.
givande får omfatta tid högst år gången. ansökanEntreen av
skall ha kommit in till skattemyndigheten före ingången av
taxeringsåret.

Uppgifter i första och andra styckena skall lämnassom avses
på blankett enligt fastställt formulär eller, efter särskilt med-
givande Riksskatteverket eller myndighet Riksskatte-av som
verket bestämmer, på lämpligt sätt.annat

Denna lag träder i kraft den juli1 1998 och tillämpas första
gången vid 2000 års taxering
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Förslag till lag ändring i lagen3 om

1993: räntefördelning vid1536 om

beskattning

Härigenom föreskrivs och lagen6 7 1993:1536att om
räntefördelning vid beskattning skall ha följ

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Räntefördelning Räntefördelning intesker inte sker
fördelningsunderlaget fördelningsunderlaget av-om av- om

viker från noll med högst viker från noll med högst
50 kronor. Skall för den kronor. Skall for den000 100 000
skattskyldige beräknas skattskyldige beräknas änänmer mer

fördelningsunderlag fördelningsunderlag gällergällerett ett
vad vadsagts sagtssom summan av som summan avnu nu
fördelningsunderlagen. fördelningsunderlagen.

fördelningsbeloppSparat
skall på yrkande denav
skattskyldige fastställas vid
den årliga Sparattaxeringen.
fördelningsbelopp får utnytt-

fördelnings-jas även om
underlaget inte överstiger

kr.100 000

Vid beräkning justerade ellerdet resultatet justeras inkomstenav
underskottet enligt förelagen 1947:576 statlig inkomstskattom
räntefördelning enligt följ ande.

tillkommandeSom Som tillkommandeposter poster
räknas avdrag för egenavgifter egenavgifterräknas avdrag för
enligt punkt 19 anvis- enligt punkt anvis-19av av
ningarna till ningarna23 § kommu- till kommu-23 §
nalskattelagen 1928:370, nalskattelagen l928:370,av- av-
drag för avsättning till periodi- drag för avgift för pensions-
seringsfond enligt 3 lagen försäkringspremie eller§ av-

4 Senaste lydelse 1994:784.
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periodise- drag för inbetalning på1993:1538 om pen-
ringsfonder och avdrag på .sionssparkonto enligt punkt 6
grund ökning och till7 anvisningarnaav av expan- av

kommunalskattelagen,sionsmedel enligt lagen 46 §2 §
expansions- beräknad .sar.skild löneskatt1993:1537 om

medel. enligt lagen 1991:687 om
särskild löneskatt på pen-
.si0nsk0stnader, avdrag för

rings-avsättning till periodise-
fond enligt lagen3 §

periodise-1993:1538 om
ringsfonder avdrag påoch
grund ökning av expan-av
sionsmedel enligt lagen2 §

expansions-1993:1537 om
medel.

sjukpenning liknandeSom avgående räknas ochposter
iersättningar, återfört avdrag för egenavgifter som avses

punkterna och anvisningarna till 22 § kommunal-11 13 av
periodiseringsfondskattelagen, avdrag för avsättning till som

återförts till beskattning enligt lagen periodiseringsfonder,4 § om
intäkt expansionsmedel enligtpå grund minskning 2§av av
lagen expansionsmedel och avdrag för avsättning tillom
skatteutjämningsreserv återförs till enligtbeskattning lagensom

återforing skatteutjämningsreserv.1993:1540 om av

lag träder i kraft den juli tillämpas förstaDenna l 1998 och
gången vid års taxering.2000
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4 Förslag till lag ändring i lagenom

1993:1537 expansionsmedelom

Härigenom föreskriv 6 § lagen 1993:1537 expansions-att om
medel skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6
Expansionsmedel får ökas med högst positivt beloppett som

inkomsten eller underskottetmotsvarar förvärvskällan enligtav
lagen 1947:576 statlig inkomstskatt före ökningom av expan-
sionsmedel med följ ande justeringar.

Som tillkommande Som tillkommandepost post
räknas avdrag för egenavgifter räknas avdrag för egenavgifter
enligt punkt 19 anvisning- enligt punkt 19 anvisning-av av

till 23 § kommunal- till 23 § kommunal-arna arna
skattelagen 1928:370. skattelagen 1928:370, av-

drag för avgift för pen-
sionsförsäkringspremie eller
avdrag för inbetalning på
pensionssparkonto enligt
punkt 6 och 7 anvis-av

till §ningarna 46 kommunal-
skattelagen och beräknad
särskild löneskatt enligt lagen
1991:687 särskild löne-om
skatt på pensionskostnader.

Som avgående räknas sjukpenning och liknandeposter
ersättningar återfört avdrag för egenavgiftersamt isom avses
punkterna ochll 13 anvisningarna till 22 § kommunal-av
skattelagen.

Denna lag träder i kraft den juli1 1998 och tillämpas första
gången vid 2000 års taxering.

5 Senaste lydelse 1994:786.
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iändring lagenFörslag till lag5 om

periodiseringsfonder1993:1538 om

periodi-lagen 1993:1338föreskrivs 3 §Härigenom att om
lydelse.följ andeseringsfonder skall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3
tillavsättningavdrag förfårjuridiskFör person
förinkomstentill högst 20periodiseringsfond uppgå procent av

dockgälleravdraget. Vadbeskattningsåret före sagts nusom
dödsbo.

uppgå tillfår avdragetoch dödsbofysiskfrågal personom
inkomstenpositivt belopphögst 20 motsvararprocent ett somav

enligt 1947:576förvärvskällan lageneller underskottet omav
periodiserings-avsättning tillförföre avdragstatlig inkomstskatt

följande justeringar.fond med
tillkommandeSomtillkommandeSom posterposter

egenavgifterföravdragegenavgifter räknasförräknas avdrag
anvis-enligt punkt 19anvis-enligt punkt 19 avav

kommu-ningarna till 23 §ningarna till § kommu-23
nalskattelagen 1928:370,ochnalskattelagen 1928:370 av-

förför avgiftökning draggrundavdrag på pen-avav
ellersionsförsäkringspremieenligtexpansionsmedel 2 §

avdrag/ör påinbetalninglagen 1993:1537 pen-om expan-
enligt punktsionssparkonto 6sionsmedel.

tilloch 7 anvisningarnaav
kommunalskattelagen,§46

löneskaltberäknad .särskild på
la-pensionskostnader enligt

.särskild1991 .687 omgen
pensxionskost-löneskatt på

grundnader och avdrag av
expansionsmedelökning av

1993:1537enligt lagen2 §
expansionsmedel.om

liknandesjukpenning ochräknasSom avgående poster
enligt punkternaegenavgifter 11återfört avdrag förersättningar,

° Senaste lydelse 1996:1613.
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och anvisingarna13 till kommunalskattelagen22 § och intäktav
på grund minskning expansionsmedel enligt 2 § lagenav av om
expansionsmedel.

Denna lag träder i kraft den juli1 1998 och tillämpas första
gången vid 2000 års taxering.
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2 Utredningsuppdraget

2.1 Uppdraget

Utredningens direktiv Dir. 1996:78 beslöts regeringen den 31av
oktober 1996.

Som del i utredningens uppgift ingår utvärdera ochen att se
regelsystemet föröver enskilda näringsidkare.

direktivenI uttalas i denna del följande. Den särskilde utreda-
skall utvärdera regelsystemet för beskattning enskildaren av

näringsidkare. Utredaren skall vilkaöverväga möjligheter till
förenklingar finns, dock avkall principenutan attsom ge om
neutralitet i beskattningen mellan olika företagsformer. Särskilt
reglerna räntefördelning och expansionsmedel skallom upp-
märksammas. Utredaren bör analysera de blanketter och annat
hjälpmaterial i dag finns tillgängliga för den skattskyldigesom

denne skallnär fullgöra sin deklarationsskyldighet.
Utredaren skall huruvidaöverväga principen redovisningom

enligt bokföringsmässiga grunder innebär omotiverat ochett
alltför betungande och kostsamt bokslutsarbete för de mindre
företagen. Om så befinnes fallet skall utredaren undersökavara
möjliga från denna princip. Omavsteg utredaren finner det
lämpligt skall denne söka utveckla modell för kontantredovis-en
ning med inriktning näringsidkare med små företag. Tidigaremot
års erfarenheter kontantmetoden i inkomstslagen jordbruksfas-av
tighet och fastighet bör också beaktas. Utredaren skallannan
också analysera lämpligheten vid sidan det konventio-attav av
nella införa kontantmetodsystemet lämplighetensamten attav

sådan metod frivillig.görsen
Uppdraget enligt direktiven antal frågeställningarettrymmer
grundläggande karaktär. förstaEn gäller det konstitutionellaav

kravet likabehandling.på En närbesläktad fråga gäller önskemålet
skattesystemet inte skall snedvridaatt konkurrensförhållandena

inom näringslivet. Ett tredje frågekomplex gäller skattekontroll
och kravet på inte föröppna oönskad skatteplanering.att Detta



1997:178SOUUtredningsuppdraget32

alternati-införandettill frågani sinfrågekomplex leder tur avom
ellerförenklingsvinsterinnebära någraverkligen skullesystemva

fördelar.andra
naturligtdetförenklingssyfte framståranförs i attDet att som

inkomstskattensåvälskall omfattakontantredovisningen som
finns dockmervärdesskattenfrågamervärdesskatten. I enom

därförskallregelverk. Utredarenbundenhet till EG:sstark vara
redovisningenrörandeförslagetuppmärksam påsärskilt att av

vi-skallUtredarenmed EG-reglerna.förenligtmervärdesskatt är
lämpligt,överhuvudtagetochmöjligt,detdare bedöma är attom

skatteredovis-olikaredovisningsmetoder för deolikatillämpa
ningarna.

praktiska problemvilkabelysaUtredaren bör också som upp-
företagsformsker ilantbrukdriftenkommer ett somenom av

fall djuri dettabokföringen skallbokföringsskyldighet. Imedför
Skat-anläggningstillgångar.respektiveomsättnings-idelas upp

omsättnings-djur behandlasemellertid allaskalltemässigt som
tillgångar.

kontantprinci-redovisar enligtnäringsidkaredet fallFör som
skallexpansionsmedeltillmedelinte skall ha ut-avsattapen

upplösningförÖvergångsbestämmelserföreslåredningsmannen
expansionsmedel.av

krävasbörvilka åtgärderUtredaren skall vidare överväga som
missbrukochskatteundandragandehindraför syste-annatatt av

förändringarnasde föreslagnabeaktabörUtredaren ävenmet.
budgetprognosermöjlighetenför görakonsekvenser att

företagsskatteområdet.
gemenskapsrättenmedförenlighetförslagensprövningEn av

i uppdraget.ingår ocksåinom EU
tillförslagdetfölja beredningenskallUtredaren nyav

lagtRedovisningskommittén 1991:07Jubokföringslag som
sitt slutbetänkande.fram i

läggs också,till beskattningredovisasinkomstDen somsom
soci-ochbeslut i bidrags-grund förpåpekats, tilltidigare

betydel-vilkenUtredaren bör klargöraalförsäkringssammanhang.
får förinkomstredovisningen rättenförändringarföreslagna avse

härvidUtredaren börsocialförsäkringsförmåner.till olika
in-inkomstbegreppenUtredningensamråda med översyn avom

1996:06.Ssocialförsäkringssystemenbidrags- ochom
Småföretagsdelegationenmedvidare samrådaUtredaren skall

1996:04.N
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förslag framdirektiven framgår slutligen de läggsAv att som
för offentli-lcostnadsmässigt neutrala denskallsammantaget vara

sektorn.ga

Genomförandet uppdraget2.2 av

redovisadirektiv bör utredarenEnligt utredningens överväga att
Utredningen har bedömtuppdraget etappvis i delbetänkanden. att

beskattningssituation börenskilda näringsidkaresöversynen av
därför befunnitsarbetets gång har detske skyndsamt. Under

företagsformerna enskild näringsverksam-lämpligt behandlaatt
för sig.och handelsbolaghet var

Riks-utredningen haft kontakter med bl.a.Under arbetet har
representeradede i utredningenskatteverket och konsulter från

Enkätundersölçningar gjorts på uppdragorganisationerna. har av
Redovisningskon-och Sverigesutredningen Riksskatteverketav

med Små-har tagitssulters Förbund SRF. Kontakt även
inkomstbe-företagsdelegationen och Utredningen översynom av

inom bidrags- socialförsäkringssystemen.ochgreppen
avseendei delbetänkande förslagUtredningen redovisar detta

Utredningsarbetet fortsätter bl.a. medenskilda näringsidkare.
frågan ackumulerad in-handelsbolag ochöversyn även omav

komst.

17-15132
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Bakgrund3

skatterefonnen, genomfördes i beslut undertre stegsom genom
hösten 1989 under våren och hösten innebar1990, isamt att ett
grunden förändrat skattesystem kom tillämpas fr.0.m. 1992 årsatt
taxering. detI gamla skattesystemet fanns antalett stort reserve-
ringsmöjligheter medförde den effektivas.k. skattesatsenattsom

Årde flestai företagen lägre den nominella. 1988avsevärt änvar
uppgick den formella bolagsskatten till Därtill kom52 procent.
vinstdelningsskatt. inkomstökningarPå kunde den marginella
bolagsskatten överstiga 60 genomsnittligaDen effektivaprocent.
skattesatsen låg däremot under 20 uppnåFörstrax procent. att
denna låga skattebelastning krävdes företagen gjorde realin-att
vesteringar till ellerned- avskrivningar.rätt generösasom gav

effektivaDen skattebelastningen kunde variera mycket mellan
olika företag. Skatten korn därför företa-på många sättatt styra

beteende.gens
Genom skattereformen de olika reserveringsmöjlighe-ersattes

begränsad och enhetlig reserveringsmöjlighet,tema av en mer
skatteutjänmingsreserven surv. Den nominella bolagsskattesat-

sänktes till Begränsningen30 reserveringsmöjlig-procent.sen av
heterna gällde för enskilda näringsidkare och handelsbo-även
lagsdelägare.

Skattereformen medförde också antalet inkomstslag mins-att
kades från till och införde begreppentre attsex man
förvärvsinkomst och kapitalinkomst. Förvärvsinkomsten utgörs

inkomst näringsverksamhet och inkomst tjänst. Inkomst-av av av
skatt betalas på beskattningsbara förvärvsinkomster kommunalt

statligt i den mån de sammanlagt överstiger skiktgränssamt en
för närvarande kr.209 100ärsom

enskildFör näringsverksamhet innebar skatterefonnen allatt
inkomst beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet utgörsom
förvärvsinkomst. Skatter och avgifter i två led. första ledetItas ut
utgår egenavgifter eller särskild löneskatt. I andra ledet utgår skatt

förvärvsinkomst.på
Ägare enmansaktiebolag kunde till skillnad från enskildaav

näringsidkare och delägare i handelsbolag redan före skatterefor-
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beskattas för sin inkomst antingen förvärvsinkomst ellermen som
kapitalinkomst. Aktieägaren kunde inkomsten från bo-uttasom

laget i form lön eller utdelning. Beskattningen inkomstenav av
i i utdelningsfallet.sker två led i såväl lönefallet Beskatt-som

ningen sker i första ledet i bolaget. Beskattningen i bolaget består
arbetsgivaravgifter respektive särskild löneskatt. lönefalletIav

beskattas i andra ledet med skatt förvärvsinkomst.på Iägaren ut-
delningfallet blir i första föremål förinkomsten ledet bolagsskatt.

andra för utdelningenI ledet utgångspunkten reglerna be-är att
skattas kapitalinkomst. delägare varit aktiva iFörsom som
företaget infördes särskilda regler i § lagen3 12 mom.
1947:576 statlig inkomstskatt har till syfte hindraatt attom som

Överstigerarbetsinkomster kapitalinkomster.såsomägaren tar ut
utdelningen gränsbelopp beskattas den överskjutande delenett
såsom förvärvsinkomst. Annellavdraget behölls fram till och med
1994 års taxering då det slopades i samband med dubbelbe-att
skattningen undanröjdes.på utdelningsinkomster Dubbelbeskatt-
ningen återinfördes dock från och med den januari Från1 1995.
och med januari har särskilda lättnader i beskattningen1 1997
införts för små och medelstora företag SOU 1996:119, prop.
1996/97145, bet. 1996/97:SkU13, SFS 1996:1611. Reglerna är
utformade innebär ipå de s.k. 3:12 reglerna ochsättsamma som
huvudsak visst lättnadsutrymme beräknas varje år ochatt ett att
utdelning inom skattefri hoslättnadsutrymmet Lätt-är ägaren.
nadsutrymmet beräknas med hänsyn bl.a. till de löner harsom
utbetalats till anställda i företaget. Löneunderlaget uppgick till 70

lönesumman minskat med tio basbelopp fördelatprocent perav
aktie vårproposition föreslogi bolaget. 1997 års ekonomiskaI
regeringen justering lättnadsreglerna. Löneunderlaget före-en av
slogs höjas Förslaget harfrån till lönesumman.70 100 procent av
lett till lagstiftning 1996/97:150, 1996/97:FiU20,bet. rskr.prop.
1996/97:284, SFS 1997:447.

början har fråganSedan 1980-talet möjligheten attav om ge
enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag likvärdiga
skattemässiga villkor gäller för företagare drivermed de som som
sin varitverksamhet aktiebolag aktuell. Enskilda närings-genom
idkare och delägare i handelsbolag överbeskattades sällan iinte
förhållande till näringsidkare bedrev verksamhet i aktiebo-som
lagsforrn. fick till följd näringsidkare tvingades väljaDetta att att
aktiebolagsformen. olika förslag neutrala lagtsDe systemom som
fram fåtthar kritik för sin komplexitet. Flera förslagen har där-av
för inte till lagstiftning utredningsarbetet fått fortsät-lett harutan
ta.
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1980 års företagsskattekommitté

1980 års företagsskattekommitté lämnade två betänkanden om en
beskattningsmetod, dels för enskild näringsverksamhet, Sta-ny

ketmetoden En metod för beskattning enskild näringsverk-ny av
samhet SOU 1984:70, fördels handelsbolag Staketmetod för
beskattning handelsbolag SOU 1986:44. Förslaget avseendeav
enskilda näringsidkare byggde på grundtanken i näringsverk-att
samheten uppkommen vinst, företagaren låter stå kvar isom
verksamheten inteeller för staketet- endast skall beskattasöver-
med låg proportionell statlig skatt. Metoden innebar således atten

vid beskattningen skulle åtskillnad mellan den enskildegöraman
näringsidkarens näringsverksamhet och dennes privata sfar. De

näringsidkaren gjorde från näringsverksamheten föruttag som
konsumtion eller för ändamål skulle beskattas på vanligtannat

till kommunal och statlig inkomstskattsätt enligt den för fysiska
gällande progressiva skatteskalan. beskattningenFörpersoner av

näringsidkarens föreslogs inkomstslag,uttag att ett nyttegna som
benämndes inkomst företag, skulle införas i kommunal-egetav
skattelagen 19282370, KL. Staketmetoden förutsatte det inteatt
fanns tillgångar inom staketet beskattades i något in-annatsom
komstslag såsom inkomst tillfällig förvärvsverksamhet. Somav
exempel kan fastighet ianvändes verksamhe-nämnas att en som

inte skulle anläggningstillgång behandlasten utgöra nä-utan som
ringsidkarens privata tillgång. Driften skulle däremot utgöra ett
led i verksamheten. F astighetskostnaderna skulle enligt förslaget
delas mellan verksamheten och den privata sfären. Metodenupp
förutsatte vidare vissa speciella skattemässiga redovisningsregler.

gällde framförDetta allt redovisningen det kapitalet in-av egna
nanför staketet. föreslogMan det skulle finnas två konton,att ett
för tillskjutet kapital och för ackumulerade vinstmedel. Stake-ett

föreslogs personligt i den meningen intedet kundetet attvara
någonövertas av annan.

Företagsskattekommitténs förslag avseende handelsbolag in-
nebar handelsbolag skulle till självständiga skattesubjektatt göras
och bolagsmännen skulle beskattas i den takt de fördeatt tog ut -

staketet handelsbolagets vinsteröver för konsumtion. Betän--
kandena ledde inte till lagstiftning.
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reformeradföretagsbeskattning URFUtredningen om

redovisningsmetod, staketmetod, försärskild dvs.Frågan om en
behandlades igen i betänkandet Utred-enskilda näringsidkare av
företagsbeskattning 1989:34. be-ningen reforrnerad SOU Iom

vissa skattepolitiska principer vidtänkandet formulerades ut-
utredningenSkatteregler för egenföretagare. Enligtformningen av

förstaavvägning mellan dessa principer. detmåste ske Fören
föreligga mellan egenföretagare och lönta-skulle skatteneutralitet

likvärdigvisst beaktande risktagande. Vidare skullemed avgare
företagsforrn.näringsverksamhet,beskattning ske all oavsettav

och bolag skulleAlla aktiebolag oberoende ägarkrets typav av
slutligenlikvärdigt. Likvärdig beskattning skulle skebeskattas av

fåmansaktiebolagsägare och löntagare SOU 310. Ut-1989:34 s.
möjlighet för enskildaredningen fann det angeläget att en gavs

expandera verksamheten pånäringsidkare kunna sätt änannatatt
Utredningen framhöll särskild redovis-bilda aktiebolag. attatt en

möjlighet. Utredningenningsmetod utgjorde sådan principiellen
olika modeller förinte möjlighet tekniskt analysera dehade att en

Något förslagsärskild redovisningsmetod hade presenterats.som
lades därför inte fram.

företagsskattekommitté,Utredningen föreslog, liksom 1980 års
skillnadtill skattesubjekt tillhandelsbolaget skulle görasatt men

beskattasdet tidigare förslaget skulle handelsbolaget påmot
bliaktiebolag. Handelsbolaget skulle ävensätt ettsamma som

skyldigt betala arbetsgivaravgifter på bolagsmännens uttagatt av
föreslogs inne-ersättningar utfört arbete. Bolagsmännenspå uttag

det kapi-fatta dels ersättning för utfört arbete, dels avkastning på
lagts i Kapitalinkomsten föreslogs beskattastal bolaget.som ner

inkomst kapital hos bolagsmannen. Kapitalavkastningensom av
skulle beräknas enligt regler gäller i fråga uttagomsamma som

be-från fåmansaktiebolag. passiv bolagsman skulle sålundaEn
kapitalinkomst. tidsskäl hannskattas för hela Av ut-uttaget som

redningen inte lägga fram komplett förslag till ändrade regler.ett
skattemodell den särskilda redovis-för handelsbolagen ochEn ny

ningsmetoden för enskilda näringsidkare skulle utredas ytterliga-
re.
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Särskild redovisningsmetod för enskild näringsverksamhet
SOU 1989:94

särskildEn utredare tillkallades för utreda de enskilda företa-att
beskattningssituation. Utredaren lämnade betänkandet,garnas

Särskild redovisningsmetod för enskild näringsverksamhet SOU
1989:94. Syftet med den föreslagna särskilda redovisningsmeto-
den företagare bedriver enskild näringsverksamhetattvar ge som

reserverings- och expansionsmöjligheter aktiebolag.samma som
Vinst redovisades inom den särskilda redovisningsmetodensom
skulle näringsbeskattas med 30 Arbets- kapitalin-ochprocent.
komst för egenföretagare och löntagare skulle beskattas så lika

möjligt. Egenföretagare skulle därför erlägga inkomstskatt påsom
den arbetsinkomst från verksamheten. Den deltogs utsom av
vinsten kunde avkastning på tillskjutet kapitalsom anses som
skulle klyvning i arbets- och kapitaldel fågenom en en samma
skattebelastning löntagarens sparavkastning. denFör sär-attsom
skilda redovisningsmetoden skulle få användas krävdes nä-att
ringsverksamheten och privatekonomin hölls isär och årsbok-att
slut upprättades. krävdesDet kontoplan för inkomst- ochäven en
kapitaluppdelningen. Inträde i metoden krävde registrering.

Skattereformen 1990

Föredragande statsrådet anförde i l989/90zll0 518 attprop. s.
fördelen med den modellen presenterades i SOU 1989:94som var

den egenföretagare möjlighetatt expandera verksamhetenattgav
likartade villkorpå aktiebolag bolagsforrnen behöv-utan attsom
väljas.de Han pekade dock på vissa problem med modellen. Vis-

serligen kunde den lämpliga ekonomiska effekter i visstettge
typfall effekten kunde bli helt annorlunda förutsättning-men om

varierades. Föredraganden framhöll modellensäven attarna
komplexitet kunde tillämpningsproblem och ansåg det inteattge
förelåg förutsättningar genomföra lagstiftning på grundvalatt en

det lämnade förslaget. Frågan borde dock utredas vidare.av
När skattereformen 1990 beslutades hade således ännuman

inte lyckats fram förslag dels uppfyllde önskemåletta ett som om
neutral beskattning olika företagsformer, dels innebar enklaav
regler för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare.

Skattereformen kom för aktiva enskilda näringsidkare inne-att
bära skatteuttaget inklusive egenavgifter på näringsinkomsteratt
låg mellan 44 och 63 Kapitalskattesatsen sjönk dock förprocent.
fysiska till 30 I avsaknad särskilda reglerprocent.personer av
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snedvridningarskapa ochskillnaden i skatteuttaget kunnaskulle
näringsidka-skatteplanering. syfte förhindraför I att attutrymme

näringsverksamheten därutgiftsräntor iskulle dra privatare av
negativregleravdragseffekten beslutades ränte-större om omvar

räntefördelning trädde inte inegativfördelning. Reglerna om
beskattningsregler föravvaktan påkraft sköts iutan en-nyaupp

1991/92:60, bet.handelsbolagskilda näringsidkare och prop.
bet.och 1992/93:131,1991:18321991/92:SkU10, SFS prop.

1992/93:SkU15, 1992:1343.SFS

inkomst hos enskilda näringsid-beskattningUtredningen avom
kare och handelsbolag

uppdragsärskild utredare medtillkallade 1990Regeringen år en
redovis-särskildförslag bl.a.utforma och värderaatt om en

och handelsbolagenskilda näringsidkareningsmetod för somom
Utredningenskattesubjekt i skattesystemet.det antog namnetnya

näringsid-inkomst hos enskildaUtredningen beskattning avom
betänkandeUtredningen definierade i sitthandelsbolag.kare och

skillnaderna1991:100 83Företagsbeskattning SOUNeutral s.
och verksamhetnäringsverksamhetmellan enskilt bedriven som

följ andebedrevs aktiebolag på sätt.genom
förvärvskällornäringsverksamhet delas i- enskildGenom att

olikaöverskott underskottbegränsas möjligheten kvitta motatt av
verksamhetaktiebolag allverksamheter varandra. I utgörmot ett en

förvärvskälla.och samma
till bolagetaktieägare lånatAvkastning på kapital ut en-som en-

kapital i aktie-Avkastningkelbeskattas kapitalinkomst. ettegetsom
beskattningenenligt regler innebärbolag delas beskattas attut somsom

dubbelbeskattning. frågamellanting mellan enkel- ochblir Iett om en-
avkastning kapitalskild näringsverksamhet dubbelbeskattas all på som

hänförlig till verksamheten.är
ienkelbeskattas inkomst återinvesteras verk-aktiebolagI ett som-

finansieraför enskild näringsidkaresamheten. Någon möjlighet atten
inte.enkelbeskattade medel finnsexpansion verksamheten medav

indelningen i förvärvskällor skullebetänkandet föreslogsI att
föreslogs fåavskaffas enskilda näringsidkare. Näringsidkareför
privatsfären.fritt mellan näringsverksamheten ochfördela skulder

mednegativa räntefördelningen föreslogs kompletterasDen en
schablonmäs-positiv räntefördelning skulle innebära att ensom

från näringsverksamhe-sigt beräknad inkomstränta skulle flyttas
in-Räntefördelningens effekt skulletill privatsfären. attten vara

detnäringsverksamheten beräknadeskomsten egnasom omav
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kapitalet i verksamheten noll kronor hur de faktiskaoavsettvar
förhållandena var.

motsvarighetEn till möjligheten för företagare driver ak-som
tiebolag fondera vinstmedel endast förstaledsbeskattatsatt som
föreslogs införas regler expansionsmedel. ökningEngenom om

expansionsmedelsposten skulle få konsekvens närav samma som
inkomst fonderas i aktiebolag och minskningett postenen av

beskattning fonderad inkomst i fåmansbolagnär ettsamma som
delas ut.

delägareFör i handelsbolag föreslogs inkomsten hosatt ett
handelsbolag i fortsättningen skulle beskattas hos delägarna.även
Indelningen i förvärvskällor föreslogs avskaffas såvitt avsåg
verksamhet inom handelsbolag. inkomstFör från handels-ett ett
bolag och inkomst skulle förvärvskälleindelningen kvarståannan
i den meningen sådana inkomster skulle beräknas för sig. Enatt
enskild näringsidkare hade andel i handelsbolag kundesom en
välja beräkna inkomsterna varvid överskott ochatt gemensamt
underskott skulle utjämnas. Gemensam inkomstberäkning skulle
få konsekvens realisationsvinst vid avyttring andelenattsom av
beskattades intäkt näringsverksamhet. Räntefördelningsom av
skulle ske på delägamivå och fördelningsunderlaget skulle utgö-

det justerade ingångsvärde ligger till förgrund beräk-ras av som
ning realisationsvinst vid avyttring andel i handelsbolag.av av
Expansionsmedel föreslogs redovisas delägarna. Regeringenav
fann efter remissbehandlingen den fortsatta beredningenatt av
förslaget borde ske i sammanhang.störreett

företagsskatteutredning1992 års

Regeringen den särskilde utredaren uppdragett göranytt attgav
vissa företagsskattefrågor. Utredningenöversyn antogen av nam-

1992 års företagsskatteutredning. Utredningsuppdragetnet om-
fattade, de kvarstående frågorna från skattereformen,utöver även
frågan avskaffa iställetoch sänka bolagsskatten ochattom surven
frågan införa särskilda regler förlustutjämning bakåt iattom om
tiden. Resultatet redovisades i betänkandet, reformeringFortsatt

företagsbeskattningen SOU 1992:67. En inom Finansdepar-av
upprättad promemoria Beskattning enskild närings-tementet av-

Ändringarverksamhet i bolagsbeskattningen Ds 1993:28m.m.
innehöll sammanhållet förslag förslagen i före-Neutralett av-

tagsbeskattning SOU 1989:100 och Fortsatt reformering fö-av
retagsbeskattningen, Del SOU 1992:67. Förslagen lades till
grund för lagstiftning.
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skattereform1994 års

I 1993/94:50 bet. 1993/94:SkUl5 föreslogs i enlighet medprop.
promemorian möjligheten avsättning till skullegöraatt att surv
slopas. reserveringsmöjlighet, periodiseringsfonder,En allmänny
föreslogs införas. Enskilda näringsidkare och delägare i handels-
bolag föreslogs få Skatteregler likvärdiga reglerna förmed en-
mansaktiebolag. Förvärvskälleindelningen föreslogs slopas. All
inkomst från enskild näringsverksamhet skulle i fortsättningen
beräknas i förvärvskälla.och Detta med-gemensamt en samma
förde överskott underskott från olika verksamheterochatt auto-
matiskt kvittas varandra i såväl skatte- avgiftshänseende.mot som
Förvärvskälleindelningen föreslogs slopas för handelsbola-även

blev därigenom möjligt kvitta överskott under-Det att motgen.
skott från olika verksamheter inom bolaget. Någon möjlighet att
kvitta ochöverskott och underskott mellan handelsbolagett en
enskilt handelsbo-bedriven näringsverksamhet eller mellan flera
lag föreslogs dock inte.

Överbeskattningen enskilda näringsidkare handelsbo-ochav
lagsdelägare skulle och avkastningen kapitalbort på dettas som
investerats i näringsverksamheten skulle beskattas i inkomstslaget
kapital positiv räntefördelning. be-skulle skeDet att ettgenom
lopp schablonmässigt beräknad avkastningmotsvarande på etten
underlag i princip utgjordes idet kapitalet verksam-som av egna
heten skulle dras i näringsverksamheten. Ett belopp motsva-av
rande avdraget skulle intäkt i kapital. för-Ett omvänttas upp som
farande skulle aktualiseras kapitalunderlaget negativt.om var
Räntor hänförliga till kapitalunderskott skulle drasettsom var av
i kapital och inte i näringsverksamheten.

Vidare föreslogs enskilda näringsidkare och handelsbolags-att
delägare med motsvarande beskattning i aktiebolag skulleettsom
kunna återinvestera vinstmedel i sin verksamhet expansions-
medel.

januariDen 1 1994 trädde lagen räntefördel-1993:1536 om
ning vid beskattning, lagen 1993:1537 expansionsmedel ochom
lagen 1993: 1538 periodiseringsfonder i kraft.om

Lagen räntefördelning vid beskattning och lagenom om ex-
pansionsmedel har redan varit föremål för juni 1996Iöversyn.
lades fram förslag i promemorian, Vissa justeringar i lagen om
räntefördelning vid beskattning avseende be-Ds 1996:41,m.m.
räkningen fördelningunderlaget och takbeloppet vid beneñkaav
fång näringsfastighet behandlingen kapitaltillskott. Isamtav av
promemorian föreslogs bl.a. särskild få beräknasskulleatt posten
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vid benefika fâng handelsbolag skulle till skatte-samt görasatt
subjekt för fastighetsskatt, avkastningsskatt pensionsmedelpå och
särskild löneskatt på pensionskostnader. Förslagen ledde till lag-
stiftning prop. 1996/97:l2, bet. 1996/97:SkU7, SFS 1996:1400-
1406.
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4 Behov ändrade reglerav

Reglerna räntefördelning och expansionsmedel infördes så-om
i föregående avsnitt redovisats i syfte likvärdigauppnåattsom

Skatteregler och neutralitet mellan olika företagsformer. Redan
vid reglernas tillkomst noterades de reglerna skulleatt ytter-nya
ligare komplicera skattesystemet. Lagrådet konstaterade bl.a.
prop. 1993/94250 ff.426 regleringen framför allt föratts. en-
skilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare blivit mycket
komplicerad och kunde förväntas leda till problem vid tillämp-
ningen. Lagrådet uttalade lagstiftningen med hänsyn särskiltatt -
till den i huvudsak riktade sig till mindre rörelser lågatt nära-

för vad kundegränsen i fråga komplexitet.accepterassom om
Lagrådet betonade vikten uppföljning sker hur deattav en av nya
reglerna fungerar i praktiken.

De reglerna möjlighet till tillväxt och därigenom bätt-nya gav
förutsättningar för arbetstillfällen. samhällspolitiskaDere nya

målen motiverade reglerna kritiken komplexitet in-att trots om
fördes. Skatteutskottet dock regeringen tillkänna tillämp-attgav
ningen de reglerna för fysisk näringsverksamhetav nya persons
borde följas och utvärderas. Reglerna har såsom tidigareupp noga

redan varit föremål förnämnts översyn.
Reglerna har tillämpats i år. Skatteförvaltningen hartrenu

framfört kritik reglernas komplexitet det gäller minstademot när
företagen. Riksskatteverket konstaterar i sin tillFörslagrapport,
förenklingar i skattelagstiftningen RSV Rapport 1995:10, deatt
minsta företagen dels inte redovisar alla enligt bokfö-poster
ringsmässiga grunder, dels inte tillämpar reglerna räntefördel-om
ning och expansionsmedel. Om företaget har redovisat underlag
för räntefördelning det ofta fel uträknat. Riksskatteverketsär upp-
fattning bristerna beror påär komplexitet. Verketatt systemets
föreslår i sin enkelt redovisningssystem skallrapport att ett nytt
införas för de allra minsta företagen.

bakgrundMot den kritik framförts regelsystemetmotav som
har regeringen aviserat arbetet med utvärdera ioch möjli-att att

mån förenkla reglerna skall drivasgaste vidare prop.
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1995/961222, Vissa för halvera tillåtgärder arbetslösheten åratt
2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m..
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Redovisningsmetod5 for enskilda
näringsidkare

5.1 Inledning
Vid beskattningen redovisas inkomsterna och utgifterna i tjänst
och kapital enligt kontantmetoden. Inkomst näringsverksamhetav
skall redovisas enligt bokföringsmässiga grunder. Riksskattever-
ket har i sin Förslag till förenklingar i skattelagstiftning-rapport,

RSV Rapport 1995:10 föreslagit det införs modifieraden att en
kontantmetod för de allra minsta företagen. Enligt direktiven skall
utredningen undersöka redovisning enligt bokföringsmässigaom
grunder alltför betungande förär de minsta företagen. Utredning-

skall därvid beakta tidigare års erfarenheter kontantmetodenen av
i inkomstslagen jordbruksfastighet och fastighet. I de föl-annan
jande avsnitten redovisas redovisningsreglerna enligt de civil-
rättsliga och de skatterättsliga regelverken. avsnittenI 5.3.6 och
5.3.7 beskrivs de upphävda kontantprinciperna i inkomst-numera
slagen inkomst jordbruksfastighet och inkomst fas-av av annan
tighet. I avsnittet 5.4 redovisas den Riksskatteverket föreslagnaav
modifierade kontantmetoden. deI därpå följande avsnitten dis-
kuteras behovet och lämpligheten särskild redovisnings-av en

förmetod de allra minsta företagen.

5.2 Sambandet redovisning beskattning-

Den ekonomiska redovisningen har lång historia. Längeen upp-
fattades den företagsekonomiska redovisningen beskriv-som en
ning vad hänt för i efterhand skulle kunnaatt bedömaav som man

historiskt skeende och ställningenett vid viss tidpunkt. Långi-en
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upplysningar resultatetoch ställde kravägare avom envare
ekonomiska ställningenverksamhet under viss period och denen

tid har utvecklingen medförtvid viss tidpunkt. Under senareen
uppfattas betydelsefullt instrumentredovisningen även ettatt som

verksamhet.det gällernär att styra en
infördesbokföringsplikt för vissa näringsidkareRegler om

maj angående handelsböck-först förordningen den 4 1855genom
Förordningen års bok-och handelsräkningar. 1929ersattes aver

särskildföringslag. utformningen lagen inte hänsynVid togsav
innehållet i skattelagstiftningen.till

sigoch taxeringsområdet har fört medUtvecklingen på skatte-
till krävt ökadbokföringslagstiftningens relation skatterättenatt

skyldighet sörja förBestämmelseruppmärksamhet. attom un-
uppgiftsskyldigheten in-för fullgöra deklarations- ochderlag att

taxeringsförordning. Bestämmelsernafördes redan i års1928
och återfinnsöverfördes till taxeringslagen 19561623, GTL nu-

självdekla-i första stycket lagen 1990:3254 kap. §1 ommera
bokföring-utredningration och kontrolluppgifter. 1971 års om

till bokföringslagslagstiftningen i betänkandet, Förslagansåg
inriktasff., bokföringslag bordeSOU 1973:57 37 attatts. en

för all redovis-grundläggande regelsystemskapa ett gemensamt
undvikaskundening. Utredningen anförde det knappast attatt

domineran-reglering i någotbestämmelser i sådan gemensamen
falletskatteintressen. Särskilt kunde detde grad uppbärs varaav

minsta rörelsernas förhål-sådan bedöms utifrån deregelom en
den föreslagna bestämmelsenlanden. Som exempel om enangavs

Utredningenbokföringsskyldighet.till alla rörelseidkare utsträckt
beskattningsförhållandena utgjorde mycketansåg avgöran-att ett

vidareför bestämmelse. Utredningen anfördede skäl sådan atten
rörelseid-det saknar intresse fördet inte kunde gällandegöras att

själv affärsförbindelser rörelsen har ordnadkaren eller hans att en
bokföring.

bokföringslagen tillkom årDen gällande 1976:125, BFLnu
l975/76:15, rskr. 1975/762205.1976 prop. 1975:104, LU I rege-

ringens proposition med förslag till bokföringslag prop.m.m.ny
Litformningenunderströks vikten vid1975:104 134 atts. av man

bokföringsskyldighet beaktar skat-bestämmelserna ävenav om
teintressena. skatterättsliga bestämmelsernabakgrund deMot av
utvidgades bokföringsskyldiga till alla näringsidkarekretsen av
med undantag för de bedrev jordbruk eller skogsbruk. Somsom
skäl för undanta kategorier anfördes det förelågdessaatt att spe-

förciella förhållanden inom jordbruket och bokföringspliktenatt
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jordbrukare inte låg nivåpå den krävdes i utredningens för-som
Enligtslag. förarbetena berodde detta på dels in-det år 1972att

fördes med förenklade avskrivningsregler, dels bok-ett system att
föring inköp försäljningoch inventarier kunde underlåtasav av

1975:104prop. 138.s.
Vid utskottsbehandlingen framfördes flera yrkanden attom en-

skilda näringsidkare med högst två anställda skulle undantas från
bokföringsskyldigheten. Motionärerna anförde bokförings-att en
skyldighet i den omfattning föreslagits skulle bli alltför be-som

förtungande mindre företag ioch praktiken inte kunna efterlevas
små företagare. Utskottet ansåg det svårtstora attav grupper var

hitta lämplig gränsdragning mellan bokföringsskyldiga ochatt en
inte bokföringsskyldiga näringsidkare. Utskottet uttalade LU
1975/76:15 i21 allmänhet torde de löpande noteringaratts. som
krävdes enligt propositionens förslag inte medföra någon större
arbetsökning eller särskilt komplicerade vadänvara mer som
följde 20 § taxeringslagen 1956:623. Enligt utskottet denav var
enda skillnaden betydelse fordringar och skulderstörre attav en-
ligt bokföringslagen måste redovisas under löpande år enligt bok-
föringsmässiga grunder. Utskottet fann det inte möjligtatt attvar

några generella undantag från bokföringsskyldigheten LUgöra
1975/76:15 19-20.s.

Redovisningskommittén har i delbetänkande, Sambandetett
Redovisning Beskattning SOU 1995:43, föreslagit ökaden-
frikoppling mellan redovisning och beskattning. Kommittén före-
slår avdrag för räkenskapsenlig avskrivning fri-inventarieratt av
kopplas från redovisningen på så kravet påsätt att att motsvaran-
de avskrivning skall ha gjorts i räkenskaperna för berättiga tillatt
skattemässigt avdrag upphävs. Kommittén förslår vidare la-att
gervärderingsregeln i punkt tredje stycket anvisningarna till2 av
24 § kommunalskattelagen 19281370, den s.k.KL 97 procents-
regeln utformas specifik skattemässig nedskrivningsre-som en-
gel. För värdering pågående arbeten föreslås den skattemäs-attav
siga värderingen skall frikopplas från den bokföringsmässiga.
Avdragsrätt för avsättning till periodiseringsfond och ersättnings-
fond föreslås frikopplas från redovisningen. frikoppling före-En
slås för garantiutgifter och substansminskning. Förslaget haräven
inte lett till lagstiftning.

ÖversynRedovisningskommittén har i sitt slutbetänkande, av
redovisningslagstiftningen inteSOU 1996:157, föreslagit någon
ändring huvudregeln fysiska och dödsbon bok-ärattav personer
föringsskyldiga under förutsättning de är nä-att att anse som
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ringsidkare. Kommittén föreslår dock bokföringsskyldighetenatt
för fysiska bedriver uthyrningsverksamhet samord-personer som

med skyldigheten deklarera uthyrningsverksamhetenattnas som
inkomst näringsverksamhet. Enligt förslaget bör uthyrningav av
privatbostadsfastighet inte heller i framtiden medföra bokförings-
skyldighet. Jordbruksbokföringslagen skall enligt förslaget upp-
höra och samtliga jordbrukare iskall stället omfattas den före-av
slagna bokföringslagen. Förslaget bereds för närvarande inom
Justitiedepartementet.

Gällande5.3 rätt

Löpande5.3.1 redovisning enligt bokföringsmässiga
grunder och god redovisningssed

BFL generell redovisningslag vid införandetär år 1976en som
omfattade alla näringsidkare. fortfarandeDet så vad gäller bl.a.är
den löpande bokföringen. Eftersom lagen skall tillämpas före-av

olika storlek och inom olika branscher så det inte möj-tag ärav
ligt detaljreglera bokföring och redovisning i BFL. har iatt Man
stället kompletterat BFL i 2 § BFL bokfö-att attgenom ange
ringsskyldighet skall fullgöras på medsätt överensstämmersom
god redovisningssed.

I förarbetena till BFL prop. 1975:104 148, definieradess.
god redovisningssed följandepå sätt:

Som utredningen påpekar torde god redovisningssed kunna beskri-
hänvisning till det bör sig faktiskt före-röraattvas genom en om en

kommande praxis hos kvalitativt representativ krets bokföringsskyl-en
diga. Vad god redovisningssed kan iblandär behöva bestämmassom
branschvis.

villeMan dock inte helt överlämna till enskilda intressen att
bestämma innebörden begreppet god redovisningssed. För attav
företrädare för det allmänna skulle ha möjlighet påverkaatten
innebörden i begreppet inrättades särskild förnämnd redovis-en
ningsfrågor, Bokföringsnämnden, BFN prop. 1975:104 148.s.
BFN:s uppgift främja utvecklingen godär redovisningssed iatt av
företagens bokföring och offentliga redovisning. BFN skall kon-
kretisera innebörden begreppet god redovisningssed. Nämn-av
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dens rekommendationer och uttalanden inte formellt bindandeär
de har endast allmänna råd, och förordning-1 2utan status av

för1988:1118 med instruktion Bokföringsnämnden.en
Genom överenskommelse mellan Föreningen Auktoriseradeen

Revisorer, BokföringsnämndenFAR, och Sveriges lndustriför-
bildadesbund år 1989 stiftelse, Stiftelsen för utvecklandeen av

god redovisningssed. Stiftelsen skall främja utvecklandet godav
redovisningssed i publika företag, företag infor-dvs. spridersom
mation till antal intressenter. stiftelsen bildadesInomett stort en
styrelse och råd, Redovisningsrådet. Redovisningsrådetsett upp-
gift utfärda rekommendationer och sprida informationär att om
redovisningsfrägor. Under hösten 1997 har StockholmsFAR,
Fondbörs antal näringslivsorganisationer, däriblandAB ettsamt
lndustriförbundet, träffat bildaavtal förening medattom en upp-
gift fullfölja stiftelsens ändamål och därmed dels stif-ersättaatt
telsen huvudman för Redovisningsrådet, dels det eko-övertasom
nomiska för rådets verksamhet. Avsikten förening-äransvaret att

skall sin verksamhet den januari1 1998.starta senasten
förarbetenaI till till bok-BFL SOU 1973:57, Förslag

föringslag avgörande inflytande i redovisningsfrå-att ettangavs
den expertis praktiskt och teoretiskt verkar påutövasgor av som

redovisningsområdet. Enligt utredningens fin-mening kunde det
skäl stryka under uppgifterna för praxis väsentligenatt attnas

hänför sig till tolkningsfrågor. Praxis kan besked vad ettge om
allmänt avfattat innebärakrav kan i viss faktisk situa-anses en
tion. Undantagsvis kan det fråga direktiv, utforma-attvara om ge
de efter lagens syfte, i något lagen obesvarat spörsmål. Detav
förutsattes dock uttrycklig lagbestämmelse inte kan sättasatt en
sidan bestämmelsen stridande praxis. sådan situa-lmotav en en
tion det angeläget lagformer SOU 1973:57är övervägsatt

f..94s.

örsiktighetsprincipenF och väsentlighetsprincipen

ÅRL,l BFL och årsredovisningslagen 1995:1554, finns regler
bokföringsförfarandet och värderingsregler redovis-styrom som

ningen i resultat- och balansräkningen. Värderingsreglerna syftar
till så rättvisande bild möjligt resultatet och för-att ge en som av
mögenhetsställningen 1995/96:10, bet. l995/96:LU4, rskr.prop.
1995/96:91.

En grundläggande för redovisningslagstiftningen för-ärnorm
siktighetsprincipen. Principen motiveras för skyddaatt attav man
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utomstående intressen vill undvika för optimistiska resultatberäk-
ningar. Enligt redovisningslagstiftningen skall omsättningstill-
gångar i enlighet med försiktighetsprincipen värderas efter lägsta

princip.värdets Omsättningstillgångar får enligt 14§ BFL tas
till högst det lägsta anskaffningsvärdet det verkligaochupp av

ÅRLvärdet. Den motsvarande bestämmelsen i 9 §kap.4 attanger
omsättningstillgångar skall till det lägsta anskaffnings-tas upp av
värdet och det verkliga värdet balansdagen och således for-är
mulerad absolut värderingsregel. Skulder skall värderas såsom en
högt försiktigheten motiverar.som

viktigEn princip för bokföringen realisationsprinci-ärannan
Principen gäller för inkomstbeskattningen och har be-ävenpen.

Äventydelse för intäkt skall redovisas. denna principnär en
präglas försiktighet alla väsentliga händelserattav genom som
krävs för intjänandet skall ha inträffat innan intäkten får redovi-

försäljningsintäktEn får intesåledes redovisas innan säljarensas.
fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet, exempelvis levererat be-
ställda På kostnadssidan innebär försiktighetsprincipenvaror.
bl.a. inträffad förlust, såsom har gått ned i värde,att atten en vara
kostnadsförs omedelbart. inteMan med kostnadsföraväntar att
förlusten till försäljning.en

Ett grundläggande kännetecken vid tillämpning redovis-av
ningslagstiftningen principen väsentlighet. innebärDenär attom
redovisningen inriktas på sådan information väsentlig förärsom
bedömningar och bokslut. Väsentlighetsprincipen dels frå-avser

vilken information skall beaktas i redovisningen,gan om som
dels på vilket detta skall ske. Den s.k. matchningsprincipensätt
innebär de till perioden hänförbara inkomsterna ställs deatt mot
till period hänförbara utgifterna, dvs. matchningsamma en av
intäkter kostnader. Väsentlighetsprincipen kan medgemot ett av-

från denna princip så inventarier mindre fårvärdesteg att t.ex. av
kostnadsföras direkt.

förarbetenaI till framhöllsBFL det finns möjligheteratt att
från principen bokföringsmässigagöra grunder detavsteg närom

gäller obetydliga poster.
Det kan finnas anledning här erinra principerna bok-att attom om

föringsmässiga grunder naturligtvis inte kan behöva följas helt strikt för
alla obetydliga Redovisningspraxis godtar sålunda praktiskaposter. av
skäl vissa från principen. Det periodavgränsningssystemavsteg som
uttrycks i principen bokföringsmässiga grunder- med utgifter ochom
inkomster fördelade kostnader och intäkter rätt år modi-som -
fieras sålunda marginellt väsentlighetsprincip. Praxis godkännerav en
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exempelvis utgifterna för inköp förbrukningsinventarier i sin hel-att av
för inköpsåret, inventarierna hahet kostnader kanäventas upp som om

flerårig funktion i avsnittet årsbokslutet.under l4 § Enseen om
försäkringspremie, innefattar förskott förmindre helt eller delvissom

fåräkenskapsår, kan helt belasta betalningsåret kostnad. Ut-nästa som
gifter för exempelvis telefon, och elektricitet kan ibland intevatten utan

Ävensvårighet fördelas mellan olika räkenskapsår. för inkomsterna
brukar vissa godtas det gäller obetydliga belopp. Avstegennäravsteg
för obetydliga utgifts- inkomstbelopp kan i praxis anslutaoch här sägas

utgiftsåret,till försiktighetsprincip. Utgifterna får då helt belastaen
medan inkomsterna intäkter först de inflyter. Det ärnärtas somupp
viktigt följs från Effekternaredovisningsordning år år.att ettsamma av
fel Litjämnas redovisningsprincip konsekventattgenom samma an-

förvänds år år SOU 1973:57 95.s.
förarbetena uttalas således principen bokföringsmässi-I att om

grunder modifieras marginellt väsentlighetsprincipen. denIga av
praktiska tillämpningen har marginella avvikelseräven större än
accepterats.

finns motsvarande internationell redovisningsprincip,Det en
materiality. IASCs International Accounting StandardsI -

följandeCommittee framework punkterna 29 och 30 anges an--
väsentlighetsprincipen. informationensgående vissa fall ka-I är

raktär för dess Informationavgörande relevans. t.ex. ett nyttom
affärsområde kan påverka bedömningen företags risker ochettav
möjligheter för den periodenresultatet aktuellaäven är ovä-om
sentligt. andra fall både informationens karaktär ochI är väsent-
lighet betydelse, lagervolymer för de för verksamhetent.ex.av
viktigaste Informationen väsentlig uteläm-varuslagen. är ettom
nande eller felaktighet kan påverka de beslut användarenen som
fattar på basis informationen i finansiellade Gra-rapporterna.av
den väsentlighet beror eller felets storlekpå och påpostensav
omständigheterna kring felet. Väsentlighetutelämnandet eller är
därför fråga tröskelnivå grundläggande kva-änmer en om en en
litativ egenskap informationen måste ha för värde.attsom vara av

Väsentlighetsprincipen materialitetsprincipen behandlas även
i förarbetena till aktiebolagslagen 1975:1385. Det attanges
materialitetsprincipen innebär icke väsentliga slåsposteratt

med andra vid redovisningshand-uppgörandepostersamman av
lingar. Vid bedömningen vad oväsentligaär attav som anse som

Ävenbör inte bara relativa storlek beaktas. småposter postens
kan med hänsyn till förhållandena ha sådan principiell ellerposter
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potentiell betydelse de bör särskilt 1975:103prop.att tas upp
446.s.
Väsentlighetsprincipen skall beaktas vid tillämpningenäven av

Europeiska gemenskapernas råds fjärde bolagsdirektiv Rådets
fjärde direktiv 78/660/EEG den juli25 1978 grundat på artikelav

i fördraget54.3 årsbokslut i vissa bolag. Direktivettyperg om av
har tillämpning på alla inom förekommandeEG bolagtyper av
med begränsat delägaransvar. Sverige innebärFör det samtligaatt
aktiebolag omfattas direktivets tillämpningsområde. Det ärav

tillämpligt på bl.a. handelsbolag samtliga obegränsatäven om
ansvariga delägare svenska aktiebolag, utländska företagär som
omfattas direktivet eller utländska företag inte lyder underav som
lagstiftningen i någon EG:s medlemsstater harav men som en
rättslig form jämförbar med formen för de bolagärsom som om-
fattas direktivet, artikel tredje1.1 stycket.av

I enlighet med artikel i bolagsdirektivet52 har det tillsatts en
kontaktkommitté står under kommissionens överinseende.som
Kontaktkommittén har uppgift bl.a. underlätta enhetligattsom en
tillämpning direktiven regelbundet Enligtsamråd.av genom
kontaktkommittén gäller väsentlighetsprincipen vid till-generellt
lämpningen direktivets bestämmelser. Då principen preciseratsav
i viss bestämmelse kan den dock inte tillämpas utanför deen

särskilt The accountinggränser harmonization inangetts.som
the European communities, Problems of applying the fourth di-
rective the annual of limited companies, punkt C 2.accountson
Som exempel kontaktkommittén det i direktivetnämner att ut-
tryckligen i balans- och resultaträkningarnaatt posternaanges

föregås arabiska siffror får sammanslås under vissasom av an-
givna förutsättningar artikel punkt 3. Kontaktkommittén
framhåller väsentlighetsprincipen inte kan åberopas för slåatt att
ihop andra i balans- och resultaträkningarna de fö-poster än som
regås arabiska siffror eftersom det i direktivet särskilt angettsav
vilka får slåsposter som samman.
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5.3.2 Pärmmetoden

Utredningen bokföringslagstiftningen föreslog undantags-om en
regel för enskilda näringsidkare SOU 1973:57 135 in-s. som
nebar kontantprincip skulle få tillämpas vid den löpandeatt en
bokföringen kundfordringar och leverantörsskulder. prakti-lav
ken tillämpades redan där alla inkommande fakturorett system
och kopior alla utgående fakturor samlades i särskilt pärm-ettav

pärmmetoden. Ingen bokföring gjordes innan betalningsystem
skedde. Utredningen anförde det kunde bli alltför betungandeatt
för de minsta företagen i den löpande bokföringen bokföra så-att
väl fakturorna de betalningarna. Undantaget föreslogssom senare
inte bli tillämpligt betydande fakturorantal förekommitettom
eller fakturorna avsåg avsevärda belopp eller för-andraom om
hållande gjorde omedelbar bokföring påkallad.

propositionenl prop. 1975:104 170 befarades att etts. un-
dantag från den löpande bokföringen enligt bokföringsinässiga
grunder skulle leda till ioordning bokföringssystemet och att
skattekontrollen kunde komma försvåras. En undantagsregelatt
för mindre företag föreslogs därför inte i propositionen.

Utskottet anförde LU 1975/76:l5 26 ff. med tillhänsynatts.
de förhållanden under vilka de mindre företagen arbetade borde
det tillåtas bokföringen för dessa företag förenklades såvittatt
avsåg kundfordringar och leverantörsskulder. Utskottet ansåg att

vissa minimikrav uppställdes på det praktiska handhavandetom
pärmmetoden kunde tillåtande metoden knappast för-ettav av

förutsättningarna för taxeringskontrollsämra eller taxeringsrevi-
sion. Utskottet förordade, vilket också blev riksdagens beslut
rskr. 1975/76:205, undantagsregel skulle införasatt en som
möjliggjorde för de mindre företagen tillämpa pärmmetoden.att

Enligt 8 § tredje stycket får bokföringsskyldig,BFL deten om
endast förekommer mindre antal fakturor eller andra handling-ett

tillkännager anspråk på vederlag och fordringarna ellerar som
skulderna enligt verifikationerdessa inte uppgår till avsevärda
belopp, bokföringmed tills betalning sker fören-vänta det ärom
ligt med god redovisningssed. Vid räkenskapsårets utgång skall
dock samtliga då obetalda skulder fordringaroch bokföras. Bok-
föringsnämnden har i uttalande, Tidpunkt för bokföringett av
kundfordringar och leverantörskulder under räkenskapsåret isamt
samband med bokslut BFN U 90:2, preciserat de mi-närmare
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nimikrav skall ställas på bokföringen vid tillämpning densom av
s.k. pärmmetoden.

De obetalda fakturor ligger vid räkenskapsårets utgångsom an-
tecknas kundfordringar och leverantörsskulder särskild för-som en
teckning uppfyller kraven grundbokföring BFN 6 OmR 14.som p

systematisering inte i sambandsker med grundbokföringen måsteen
det ske i särskild huvudbokföring. i förteckningenPosterna bör ien
princip återföras under det räkenskapsåret fakturorna betalasnärnya

Återföringenvarvid eventuella differenser framkommer. sker då genom
ingående balanser i bokföringen bortföres med betaltatt posterna

Återföringbelopp samtidigt betalningen bokförs. kanposternasom av
dock koncentreras till enda tillfälle under det räkenskapsåret,ett nya

Övrigaårsbokslutet för det gamla räkenskapsåretnärt.ex. upprättas.
obetalda fordringar på kunder respektive skulder till leverantörer- som
hör till det gamla räkenskapsåret där faktura inte föreligger ba-men
lansdagen bör antecknas systematiserat interimsposter på sär-som en-
skild förteckning. skall svårighetDet kunna klarläggas vilka af-utan

Återföringenfårshändelser ingår i interimsposterna. dessa inte-som av
rimsposter kan praktiska skäl få tillanstå den tidpunkt räkenska-närav

för det räkenskapsåret avslutas.perna nya

Årsbokslut5.3.3

Årsbokslutet har central betydelse för bokföringen. Huvudre-en
geln alla bokföringsskyldiga skall avsluta denär lö-äratt som

Årsbokslutet,pande bokföringen med årsbokslut 11 § BFL.ett
skall avfattat på svenska, består resultat- och balans-som vara av

räkning bilagor. bokslutetGenom får näringsidkaren de-samt en
finitiv överblick verksamhetens resultat och efterställning rä-av
kenskapsårets slut. Informationen i årsbokslutet har också stor
betydelse för borgenärer, anställda och det allmänna.

Vid utskottsbehandlingen propositionen till framhöllBFLav
utskottet reglerna årsbokslutet i alltför utsträckningatt storom
utformats med de och medelstora företagen i blickfångetstora
och propositionens förslag i vad avsåg årsbokslutet skulle in-att
nebära väsentligt ökad börda för de små företagen. Somen exem-
pel nämndes bestämmelserna resultaträkningsschemat ochom
balansschemat. Utskottet erinrade inteKL uppställde kravattom
på resultaträkning eller balansräkning. Enligt utskottets mening
innehöll deklarationsblanketterna, användes för rörelse be-som
träffande vilken räkenskapsavslutning medelst vinst- förlust-och
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konto specificerade och från bokföringslagsförslagetsägt rum,
delvis avvikande och lättfattliga regler hursystem mer om- -

rörelseinkomsten skall beräknas. Utskottet anförde många rö-att
relseidkare inte gjorde någon resultatberäkning förrän i samband
med självdeklarationen, då vinsten eller förlusten kom fram på
rörelsebilagan. Motsvarande gällde för jord- och skogsbrukare

inte använde den dubbla bokföringen vinst-med och förlust-som
konto. Utskottet fann därför propositionens förslag årsbok-att om
slut skulle innebära väsentligt ökad börda för småföretagenen
och ide utsträckning skulle anlita bokfö-att stor tvungna attvara
ringsbyråer. Utskottet föreslog mindre företag, dvs. enskildaatt
näringsidkare med högst två anställda och i rörelse brut-vars
toomsättningen understeg 200 kr, skulle000 undantas från kravet

årsbokslut. Utskottets förslag riksdagenupprättaatt antogs av
rskr. 1975/76:205.

sambandI med jordbruksbokföringslagen infördes ändradesatt
undantagsregeln på så omsättningsbeloppet tilländradessätt att
20 basbelopp vilket vid denna tidpunkt motsvarade 252 000 kr
och begränsningen för antal anställda slopades. Utredningen om
bokföringen inom jordbruket, föreslog i sitt betänkande, En ny
jordbruksbokföringslag DsB 1977:8, gränsvärdet skulle be-att

till 200 000 kr. Förslaget anknytastämmas gränsvärdet föratt
skyldigheten årsbokslut till bruttoomsättnings-upprättaatt en

uttryckt i fast penningvärde, kritiserades vid remissbe-ettsumma
handlingen. Departementschefen iuttalade 1978/79:44 47prop. s.

han delade den framförda uppfattningen det fördelatt att vore en
kunde undvika omsättningsökning enbartattom man en som

återspeglade penningvärdets fall utlöste omfattande redo-en mer
visningsskyldighet. Utredningen uttalade vidare flertalet deatt av
mindre jordbruken familjejordbruk där arbetet utförs famil-är av
jemedlemmarna och det därför inte lämpligt hänsynatt att tavar
till antalet årsanställda i verksamheten DsB 1977:8 43.s.

ÅRL ÅRLAlla företag enligt l kap. § omfattasl skallsom av
Årsredovisningenårsredovisning.upprätta skall enligt 2 kap.en

ÅRL§1 bestå balansräkning, resultaträkning, och för-noterav
valtningsberättelse.

ÅRLGenom införandet har skillnaderna mellan årsbokslutav
och årsredovisning reducerats för de företag omfattas la-som av

Redovisningskommittén därför i sitt slutbetänkandegen. attanser
begreppet årsbokslut kan lagstiftningen. Till-utmönstras ur

ÅRL:smed förslaget utöka tillämpningsområde in-attsammans
nebär det den löpande bokföringen huvudregel skallatt som av-
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enligt bestämmelserna islutas med årsredovisning, upprättaden
ÅRL skulle innebäraoch inte med årsbokslut. Dettaett avse-en

ÅRLuppgiftsskyldighet. exempel innehållerökad Ett ärvärt att
ifler bestämmelser vad ingår det regel-antalavsevärt änett som

berörda företag tillämpar i dag. ytterligare exempelverk Ettsom
förvaltningsberättelsen ingår integrerad del årsre-är att som en av

ÅRL ingårdovisningen enligt andra stycket inte2 kap. § 41 men
i årsbokslutet enligt BFL.

revisions-Samtliga bokföringsskyldiga företag skulle åläggas
plikt skyldighet offentliggöra sitt bokslut.och Dessaexternaatt

kommittén dis-effekter enligt kommittén inte önskvärda ochär
bokföringen skall avslu-kuterar därför på vilket den löpandesätt

handling med årsre-dvs. det kan ske med äntas, om en annan en
dovisning. Redovisningskommittén föreslår mindre ochatt me-

revidera offent-delstora företag i stället för låta ochupprätta,att
fullständig årsredovisning möjlighet avsluta denliggöra atten ges

bokföringen balansräkning och resultaträkninglöpande med en en
offentlighet.inte behöver underkastas kraven på revision ochsom

Kommittén föreslår vidare nuvarande undantaget idet BFLatt
bokföringenfrån kravet på formell avslutning den löpande av-av

fortsättningsvis skall gälla.seende enskilda näringsidkare även
till-Enligt kommitténs uppfattning finns inte skäl begränsaatt

enskilda näringsidkare, handels-lämpligheten undantaget tillav
därförstiftelser ideella föreningar. Kommittén föreslårbolag, och

samtliga företag kan omfattas undantaget, dock inte deatt somav
alltid bokföringen fullständigskall avsluta den löpande med en

ÅRL.årsredovisning, Undantaget skall vad gäller dekap. §1 1 -
enskilda näringsidkarna nettoomsättningenskopplat tillvara-

and-storlek och gränsvärdet föreslås uppgå till basbelopp. För20
företag sådana bedrivs i form enskild näringsverk-änra som av

samhet föreslås undantaget såvälberoende nettoomsätt-vara av
ningens tillgångarnas föreslås istorlek värde. Gränsvärdetsom
båda fallen 20 basbelopp SOU 1996:157 157-158, 318vara s.
och f..320
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5.3.4 Inkomstberäkning enligt
kommunalskattelagen

finnsDet två metoder för den skattemässiga redovisningen, kon-
tantprincipen och redovisning enligt bokföringsmässiga grunder.
Enligt kontantprincipen uppstår skatteplikt inkomstfordrannär en

förfallen till betalning och den skattskyldigeär har möjlighet att
lyfta och disponera inkomsten. gällerDet hanoavsett utnytt-om
jar denna möjlighet eller inte. kostnaderFör föreligger avdragsrätt

de betalas. Enligt renodladnär kontantprincip förekommeren
inga värdeminskningsavdrag. Kontantprincipen tillämpas i in-
komstslagen tjänst kapitaloch medan bokföringsmässiga grunder
tillämpas i inkomstslaget näringsverksamhet. Med bokförings-
mässiga grunder inkomster och utgifter periodiseras.attavses

Den används i KL, bokföringsmässiga finnsgrunder,term som
inte i redovisningslagstiftningen. betänkandet,I Förslag till lag

skyldighet föra räkenskaper SOU 1967:49 44,attom m.m. s.
föreslogs bokföringsmässiga grunder skulle införasatt termen

erinran kontantredovisning oförenlig med godärattsom en om
redovisningssed. förarbetena tillI års1976 bokföringslag BFL
ansågs det inte behövligt i den bokföringslagen föraattvara nya
in allmän bestämmelse den bokföringsskyldige skallatten om
följa bokföringsmässiga grunder. framgick enligtDet utredningen
med tillräcklig tydlighet hänsyn skall till in- och utgåendeatt tas
lager. Framför allt framgick detta, enligt utredningen uppfattning,

bestämmelserna balansräkningens och värde-posterav om av
ringsreglerna Betänkande 1971 års utredning bokförings-av om
lag, Förslag till bokföringslag, SOU 1973:57 95.s.

Genom lagstiftning år förtydligades1973 begreppet bokfö-
ringsmässiga grunder i skattelagstiftningen. förarbetenaI prop.
1973:119 ff. anförde16 departementschefen följande. Princi-s.

rörelseidkare i skattehänseende skall redovisa inkomstenattpen
enligt bokföringsmässiga grunder blev lagfäst redan genom

Ävenikraftträdandet kommunalskattelagen. dessförinnan hadeav
i praxis uppställts krav på redovisningen skulle ha vissatt en an-
knytning till bokföringen. Skyldighet redovisa inkomstatt rö-av
relse enligt bokföringsmässiga grunder hade således gällt sedan
länge. Inkomstredovisning enligt bokföringsmässiga in-grunder
nebar hänsyn skulle inte bara till inkomster och utgifter iatt tas
rörelsen till lager, fordringar och skulder vidäven beskatt-utan
ningsårets ingång respektive utgång. Rörelseidkare hade alltså,
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bokföringsskyldig el-enligt allmän lagoberoende hanav varom
efterbeskattningsändamål redovisa sin inkomstler inte, föratt

rörelseidkareBokföringsskyldigabokföringsmässiga grunder.
bokföringslagfölja i då gällandeskulle bestämmelserna
gällandeAndra rörelseidkare enligt 20 då1929:117. § taxe-var

anteckning-skyldiga räkenskaper,ringslag 1956:623 att genom
försörja för det fanns underlageller på lämpligt sätt attannatar

deklarationsskyldigheten. praktiken hade detfullgörandet 1av
kontantprinci-rörelseinkomst ändå redovisats enligtinträffat att

uppstått be-Departementschefen de problemansåg att sompen.
följts vid taxeringenskattelagstiftning interodde på gällandeatt
förtydligande i lag-förordade frågan löstesoch han att genom

anvisningarnastiftningen 16-18. punkt1973:119 I lprop. avs.
ingå-därför Som värdetill gällande föreskrevsdå 41 § KL att av

skall därvid värdetende lager, fordringar och skulder upptagas av
fordringarbeskattningsårs lager,föregående utgåendenärmast

lagstift-i gällandeskulder. motsvarande bestämmelseoch I nu
anvisningarna till har på-ning, punkt första stycket 24 § KL,1 av

till.arbeten och avsättningar lagtsgående
bokföringslageninnanUttalandet i förarbetena gjordes den nya

efterfinns inga uttalandeni kraft. dock1976:125 Detträtt
innebördenikraftträdandet tyder termenatt avsom

grunder har ändrats.bokföringsmässiga
näringsverksamhetskattemässiga inkomstberäkningen förDen

förresultaträkningsker med utgångspunkt i den upprättatssom
punkt anvisningar-räkenskapsåret enligt reglerna i BFL. Av l av

bokföringsmässiga inkomstberäk-till framgår den24 § KL attna
överensstämmelse med god redo-ningen får godtas den står iom

visningssed inte innehåller avvikande bestämmelser.och KLom
användninginnebär god redovisningssed kommer tillDet att om

resultat erhålls vid in-fråga saknar reglering i KL. Det somen
komstberäkningen enligt bokföringsmässiga grunder skall juste-

kostnader enligt intemed hänsyn till intäkter och KL ärras som
skattepliktiga avdragsgilla. juste-respektive Resultatet skall även

värderings- och perio-med hänsyn till kommunalskattelagensras
diseringsregler avviker från redovisningsreglerna.i den mån de

föreligger idag formellt och materiellt sambandDet ett ett
mellan redovisningen beskattningen. materiella samban-och Det
det består i skattemässiga inkomstberäkningen sker pådenatt

skattskyldiges bokföring. formella samban-grundval den Detav
det sig skattelagstiftningen avdraguttryck dels i krävertar attatt
eller avsättning i för skall medgesgjorts räkenskaperna avdragatt
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vid taxeringarna, dels föreskriver värderingar vissaatt samma av
tillgångsposter skall ha företagits i räkenskaperna vid taxe-som
ringen för godtas skattemässigt SOU 1995:43att 71.s.

Värderingsreglerna i KL utgår från principen taxeringenatto1n
skall grundas på ordnad bokföring. Med ordnad bokföringen av-

bokföring såväl i formellt materiellt hänseende såses ärsom som
beskaffad resultatet återspeglar det verkligaatt skeendet ekono-
miskt i rörelsen prop. 1973:119 8.sett s.

Om balanspost har upptagits till belopp inte kanetten som
godtas skattemässigt skall justering ske. Justeringen kan docken
enligt regler i punkt andral stycket anvisningarna till 24 § KLav
underlåtas i vissa fall. Denna möjlighet till justering bygger på
förutsättningen det finns andra balansposter har upptagitsatt som
till sådant värde de kan kompensera felaktigheten.att Justeringen

lager, pågående arbeten eller fordringspost tagitsavser som upp
med för lågt belopp eller skuldpost eller avsättningar tagitssom

med för högt belopp. På yrkande den skattskyldige skallupp av
justering det bokförda resultatet underlåtas det ärav om uppen-
bart denne i överensstämmelse medatt reglerna för inkomstbe--
räkning i KL avskrivningar på anläggningstill-störregenom-
gångar skett skulle ha kunnatän redovisa lägre resultatett änsom
det skulle framkomma efter justering. Särskilda omständig-som
heter kan sådan kvittning inte tillåtsgöra det föreliggeratt t.ex. att
skattebrott prop. 1980/81:68 188.s.

Vid införandet denna bestämmelse kvittning anfördeav om
departementschefen det allmänna regler iatt KLgenom om av-
skrivning anläggningstillgångar och värdesättning till-av om av
gångar och skulder hade fastställt sammanlagt förett utrymme
åtgärder vilka rörelseidkare kan påverka det skattemäs-genom en
siga resultatet rörelsen i minskande riktning. Väljer den skatt-av
skyldige inte utnyttja detta fulltatt redovisarutrymme ut utan ett
högre resultat vad skattereglerna fordrarän kan olika resultatreg-
lerande åtgärder eller kombinationer sådana åtgärder utnyttjas.av

givenl situation kunde skattskyldig erhållat.ex.en en samma
skattemässiga resultat antingen skriva på maskinerattgenom av
med visst belopp eller skriva ned värdetett varulagret eller gö-av

avsättning till resultatutjämningsfond med belopp. Motra samma
denna bakgrund ansåg departementschefen det fanns anledningatt

undersöka det inte kundeatt möjlighet vidöppnas attom taxe-
ringen i utsträckning vadstörre då möjligtän anläggasom var en
helhetssyn företagenspå resultatreglerande åtgärder i bokslutet.
Som förutsättning för få tillämpa den föreslagna regelnatten an-
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skattskyldigedenuppenbartframstådet skullefördes attatt som
i bokslutetdispositionergodtagbara,skattemässigtandra,genom

för detBevisbördaninkomst.redovisakunnatskulle ha attsamma
skattskyldige.ligga denför kvittningfanns utrymme angavs

juste-inkomstenför kvittning skulletvivelFörelåg utrymmetom
kvittningsbarfeletomständighetenEnbart den naturatt var avras.

tillämpning reglerna.inte förräckte av
resultatetbordeföranledde detomständighetersärskildaOm

felheller godtasborde intejusteras.ändå Det typatt avsamma
f..del 1871980/81268, A,återkommer prop. s.

räkenskaper-skattskyldiges pådenSkattemyndighetenFrångår
vinstbeskattainkomstberäkningengrundade ettatt engenomna

enligtskallförst år,framkommeri bokföringenår ett senaresom
sist-dettill KLanvisningarna 24§punkt sjunde stycket1 av

beskattade vinstenredandenjusteras sånämnda årets resultat att
åttonde stycketEnligt punkttill. lbeskattas gånginte an-aven

beskatt-motsvarandegällertill § KLvisningarna 24 om
beaktasinte fåravdragsgill förlustningsmyndigheten attansett en

i räkenska-redovisatsdå denför det årvid inkomstberäkningen
denfrångåttbeskattningsmyndigheten påeller sättannatperna

följandepåverkardetsådantskattskyldiges bokföring på sätt att
inkomstberäkning.års

resultatgrundas detbeskattningenhuvudregel skallSom
redovis-godi enlighet medskattskyldiges,denframgår avsom

vis-iskatterättenhar hävdatsräkenskaper. Detningssed, förda att
konkretiseringvärderingsfrågor ochavseendefall t.ex-. avsa

vadbevishänseendekrav iframtida utgifter, ställer högre än som
synpunkter.redovisningsmässi Re-motiverat frånkan rent gavara

syftarskatterättsliga reglernatanken debygger på attsonemanget
förhindraochbeskattningsunderlagtill fastställa attattettatt

förtillundervärdering fastställsgrundunderlag pådetta ettav
tillledaskulle kunnajfr. 1995:43 93 Dettalågt belopp SOU s.

skattemässigavidfrångås denbokföringsmässiga resultatetdetatt
saknas.uttryckliga Skattereglerinkomstberäkningen trots att

oklart.dock betecknasdetta område måsteRättsläget på som
demformella skillnader mellanföreligger vissaSlutligen som

näringsidkare.övrigaårsbokslut ochräkenskaperna medavslutar
och avslutarbokföringsmässiga grunderdem tillämparFör som

beräkning-utgångspunkten förnettovinstenmed årsbokslut utgör
nettointäktenredovisadeskattepliktiga inkomsten. Dendenaven

där dende punkterdeklarationsblaiuketten NZ påjusteras imåste
lagenskatterättsliga i ochreglerna KLskiljer sig från särskildade
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1947:526 statlig inkomstskatt. Näringsidkare inteom som av-
slutar räkenskaperna med årsbokslut redovisar inkomster och ut-
gifter justerar med balanspostersamt på deklarationsblanketten
Nl, vilket i princip innebär skattemässigt bokslutatt ett pågörs
blanketten.

Beskattning intäkter näringsverksamhetiav

Det sällsyntär intäkter ingår i näringsverksamhetenattnumera
skattepliktiga.utan att vara

I KL finns inga särskilda regler vid vilken tidpunktsom anger
intäkterna skall redovisas. I punkt 1 tredje stycket anvisningar-av

till 24 § KL vid beräkning inkomst skallatt inkoms-na anges av
ha åtnjutits under det årten då den enligt god redovisnings-anses

sed bör intäkt i räkenskaperna.tas fjärdeI stycket iupp som
anvisningspunkt finns särskild regelsamma vär-atten som anger

det avyttrade skall redovisas fordran, fak-av ävenvaror som om
turering inte skett, levererats till den föreägarenom varorna nye
årets utgång. Enligt vad redovisats torde regeln såsom gottovan

aldrig leda till resultat vad följerannat än god redo-som som av
visningssed. I KL finns vidare särskild regel enligt vilken in-en
täktsredovisningen pågående arbeten på löpande räkning kny-av

till faktureringen.ter Har den skattskyldige underlåtit slut-an att
redovisa eller fakturera belopp enligt god redovisningssedsom
hade kunnat slutredovisas eller faktureras skall intäkt tassom upp
det belopp skäligen hade kunnat slutredovisas eller fakture-som
ras.

Intäkterna i resultatberäkningen medför sällan några mer
komplicerade periodiseringsförfaranden. Intäkter redovisatssom
löpande i allmänhetär realiserade intäkter enligt realisationsprin-
cipen.

Kostnader näringsverksamheteni

Från intäkt näringsverksamhet får avdrag för kostnader igörasav
verksamheten, 23 § KL. Alla kostnader för intäkternas förvärvan-
de och bibehållande i princip avdragsgilla.är

På kostnadssidan periodiseringsförfarandetär ofta komp-mer
licerat. Tidpunkten för den skattemässiga redovisningen kost-av
naderna istämmer med den bokföringsmässigastort redovisning-

Huvudregeln kostnadernaär skall hänförligaatt tillen. peri-vara
odens intäkter, dvs. intäktsanknutna. Kostnaderna kan vara mer
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kostnaderdelintäkter. Enperiodenstillknutnamindre starkteller
dekostnaderredovisasalls och närperiodanknutnainteär som

harinteKostnaderframtida förluster. ettkonstateras, t.ex. som
hänförliga tillkanintäktmed någonsambandspecifikt varaanses

maskiner.anskaffandeförutgiftersåsomverksamhetsår,vissa av
förbrukasmaskinendåverksamhetsårpå defördelasKostnaderna

resul-belastatinteutgiftendelproduktionen. ännui Den somav
tillgång.perioderkommandevidare tillbalanserastatet som en

redovisningslagstiftningenmellanSkillnaden5.3.5

skattelagstiftningenoch

skattemässi-denavsnitt anknyterföregåendeunderangivitsSom
till godhuvudregelintäktsredovisningenregleringen somavga

i närings-ingårintäktersällsyntoch detredovisningssed är att
aktie-medför förskattepliktiga. Dettaverksamheten utan att vara

behandlasundantagsfalli vissaintäkterbolag utom sammaatt
redovisning-skattemässigaoch denbokföringsmässigai densätt
vid ickevinstbeskattas docknäringsverksamhetenskildI yr-en.

inkomstslagetioch bostadsrättfastighetavyttringkesmässig av
kapital.

till-redovisningenskattemässigaSyftet med den är ettatt ge
inteväsentligtdärförbeskattningsunderlag. Detförlitligt ettär att

redovisningen.skattemässiga Av-i denredovisasresultatför lågt
därför inäringsverksamheteniför kostnader ärdragsrätten stor

närings-föreligger iAvdragsrättdetaljreglerad i KL.utsträckning
bibe-ochförvärvandeför intäkternaskostnaderförverksamheten

tidigareFörsiktighetsprincipen nämntshållande. är ensom
medSyftetredovisningslagstiftningen.princip igrundläggande

resultatberäkningar.optimistiskaundvika förprincipen är att
mellanföreliggerkonfliktinnebäravissa fallkan iDetta att en

redovisningslagstiftningeii.skattelagstiftningen ochgrunderna för
bolagsdi-fjärdeoch i EG:sredovisningslagstiftningsvenskI

väsentlighetsprincipenavsnitt 5.3.1,angivits itorde,rektiv som
finnsskattelagstiftningenredovisningsnorm. lgenerell envara en
godochbokföringsmässiga grundertillhänvisning i § KL24 re-

väsentlig-hänvisningen innebärFrågadovisningssed. attär om
avsnittnedanvid taxeringen,hetsprincipen gäller även se
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5.3.6 Kontantprincipen vid redovisning och

beskattning jordbruksfastighetav

Vilka krav åren ställts redovisningen har till storsom genom
del de syften redovisningen har haft fylla. Syftetstyrts attav som
med redovisningen för jord- och skogsbruk har främst varit att
tjäna underlag för taxeringen.som

Alltsedan tillkomKL och fram till 1990 års skattereform har
innehav och bedrivande jord- och skogsbruk hänförts till ettav
särskilt inkomstslag, inkomst jordbruksfastighet. Kontantprin-av
cipen redovisningsmetod för inkomst jordbruksfastighetsom av

tillkomsten inkomst-1910 års förmögen-ochantogs genom av
hetsskatteförordning och överfördes sedan till kommunalskattela-

Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder medgavsgen.
dock i praxis. Jordbrukarna kunde själva välja redovisningsme-
tod.

Kontantprincipen vid beskattningen inkomst jordbruks-av av
fastighet innebar i huvudsak kontanta inkomster förunder åretatt
djur, inventarier och produkter intäkt oberoendetogs upp som av

likviden utgjorde ersättning för årets produktion tidigareellerom
års eller förskott på kommande år. Endast s.k. löpande försäljning

djur och inventarier, dvs. vad inflöt vid normal omsätt-av som
ning sådana tillgångar, beskattades inkomst jordbruks-av som av
fastighet. Försäljningen hela eller delen djurbe-störreav av en
sättning vid upphörande verksamheten eller övergång till kre-av
aturslös drift beskattades såsom realisationsvinst. Under årens

förskötslopp mellan löpande försäljning djur för-gränsen ochav
säljningar djur reavinstbeskattades. Alla djur fö-av som som var
remål för snabb omsättning, såsom köttdjur, svin, fårhöns och
med undantag för stamdjur benämndes omsättningsdjur. blan-I
dade nötkreatursbesättningar bestod bosättningar för såvälsom av
mjölkproduktion uppfödning djur för försäljning deladessom av
besättningen i stamdjursdel och i omsättningsdjursdel.upp en en
Till stamdjuren hänfördes mjölkdjursbesättningen med tillhöran-
de rekryteringsunderlag i form ungdjur medan övriga nötkre-av

betraktades omsättningsdjur.atur som
Vid inkomstberäkningen inte hänsyn till balansposter itogs

form in- och utgående lager skörd och fodervaror lik-ochav av
nande. Från de redovisade inkomsterna fick avdrag förgöras ut-
gifter erlagts under året. kontantprincipDen tillämpadessom som

inte renodlad. Avdrag för byggnader och markanläggningarvar
medgavs i form värdeminskningsavdrag. Förändringarav som

3 17-1513
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inträffat under i fråga skulder och fordringar i jord-året om
bruksdriften beaktades inte.

jordbrukstaxeringssakkunniga föreslog i sitt betän-1943 års
bestämmelser i frågakande, Betänkande med förslag till ändrade

jordbruksfastighet lag jord-taxering inkomst samtom av av om
bruksbokföring obligatorisk övergång tillSOU 1946:29, en

framfördesbokföringsmässig inkomstredovisning. betänkandetI
kritik kontantprincipen redovisningsmetod. be-stark Imot som

intäktertänkandet framhölls redovisning endast kontantaatt aven
och utgifter inte för mindre jordbruken kunde riktigdeens ge en

Jordbrukstaxerings-bild jordbrukets ekonomiska årsresultat.av
ojämnsakkunniga ansåg vidare kontantprincipen ledde tillatt en

beskattning eftersom för ersättningsanskaffning drogskostnader
driftkostnad. ledde till riks-med gång Betänkandet attav en som

införa möjlighet redovisa enligtdagen år 1951 beslutade att atten
bokföringsmässiga grunder. Samtidigt infördes förordningen

skyldighet för vissa idkare jordbruk eller1951:793 om av
för taxering. Bokfö-skogsbruk föra räkenskaper underlagatt som

ringsskyldigheten förordning i väsentligtreglerades i denna allt
handelsbokföringen enligt årspå gällde för 1929sättsamma som

bokföringslag 1929: 17.1
till inkomstberäkningen i allmänhetFram år 1980 skedde en-

ligt kontantprincipen. redovisningsmetodenDen modernare ut-
Jordbruksbeskattningskom-nyttjades förhållandevis sparsamt.

mittén för jord-tillsattes 1968 för bestämmelsernaöveratt se
ojämförligtbruksbeskattningen. Kommittén uttalade denatt

kontantprincipen för jord-fördelen med möjlighetenstörsta var
brukarna erhålla skattefri inkomst kreatursskötsel. Såatt genom

ofta fallet började ringablev jordbrukare med relativtom en en
djurbesättning egenuppfödning.byggdes Antaletgenomsom upp
djur sedan såldes betydligt högre och ersättningenutsom var

vida kostnaden för nyuppsättning den ursprungligaöversteg av
mindre djurbesättningen. Vinsten uppkom djurupp-som genom
födningen utgjorde i princip inkomst jordbruksfastighetav men
blev enligt kontantprincipens inte föremål för beskattning.regler

Kommittén fann kontantprincipen hade många nack-ävenatt
delar för jordbrukarna. Kommittén framhöll nackdelarnaatt en av

den ojämnhet i beskattningen ofta uppkom på grundvar som av
möjligheter till resultatutjämning praktisktmellan årenatt taget

saknades. resultatutjämnande syfte gjordes därför ofta införI års-
skiften maskinbyten inte alltid företagsekonomiskt moti-som var
verade. Särskilt reglerna ersättningsanskaffning svåra attom var
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tillämpa. Nya jordbruksmaskiner sällan konstruerade påvar
de maskiner de skulle Vidaresätt redo-ersätta.samma som som

visade kommittén det ibland framhållits såsom nackdel medatt en
kontantprincipen de driftekonomiskt rationella åtgärdernaatt mest
ofta ofördelaktiga från skattesynpunkt. Jordbrukaren tving-var
ades till balansgång mellan vad driftekonomiskt rik-en som var
tigt och vad kunde fördelaktigt från skattesyn-som anses vara
punkt. Detta medförde enligt kommittén vissa jordbrukareatt
vidtog åtgärder skatteflyktskaraktär. Slutligen fram-som var av
höll kommittén kontantprincipen krävde längre tid för konso-att
lidering dels på grund avsaknaden till värdeminsk-rättav av
ningsavdrag för maskinparken, dels utrangeringsavdrag inteatt
medgavs för byggnader enligt kontantprincipen. Kommitténs
slutsats svårigheterna i den praktiska tillämpningenattvar av
kontantprincipen blivit så den måste olämpligstora att anses som
metod för redovisning inkomst jordbruksfastighet. Iav av propo-
sitionen föreslogs enligheti med kommitténs förslag allmänen
och obligatorisk övergång till bokföringsmässig inkomstredovis-
ning. Kommitténs förslag ledde till lagstiftning prop. 1972:120,
SkU 1972:67, rskr. 1972:343, SFS 1972:741-747.

förarbetenaI till den gällande bokföringslagen uttalades attnu
bokföringsplikten för jordbrukare inte låg på den nivå ansågssom
böra gälla för näringsidkare i allmänhet. Jordbrukarna därförkom
inte omfattas bokföringslagen prop. 1975:104 138. Enatt av s.

jordbruksbokföringslag infördes 1979 prop. 1978/79144, bet.ny
l978/79zSkU34, rskr. l978/79zl88, SFS 1979:141. Utredningen

bokföringen inom jordbruket ifrågasatte i betänkandet, Enom ny
jordbruksbokföringslag Ds B 1977.28, behovet jordbruks-av en
bokföringslag sedan riksdagen undantagit näringsidkare med
mindre omfattande frånverksamhet skyldigheten avsluta rä-att
kenskaperna med årsbokslut. Utredningen anförde bakgrundmot

utredningsuppdragets utformning det avgörande skälet förattav
bibehålla jordbruksbokföringslag måste de räken-att atten vara

skaper förs enligt jordbruksbokföringslagen uteslutande ärsom
avsedda underlag för taxeringen och jordbrukarnas bokfö-attsom
ringsskyldighet inte medför civilrättsligade verkningar följsom er

bokföringslagen. Reglerna i den jordbruksbokföringslagenav nya
i huvudsak med reglerna iöverensstämmer 1976 års bok-

föringslag. Pärmmetoden gjordes emellertid generellt tillämplig
för samtliga jordbrukare i jordbruksbokföringslagen.
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jordbruksfastighet redovi-all inkomstår 1980 skallFr.0.m. av
jordbruksbokförings-bokföringsmässiga enligtenligt grundersas

lagen.
Översyni sitt slutbetänkande,Redovisningskommittén har av

föreslagit jord-redovisningslagstiftningen SOU 1996:157, att
samtliga jord- och skogs-bruksbokföringslagen upphävs och att
bokföringslagen.omfattas föreslagnabrukare den nyaav

inkomstslagetKontantprincipen i5.3.7 annan

fastighet

mångakraft den januari blevträdde i l 1977,Genom BFL, som
föreliggerbokföringsskyldiga. Enligtfastighetsägare 1 § BFL

uthyrningsverksamhetbokföringsskyldighet är att anse somom
lägenhetereller omfattar tvåhotell- eller pensionatsrörelse änmer

bostad.inte del Förregelmässigt hyrs och utgörut egenavsom
ekonomiska föreningar och sådanaaktiebolag, handelsbolag, eu-

Sverige förelig-intressegrupperingar har sitt iropeiska sätesom
paragraf alltid bokföringsskyldighet. Bestäm-enligtger samma

uthyrningsverksamhetbokföringsskyldighet vidmelserna om
föregickbokföringslagsaknade motsvarighet i 1929 års som

BFL.
uttalades bl.a.förarbetena till 1975:104 140I BFL prop. s.

följande.
omfattasLithyrningsverksamhet fastighet börAll egentlig annanav

omfat-vid uthyrningbokföringsskyldighet. börEn gräns sättas somav
omfattar dels och pensionatverk-lägenheter. hotell-två Detäntar mer

tvåsamhet övrig uthyrning angiven Om änöver gräns.även mermen
föruthyrningen betydelselägenheter hyrs saknar ändamålet medut

därför uthyrning såväl förbokföringsplikten. föreligger vidDenna sta-
fritidsändamål.digvarande bostadsändamål för närings- eller Ut-som

omfattas inte. Visser-hyrning i hyresvärdens bostadnågraav rum egen
enligt kontantprinci-ligen inkomst fastighet i principtaxeras av annan

vid beskattningen. Dels medgesfrån denna metod görs avstegpen men
fastighetsinventarier delsavdrag för årlig avskrivning på byggnad och

fastighet ingår i analogt dåtillämpas vissa regler för rörelse ävensom
rörelsen bedrivs fastighetsägaren. Redan denna omstän-änav annan

bokfö-dighet visst stöd för Lithyrningsverksamhet börutgör attett vara
ringspliktigt.
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Förslaget i propositionen 1975:104 innehöll enhetliga bokfö-
ringsregler för samtliga bokföringsskyldiga näringsidkare. Vid
riksdagsbehandlingen gjordes den ändringen vissa enskildaatt
näringsidkare med mindre omfattande verksamhet undantogs från
skyldigheten årsbokslut.upprättaatt

Den civilrättsliga bokföringsskyldigheten innebär bl.a. in-att
komsten skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Vid
inkomstbeskattningen stadgade kommunalskattelagen in-att
komstberäkningen för fastighet skulle ske enligt kontantprinci-

Härigenom kom beskattningsreglerna avvika från de ci-attpen.
vilrättsliga redovisningsreglerna. Kontantprincipen tillämpligvar
både vid beskattning enligt schablonmetoden och vid beskattning
enligt konventionell metod. Trots bestämmelserna tillämp-om
ning kontantprincipen vid beskattningen godtogs i praxis i vis-av

fall inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder. Detsa
i regel fråga fastigheter innehavda aktiebolag ellervar om av

ekonomiska föreningar.
Genom lagändring trädde i kraft taxeringsåret 1979en som

anpassades till viss del de skattemässigt tillåtna redovisningsprin-
ciperna till de civilrättsliga reglerna. förarbetenaI prop.
1978/79:42 24 till lagändringen diskuterades möjligheten tills.
obligatorisk bokföringsmässig inkomstberäkning anknöt tillsom
den civilrättsliga bokföringsskyldigheten. De fastighetsägare som

bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen skulle blidå skyl-var
diga tillämpa bokföringsmässiga grunder vid taxeringen.att Det
framhölls anknytning till bokföringslagen i vissa fall kundeatt en

mindre lyckat resultat bl.a. beroende på de skatterättsligaett attge
reglerna och hade olikaBFL uppbyggnad och systematik. Be-
stämmelsen fick i stället frivillig utformning.en

Inkomst konventionellt beskattad fastighet fick efterav annan
fastighetsägarens val beräknas antingen efter bokföringsmässiga
grunder eller kontantprincipen, medan inkomst schablontaxe-av
rade eller tvåfamiljsfastigheter alltid skulle beräknas enligten-
kontantprincipen. För begränsa antalet övergångar mellanatt
metoderna för inkomstberäkning föreskrevs övergång frånatt
bokföringsmässiga grunder till kontantprincipen fick komma i
fråga endast i de fall då konventionellt beskattad fastighet påen
grund ändrad användning skulle övergå till beskattas enligtattav
villaschablonen. Begränsningen i välja metod för in-rätten att
komstberäkningen gällde så länge fastigheten i ägaresvar samma
hand. Gick fastigheten till fick denne tillämpaöver ägareen ny
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föregående beräk-hinder denkontantprincipen ägarenutan attav
grunder.bokföringsmässigafastigheten enligtinkomstennat av

beskattning vid byteavseendefannsSärskilda bestämmelser
redovisningsmetod.av

i privatbo-fastigheter indeladeEfter skattereformen år 1990 är
kanJuridiskanäringsfastigheter.stadsfastigheter och personer

näringsfastigheter.endast inneha
beskattninghänförs löpandeoch dödsbonfysiskaHos personer

tillprivatbostadsfastighetförsäljningrealisationsvinst vidoch av
och kost-löpande intäkterRedovisninginkomstslaget kapital. av

in-Redovisning löpandekontantprincipen.nader sker enligt av
enligt bok-näringsfastigheter skeravseendetäkter och kostnader

föringsmässiga grunder.

enskildakontantmetod förmodifierad5.4 En

näringsidkare
ii uppdragfick FinansdepartementetRiksskatteverket att an-av

förslaganslagsframställningen lämnatill den fördjupadeslutning
förfarandereglermateriella regler ochförändringartill sådana av

administratio-förenklarpåtagligtverksamhetsområdetinom som
statsfinansiell ocheffekter frånnegativabeaktansvärdautannen

förenkling-tillFörslagsamhällsekonomisk synpunkt. l rapporten,
föreslår Riks-1995:10,skattelagstiftningen RSV Rapportiar

införs för sådanakontantprincipmodifieradskatteverket att en
årlig omsättningnäringsidkare medenskildamindre som nor-en

neutraladetbasbelopp.malt understiger 25 I attrapporten anges
komplexi-sådanhar nåttmedfört regelverketharsystemet att en

överblicka konse-såvälskattskyldiga har svårttetsnivå de attatt
uppgifts-sinkorrekt fullgöraregelsystemetkvenserna attsomav

näringsid-för allra minstaspeciellt gällt deskyldighet. harDetta
bokföringsbyråer.revisions-anlita ellerinte har rådkarna attsom

ÅrligÅSA-undersökningar Statis-s.k.skatteförvaltningensAv
enskildaframkommitAcceptansundersökning hartisk nä-att

v/a-avgifter, tele-redovisaravseenden interingsidkare i flera t.ex.
bokföringsmässi-enligtkundfordringaravgifter, hyror, lager och

fas-endast förfullgörs normaltgrunder. Periodiseringskravetga
inventarier.avseende inköptighetsinvesteringar i viss månoch av

periodiseringsbelop-visarundersökningarRiksskatteverkets att
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i regel mycket små medär undantag fastighetsinvestering-pen av
ar.

Vidare anför Riksskatteverket undersökningarna ochatt av
deklarationsgranskningarna har framkommit mindre företagareatt
ofta stryker på förtrycktaöver deklarationsblankettertexten och
skriver in En andel de mindre företagarnatext. harstoregen av
inte lämnat uppgift fördelningsunderlag uppgiftentrots att ärom
obligatorisk.

Skatteförvaltningens förslag alternativt medett systemom en
modifierad kontantprincip skall denna bakgrund. Denmotses
modifierade kontantprincipen föreslås frivillig. Vid tillämp-vara
ning metoden skall beskattningsunderlaget bestämmas åretsav av
kontanta inbetalningar och utbetalningar i vissa fall med be-samt
aktande periodiseringar. Periodiseringskravet knyts till vis-av an

beloppsgränser. Investeringar i byggnader och markanlägg-sa
ningar skall dock normalt periodiseras. Om det utgående restvär-
det för byggnader före värdeminskningsavdrag understiger ett
basbelopp får byggnaden dras i sin helhet. Detsamma föreslåsav
gälla för markanläggningar för maskiner och inventarier. Isamt
övriga fall skall periodisering ske positiva utgå-om summan av
ende balansposter eller negativa utgående balanspos-summan av

överstiger basbelopp. Med positivater utgående balansposterett
lager, pågående arbeten, kundfordringar, förutbetalda kost-avses

nader och upplupna intäkter. De negativa utgående balansposter-
varuskulder,utgörs omkostnadsskulder, upplupna kostnaderna av

förutbetaldaoch intäkter.
Om den skattskyldige väljer tillämpa den modifierade kon-att

tantprincipen får avsättning till expansionsmedel inte Igöras.
stället får direktavdrag för investeringargöras understiger ettsom
basbelopp. Om den skattskyldige bedömer det förmånligareäratt

avsättning tillgöra expansionsmedelatt måste det fullständiga
deklarationsförfarandet tillämpas.

Den modifierade kontantprincipen föreslås gälla iäven mer-
värdesskattehänseende.

Bedömningen den skattskyldige får tillämpa den modi-av om
fierade kontantmetoden föreslås ske på verksamhetsnivå även om
flera verksamheter förvärvskälla.utgör en

Företagarna har förklarat de nöjda med principerna föräratt
det neutrala Det har dock framförts skildasystemet. uppfattningar
bland företrädare för näringslivet komplexiteten i reglerna ärom

hinder för företagsamheten.ett Det finns dock ingen uttalad skil-
jelinje mellan företrädare för små eller företag. Vissa före-stora
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för fö-hinderintei reglernakomplexiteten är ettträdare attanser
ska-reglernaändringaråterkommanderetagsamheten att avmen

näringsid-innebärregelförändringarStändigaosäkerhet. attpar
därförexpandera. Deochinvestera attinte vågarkarna menar

informerasföretagarnasig ochivärderegler harfasta attett om
och lärreglernaförstår deneutraladetbra systemetsättett om

deklara-skatteförvaltningensUtformningendem.sig tillämpa av
vikt.därförinformationsbroschyreroch ärtionsblanketter storav

tidmåsteföretagarna sättaframför alltframhålls attDet att ges
neutralasig in i det systemet.

krångli-förreglernanäringslivsföreträdare ärAndra attmenar
hjälpdemtillämpaskall kunnaföretagareför utan av enattga

hinderi reglernakomplexiteten ärdärför ettkonsult. De attanser
inte harminsta företagenallradeeftersom ettföretagsamhetenför

reglernaJusteringarkonsult.anlitaekonomiskt attutrymme aven
förenklingssyfte.idärföruppfattningenligt deras görasbör

inlämnatutredningentillRiksorganisation harFöretagarnas
näringsidka-enskildamindreförreglerförenkladetillförslagett

s.k.dentillämpningförbörEnligt förslaget gränsen avre.
basbelopp.40helstminst 30tillhöjaspärmmetoden men

be-inteföretagensåändrasförslagetenligtPärmmetoden bör att
förutbetaldaårsskiftetvidkontonavslutaredovisa ochhöver om

årsskiftetkringperiodiseringarandrakostnaderochintäkter samt
skallarbetenpågåendeochbasbelopp. Lagertill högstuppgår ett
bas-understigerderedovisasinte behöva ettförslagetenligt om

fribelopputformasenligt förslagetbörRegelnbelopp. ettsom
be-endastbasbeloppexempelvis tvåpåmed lagerföretagså att
till-Direktavskrivning börbasbelopp.redovisa lager påhöver ett
bas-understigervärdettillgånganskaffande ettvid närlåtas av

aktiebolag.omfattareglernaförslaget börEnligt ävenbelopp.
företagför deslopasräntefördelning börpositivtillMöjlighet

kontantmetoden ochföreslagna ersättastillämpar den av ensom
tillperiodiseringsfond 35avsättning tilltill utökadmöjlighet pro-

överskott.åretscent av
utredningen gi-har tillSAFArbetsgivareföreningen,Svenska

, Skattereglertill förenkladeförslagbehandlarinvit rapport somen
försörjnings-förslagetomfattarEnligtsmåföretag.för rapporten

Omsättningenenskild firma.företagsformenbedrivs iföretag som
ka-skallbeskattningsårbasbelopp ochöverstigainte 30får vara

kontantprincipentillämpningföreslåslenderår. Det somaven
ocherhållsbetalningredovisasinkomst ut-innebär näratt enen

enligt förslagetinnebärbetalning erläggs. Dettaredovisasgift när
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företaget aldrig kommer redovisa kundfordringar,någraatt att
leverantörskulder eller interima Direktavdrag skall med-poster.

för varuinköp och företaget behöver inte redovisa någotges
varulager. Företaget skall enligt förslaget medges direktavdrag för
inventarier med anskaffningsvärde understiger 0,25 bas-ett som
belopp. Avskrivningar skall endast enligt restvärdemetoden.göras
Avsättningar till expansionsmedel intekan och någongöras ränte-
fördelning skall inte ske. Vidare kan enligt förslaget 20 procent

vinsten till periodiseringskonto vidavsättas sättav samma som
avsättning till periodiseringsfond. Avsättningen måste dock vara
lägst basbelopp.0,3 måste efterPengarna månader be-senast tre
skattningsårets placeras särskiltutgång på konto på bank. Pengar-

måste och återföras till beskattning efter fem år.tas ut senastna
utbetalas årligen och skattepliktigRänta intäktutgör räntannären

tillgänglig för lyftning. Expanderar företaget och väljerär att upp-
bokslut avsättningen till periodiseringskonto tillrätta görsett om

periodiseringsfond och beloppet betalas ut.

Överväganden5.5

Det neutrala skattesystemet

ingår iDet utredningens uppdrag införandetövervägaatt ettav
förenklat deklarations- och redovisningsförfarande för allrade
minsta företagen i fråga inkomsttaxeringen. skallUtredarenom
också möjligheternautreda till förenklingar i det befintliga skatte-

dock avkall på principen neutralitet i be-systemet, utan att ge om
skattningen olika företagsformer.av

Reglerna i det neutrala infördes berörår 1994,systemet som
endast den skattemässiga redovisningen. Reglerna har varit inu
kraft i år. uppgifter utredningen inhämtat frånDe hartre som
skatteförvaltningen visar det har förekommit tillämpningssvå-att
righeter reglerna i det neutrala Eftersom desystemet.av nya reg-
lerna har varit i kraft så kort tid det svårt bedömaär att om pro-
blemen övergående på grund näringsidkarnaär än-natur attav av

inte helt har sig in i eller i sigregelsystemetsatt systemetnu om
komplextså det fortsättningsvis kommer innebäraär ävenatt att

problem vid tillämpningen. Riksskatteverket förarbetar närva-
rande med fram enklare deklarationsblanketter och mål-att ta
gruppsinriktade deklarationsbroschyrer.
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angivits utredaren från neutraliteten iSom har utgåatt attovan
beskattningen mellan olika företagsformer skall bibehållas. En av
fördelarna för de enskilda näringsidkarna med dagens neutrala

det möjligt för dem expandera och kon-detär görsystem att att
solidera verksamheten med lågt beskattade medel och fåäven att

del inkomsten näringsverksamheten beskattad i inkomst-en av av
kapital. Beskattningsreglerna har tillkommit för järn-slaget att

enmansaktiebolag.ställa enskilda näringsidkare med tillägare
skattelagstiftningen näringsidka-Härigenom undviks påverkaratt

tillbyta företagsform från enskild näringsverksamhet ak-attren
företagsformtiebolag. Enskild näringsverksamhet enklareär en

aktiebolaget. enskild näringsverksamhet finns inget kravIän t.ex.
revisor därför inte uppkomma kostnadoch det behöver någon

för näringsidkaren.sådant arbete för
redovisats i kapitel tidigare utredningar visat detSom 3 har att

finns neutralitet.alternativa skattesystem uppfyller kravet påsom
olika deneutrala har har dockDe ävensystern presenteratssom

kritiserats för delar demycket komplicerade. Utredningenatt vara
framförda vikt för företagsam-Synpunkterna det är störstaatt av
heten företagen har tilltro till skattereglerna och regelver-att att
ken har lång livslängd. Endast sådant kan förmå fö-ett systemen

presumtiva företagareexpandera och våga placeraretagare att att
Ävenriskkapital i resultat tek-verksamheter. neutraltettnya om

niskt visarskulle kunna uppnås helt skattesystemett nyttgenom
tidigare utredningar komplexiteten i regelverket svårär attatt un-
danröja. tid utredningenMed beaktande den begränsadeav som

tillhar haft sitt förfogande har det inte varit möjligt konstrueraatt
och utvärdera för-helt neutralt skattesystem. Något sådantett nytt
slag läggs därför inte fram utredningen.nu av

Kontantmetod

Uppgifterna från skatteförvaltningen visar svårigheterna för deatt
minsta företagen inte enbart det neutrala ävensystemet utanavser
bokföringsfrågor såsom periodiseringar vissa förDet ärposter.av

komma till dessa fö-med problem Riksskatteverketrättaatt som
reslagit modifierad kontantmetod för dessa företag, Förslagen
till förenklingar i skattelagstiftningen, RSV Rapport 1995:10

ff.. finns102 Det emellertid enligt utredningens mening skäls.
talar starkt införa kontantmetod i skattelagstift-mot attsom en

ningen.
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Såsom tidigare bokföringens syften tjänanämnts är ett attav
underlag för taxeringen. Den skattskyldiges redovisning isom

deklarationen grundar sig på redovisningen enligt redovis-
ningslagstiftningen. Resultatet skall justeras i de fall det finns av-
vikande Skatteregler i KL eller skattelagstiftning. För attannan
minimera redovisningsarbetet bör redovisning enligt redovis-
ningslagstiftningen och skattelagstiftningen i möjligaste mån

måste näringsidkarenöverensstämma. Annars redovisa enligt två
olika vilket ytterligare försvårar det administrativa arbetetsystem
för företagaren. Detta gäller med särskild styrka för mindre före-

såsom enskilda näringsidkare. införandeEtt frivilligtag el-av en
ler obligatorisk kontantmetod i för deKL minsta företagen skulle
därför kräva motsvarande kontantmetod införs i redovis-att en
ningslagstiftningen. Någon möjlighet till kontantmässig redovis-
ning, den möjlighet finnsutöver löpande redovisa enligtattsom
pärmmetoden, finns för närvarande inte i redovisningslagstift-
ningen. Regler kontantmässig redovisning skulle stridaom en

grundläggande redovisningsprinciper.mot
Redovisningen enligt redovisningslagstiftningen syftar i första

hand till skydda utomstående intressenter alltför optimis-att mot
tiska resultatredovisningar. Redovisningen även ägarenger en
möjlighet ha verksamhetens resultat och ställning under kon-att
troll honom möjlighet planera verksamhetenssamt att ut-ger en
veckling. Enligt utredningens uppfattning redovisning enligtger

kontantmetod inte riktig bild företagets ställning sigen en av vare
för utomstående intressenter eller för 1943 års Jord-ägaren.
brukstaxeringssakkunniga konstaterade den tidigare tillämpadeatt
kontantmetoden i inkomstslaget jordbruksfastighet inte för deens
minsta jordbruken riktig bild jordbrukets årsresultat. Engav en av
kontantmetod, den modifieras, kan inteäven uppfyllaom anses
de krav redovisningen syftar till uppfylla.attsom

Alternativa redovisningsmetoder skapar enligt utredningens
mening svårigheter i skattelagstiftningen. skildaOm reglernya
införs för verksamheter olika storlek och omsättning kan, ävenav

alternativt frivilligt, skattesystemetett i singörs helhetsystemom
bli komplicerat förännu såväl företagarna myndigheter-mer som

Om de skattskyldiga bytaär redovisningsmetod,tvungna attna.
omsättningennär angivent.ex. skulle efterdepasserat gräns,en

övergång tillämpa och kompliceradetvungna atten vara nya mer
regler. Det sannolikt sådantär skulle medföraatt ett system att
vissa icke önskvärda ekonomiska tröskeleffekter uppstår som

de kan verka hämmandeäven företagandet.på
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gäller paral-olika regelsystemkan vidare tilläggasDet att om
valmöjligheter olikahar mellanlellt och den skattskyldige system

reglermed effekten olikakalkylerahan tvingaskommer attatt av
innebärasitt företag. skulleresultat för Detför uppnå bästa attatt

minimera sinahjälp förföretagare tvingas anlitaallt fler attextern
skattekostnader.

olikaskulle övergångar mellanskatteförvaltningens delFör
administrera. Olikaoch dyrabli kontrollerasvåra attattsystern

ofta möjligheter till icke avsed-regelverk välja mellan öppnaratt
skatteplanerings-transaktioner iskattefördelar. hindrada För att

Tidigaremed stoppregler.syfte regelverket omgärdaskrävs att
medofta svårtillämpadeerfarenheter visar stoppregler äratt

skattskyldi-Motsvarande gäller denföljd.rättsosäkerhet omsom
för olika verk-olika regler gäller deflera verksamheter ochharge

värdebedömning det harUtredningenssamheterna. är ett stortatt
tillämpasgenerella och kani möjligaste månreglerna är avom

redovisningslag-skattelagstiftningeni ochalla företag. Reglerna
enhetliga.stiftningen i möjligaste månbör vara

innebä-kontantmetod skulleUtredningen befarar vidare att en
konsolidera skulle försämrasmöjligheterföretagens samtatt attra

utsträckning skulle kommai alltförskattereglerna att styrastoratt
Jordbrukstaxeringssak-nackdelarföretagens handlande. De som

påtalade avseendeJordbruksbeskattningskommitténkunniga och
jord- och skogsbruk,vid redovisningenkontantmetoden se av-av

modifierad kontant-bli följdensnitt skulle delvis5.3.6, om en
metod införs.

redovisadebedömning denUtredningens samlade är mot ovan
införas.modifierad kontantmetod inte börbakgrunden någonatt

förDirektavdrag lager och inventarier mm.

och pågå-från företagarhåll framförts förslag lagerharDet attom
behöva redo-understigande basbelopp inte skallende arbeten ett

periodiseringsfel in-visas. för värderings- ochEn toleransgräns
skatteförvaltningen.företagen ochnebär förenklingar för både

deklarationsgranskningen för skattekontorenförenklarDet som
utredningar kompliceradekan lägga sina på ären-av merresurser

läggaminsta företagen inte behöverden. deDet ävengagnar som
ellerorimliga arbetsinsatser värdering obetydliganed på posterav

framhållits detmindre justering har ocksåDetstörre attposter.av
periodiseraskulle underlätta för företagarna de inte behöverom
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utgifter för anskaffningsutgifterna tillinventarier uppgårom
vissthögst belopp, basbelopp.ett t.ex. ett

Utredningen har förståelse för dessa synpunkter sådanamen
ändringar skulle enligt utredningens uppfattning få andra olyckli-

konsekvenser. generellt utformad regel omfattar allaEnga som
företagsformer innebär lagervärde understigeroch att ettsom som

visst angivet belopp inte behöver redovisas, kan endast införasett
i skattelagstiftningen och inte i redovisningslagstiftningen. En
sådan bestämmelse i redovisningslagstiftningen skulle nämligen
komma stå i strid med väsentlighetsprincipen i redovis-att
ningslagstiftningen. frågaI aktiebolag skulle sådan regelom en

riskera stå i strid med fjärde bolagsdirektiv.EG:s Detäven att
skulle innebära olika regler i skatterätten och i redovisningslag-
stiftningen. Om vid tillämpningen sådan modell inteman av en
behöver redovisa lager under, låt basbelopp helasäga, ett men
lagervärdet överstiger ickedet gränsvärdet, uppkommerom en
önskvärd tröskeleffekt. Skulle i företagen aldrigstället behöva
redovisa lagervärden understigande gränsvärdet har i realite-etc.

skattekredit motsvarande gränsvärdet införts i skattelag-ten en
stiftningen. Motsvarande gäller regel införs innebär attom en som
anskaffningsutgifter för inventarier till visst angi-uppgår ettsom

belopp får dras direkt.vet av
nollregel för lager förEn understigande basbelopp skulleett

lagervärderingen strida de principer vid skatte-uttaladesmot som
reformen år 1990. förarbetena förI utgångspunktenattangavs
lagervärdering bör lagret inte skall värderas försiktigareattvara

vad följer lägsta värdets princip och bör krävasdetän attsom av
mycket starka skäl skall från princip.dennagöra avstegom man

föreslogsDet därför inte någon generell för företagenrätt göraatt
schablonmässig nedskrivning lagrets värde enligtlägstaen

BFL. Det ansågs dock lämpligt viss skullemöjlighet finnasatt en
för schablonmässigt inslag i värderingen för förebygga deett att
praktiska problem kan uppkomma vid strikt värderingsom en en-
ligt föreslogsBFL. Det därför införande tidigareden nämn-ett av
da alternativregeln, 97-procents regeln, dvs. fårlager värderasatt
till 97 det samlade anskaffningsvärdet prop.procent av
19i89/90:11O 532.s.

regelEn innebär visst värde lager inte behöverattsom av re-
dovisas innebär inte någon förändring i kravet på precision vid
värdering lagertillgång. Problemet flyttas i stället till det be-av
stämda gränsvärdet.
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Vid bedömning finner utredningen inte skälsammantagenen
föreslå regler direktavdrag för tillgångsposter uppgåratt om som

till högst till visst angivet belopp.ett
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6 Väsentlighetsprincipen och

periodisering mindre beloppav

6.1 Inledning

RiksskatteverketsAv delrapport den november24 1995, Upp-
giftsskyldigheten för små näringsidkare, och RSV Rapport
1995:10 5.103, Förslag till förenklingar i skattelagstiftningen,
framgår företagare med mindre näringsverksamhet i fleraatt av-
seenden, i fråga försäkringskostnaden v/a-avgifter, tele-t.ex. om
avgifter och hyror, inte tillämpar bokföringsmässiga grunder. En-
ligt fullgörs periodiseringskravet normalt endast förrapporten
fastighetsinvesteringar och i viss mån avseende inköp inventa-av
rier. Periodiseringsbeloppen för denna kategori företagareär av
ofta små med undantag fastighetsinvesteringar.av

Enligt statistikuppgifter utredningen inhämtat från Riks-som
skatteverket har vid 1996 års taxering endast fem deprocentca av
enskilda näringsidkama har lämnat blankett N1 redovisatsom
periodiseringsposter.

detta kapitel diskuterasI kraven på periodisering och väsent-
lighetsprincipens tillämplighet i skattelagstiftningen på det s.k.
kopplade området. Väsentlighetsprincipen, redovisnings-som
princip vid tillämpningen redovisningslagstiftningen, innebärav

oväsentliga inte behöver periodiseras vissa and-att poster samt att
oväsentliga periodiseringsfel kan godtas.ra

6.2 Gällande rätt

Vid beskattningen skall enligt 24 § kommunalskattelagen
0928:370, KL, såsom redovisats i avsnitt 5.3.4, inkomstberäk-
ningen ske enligt bokföringsmässiga grunder inte följerannatom

SkattelagstiftningenKL. hänvisar till redovisningslagstiftning-av
det gäller periodiseringennär särskiltatt atten genom ange en
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inkomst skall ha åtnjutits det då den enligt god redovis-åranses
ningssed bör intäkt i räkenskaperna. Motsvarandetas somupp
gäller beträffande utgiftsposterna punkt tredje stycket1 av an-
visningarna till 24 § KL.

hänvisning till bokföringsmässiga grunder finns iDen som
§ innebär enligt punkt första stycket anvisningarna till24 KL l av

paragrafen skatterättslig inkomstberäkningsmetod skall till-att en
lämpas vid beräkningen den skattepliktiga inkomsten tarav som
hänsyn till in- och utgående värden på tillgångs- och skuldposter.
Några särskilda regler enligt vilka periodisering generellt kan un-
derlåtas det fråga finnsoväsentlig betydelseär posterom om av
inte i skattelagstiftningen. Sedan taxeringsåret finns dock1984 en
regel i punkt anvisningarna till enligt vilken in-12 23 § KLav
ventarier mindre värde får dras omedelbart.av av

punkt tredje stycket anvisningarna till vi-I 1 24 § KLav anges
dare vid beräkning enligtinkomst bokföringsmässigaatt av grun-
der skall inkomst åtnjutitsha det år då den enligt goden anses
redovisningssed bör intäkt i räkenskaperna. Motsva-tas upp som
rande gäller beträffande utgiftsposterna. förDen äldre termen
god redovisningssed i års allmänna bokförings-1929 BFLvar
grunder och med iakttagande god köpmannased. änd-Termenav
rades i 1976 års bokföringslag 19762125, BFL.

Vid tillämpningen redovisningslagstiftningen vilket in-av -
kluderar god redovisningssed skall företagens inkomster och-
utgifter fördelas på olika perioder i samband årsbokslutmed att

Periodiseringen skall leda till in-räkenskapsåretsupprättas. att
täkter och kostnader och därmed blirräkenskapsårets resultat
rättvisande. Vid tillämpningen redovisningslagstiftningen tor-av
de väsentlighetsprincipen gälla generellt. Principen har framför
allt betydelse vid periodisering och innebär bl.a. oväsentligaatt
belopp inte behöver periodiseras. Varken eller årsredovis-BFL

ÅRLningslagen innehåller1995:1554, för närvarande någon
uttrycklig bestämmelse väsentlighetsprincipen. Principen harom

behandlats i avsnitt 5.3.1.närmare ovan
regelnNär bokföringsmässig inkomstberäkning fördes in iom

markeradesKL samband mellan bokföringen och beskattning-ett
Äveninte hade funnits tidigare. den hänvisning finnsen som som

till god redovisningssed markerar det föreligger sambandatt ett
mellan redovisningslagstiftningen och skattelagstiftningen. Det
innebär bl.a. frågan beskattningsår vid taxeringen skallrättatt om
bedömas utifrån vad betrakta god redovisningssed,är attsom som

det inte finns särskilda skatterättsliga regler.om
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fullt skall till-god redovisningssedområde inom vilketDet ut
inte finns speci-där det således någravid taxeringen ochlämpas

ibland detbenämnsfika skatterättsliga regler över,tar somsom
kopplade innebär för den skat-reglernakopplade området. Att är

grundläggande prin-inkomstberäkningen också detemässiga att
tillämpliga. finnsredovisningslagstiftningen blir Deciperna i

ÅRL. Väsentlighetsprincipen, intefrämst i kap. 4 §2 ärsom
redovisningsprincipytterligarenämnd i denna paragraf, är somen

redovisningslagstiftningen.gäller vid tillämpningen av
uttalande iavsnitt finnstidigare redovisats se 5.3.1Som ett

princi-frånmöjligheternaförarbetena till BFL göraatt avstegom
särskilt förbruk-bokföringsmässiga grunder. Här nämnspen om

telefon,försäkringspremienningsinventarier, utgifter för mindre
obetydligaFörarbetsuttalandetoch elektricitet. postervatten avser

uttrycks iperiodavgränsningssystemoch det uttalas detatt som
marginelltgrunder modifierasprincipen bokföringsmässigaom

redovi-Vidareväsentlighetsprincip, SOU 1973:57 95.s.av en
godtagits.avvikelseri avsnittet i praktiken harsades störreatt

överväganden6.3

beskattning-inledningsvis det vidUtredningens uppfattning är att
redovisningen under-möjlighet vidbör finnas attsamma somen

korrigeraperiodisera mindre belopp och underlåtalåta attattatt
enklaretvivelvärderingsfel oväsentlig betydelse. Det är utanav

i skattelag-reglerna för periodiseringför de minsta företagen om
möjligtstiftningen i utsträckningså överensstämmerstor som

redovisningslagstiftningen.med motsvarande regler i
förenklarredovisning och beskattningkoppling mellanEn nära

endasteftersom företagenadministrativa arbetet för företagendet
förfå justeringar i dettabehöver bokslut och göraupprätta ett

beskattningsmyn-taxeringsändmål. Kopplingen förenklar även
redovis-Hänvisningen till goddighetens kontroll vid taxeringen.

skattemässigadenningssed i innebär,KL nämnts, attsom ovan
periodiseringen enligt redovis-periodiseringen kopplad tillär

särskilda skatterättsliga regler sak-ningslagstiftningen så länge
nas.

redovis-kopplade tillkonsekvens skattereglernaEn ärattav
redovisningsprincipemagrundläggandeningsreglerna deär att

iinte regleratstorde gällande i skattelagstiftningen annatvara om
bedöm-fall finns för olikainnebär i de detKL. Det utrymmeatt
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ningar angående värdering vid redovisningen gällerposterav en
väsentlighetsprincip i den skattemässiga redovisningen.även
Tillämpningen principen får till följd små belopp avseendeattav

utgifter för hyror, teleavgifter, v/a-avgifter bör kunnat.ex. om-
kostnadsföras omedelbart. Om väsentlighetsprincipen tillämpas
bör små slag inte något problemnämntposter utgöra störreav nu
för de skattskyldiga eller Skattemyndigheten. de minsta före-För

innebär det endast fåtal måste periodiseras.tagen att ett poster
Väsentlighetsprincipen kan bli tillämplig vid den skatte-även

mässiga bedömningen inte obetydliga till sittärposterav som
belopp. Utgångspunkten bokföringsmäs-är nämnts attsom ovan
siga grunder och god redovisningssed tillämpas vid taxeringen

inte i KL. I betänkandet Sambandet Redovisningannatom anges
Beskattning SOU 1995:43 har frågan kopplingen mellanom-

redovisningen och beskattningen ingående behandlats. betän-l
kandet anförs det inte finns någon skatteregelatt ut-om som
tryckligen kräver anskaffningsvärdet vid taxeringen skall be-att
räknas på visst kan det hävdas denna fråga tillhör detsättett att
kopplade området. medförDet värdet i enlighet med huvudre-att
geln för inkomstberäkningen skall beräknas enligt god redovis-
ningssed SOU 1995:43 f..72 Väsentlighetsprincipen kan blis.
tillämplig anskaffningsvärdet beräknats på diskutabeltt.ex. ettom

under förutsättning felet oväsentligt.sätt äratt
En genomgång samtliga iregler KL berörs väsent-av som av

lighetsprincipen hade i detta sammanhang varit värdefull. En så-
dan genomgång har dock för utredningen inte varit möjlig av
tidsskäl. Utredningen därför nedan endast några exempel påanger
tillämpningen väsentlighetsprincipen i den skattemässiga be-av
dömningen.

Det många gånger grannlaga uppgiftär värdera lager.atten
troligtDet enskilda näringsidkare oftaär redovisar felaktigtatt ett

värde. Arbetsinsatsen för riktig värdering står många gångeren
inte i rimlig proportion till resultatet. oriktigEn värdering av en
omsättningstillgång eller kundfordran i regel inget försökären
till definitivt skatteundandragande. Värderingsfelet leder endast
till felaktig periodisering resultatet. Det inte hellerären av me-
ningsfullt för Skattemyndigheten försöka utreda mindre perio-att
diseringsfel slag.nämntav nu

finns,Det såsom tidigare avsnittse vidare5.3.4,nämnts en
toleransregel det gäller kvittning vid fel i bokslut.när Regeln in-
nebär justering balanspost tagits till beloppatt ettav en som upp

inte kan godtas skattemässigt kan underlåtas det finnssom om
andra balansposter har upptagits till fel värde kan kom-som som
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intefelaktigheten. ventil gäller värderingsfelDenna sompensera
väsentlighetsprincipen.godtas redan enligt

efterEnligt huvudregeln skall lagertillgångarna värderas
enligtvärdets princip. Omsättningstillgångar får 14 §lägsta

till lägsta anskaffningsvärdet och detBFL högst dettas upp av
ÅRLverkliga motsvarande bestämmelsen i kap. 9 §värdet. Den 4

omsättningstillgångar skall till det lägstaatt tas av an-anger upp
skaffningsvärdet det verkliga värdet på balansdagenoch se av-

skattelagstift-snitt Värderingsreglerna för lager hänvisar i5.3.1.
ariska/Y-ningen till gäller innebörden begreppenBFL detnär av

anvisningarna tillningsvärde och verkligt värde punkt 2 24 §av
lagervärde-jämfört med och Huvudregeln förKL 13 14 BFL.

ringen tillhör i det avseendet därför det kopplade området.
anvisningarna till finnspunkt 2 tredje stycket 24 § KLI av en

får tillsärskild skatteregel lagret värderas 97att pro-som anger
anskaffningsvärdet. särskildadet sammanlagda Dennacent av

aktier, lånefordringar ochregel gäller inte lager fastigheter,av
liknande tillgångar.

finns särskild lagervärderingsregel avseende lagerDet även en
anvis-i jordbruk fjärdedjur och renskötsel, punkt 2 stycket avav

får lager inteningarna till Enligt bestämmelsen sådant24 § KL.
genomsnittligatill lägre belopp den85äntas procent av pro-upp

sammansättningduktionskostnaden för djur det slag och denav
Vid tillämpningen s.k. 97-det fråga denärsom om. av

tillprocentsregeln förutsätts samtliga lagertillgångar värderatsatt
tillanskaffningsvärdet, tredje stycket anvisningarnapunkt 2 av

iinnebär skattemässig justering måste24 § KL. Det görasatt en
de fall det verkliga har i räkenskaperna.värdet använts

Bokföringsnämnden har i uttalande RedovisningBFN U 92:1,
varulager vid tillämpning den s.k. 97-procentsregeln, uttalatav av
lagrets enligt princip skallvärde beräknat lägsta värdetsatt tas

tillgångssidan skuldsidan skallpå i balansräkningen. Påupp
skillnaden mellan värde och det skattemässigt godtagbaradetta
värdet redovisas lagerreserv under obeskattade reserver.som
Även vid värdering enligt denna metod utgår värderingen från ett
värde, anskaffningsvärdet, definieras i vilket kopplarBFLsom
den skattemässiga värderingen till den värdering gjorts i rä-som
kenskaperna. Väsentlighetsprincipen sålunda få till-kunnasynes
lämpning vid bestämmande anskaffningsvärdet för lager oav-av

den skattskyldige tillämpar huvudregeln eller 97-sett om
procentsregeln.

tillämpning 97-procentsregelnNär lagervärdet bestäms med av
tilluppkommer frågan den skattskyldige med hänvisning vä-om
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sentlighetsprincipen skattemässigt kan använda lägreett annat
värde 97 anskaffningsvärdet. förarbetena tillI 1990än procent av
års skattereform uttalades, det krävdesnämnts, attsom ovan
mycket starka skäl för försiktigarevärdera lagret vadänatt som
följer lägsta värdets princip. föreslogs därför inteDet någonav
generell nedskrivningsrätt för företagen lagrets lägsta värdeav
enligt BFL. ansågs dockDet lämpligt visstmed schab-ettvara
lonmässigt inslag i värderingen för förebygga praktiskaatt pro-
blem kan uppkomma vid strikt värdering enligt BFLsom en
prop. 1989/90:llO Lagstiftaren532. har således särskilt regle-s.

exakt angivet för lägsta värde enligt skattelag-rat ett utrymme
stiftningen. Enligt utredningens uppfattning kan vid tillämp-man
ningen 97-procentsregeln därför inte med hänvisning till vä-av
sentlighetsprincipen använda lägre procenttal 97än procent.

Motsvarande gäller för utgifter för vissa inventarieanskaff-
ningar. skattelagstiftningenI finns, det gäller inventariernär av
mindre värde eller inventarier har ekonomisk livslängdsom en

uppgår till högst år, särskilt reglerat inomtre ett utrymmesom
vilket får frångå huvudregeln utgifter för inventarierattman om
skall periodiseras. skattskyldige fårDen omedelbart kostnadsföra
hela utgiften för inventariet. Reglerna avdrag för inventarierom

mindre värde och för korttidsinventarier särskilda skatte-ärav
regler fristående från redovisningslagstiftningen. Omedel-ärsom
bart avdrag, åberopande väsentlighetsprincipen, kangenom av
enligt utredningens uppfattning inte imedges utsträckningstörre
för de inventarier här vad framgår punkt 12änsom avses som av

anvisningarna till 23 § KL.av
Som exempel på andra skatterättsliga periodiseringsregler som

inte kopplade till redovisningsreglerna kan be-är nämnas t.ex.
stämmelserna restvärdeavskrivning inventarier, avdrag förom av
värdeminskning byggnader och markanläggningar samtav rea-
vinstberäkning vid avyttring fastigheter aktieroch utgörav som
anläggningstillgångar SOU 1995:43. Väsentlighetsprincipen
kan åtminstone vad gäller avskrivningstakt inte åberopas vid- -
tillämpning nämnda periodiseringsregler. Utredningenav nu
kommer behandla frågan avskrivning småatt restposterom av av
inventarier i kapitel

Utredningen övergår till behandla frågan skattelag-attnu om
stiftningen bör innehålla förtydligande innebördett väsent-attav
lighetsprincipen gäller på det kopplade området. Utredningen har
tidigare tagit frågan det råder olika uppfattningar vä-upp om om
sentlighetsprincipens tillämplighet i KL. Det peri-som anges om
odiseringen små i RSV:s skulle kunna tyda påposter rapportav
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olika uppfattningar finns bland tillämparna skattelagstift-att av
ningen. Enligt utredningen inhämtatvad dock Riksskatte-synes
verket dela utredningens bedömning principen vidgäller be-att

Ävenskattningen det kopplade företrädare förpå området. nä-
ringsidkarna har till utredningen väsentlighetsprinci-uppgett att

enligt uppfattning skattemässigt.deras gäller sådan tolk-Enpen
RÅning med Regeringsrättens avgörande 81överensstämmer

1:26 den skattemässiga behandlingen industriföre-hossom avser
förnödenheter förbrukningsmaterials.k. och förrådsartik-tag av

lar. Utredningen har ändå förtydligande börövervägt gö-ettom
för kodifiera gällande rätt.attras

Såsom tidigare har principen inte lagfasts i redovis-nämnts
ningslagstiftningen. Utredningen inte meningsfullt idet attanser
skattelagstiftningen uttryckligen väsentlighetsprincipenattange
gäller i skattelagstiftningen principen inte konkret in-ettom ges
nehåll. inte lämpligt väsentlighetsprincipen,Det är äratt som en
redovisningsprincip, definieras i skattelagstiftningen. defini-En
tion bör lämpligen i redovisningslagstiftningen.ske Utredningen

intehar föreslå något förtydligande i redovisning-övervägt att
slagstiftningen eftersom det ligger utanför utredningens uppdrag.

Utredningen har andra möjligheter i lagtextenövervägt att
förtydliga principen gäller vid beskattningen. möjlighetEn äratt

i 24 § KL tillägg enligt vilket inkomstberäkningengöraatt ett en-
ligt bokföringsmässiga redovisnings-grunder skall ske enligt god
sed inte följer Utredningen dockKL.annat att ettom av anser
sådant tillägg skulle få till följd innebördenkunna redanatt av en
komplicerad lagstiftning blir förstå. finnssvårare Detännu att
redan hänvisning till god redovisningssed vid inkomstberäk-en
ningen i punkt tredje stycket anvisningarna tilll 24 § KL.av

anvisningspunktDenna skulle därför behöva omarbetas vilket i
sin kräver relativt genomgripande bestämmel-översyntur en av

i flera andra anvisningspunkter till 24 § KL.serna
Utredningens eftersom väsentlighetsprincipen redanattanser
gäller i dag krävs inget förtydligande. Utredningen inte hellerhar

utformakunnat något förslag till förtydligande samtidigtsom
uppfyller kraven på enkelhet. Utredningen föreslår därför inget
förtydligande i lagtexten.
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avskrivningRestvärdemetoden vid7 av

inventarier

Inledning7.1

räkenskapsenliga avskrivningens huvud-Vid tillämpning denav
och blir inventarium aldrig heltregel restvärdemetoden ett av-

därförskrivet. räkenskapsenliga avskrivningsmetoden harDen
kompletterats med alternativ regel medför inventa-ettattsomen

diskuteras oli-rium kan avskrivet efter fem år. detta kapitellvara
peri-ka alternativ innebär näringsidkare inte skall behövaattsom

inventarier.odisera obetydliga utgifter och avseenderestposter

Gällande7.2 rätt

Med inventarier materiella tillgångar avsedda föräravses som
stadigvarande bruk. Inventarier anläggningstillgångar enligtär

§bokföringslagen Inventarierna får enligt13 1976:125, BFL.
räkenskapsenliggällande skattelagstiftning skrivas enligt me-av

enligttod punkt första stycket anvisningarna till § kom-13 23av
munalskattelagen eller enligt restvärdemetodenl928z370, KL
enligt punkt anvisningarna till paragraf.14 av samma

till för inför-avdrag årlig värdeminskning inventarierRätt av
des Tidigare inte för värdeminskning1910. medgavs avdrag av
inventarier i inkomstslaget rörelse. tillämpade i ställetMan en
kontantprincip där medgavs för hela ersättningsutgiftenavdrag på

gång. fri avskrivningsrätt inventarier förEn på infördes 1938en
aktiebolag, ekonomisk förening, ömsesidigt försäkringsbolag och
Sparbank. Avdrag vid taxeringen medgavs med belopp motsva-

Årrande den i räkenskaperna gjorda avskrivningen. 1955 ersattes
denna metod de i princip alltjämt gällande reglerna räken-av om
skapsenlig avskrivning. Metoden förutsatte skattemässiga ochatt
bokföringsmässiga restvärden och avskrivningar överensstämde
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och avskrivning medgavs enligt huvudregeln med högst 30 pro-
fannsDet alternativ regel medgav avdrag med detcent. en som

belopp erfordrades för det bokförda värdet inte skulleattsom
överstiga anskaffningsvärdet kvarvarande inventarier, sedanav en
beräknad årlig avskrivning på 20 avräknats detta värde.procent
Skälet huvudregelns konstruktion sådan inventa-att att ettvar var
rium aldrig blev avskrivet i sin helhet.

Även enligt nuvarande regler punkt fjärde13 stycket av an-
visningarna till får23 § KL avskrivning enligt den räken-
skapsenliga avskrivningsmetodens huvudmetod med 30göras

Avskrivningen beräknas på ingående värdeprocent. summan av
på inventarierna och anskaffningsvärdet på sådana under beskatt-
ningsåret anskaffade inventarier, vilka vid beskattningsårets ut-
gång fortfarande tillhörde näringsverksamheten. gällerDetta oav-

under beskattningsåret inventariet har anskaffats.närsett som
På tidigare får avdrag enligt den nuvarandesättsamma som

alternativa regeln punkt sjunde13 stycket anvisningarna tillav
23 § KL med belopp erfordras för det bokfördagöras attsom
värdet inte skall överstiga anskaffningsvärdet samtliga inven-av
tarier, vilka vid beskattningsårets utgång tillhörde näringsverk-
samheten, sedan det har avräknats årlig avskrivning 20en om

Kan det visas tillgångarnas verkliga värde understigerprocent. att
på detta beräknat värde, medges ytterligare avdragett sätt som

motiveras detta. fastställerMetoden således det lägsta godtag-av
bara värdet kvarvarande inventarier. Avskrivningsbeloppetav
framkommer salderingspost. Vid beräkningen värdetsom en av
utgår från de totala anskaffningskostnaderna under de fyraman

beskattningsåren för de inventarier vid utgångensenaste som av
det aktuella beskattningsåret fortfarande finns kvar. Värdet be-
räknas efter 80 60 40 och 20procent, procent, procentsumman av

respektive års anskaffningar.procent av
Enligt huvudregeln anskaffningsvärdet avskrivningsun-utgör

derlag punkt 13 andra stycket anvisningarna till 23 § KL.av
Före 1984 års taxering fanns möjlighet vid beräkningatten av

nettointäkt jordbruksfastighet avdrag för värdeminskninggöraav
beräknad enligt s.k. restvärdemetod. Någon motsvarighet till den

Ävenräkenskapsenliga avskrivningens alternativregel fanns inte.
enligt restvärdemetoden skulle överensstämmelse råda mellan
avskrivningarna i räkenskaperna och värdeminskningsavdraget
vid taxeringen Slutbetänkande Företagsskatteberedningenav
SOU 1977:86 497.s.
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Vid 1984 års taxering infördes restvärdemetoden i in-även
komstslaget rörelse och samtidigt slopades reglerna planenligom
avskrivning inventarier prop. 1980/81 :68 118.av s.

nuvarandeDen restvärdemetoden skiljer sig från den räken-
skapsenliga avskrivningsmetoden framför allt överens-attgenom
stämmelse inte behöver föreligga mellan det skattemässiga rest-
värdet och det bokförda värdet och avskrivning får ske medatt
högst 25 punkt 14 anvisningarna till 23 § KL. Detprocent av
krävs inte heller den skattskyldige har haft ordnad bokföringatt

avslutas med årsbokslut. Någon motsvarighet till den räken-som
skapsenliga metodens alternativa regel finns inte enligt restvär-
demetoden.

finnsDet särskild bestämmelse för inventarier med eko-en en
nomisk livslängd till högstuppgår år och för inventariertresom

mindre värde. Sådana inventarier får kostnadsföras i sinärsom av
helhet omedelbart. Bestämmelsen omedelbart avdrag för in-om
ventarier har kort ekonomisk livslängd fördes in i redanKLsom
vid lagens tillkomst. Regeln inventarieravsåg förbrukadessom
eller förslets snabbt.

Regeln direktavdrag inventarierför mindre värde inför-om av
des år 1981 förarbetenaSFS 1981:295. till lagstiftningenI utta-
lades det inte framstod meningsfullt förutgifteratt attsom an-
skaffning inventarier med lågt värde delas på värdeminsk-av upp
ningsavdrag under flera år. praktikenI godtog taxeringsmyndig-
heterna ofta anskaffningsvärdet för inventarier mindreatt vär-av
de drogs direkt prop. 1980/81 del förarbetena168, 114.A, Iav s.
diskuterades beloppsgränsen för vad skallsom anses vara av
mindre värde. Departementschefen ansåg någon belopps-att

inte borde i lagtexten med hänsyn till då gällan-gräns anges men
de penningvärde kunde belopp kr användas500-600ett om som
riktmärke. prop. 1980/81:68, del SkatteutskottetA, s.114. dela-
de departementschefens uppfattning någon fix inte bordegränsatt
fastställas i lagtexten SkU 1980/81:25 116-117. Utskottets. an-
såg mindre värde kunde ha olika i olikavalörgränsenatt stora
företag. Vidare kunde enligt utskottet och ändamålet medarten
investeringen ha betydelse för tolkningen begreppet mindreav
värde. RiksskatteverketsI rekommendationer RSV:Dt 1992:10

inventarium mindre värde bör normalt räknasatt ettanges som av
inventarium anskaffningsvärde exklusive mervärdes-ett vars -

skatt uppgår till högst kr. rekommendationerna2 000 I attanges-
i företag bör värdegränsen bestämmas med hänsyn till för-större
hållandena i det enskilda fallet och bör normalt inte överstiga
10 kr000 exklusive förmervärdesskatt varje enskilt inventarium
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och sammanlagt sju de sammanlagda årliga investe-procent av
ringarna inventarier.i Med företag i rekommendatio-större avses

industriföretag med investeringsverksamhet och medstornerna
årlig omsättning regelmässigt överstiger milj.200 kren som ca

eller med i genomsnitt minst 200 anställda.
Anslutningsavgifter och immateriella rättigheter, såsomm.m.

koncessioner, licenser, varumärken, hyresrätt och good-patent,
will skrivs på inventarier. Reglerna i punkt 12sättav samma som

anvisningarna till 23 § KL omedelbart avdrag för kort-av om
tidsinventarier och inventarier mindre värde gäller dock inteav
anslutningsavgifter och immateriella rättigheter.

överväganden7.3 och förslag

Utredningens förslag: Restvärdemetoden kompletteras med
alternativ regel medger årlig avskrivning med 20en som en

alternativaDen regeln får tillämpas enskildaprocent. nä-av
ringsidkare och dödsbon.

Som framgått finns inte någon alternativregel kompletterarsom
huvudregeln vid avskrivning enligt restvärdemetoden. harDet
framförts näringslivsföreträdarna det skulle innebäraattav en
förenkling för de minsta företagen vilka inte tillämpar räken--
skapsenlig avskrivning och dit hörande alternativa regel detom-
fanns möjlighet helt skriva inventarier med lågaatt restvär-en av
den i stället för redovisa dessa medatt tvungna attsom nu vara
låga belopp år efter år. har frånDet skatteförvaltningens sida
framförts detta skulle förenkla skatteförvaltningensatt även ar-
bete. harDet från näringslivsföreträdarna också framhållits att
beloppsgränsen för inventarier mindre värde i förenklingssyfteav
borde höjas betydligt.

Enligt redovisningslagstiftningen tillåts inte direktavdrag för
anskaffningsutgiften för inventarier förutom för sådana inventari-

underkastas hastig förbrukning. övrigtI skall avskriv-er som en
ningarna fördela anläggningstillgångens anskaffningsvärde på de
perioder användningstiden för tillgången. Såsomutgörsom ovan
redovisats finns inte någon fix beloppsgräns angiven i lagtexten
avseende direktavdrag för inventarier mindre värde. Utred-av
ningen delar skatteutskottets bedömning begreppet mindreatt
värde kan ha olika valör i olika företag SkU 1980/81 :25 116-s.
117. Viss vägledning för beloppsgränsen för direktavdrag för
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inventarier följer Riksskatteverkets rekommendation RSV Dtav
1992:10. komplicerande faktor vidEn bedömningen storlekenav
på belopp mindre värde sådana regler ikan kommaär attav
konflikt med väsentlighetsprincipen och, för aktiebolagen del,

det fjärde bolagsdirektivet. Om beloppsgränsen för di-även
rektavdrag för inventarier mindre värde höjs betydligt kan detav
få till följd olika metoder blir tillämpliga för avskrivningatt av
inventarier i bokföringen ioch deklarationen.

En regel innebär direktavdrag för individuella kvarva-ettsom
rande små förutsätter kan delas inven-poster att posterna upp per
tarium. Skattereglerna för avskrivning inventarier schablo-ärav
niserade. minsta företagenDe inte årsbokslutupprättar ärsom
hänvisade till restvärdemetoden. Enligt denna metod sker av-
skrivningen på det skattemässiga restvärdet med till-summan av
lägg för de inventarier anskaffats under individu-året. Någrasom
ella restvärden kan således inte urskilj as.

En metod medge direktavdrag för kvarvarandeattannan vore
låga sammanlagda restvärden. För sådan regel skall fyllaatt en
någon funktion bör beloppsgränsen Svårighe-ganska högt.sättas

med sådan metod bestämma belopp såär ärten att etten som
uppfyllerdet syftet med regeln, dvs. bli med småstort att att av

samtidigt det inte får komma i strid imed den ka-restposter, som
pitel och 6 beskrivna väsentlighetsprincipen. Förenklingsas-5
pekten kan också ifrågasättas eftersom företagaren först måste
lägga restvärdena avseende inventarier ikvarvarandesamman
slutet året därefter han får dra helaavgörasamt postenav om av
eller han skall periodisera.om

Utredningen bättre alternativ restvärdemeto-ärettatt attanser
den kompletteras med alternativregel denmotsvararen som som
finns vid tillämpning den räkenskapsenliga avskrivningsmeto-av
den. Med sådan regel uppnås små inte behöveratt restposteren
redovisas efterår år. Inventarierna kommer helt avskrivnaatt vara
efter fem år.

Redovisningskommitténsl delbetänkande Sambandet Redo-
visning Beskattning SOU 1995:43 föreslås frikopp-ökaden-
ling mellan redovisning och beskattning. föreslåsDet bl.a. att
reglerna avdrag för räkenskapsenlig avskrivning inventari-om av

frikopplas från redovisningen så kravet påatt att motsvaran-erna
de avskrivning skall ha gjort i räkenskaperna för berättiga tillatt
skattemässigt avdrag upphävs. innebärDet det inte finns någotatt
behov flera avskrivningsmetoder i skattelagstiftningen varförav
bestämmelserna restvärdemetoden föreslås upphävas.om
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Redovisningskommitténs delbetänkande det finnsI attanges
finanspolitiskt motiv för samband mellan redovisningenett ett
beskattningen, nämligen i det föreskrivs vinsteroch den mån att
blivit skattefria medgivande skattekre-temporärtsom genom av

diter inte får ligga till grund för utdelning till aktieägare eller dy-
likt. Förekomsten skattekrediter förutsätter enligt Redovis-av
ningskommittén hänför sig till den latentavinstbeloppatt som

inte binds i företaget. sambandskatteskulden utdelas Ettutan
upprätthålls därmed mellan den beskattningsbara inkomsten och

ñnanspolitiska motiv endast rele-utdelningsbart belopp. Detta är
föreningar företag iför aktiebolag, ekonomiska och sådanavant

för dispo-övrigt för vilka särskilda regler gäller möjligheterna att
föreslåruppkommen vinst. Redovisningskommittén att ennera

särskild utdelningsspärr, införs för förhindras.k.spärr, att atten
utökad frikoppling till skattebasen påverkas. Spärrenleder atten

delatskall utformad på sådant företagsätt utett att ett somvara
medel, eller på förfogat uppkommen vinst isätt överannat en om-
fattning avskrivningarinte hade kunnat ske t.ex.som om samma
hade gjorts i resultaträkningen i deklarationen, får vidkännassom
begränsningar i och 95.avdragsrätten SOU 1995:43 14-15, 92s.

Redovisningskommittén föreslår skall gällaspärren ävenatt
skatterättsligafall där företag via handelsbolag utnyttjar deett ett

dispositionsmöjligheterna för sedan dela motsvarande be-att ut
aktiebolag place-lopp till aktieägarna. exempelSom nämns att ett

samtliga inventarier i handelsbolag. Handelsbolaget görettrar
maximala skattemässiga avskrivningar samtidigt det i resul-som
taträkningen endast kostnadsför planenliga avskrivningar. Aktie-

bokföringsmässigabolagets andel i handelsbolagets resultat -
opåverkat ingåröveravskrivningarna i årets resultat i aktie-av -
bolaget och därmed fritt disponibelt för utdelning. för-Förär att
hindra sådant kringgående den föreslagna utdelningsspärrenav
förslås aktiebolaget i det skisserade fallet förlorar avdragsrät-att

på självt inventari-aktiebolaget hadesätt ägtten samma som om
och yrkat för överavskrivningaravdrag SOU 1995:43erna

119-120.s.
Frågan frikoppling komplex och bör enligt utredningensärom

uppfattning lämpligen behandlas i sammanhang medstörreett
anledning Redovisningskommitténs delbetän-nämndaav ovan
kande. Utredningen föreslår därför i stället restvärdemetodenatt
kompletteras med alternativ regel med innebörden samma som
alternativregeln vid tillämpning den räkenskapsenliga avskriv-av
ningsmetoden. Vid tillämpning alternativregeln i den räken-av
skapenliga metoden får årlig avskrivning ske med 20 procent.en
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Företag med ordnad bokföring avslutas med årsbokslutsom
har redan motsvarande möjlighet skriva inventarier till 0atten av
kr alternativregeln i den räkenskapsenliga avskrivnings-genom
metoden. Någon ytterligare sådan möjlighet behövs inte för dessa
företag. Aktiebolag kan i dag tillämpa restvärdemetoden vid av-
skrivning inventarier. En tillämpning den utredningenav av av
föreslagna alternativa regeln vid avskrivning enligt restvärdeme-
toden skulle emellertid innebära utökad möjlighet utdelaatten
obeskattade vinster. Detta gäller dock inte enskilda iräringsidkare.
Utredningen därför den alternativregel föreslås infö-attanser som

vid tillämpningen restvärdemetoden, begränsas tillras attav avse
enskilda näringsidkare och dödsbon.

Huvudregeln får inte användas samtidigt alternativregeln.som
Det innebär alla inventarier måste skrivas enligtatt av samma
metod. Vid tillämpning huvudregeln enligt restvärdemetodenav
baseras avskrivningen på det skattemässiga restvärdet. Vid till-
lämpningen alternativregeln beräknas det utgående balansvär-av
det med utgångspunkt i de inventarier finns kvar i verksam-som
heten vid årets utgång. innebärDet vid övergången till detatt nya
regelverket kommer betydande underlag kunna avskrivasett att
direkt, nämligen de inventarier anskaffade fyra årär änsom mer
före den föreslagna alternativregeln kan börja tillämpas. fö-Den
reslagna alternativregeln innebär betydande skattebortfall delsett
på grund inventarierna skrivs i snabbare taktatt ävenav av men
för finnsdet betydande ackumulerat värde oavskrivna in-att ett
ventarier metoden blir tillämplig på kapitelse 12. Utred-som
ningen det dock väsentlig betydelse de minstaattanser vara av
företagen har möjlighet tillämpa regeln direkt sitt inventa-påatt
riebestånd så kan undvika långvarig redovisningatt man en av
små avseende inventarier har anskaffats före ikraftträ-poster som
dandet.

Utredningens förslag innebär ändring punkt 14 anvis-av av
ningarna till 23 § KL.
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8 Byggnader och markanläggningar

8.1 Gällande rätt

Byggnad

Reglerna för avskrivning byggnad i näringsverksamhet fram-av
går punkt 6 anvisningarna till kommunalskattelagen23 §av av
1928:370, KL. Utgifter för anskaffande byggnad får drasav en

årliga värdeminskningsavdrag. Avdraget beräknasav genom en-
ligt avskrivningsplan till viss för år räknat byggnadensprocent av
anskaffningsvärde. Har byggnaden bara innehafts del åreten av
skall proportionering ske. Utnyttjar inte avdraget årägarenen ett
kan det inte igen år. Någon regeltas omedelbartett senare om
avdrag motsvarande bestämmelsen för inventarier mindre vär-av
de finns inte för byggnader. Däremot får anskaffningskostnaden
för byggnad avsedd användas endastär fåtal år i sinatten ettsom
helhet dras det år då byggnaden anskaffas.av

Vid köp, byte eller därmed jämförligt fång fastighetav pro-
portioneras vederlaget mellan byggnad och mark. Från det ve-
derlag byggnaden avräknas vederlag för byggnadsin-som avser
ventarier varefter anskaffningskostnaden för byggnaden erhålls.

Uppför den skattskyldige byggnad byggnadens anskaff-ären
ningsvärde den skattskyldiges utgifter för uppförandet bygg-av

Ävennaden. utgifter för till- eller ombyggnad hänförs till bygg-
nadens anskaffningsvärde, punkt 6 femte stycket anvisningar-av

till 23 § KL.na
tillbehörDe till byggnaden avsedda för byggnadensärsom

allmänna användning, ledning för avlopp, elektriskt.ex. vatten,
eller liknandeström anordning, räknas in i anskaffningsvärdet för

byggnaden och skrivs enligt reglerna for byggnad. För bygg-av
nadsinventarier, dvs. sådana delar byggnad direkt för-av en som
anleds verksamhet upplåtelse för bostadsändamål,änav annan
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för maskinermed reglernai enlighetvärdeminskningsavdraggörs
inventarier.avseddastadigvarande brukföroch andra

iskall inräknasanordningarmarken hörandeVissa till an-
avdragsregler-följer därmedochför byggnadskaffningsvärdet en

tillanvisningarnafjärde stycket6för byggnad punkt avna
tillanvisningarnatredje stycketmed punktjämfört 723 § KL av

paragraf.samma
rekommendationerhar meddelatRiksskatteverket procent-om

i näringsverk-för byggnadervärdeminskningsavdragförsatser
bl.a. bygg-varierar efter1996:6.samhet RSV S Procentsatserna

rekommendationen framgåranvändningssätt.nadens Av t.ex. att
fyra till femskrivs medi jordbrukekonomibyggnad procent,av

restaurangbyggnad, kioskhotell- ochintehyreshus äratt som
inteindustribyggnadmed tvåskrivs ärprocent, att somavm.m.

ochfyraskrivs medanvändningför speciellinrättade procentav
ända-föranvändbarhetmed begränsadindustribyggnad annatatt

femskrivs medutnyttjasdet för vilket detmål procent.än av
från denavskrivningsplanenenligtBeräkning avdrag görsav

anvisningarnafärdigställts, punkt 6byggnaden hartidpunkt då av
Även hänförs tillombyggnadför till- ellerutgiftertill 23 § KL.

värdeminsk-beräkninganskaffningsvärde ochbyggnadens av
byggnadenfrån den tidpunkti dessa fallningsavdrag görs även

avskriv-färdigställd beräknasfastighetenfärdigställts. Förvärvas
skattskyldige.tillträds denbyggnadentidpunktningen från den av

Markanläggningar

förmarkarbete behövssådantmarkanläggning hänförsTill som
ochröjningeller fast,planmarken skall göras t.ex.att som

anordning-olikamarkanläggningar hänförsschaktning. Till även
tillfarter,hamninlopp och andrakanaler,vägar,t.ex. par-ar som

skogsvägar.mark- ellerkeringsplatser, täckdiken,
avseddaanordningarhänförs intemarkanläggningTill ärsom

andra förvissa maskiner ellermedanvändas tillsammans sta-att
näringsverksamheten ellerinventarier iavseddadigvarande bruk

gödsel-för viss verksamhetanvändsinventariersådana t.ex.som
ledning för avlopp,djurstall,belägen utanförbassäng vatten,

markinventari-betraktaelektrisk Dessa ärström, attetc. somgas
Även avspärrningsanordningarjämförligaoch andrastängseler.

till markinventarier.hänförs
avskriv-markanläggningar tillämpasanordningarnaUtgör

markinventarierdeför markanläggningar. Utgörningsreglerna
inventarier.avskrivningsreglerna förtillämpas
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Utgifter för anskaffande markanläggningar fastighet,påav en
avsedd för användning i näringsverksamhet, drasägarens av ge-

årliga värdeminskningsavdrag, punkt anvisningarna7 tillnom av
23 § KL. Avdrag medges endast för sådana utgifter har be-som
stritts den skattskyldige själv och bara utgifternaav om avser ar-

Över-beten har utförts under tid då han har fastigheten.ägtsom
fastighetengår till gåva eller därmed jäm-ägareny genom arv,

förligt fång får dock den den förreägaren överta ägarensnye av-
skrivningsplan. Utgifter för iståndsättande och omläggning ettav
förut anlagt täckdike får inräknas i anskaffningsvärdet. Vid avytt-
ring får överlåtaren det dåår överlåtelsen sker avdrag för dengöra
del anskaffningsvärdet för vilken han tidigare inte fått avdrag,av
punkt 6 femte och sjätte styckena anvisningarna till 23 § KL.av

Avskrivningsunderlaget för markanläggningar hela anskaff-är
ningsvärdet. Avdraget beräknas enligt avskrivningsplan till tio

för år räknat anskaffningsvärdet täckdiken ochprocent av av
skogsvägar och till fem för år räknat anskaffningsvär-procent av
det andra markanläggningar.av

Är anläggningen avsedd användas endast fåtal år fåratt ett an-
skaffningsutgiften i sin helhet dras det år då anläggningenav an-
skaffas. Däremot finns inte någon regel bestäm-motsvararsom
melsen omedelbart avdrag för inventarier mindre värde förom av
markanläggningar.

Beräkningen avdraget enligt avskrivningsplan från dengörsav
tidpunkt då anläggningen har färdigställts vilket innebär att om
markanläggningen har färdigställts den julil medges värde-t.ex.
minskningsavdrag endast för halva året.

Överväganden8.2

Näringslivsföreträdarna har framfört det värdeatt vore av om
små avseende byggnaderäven och markanläggningarrestposter

kan skrivas bort helt. Utredningen har föreslagit attovan en
alternativregel införs vid tillämpningen restvärdemetoden vidav
avskrivning inventarier för enskilda näringsidkare ochav
dödsbon. Den föreslagna regeln omfattar också byggnads-
inventarier och markinventarier, eftersom de vid beskattningen
behandlas inventarier. Syftet med regeln mindreär attsom
företag inte skall behöva redovisa små inventarier årrestposter av
efter år.

4 17-1513
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Värdeminskningsavdrag för byggnader och markanläggningar
beräknas enligt avskrivningsplan. Eftersom tillgångarna skrivs av
enligt plan de helt avskrivna vid utgången avskrivningsti-är av
den. Vid tillämpning huvudregeln enligt den räkenskapsenligaav
avskrivningsmetoden eller restvärdemetoden blir inventarierna
aldrig helt avskrivna. Motsvarande problem uppkommer inte vid
tillämpning för i förtidavskrivningsreglerna byggnader. För attav
få bort mindre restvärden på markanläggningar och byggnader

avskrivningsplanen Särskildamåste brytas. regler skulle således
behöva införas vid vilken tidpunkt och vilken be-som anger
loppsnivå byggnadens eller markanläggningens oavskrivna värde
får Eftersom markanläggning-dras omedelbart. byggnader ochav

enligt fastställd lika årligenskrivs plan med beloppstoraar av en
ifrågasättas förenk-kan det det överhuvudtaget skulleom vara en

vissa förutsättningar uppfyllda. Utred-ling bryta planen ärnäratt
ningen föreslår ingen ändring reglerna i detta avseende.av

Näringslivsföreträdarna framfört önskemålhar även attom
värdeminskningavdrag år ochreglerna ändras så beräknasatt per

inte, vilket från tidpunkt dåföljer gällande regler, den byggna-av
den markanläggningen färdigställts. Vid förvärveller onerösa av
fastighet beräknas värdeminskningsavdraget avseende byggnaden

följdmed utgångspunkt i tillträdesdagen. kanDetta sägas vara en
kontinuitetsprincip. skattskyldige uppfört byggna-Har denav en

beräknas värdeminskningsavdrag från det byggnadenden äratt
färdig i bruk.att tas

avskrivningreglerna inventarier får allaVid tillämpning förav
förtillgångar innehas vid beskattningsårets utgång skrivas avsom

hela under året de anskaffats. Avskrivnings-året näroavsett som
reglerna för inventarier bygger på kollektiv värdering helaaven
inventariebeståndet. Individuella avskrivningsplaner saknas där-
för för enskilda inventarierna. kollektiva värderingsmeto-de Den

medför samtliga inventarier finns kvar vid åretsden att ut-som
gång får ingå i avskrivningsunderlaget. Inventarierna skrivs av
efter schablonmässigt bestämd inte återspeg-procentsatsen som

inventariernaslar ekonomiska livslängd.
avskrivningreglernaSåsom framgått utgår för byggnaderovan
individuell till-och markanläggningar från värdering varjeen av

gång. finns individuella avskrivningsplaner för varje bygg-Det
nad, till- och ombyggnad. skattemässiga avskrivnings-Deny-,
reglerna ifrån ekonomiska livslängd.utgår byggnadens Byggna-

skrivs livs-den i takt med den uppskattade ekonomiskaattav
ändringlängden reglerna medför bygg-Enförbrukas. attav som

naden eller markanläggningen får skrivas för hela beskatt-av
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ningsâret det år den anskaffas strider den princip regler-mot som
bygger på. Ett kan ändå motiverat därmedavstegna vara om man

uppnår betydande förenklingar.
Det har till utredningen framförts det svårt fastställaäratt att

till- eller ombyggnad eller uppförandenär markanlägg-en av en
ning färdigställd och det därförär skulle värdeatt att ut-vara av
gifter för till- och ombyggnad i stället beräknas för helt år. Utred-
ningen ifrågasätter sådan ändring skulle förenkla reglernaom en
och tillämpningen dem. Om reglerna ändras ställs den skatt-av
skyldige inför ställningstaganden och bedömningar. Hannya
måste i förväg under vilket beskattningsår byggnad blirveta en
färdigställd för kunna planera sina övriga ekonomiska dispo-att
sitioner i företaget. Färdigställs byggnaden eller till- eller om-
byggnaden före årsskiftet får näringsidkaren avdrag för hela året
och fardigställs byggnationen efter årsskiftet får näringsidkaren
inget avdrag alls. Detta innebär tröskeleffekt kan föranle-en som
da tvister med skattemyndigheterna och i skattedom-processer
stol. Utredningens farhågor sådan ändring i stället förär att atten
förenkla för företagen skulle försvåra den ekonomiska planering-
en.

förändringEn skulle enligt vad beräknats, kapitel 12,som se
dessutom upphov till betydande skattebortfall. förenk-Denettge
ling skulle uppnås inte behöver proportioneraär attsom man an-
skaffningskostnaden för anskaffningsåret. Enligt utredningens
uppfattning står skattebortfallet inte i rimlig proportion till den
förenkling kan uppnås.som
Vid bedömning finner utredningen inte skälsammantagen atten
föreslå någon ändring gällande regler.av
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9 Räntefördelning och expansionsmedel

9.1 Räntefördelning

Gällande1.1 rätt

Väsentliga skillnader mellan enmansaktiebolag enskildoch en
näringsidkare följer de civilrättsliga förutsättningarna. ak-Ettav
tiebolag måste ha aktiekapital på minst 100 000 kr ochettt.ex.
bolaget kan låna från bolagsmännen. Bolaget tillhar rättpengar
avdrag för marknadsmässig lånenpå från Aktieäga-ränta ägarna.

beskattas i kapital för ränteinkomsten. Avkastningen på detren
tillskjutna kapitalet beskattas i princip utdelning hos bolags-som

års skattereform fannsFöre 1994 ingen motsvarandemannen.
möjlighet för enskild näringsidkare föra tillöveratten pengar
företaget och undvika avkastningen på kapitalet beskattadesatt
såsom inkomst näringsverksamhet.av

Genom reformen infördes regler positiv räntefördelning iom
lagen 1993:1536 räntefördelning vid beskattning för enskil-om
da näringsidkare. Reglerna innebär avdrag vid beräkningatt av
inkomst näringsverksamhet medges för beräknad påräntaav en

visst underlag fördelningsrunderlaget. Underlagetett motsvaras
det kapitalet i verksamheten vid fö-utgången närmastav egna av

regående beskattningsår, dvs. tillgångarna minskat med skulder-
Ett belopp avdraget intäkt ka-motsvarar tasna. som upp som av

pital.
Syftet med räntefördelningen skapa beskattnings-är att samma

resultat näringsverksamheten hade belastats med ettsom om ex-
lån och näringsidkaren placerat motsvarande medel privat,ternt

positiv räntefördelning, eller lån belastat den privataatt ett externt
sfären i stället för näringsverksamheten, negativ räntefördelning.
Räntesatsen borde därför egentligen ha bestämts till marknads-

förenklingsskälAv utgår dock i frånräntan. ställetman en
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schablonmässigt Vid positiv räntefördelning be-bestämd ränta.
vid reformen till vidräknades statslåneräntan utgångenräntan av

beskattningsåretnovember året före plus procentenhet. Ien prop.
jämförelser beskattningen1993/94:50 gjorde med233 man avs.

för fåmansaktiebolagsägare konstateradeavkastningen och att
för kapitalinkomstbehandling avkastningen iutrymmet av en-

eftermansaktiebolag beräknades motsvaranderäntesatsen
till detstatslåneräntan plus fem procentenheter. Med hänsyn stats-

finansiella läget bedömdes det dock inte möjligt bestämmaatt
för enskilda näringsidkare i han-så högt och delägareräntesatsen

delsbolag. propositionen föreslogs bl.a. förenklingsskälI attav
fallför positiv räntefördelning inte skulle få i deutrymmet sparas

överskott till för utnyttjas.årets räckte att
för1993/941234 föreslogs posi-I 95-96 räntesatsenattprop. s.

tiv räntefördelning skulle höjas med två procentenheter och att
räntefördelning frivillig. Räntehöjningen moti-positiv skulle vara

förstärkning finanserverades med del denatt statensen av av
förväntades övriga förslag i propositionen,bli resultatetsom av

borde för öka neutraliteten i den skattemässiga be-användas att
handlingen egenföretagare och fåmansaktiebolagsägare. I pro-av

höjas förpositionen anfördes då föreslogs96 räntesatsenatts.
frivillighet tyngd. Vidpositiv räntefördelning fick kravet på ökad

ipositivt räntefördelningsunderlag skulle avdraget nä-ett stort
pensionsgrundande in-ringsverksamheten bli betydande och den

socialförsäkringsskyddet före-komsten låg. inte urholkaFör att
slogs den positiva räntefördelningen bli frivillig. ändra-Reglerna
des i enlighet härmed innan lagen räntefördelning vid be-om
skattning hade i kraft.trätt

vårpropositionen 1996/971150 191 föreslog regeringenI atts.
höjas till fem Syftet regering-skulle medprocentsatsen procent.

förslag införa för näringsidkarelättnad enskilda ochattens var en
delägare i handelsbolag den lättnad regering-motsvararsom som

i proposition föreslagit för delägare onoterade ak-en samma av
tiebolag. enlighetReglerna ändrades i med förslaget bet.
1996/97: FiU20, 1996/97:294,rskr. SFS 1997:440.

Reglerna beräkning för räntefördelningunderlaget utgårom av
ifrån vad gällde för enskilda näringsidkare vid beräkningsom av
kapitalunderlaget i survlagstiftningen. räknas ocksåSom skuld
reservering i den mån avdrag för reserveringen medges vid in-
komsttaxeringen. Tillgångar i och la-27 § 29 31som avses -

statlig1947:576 inkomstskatt SIL räknas integen om som
tillgång vid räntefördelningen såvida inte avkastning egendo-av

eller vederlag eller reavinst vid avyttring intäktutgör nä-men av
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ringsverksamhet. Andel i handelsbolag skall aldrig räknas som
tillgång. Tillgångarna och skulderna i princip till detas vär-upp
den gäller vid beskattningen. förenklingsskälAv infördessom ett
gränsbelopp för räntefördelning skall få ske. Om fördelnings-att
underlaget uppgår till plus/minus 50 000 kr skall varken positiv
eller negativ räntefördelning ske.

Möjligheterna utnyttja positiv räntefördelning inte enbartatt är
begränsad den angivna Enligt gällande regler fårräntesatsen.av
det belopp positiv räntefördelning flyttas till kapitalsom genom
från näringsverksamhet uppgå till högst det redovisade resultatet i
verksamheten efter vissa justeringar. Ett fördelningsut-sparat

får såsom lagstiftningen tolkats i praktiken inte utnyttjasrymme
sådant år då fördelningsunderlaget inte uppgår tillett 50 000 kr.
Regler negativ räntefördelning infördes redan 1990om genom

års skattereform. Det skattesystemet med bl.a. fastighetsskattnya
i stället för schablonbeskattning med lägre skattesats för ka-samt
pitalinkomster befarades medföra incitament till lägga privataatt
lån och därmed ränteutgifter i näringsverksamheten. Om det egna
kapitalet, underlaget för skatteutjämningsreserven, understeg fri-
beloppet 50 000 kr skulle belopp räknat mellanskillnadenett som
multiplicerad med statslåneräntan redovisas avdrag i in-som
komstslaget kapital och intäkt i inkoinstslaget näringsverk-som
samhet. Tillämpningen de skattereformen infördaav genom reg-
lerna negativ räntefördelning sköts dock i avvaktan påom upp
1994 års skattereform. Reglerna negativ räntefördelning kornom
därför inte tillämpas före 1995 års taxering. Räntesatsenatt upp-
går enligt 3 § andra stycket lagen räntefördelning vid be-nu om
skattning vid negativ räntefördelning till statslåneräntan plus en
procentenhet. Reglerna negativ räntefördelning obligatoris-ärom
ka.

Överväganden9.1.2 och förslag

Utredningens förslag: Beloppsgränsen för räntefördelning
höjs till plus/minus 100 000 kr. Sparat fördelningsbelopp skall
på den skattskyldiges yrkande fastställas vid den taxering det
positiva fördelningsbeloppet uppkommit. Sparat fördelnings-
belopp får utnyttjas sådana år då fördelningsunderlagetäven
inte uppgår till 100 000 kr.
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givitsnäringsidkaremångahardet neutralaGenom systemet
näringsverksamhetenskildverksamhet isinmöjlighet bedrivaatt

bildanämligenalternativ,till dyrarebehöva gå attöver ettutan att
införandet reglernaanfördes vidskälaktiebolag. ägerDe avsom

neutralitet viduppnåddesreformenfortfarande giltighet. Genom
företagsformer.olikabeskattningen mellan

förenklingar iFörslag tilli sinRiksskatteverket har rapport,
enligtanfört1995:10,skattelagstiftningen RSV Rapport att er-

haft problemföretagtaxering mindreårs harfarenhet från 1995
expansionsmedels-räntefördelnings- ochtillämpningenmed av

förfördelningsunderlagetuppgifterLämnadereglerna. ränte-om
uppgifterfelaktiga eller så haroftaenligtfördelning är rapporten

fördel-redovisaunderlåterföretagareutelämnats. Många ettatt
lagenobligatoriskt enligt kap. 19 §2ningsunderlag det ärtrots att

kontrolluppgifter. Totaltsjälvdeklaration och1990:325 om
och del-näringsidkareför enskildadeklarationerfinns 850 000ca
taxeringVid 1995 årskommanditbolag.handelsbolag elleriägare

fördelningsun-uppgiftintedessalämnade 60 procent omavca
positivtuppgivitde övriga har 32derlag och procent ett un-caav

underlag.uppgivit negativt Unge-harochderlag 8 ettprocentca
hälftenUngefärräntefördelning.positivhar redovisatfär 000100

posi-skattskyldiga, haruppgifter, 00050de lämnat ettcasomav
understiger 100 000fördelningsunderlagnegativttivt eller som

kr.
ränteför-förföreslagit gränsbeloppetRiksskatteverket har att

betyd-medföraHöjningen skullekr.delning höjs till 100 000 att
tillämpabehövanäringsidkare därefter skulleenskildaligt färre

räntefördelning.reglerna om
för näringsidkarnahar företrädareredovisats i avsnitt 5.4Som

för neutralamed principerna detde nöjdaförklarat systemet.äratt
komplexitetengäller fråganeniga detemellertid inteDe närär om

företagsamheten.i reglerna påverkar
företags-inte baradet neutralahar anförts ärDet systemetatt

vidareharpedagogiskt korrekt. Detriktigtekonomiskt ävenutan
räntefördel-reglernaför tidigt dömaframförts det är utatt att om

ning.
komplexitet detfått för sinreglerna harden kritikTrots ärsom

uppfyller deneutralauppfattning detutredningens systemetatt
uppnåinförandet reglerna, dvs.syften avsågs vid att neu-avsom

förändringar i regelsyste-regler. Tveklöst det såtrala är att stora
medförai reglerna ochinnehålletskapa osäkerhetkanmet om

tillämpningssvårigheter.
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Några justeringar i reglerna kan ändå finnsDetövervägas. ett
antal skattskyldiga enligt kommunalskattelagenstort som

l928z370, KL skall redovisa inkomst näringsverksamhetav
de inte bedriver näringsverksamhet, de s.k. oegentligatrots att

näringsidkarna. Här skattskyldiga näringsidkare påäravses som
grund inneharde näringsfastighet. Många skattskyldigaattav en
skall redovisa inkomst näringsverksamhet på grund deattav av
hyr fastighet inte längre uppfyller rekvisiten för privat-ut en som
bostadsfastighet. privatbostadsfastighetEn omklassificeras nor-
malt efter två års uthyrning till näringsfastighet. finnsDet också

antal skattskyldiga skall redovisa inkomstett stort nä-som av
ringsverksamhet med anledning de fastighetägeratt ärav en som
klassificerad jordbruksfastighet de inte bedriver nå-trots attsom

egentlig jordbruksverksamhet. De oegentliga näringsidkarnagon
skall bl.a. redovisa inkomsterna enligt bokföringsmässiga grunder
och fördelningsunderlag för räntefördelning såsom alla andra nä-
ringsidkare.

För del de mindre företagen behöver hjälp för atten av som
kunna tillämpa reglerna för positiv räntefördelning och avsättning
till expansionsmedel, överstiger ofta kostnaden för administ-det
rativa merarbetet använda reglerna. Regelsystemetnyttan attav
framstår för dessa alltför betungande. förutomDetta kan försom
nämnda kategorier gälla vissa tjänsteproducerande företagäven

inte har för avsikt expandera s.k. deltidsnäringsidka-att samtsom
dvs. skattskyldiga vid sidan sin anställning bedriverre, som av en

verksamhet mindre omfattning.av
Det enligt utredningens mening förenkling förstorvore en

dessa företag de inte behövde redovisa fördelningsunderlagom
för positiv eller negativ räntefördelning. Det redan enligt gäl-är
lande regler frivilligt utnyttja möjligheterna till positivatt ränte-
fördelning och medel till expansionsmedel. Om be-avsättaatt
loppsgränsen för fördelningsunderlaget, enligt gällandesom reg-
ler 50 000 kr, höjs generellt tillär 100 000 kr kommer betydligt
färre näringsidkare omfattas reglerna räntefördelning.att av om

sådanEn ändring skulle medföra inbesparingar vid gransk-stora
ningen deklarationerna för skattemyndigheterna. En höjningav av
gränsbeloppet innebär knappast från neutrali-görsatt ett avsteg

Delägare i aktiebolag kan visserligenteten. avkastning påta ut
insatt kapital utdelning från första kronan å andra sidansom men
krävs lägsta kapital på 100 i000 kr aktiebolag. Utredningenett

den förenkling förslaget innebär motiveraratt höj-anser som en
ning för räntefördelningen.gränsen Utredningen föreslår där-av
för beloppsgränsen för räntefördelning höjs tillatt 100 000 kr.
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obligato-reglerenligt gällandetidigare detSåsom ärnämnts
räntefördel-fördelningsunderlagredovisariskt ävenatt om

Riksskatteverkets under-tillämpliga.inte blirningsreglema Av
näringsidkarna inte lämnat nå-framgårsökning 60 procentatt av

räntefördelnings-skattskyldiga för vilkasådant underlag. Förgot
uppgiftsskyl-obligatoriskakan deninte blir tillämpligareglerna

meningslös ochuppfattasfördelningsunderlagetdigheten somom
huvudregelnföreslår därförUtredningenonödigt betungande. att

ränteför-redovisasfördelningsunderlag inte behöverblir att om
det måsteSkattemyndigheten begärinte skall ske. Omdelning

till myndigheten.fördelningsunderlag lämnasuppgifterdock om
inte börförenklingsskäl detRiksskatteverket föreslår att va-av
Nuvarandepositivt räntefördelningsbelopp.möjligt att ettsparara

fastställs vidfordelningsbeloppetdet sparaderegler innebär att
få utnyttja denna. Detskattskyldige yrkarden taxering då den att

måstetidsbegränsning inom vilkenfinns ingen ett sparat utrymme
den skatt-inträffaframtiden kan det kommautnyttjas. I attatt

efter skat-belopp långtutnyttjaskyldige begär få attsparatettatt
då belop-deklarationsmaterialet för det årtemyndigheten förstört

kontrolleramöjligheterSkattemyndigheternassparades. attpet
begränsade. Fördådet sparade beloppet kommer att ytterstvara

Riksskat-problem kan såsomtill med dettakomma rättaatt man,
fördelningsbelopp.föreslagit, slopa möjlighetenteverket att spara

positivaden1993/942234 förredovisades iskälDe attprop.som
möjlighetenfrivillig ochräntefördelningen skall attatt sparavara

utredningensfinnas, enligtfördelningsbelopp skallpositivt väger
höjts tillhareftersommening räntesatsenännu tyngrenumera

föreslår där-Utredningenfem procentenheter.statslåneräntan plus
kvarstår.positivt fördelningsbeloppmöjlighetenför att att spara

problemettill medalternativ för kommaEtt ärrättaannat att
skattskyl-denfördelningsbeloppet på begärandet sparadeatt av

SkattemyndighetenSåvälfastställs år då det uppstår.dige det som
underlag förreda och framden skattskyldige har lättare att ut ta

skattskyldigei tiden. denräntefördelning ligger Omnäraen som
fördelningsbelopppositivthar glömt begära fastställelse ettatt av

omprövningsfristen. Närbegära fastställelse underkan han sådan
positivtinte fåomprövning kan han längretiden för gått ettut

ordningen kommerfastställt. beskrivnafördelningsbelopp Den att
myndighetenSkattemyndighetenmedföra merarbete för attgenom

fastställa dettaochskattskyldige måste utredapå yrkande denav
utnyttja det-skattskyldige kommerdenbelopp attoavsett om

Å sidan det i viss måneller inte. andra uppvägs att ut-avsamma
utnyttjas vilket bespa-gjort beloppetredningsarbetet redan närär
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myndigheten arbete eftersom utredningen gjorts på tidigtrar ett
stadium. Enligt utredningens uppskattning kommer därför skat-
temyndigheternas sammanlagda arbetsbörda inte öka nämn-att

Utredningen föreslår därförvärt. det införs regel enligt vil-att en
ken det positiva fördelningsbeloppet på den skattskyldiges begä-

skall fastställas vid den taxering då det uppkommit.ran
Utredningen föreslår vidare reglerna justeras såatt att ett spa-
fördelningsbelopp kan utnyttjasrat sådantäven år då fördel-ett

ningsunderlaget inte uppgår till gränsbeloppet 100 000 kr.
Utredningens förslag föranleder ändring 6 § i räntefördel-av

ningslagen ändring 2 kap. 19 § lagen självdeklarationsamt av om
och kontrolluppgifter.

9.2 Expansionsmedel

9.2.1 Gällande rätt

inkomstEn uppkommit i aktiebolag kan omedelbartettsom tas ut
i form lönägaren eller utdelning. På inkomsten utgår iav av

första ledet sociala avgifter eller statlig inkomstskatt. andraI ledet
utgår kapitalinkomstskatt eller skatt på förvärvsinkomster såvida
det inte fråga skattefriär utdelning inom lättnadsutrymmet.om
Inkomsten kan alternativt fonderas i bolaget för att tas utsenare

utdelning eller lön. inkomstenOm fonderas i bolaget skjutssom
den eventuella andraleds beskattningen tills inkomsten tas utupp

ägaren.av
Inkomster uppkommer i enskild näringsverksamhet blevsom

före 1994 års skattereform alltid föremål för hög beskattning,en
dvs. egenavgifter utgick i första ledet och skatt förvärvsin-på
komster i andra ledet. neutralitetsskälAv infördes för enskilda
näringsidkare och delägare i handelsbolag möjlighet expande-att

verksamheten med enkelbeskattat kapital. Reglerna innebärra att
näringsidkaren i deklarationen får avdrag förgöra posten som
kallas expansionsmedel. Syftet ökningatt postenvar en av expan-
sionsmedel skattemässigt skall behandlas på motsvarande sätt

vinstmedel fonderats hos enmansaktiebolag. Skattsom ettsom tas
på expansionsmedlenut med särskild statlig skatt,en expan-

sionsmedelsskatten. Skattesatsen för expansionsmedlen den-är
för juridiska på inkomst näringsverk-samma som personer av

samhet, 28 Expansionsmedlen blir föremål förprocent. beskatt-
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minskningverksamheten.medlen Enning fullt när tas utut avur
i närings-till beskattningdärförexpansionsmedel tasposten upp

tillåterbetalasexpansionsmedelsskattenverksamheten varvid nä-
ringsidkaren.

tillinförts iharVissa begränsningar sättarätten att expan-av
får inte med-expansionsmedelspostensionsmedel. ökningEn av

Ökningen beloppfår därför ske medföra underskott. ettett som
justering-efter vissanäringsverksamhetinkomstenmotsvarar av

vidare kopp-expansionsmedelsbeloppethögsta tillåtnaDet ärar.
beskatt-vid utgångeni verksamhetentill kapitaletlat det avegna

motsvarandebeloppsådantningsåret på sätt att ettett expan-
privat bruk.näringsidkaren förtillgängligt försionsmedlen inte är

s.k. tak-belopp detinte till högreExpansionsmedel får äntas upp
medminskattillgångarna138,89beloppet är procent avsom
medtakbeloppethandelsbolag beräknasdelägare iskulderna. För

vid beskattningsåretsingångsvärdeti justeradeutgångspunkt det
avseenden.i vissautgång och korrigeras

bi-expansionsmedelskattemyndigheterna har reglernaFör om
rationalisera arbetetsvårigheteruppkommitdragit till det attatt

utnyttja maskinella kontrollsystem.och att
förenklingar iFörslag tilli sinRiksskatteverket anför rapport,

reglerna1995:10,skattelagstiftningen, RSV Rapport att om ex-
visar erfaren-Enligt verkettillämpa.pansionsmedel svåraär att

expansionsmedelräntefördelning ochmedheterna äratt systemet
näringsidkarna. En-de småför huvuddelenganska ointressant av

40 000undersökningar har endastskatteförvaltningensligt ut-ca
expansionsmedel. Vidtilltill avsättningnyttjat möjligheterna

deklaranterberördataxering hade bara 131995 års procent avca
utnyttjat denna möjlighet.

förenkladedeRiksskatteverket anför i sin attrapport reg-om
minsta företagarnakontantmetod för delerna modifieradom en

expansionsmedelgenomförs bör reglernainte till någon del om
i vissutnyttjandegradenden lågaavskaffas. Verket framhåller att
förstaundersökningen detfaktummån kan tillskrivas det att avser

erfarit detenligt vad verketreglerna tillämpadesåret ärmen
koinplice-alltförreglernamånga deklaranter upplever ärattsom
Avskaffasfrån tillämpa dem.rade och de därför avstår attatt

skatteökningen enligt verketexpansionsmedel kanreglerna om
näringsidkare och fysiskakompenseras enskildaatt personerav

möjligheti handelsbolagdelägare göra störreär att av-som ges
risken för privat kon-till periodiseringsfond. Bedömssättning

inteför enligt verketsumtion kan övervägastor enomvara man
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del reservering bindas insättningutökad kan kravav en genom
på konto.spärrat

Företrädare för de enskilda näringsidkarna har uppgett att
komplexiteten i inte hinder för företagsamheten.reglerna är ett

anför vidare för tidigt reglernaMan det utvärderaäratt att om
expansionsmedel räntefördelningoch och dra slutsatsen deatt att
enskilda näringsidkarna inte förstår eller väljer bortse frånatt
reglerna på grund deras komplexitet. Reglernaav expan-om
sionsmedel för konsolide-avsedda tillämpas expansion ellerär att
ring verksamheten inte för minimera vinsten skatteskäl.attav av

enligt företrädarna för näringsidkarnaDet därför naturligtär att
inte alla näringsidkare tillämpar reglerna.

vidare utökad reserveringsmöjlighet inteDe ärattanser en
jämförbar möjligheten till avsättning till expansionsmedel.med
Varje periodiseringsfondårs avsättning till måste lösas vartupp
sjätte år. Skulle insättning kankrav ställas på på spärrade konton
likviditetsproblem Spärrade konton skulle påverka före-uppstå.
tagsamheten negativt företagarna inte själva kan be-attgenom
sluta investering skall ske. beslut i såfall tillDetta överlåtsnär en
myndigheter.

Överväganden9.2.2

expansionsmedelNär med infördes uttalades isystemet prop.
1993/94250 införa till syfte172 reglerna hadeatt mot atts. som

avskaffa överbeskattningen kunde ställas de olägenheteratt som
kunde uppkomma vid den praktiska tillämpningen systemet.av
Man vetskapen reglernas komplexitet inte bereddtrots attvar om
minska ambitionen långt möjligtså åstadkommaatt neutra-som
litet mellan beskattningen kapital i företaget kapital-ochegetav
placeringar utanför företaget. ansåg det också viktigtMan att en-
skilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag skulle
kunna expandera verksamheten med lågbeskattade medel på

aktiebolag.sättsamma som
Redan vid införandet reglerna expansionsmedel ochav om

räntefördelning pekade remissinstanserdel och Lagrådet påen
möjligheten räntefördelning och expansionsmedel medersättaatt

möjlighet bygga obeskattade alternativatt etten upp reserver som
för lindra beskattningen. l 1993/94:50 anförde de-172att prop. s.
partementschefen omfattande allmän reserveringsmöjlighetatt en
skulle innebära från skattereformen. enskildaDe nä-ett avsteg
ringsidkarna skulle fåpå möjlighet använda skattekre-nytt atten



Räntefördelning1 10 och expansionsmedel SOU 1997:178

diter för privat konsumtion. Gränsen mellan inkomstslaget tjänst
och inkomstslaget näringsverksamhet skulle därigenom förändras
på oacceptabelt Utredningen delar denna bedömning.sätt.ett

kravEtt på del reserveringen skall in påatt sättas etten av
konto, såsom föreslagits från skatteförvaltningen, enligtspärrat är

utredningens mening inget bra alternativ. En sådan ordning skulle
företrädarna för näringsidkarna påpekat, kunna medföra lik-som

viditetsproblem för företagen. skulleDet kunna innebäraäven
ökade administrativa kostnader för det allmänna.

Reglerna takbeloppet för expansionsmedel medförtharom
tillämpningssvårigheter för företag.vissa uppgifterdeAv som
utredningen inhämtat från Riksskatteverket framgår reglernaatt
utnyttjats i utsträckning under de året i jämförelsestörre senaste
med 1995 års taxering ligger till grund för Riksskatteverketssom

Många ide angivna tillämpningsproblemenrapport. rapportenav
kan också ilösta praktiken. Reglernanumera vara om expan-
sionsmedel frivilliga och kan därför inte betungandeär anses vara
för sådana små företag inte expandera. Utredningenattsom avser

dock det neutralitetsskäl viktigt företagäratt attanser av ges en
möjlighet expandera eller konsolidera näringsverksamhet medatt
lågbeskattade medel.

Utredningen reglerna expansions-sammantaget attanser om
medel inte bör andra konsolideringsmöjligheter.ersättas av
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Avdrag för pensionsförsäkrings-10

premier och inbetalning till

pensionssparkonto

10.1 Beräkning underlag förav

pensionsavdrag

l0.1.l Bakgrund och gällande rätt

Avgift för pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande
under vissa förutsättningar avdragsgilla. försäkringär För att en

skall betraktas pensionsförsäkring skall vissa kvalitativasom en
villkor beträffande försäkringens karaktär uppfyllda. Devara
kvalitativa villkoren för pensionsförsäkring finns i punkt 1en av
anvisningarna till kommunalskattelagen31 § 0928:370, KL. Av
reglerna följer i korthet bl.a. pensionsförsäkring inte fåratt en
medföra till andra försäkringsbelopp sådana ål-rätt än som avser
ders-, invalid- eller efterlevandepension. Försäkringstagare denär

har tecknat försäkringen. försäkradeDen den på livärsom vars
försäkringen tagits, eller i fråga invalidpension, denom vars ar-
betsoförmåga försäkringen gäller. Försäkringstagaren och den
försäkrade skall normalt Fysiskavara samma person. personer
medgavs ursprungligen avdrag för pensionsförsäkringar i form av
allmänt avdrag.

Före 1990 års skattereform fick såväl den hade inkomstsom
tjänst den hade inkomst näringsverksamhet göraav som som av

avdraget allmänt avdrag. Genom reformen infördes möj-som en
lighet i punkt 21 anvisningarna till 23 § KL för egenföretagareav

avdrag för pensionsförsäkringspremiergöra i inkomstslagetatt
näringsverksamhet. de kvalitativaI villkoren gjordes inga änd-
ringar. ordningDen gällde före skattereformen innebar attsom en
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pensionsförsäkring,betala sinegenföretagare, för kunnaatt egen
betalasin verksamhet och alltsåmedelförst måste ta ut egen-ur

beloppetDärefter kunde han detavgifter på uttagnauttaget. av
varit frågaHade i ställetförsäkringspremien. detbetala enom

försäkringspremienbetalningmotsvarandeanställning kunde av
likställaSyftet med ändringensocialavgiftsuttag.ske attutan var

kvantitativa regleranställde. Sammaegenföretagaren med den
gällt avdragettidigare hadei näringsverksamhetengällde omsom

allmänt avdrag.gjordes som
fickinom vilka avdragbeloppsgränserReglerna göras,om

liksom ifanns före reformenkvantitativa reglerna,dvs. de nu
deladestill Beloppsgränsernaanvisningarna 46 § KL.punkt 6 av

med visshuvudregel där avdrag medgavsin i procent avenen
alternativ regel vilketinkomsten inom viss högsta samtram enen

basbeloppsanknutet avdrag.ettvar
egenföretagarensutformning bestämmelsenDen av-omsom

fickpensionsförsäkringspremier i näringsverksamhetdragsrätt för
tekniska och blevmedförde problemskattereformen ome-genom

föravdragetReglerna innebarföremål fördelbart översyn. att
för-skulle inkomstenpensionsförsäkringspremier göras mot av

löneskatten påföre den särskildavärvskällan före själva avdraget,
egenavgifter.avsättning förpremien och före avdrag för

enskilde be-det svårt för den1990/911166 ansågsI attprop.
före deavdraget skullemaximalt avdrag eftersomräkna göras

till in-knutensamtidigt avdragsramennämnda posterna som var
propositionen föreslogsefter dessakomsten I attposter. en-en

för-pensionsförsäkringspremie iförskild näringsidkares avdrag
inkomstenskall beräknas på underlagvärvskällan nä-ett avav

pensionsförsäkringspremier,förföre avdragetringsverksamheten
fördessa och före avdragföre för särskild löneskatt påavdrag av-

egenavgifter.sättning för
och basbe-också procenttalenpropositionen föreslogsI att

medenskilda näringsidkarna skulle justerasloppsgränserna för de
intei förvärvskällan ochtill skeddehänsyn avdragetatt numera

basbe-iallmänt avdrag. Beloppsgränserna delades ensom
innebarkompletteringsregler. Basbeloppsregelnloppsregel och

församtliga skattskyldiga alltid hade till avdragrättatt pen-
komplettera-sionspremier med basbelopp. Basbeloppsregelnett

avdragsbe-räknas i dedes med regler avdrag procent avom som
komplette-inkomstunderlagen inom vissa de s.k.rättigade ramar,

ringsreglerna i näringsverksamheten.
basbe-förslaget med högstAvdrag kunde enligt medges ett

lopp plus
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intetill den del denförvärvskällaninkomsten i25 procent av-
basbeloppöverstiger 20 samt

basbelopp.och 40inkomsten mellan 2020 procent av-
enligtSkattemyndigheten,skulleskäl förelågsärskildaOm

be-till kunnaanvisningarna 46 § KL,tredje stycketpunkten 6 av
följde devadskulle medgesavdragsluta högre änatt avsom

vanliga reglerna.
lagstiftningtillförslagen leddepropositionen framlagdaiDe

1991:692.l990/l99lz289 SFS1990/9l:SkU29, rskr.bet.
Basbeloppsavdragetytterligare.justeratsdärefterReglerna har

efterpremien betalatsharlagstiftning 1995. Omnedsattes genom
tillfrånbasbeloppetdet s.k.april 1995 harden 7 ett ettsatts ner

rskr.1994/95:SkU28,bet.l994/95z203,halvt basbelopp prop.
1995:919.l994/95:439, SFS

förSkattereglergällertaxeringoch med 1995 årsFrån samma
in-försäkringsinslagpensionssparandeindividuellt utan genom

kvalitativa reglerna förpensionssparkonto. Debetalning på pen-
pensionsförsäk-förgällerdesionssparkontona motsvarar som

anvisningarna till § KL. För31finns i punkten 3ringar och av
särskildafinns inte hellerpensionssparkontoninbetalningar på

hänvi-anvisningarna till 46 § KLpunktkvantitativa regler. 7I av
tillanvisningarnatill punkt 6inbetalningarnabeträffande avsas

storlek,beräkning avdragetsparagraf. Vidnämnda samman-av
inbetalningarpensionsförsäkringar ochförbetalda avgifterslås

pensionssparkonto.till

Överväganden förslagoch10.1.2

pensionsförsäkringspremierAvdrag förUtredningens förslag:
räntefördel-efterinbetalning pensionssparkontoeller på görs
expansions-periodiseringsfond ochning avsättningar tilloch

medel.

handelsbolag 1994,näringsidkare ochför enskildaVid reformen
reglerna iändrades inteinfördes,dvs. det neutralanär systemet

föravseende avgifterför avdraganvisningarna till 46 § KL pen-
pensionssparande påindividuelltsionsförsäkringspremier och

resul-justeradeneutralitetsskäl skall detpensionssparkonton. Av
inkomsten i förvärv-enligt räntefördelningslagen utgörastatet av
justeringaroch med vissaskällan före räntefördelningen som an-

förefter avdragi räntefördelningslagen7 § pen-menges
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sionspremier. gäller vidMotsvarande beräkningen förtaketav
expansionsmedel och underlaget för avsättningen för periodise-
ringsfond. Underlaget för premieavdraget dock inkomsten efterär
räntefördelning och efter nämnda avsättningar.

tekniska lösningen innebärDen avdraget föreskall görasatt
räntefördelning och före nämnda avsättningar samtidigt som av-
dragsramen knuten till inkomsten efter dessa Genomär poster.
1994 års reform har således motsvarande svårigheter tillkommit

påtalades och bort de redovisade förslagentogssom genom ovan
iprop. 1990/1991:166.

Förenklingskraven motiverar enligt utredningens mening att
viss från neutraliteten. Utredningen har diskuteratgörsett avsteg
alternativatvå lösningar. förstaDet alternativet innebär att un-

derlaget för pensionsavdraget får inkomstenutgöras nä-av av
ringsverksamheten före räntefördelning till perio-avsättningsamt
diseringsfond och expansionsmedel. Enligt gällande regler utgörs
underlaget inkomsten efter nämnda bokslutsdispositioner.av
Detta alternativ innebär innehållet i de materiella reglerna änd-att

eftersom underlaget för dem räntefördelar och utnyttjarras som
reglerna för expansionsmedel kommer beräknas på högreatt en
inkomst i förhållande till gällande regler. Alternativet där-nu ger
för ökad möjlighet till avdrag för pensionsförsäkringspremier.en
Om möjligheten utnyttjas minskar räntefördela ochutrymmet att

expansionsmedel.avsättaatt
andra lösningenDen utredningen har diskuterat är attsom av-

draget för pensionsförsäkringspremier efter räntefördel-görs att
ning och avsättning till periodiseringsfond och expansionsmedel
gjorts. Reglerna för beräkningen underlaget för avdraget berörsav
inte ändringen. Eftersom avdraget för pensionsförsäk-av
ringspremierna efter dispositionerna kommer förgörs utrymmet
räntefördelning och expansionsmedel öka. Underlaget föratt pen-
sionsavdraget, dvs. inkomsten efter bokslutsdispositioner, blir
naturligtvis mindre den skattskyldige utnyttjar möjligheternaom

räntefördela och till expansionsmedel maximalt.att avsättaatt
Båda lösningarna innebär det blir enklare räkna detatt att ut

maximala avdraget för pensionskostnader. Enligt utredning-egna
uppfattning bör den lösningen väljas minsta intrång igörens sorn

de gällande materiella reglerna. Utredningen förordar därförnu
reglerna ändras i enlighet med det alternativet.att senare
Förslaget föranleder ändring 7 § lagen 1993:1536av om

räntefördelning vid beskattning, 6 § lagen 1993:1537 om expan-
sionsmedel och 3 § lagen 1993:1538 periodiserings- fonder.om
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det s.k. basbeloppsavdraget10.2 Fördelning av

Bakgrund och gällande10.2.1 rätt

utform-till föreskrevs, i denpunkt anvisningarna 23 § KLl 21 av
skattereformen, avdrag fickning bestämmelsen fick attgenom

omfattning i punktför pensionsförsäkring i dengöras som angavs
granskningenanvisningarna till samband med6 46 § KL. I avav

uppmärksammade lagrådetlagförslag till särskild löneskattett
anvis-utformningen punkt1990/91 383 21prop. :54 att av avs.

framgickningarna till otydlig såtillvida det inte23 § KL attvar
näringsverk-vilka fick i inkomstslagetlagen avdrag görasav som

tillberodde punkt anvisningarnasamhet. Oklarheten på 6att av
tillinnehöll avdragsregler knutna46 § KL även som var

såväl in-tjänsteinkomster. enskild näringsidkare hadeEn som
inkomsternäringsverksamhet kunde låtakomst tjänstav som av

från underlag för beräkningbåda inkomstslagen utgöra av av-
hela detdragsgill premie. Lagrådet ansåg det oklartatt var om

näringsverksamhe-avdragsgilla kunde dras ipremiebeloppet av
ten.

proportione-propositionen 1990/912166 föreslogs därförI en
ringsregel för basbeloppet för de fall den skattskyldige hade upp-

näringsverksamhet.burit såväl inkomst tjänst inkomstsom avav
halv basbe-Avdraget har såsom tidigare halverats tillnämnts ett

lopp lagstiftning år 1995.genom
Proportioneringsregeln finns i punkt 6 andra stycket 2 csom

för-anvisningarna till innebär basbeloppsavdraget46 § KL attav
dendelas efter respektive avdragsgrundande inkomsts andel av

inkomsten. det sammanlag-sammanlagda avdragsgrundande Om
tillgodoförs avdragetda avdraget understiger basbeloppsavdraget

i första hand inom basbeloppsutrymme gäller fördet nä-som
ringsverksamheten. det sammanlagda avdraget överstigerOm
basbeloppsavdraget fördelas basbeloppsavdraget mellan tjänst

tillgodoförsoch näringsverksamhet. Resterande del avdragetav
tjänst eller näringverksamhet med tillämpning kompletterings-av
reglerna.
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ÖvervägandenlO.2.2 och förslag

Utredningens förslag: Om den skattskyldige hafthar såväl
inkomst tjänst näringsverksamhet får den skattskyl-av som av
dige fritt fördela basbeloppsavdraget mellan allmänt avdrag
och avdrag i förvärvskällan.

Även proportioneringsregeln har fått tekniskt komplicerad ut-en
formning och därför svår tillämpa. Regeln medför inteär att
obetydliga administrativa problem för skatteförvaltningen. En
liten justering inkomstberäkningen ställer krav på följdänd-av
ringar i fråga proportioneringen. Den tekniska utformningenom
har sin igrund efter ekonomiskt korrekt och rättviststrävan ett
resultat. Olägenheterna uppmärksammades redan vid reglernas
tillkomst de ekonomiska förskälen proportionering ansågsmen
då väga tyngre.

Efter några års tillämpning framstår behovet förenklingav som
Behovet förenkling överskuggar de relativt små negativastort. av

effekter kan uppkomma proportioneringsregeln slopas.som om
I 1990/91:166 162 redogjordes för två alternativa lös-prop. s.

ningar. lösningenDen innebär den del avdragetattena av som
basbelopp, halvt basbelopp, skall få drasutgör ett ettnumera av

allmänt avdrag endast minst hälften den skattskyldi-som om av
inkomster under beskattningsåret inkomst tjänst. Iutgörges av

fall skall avdraget i näringsverksamheten. in-Degörasannat
komster skall jämföras inkomst tjänst enligt 34 § KLärsom av
och inkomst näringsverksamhet enligt 25 § före avdrag förKLav
pensionsförsäkringspremier. Denna metod medför visst miss-ett
gynnande näringsidkare inkomsthar tjänst ärav som en av som
något högre näringsinkomsten.än

andraDet alternativet presenterades innebar den skatt-attsom
skyldige får fritt fördela basbeloppsavdraget mellan allmänt av-
drag och avdrag i förvärvskällan. innebärDetta gynnandeett av
den skattskyldige i de fall näringsinkomsten relativt blygsam iär
förhållande till inkomsten tjänst. Skattefördelen för den skatt-av
skyldige med detta alternativ dock inte den börär större än att
kunna godtas.

Den förenklingen uppnås detstörsta andra alternativetom
väljs. Utredningen föreslår regeln ändras så den skattskyl-att att
dige fritt får fördela basbeloppsavdraget mellan allmänt avdrag
och avdrag i näringsverksamheten.
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tillanvisningarnaändring punkt 6Förslaget föranleder avav
§ KL.46
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Övriga frågorl 1

efterFörmån inkomstIBIS -

direktiv bör utredaren klargöraFörenklingsutredningensEnligt
inkomstredovisning-förändringarvilken betydelse föreslagna av

socialförsäkringsförrnåner. Härvid börolikafår för tillrättenen
inkomstbe-samråda med Utredningenutredaren översynom av

socialförsäkringssystemen, IBIS. För-inom bidrags- ochgreppen
betänkande, Förmåntagit delenklingsutredningen har IBISav

juni 1997:85. För-inkomst, avlämnades i 1997, SOUefter som
ochvarit i kontakt med IBISenklingsutredningen har tidigare
bi-utredningen avseendeinkommit tillöverlämnat material som

socialförsäkringsfrågor.drags- och
till sådirektiv redovisa förslagskulle enligt utredningensIBIS

i deregler för inkomstbegreppetmöjligtlångt gemensammasom
socialförsäkrings-olika bidrags- ochförfattningar reglerarsom

förmåner.
skeri bostadsbidragssystemetEnligt de nuvarande reglerna en

för de i beskattningssamman-korrigering inkomstunderlagetav
inkomstsänkande följderna reglernainkomsthöjande ellerhang av

bestäm-expansionsmedelperiodiseringsfonder och när manom
påverka bo-näringsverksamhet skallvilken inkomst sommer av
korrigeringstadsbidraget. Utredningen föreslår reglernaatt om

företagsförmögen-föreslår näringsidkaresslopas. Utredningen att
beräknadenskild näringsverksamhet och i fåmansaktiebolag,het i

i skall räknasföretagets balansräkning, ställetmed utgångspunkt i
beräkningen bostadstilläggi privata förmögenheten vidin den av

bostadsbidragtill pensionärer och vid beräkningen SOUav
1997:85 15.s.

näringsidkares sjukpenninggrundandeIBIS föreslår vidare att
utgångspunkt i hans ellerinkomst, SGI, skall bestämmas med

Föreligger det särskildahennes inkomst näringsverksamhet.av
skäl får frånSGI beräknas med utgångspunkt de senaste taxe-tre

medgivits i närings-ringarna. avdrag för tidigare års förlusterHar
avdraget läggas tillverksamheten skall belopp motsvarandeett

vissa för-inkomsten. företag skall underDen startar ett egetsom
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utsättningar ha till sjukpenning företagaren interätt kanäven om
redovisa någon inkomst förvärvsarbete. Under åreget treav av
verksamhetens uppbyggnadsskede skall, enligt utredningens för-
slag, SGI beräknas till lägst den SGI skulle ha beräknatssom om
sjukfallet inträffat omedelbart innan den försäkrade börjat arbeta i
verksamheten. Uppbär den försäkrade starta bidrag fåreget
SGI:n inte beräknas till lägre belopp inkomstän motsva-en som

grundbidraget i arbetslöshetsförsäkringen SOU 1997:85rar s.
19.

Utredningens förslag bereds inom Socialdepartementet.
förslagDet Förenklingsutredningen lägger fram kommersom

inte påverka näringsinkomsten i någon utsträckning.att Ut-större
redningens förslag kommer därför inte påverkanämnvärt rät-att

till olika socialförsäkringsförmåner.ten

Mervärdesskatt

De förslag utredningen lägger fram i betänkandet påverkarsom
inte mervärdesskatten.

Egenavgifter

Det har framförts till utredningen reglerna avseendeatt uttag av
egenavgifter bör och möjligt förenklas. Egenavgifts-överses om

konstruktion förfarandet komplicerat.systemets gör Nä-att är
ringsidkare får avdrag för avsättning för beräknadegöra egenav-
gifter för beskattningsåret. följandeDet året avstämninggörs av
tidigare medgivna avdrag påförda egenavgiftermot attgenom
avsättningen återförs och avdrag medges för påförda avgifter.
Skattskyldiga skyldiga årsbokslut skallär haupprättaatt sattsom

avdraget svarande belopp i räkenskapernaett for beskatt-motav
ningsåret. Avstämning bör då ske i räkenskaperna. Skattskyldiga

inte har gjort avsättning för egenavgifter i räkenskaperna görsom
sin avstämning i deklarationen.

Avsättningen för egenavgifter får uppgå till högst 25 procent
skall de egenavgifter belöper på det aktuellamotsvaramen som

beskattningsåret. Har den skattskyldige haft karenstid är egenav-
gifterna lägre. näringsidkareFör har saknat F-skattsedelsom un-
der hela eller delar året påförs inte egenavgifter alls eller underav
endast del året. För den skyldig betala särskildär atten av som
löneskatt får avdrag för avsättning med högst 18göras procent.
Nedsättning socialavgifter kan ske inom angivna stödområdenav
för särskilt angivna verksamheter.
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Utredningen delar uppfattningen reglerna avseendeatt uttag av
egenavgifter dock så omfattande ochbör Frågan äröver.ses

inte behandlas Frågan bör enligt utred-komplex den böratt nu.
ningens uppfattning utredas särskilt.
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Finansiella12 konsekvenser

kapitelDetta belyser de offentlig-finansiella konsekvenserna av
utredningens förslag och hur de påverkar incitamenten för den
enskilde företagaren. För sammanfattning budgeteffekterna,en av

avsnitt Effekten12.4. respektive förslag beräknas oberoendese av
utredningens övriga förslag. De kostnader kalkylerasav som

gäller endast den offentliga sektorn och eventuella effektivitets-
effekter i form minskade hanteringskostnader hos företagenav
beaktas inte.

12.1 Höjd för räntefördelninggräns

Fördelen med positiv räntefördelning dengöra lägreatt är
marginalskatt inkomst kapital jämfört med inkomstsom av ger av
näringsverksamhet bilagase för1 redovisning relevantaen av
marginalskatter. En enskild näringsidkare med inkomst aktivav
näringsverksamhet uppgår till 150 000 kr och med ett egetsom
kapital på 80 000 kr förlorar fördelningsunderlag på 80 000 krett
eftersom gränsbeloppet höjs till 100 000 kr. förloradeDetnu
underlaget skulle ha medfört fördelningsbelopp på 9 504 Krett
80 0006,88% 5%. Om beloppet beskattas inkomst+ som av
näringsverksamhet marginalskatten 51 ochär detprocent om
beskattas inkomst kapital 30 Näringsidkaren fårprocent.som av
betala l 996 kr i skatt. Detta helt statisk beräkningärca mer en

inte hänsyn till någon anpassning från näringsidkaren.tarsom
Eftersom det resultatet efter periodiseringsfondär och
expansionsmedel ligger till grund för egenavgifter ochsom senare
beskattning det möjligt för näringsidkarenär öka utnyttjandetatt

dessa dispositioner för kompensera den reduceradeattav
räntefördelningen. Tidigare studier har visat företagen inteatt
utnyttjar dispositionsmöjligheterna fullt och det skulle därmedut
finnas för ökning till exempel avsättningarutrymme tillen av
periodiseringsfond.
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underlagsnivå förRäntefördelningsunderlag ochTabell
deklarationsblankett ochredovisar på Nl NZnäringsidkare som

i mdkr.inkomståret 1995,
Underlag Nl N2

0,56 1,55-100 000
till 0,36-50 000 -100 000 0,11

till 0,37-50 000 0,13
0,581-50 000 0,95

till 1,2950 000 100 000 3,18
000 34,23 33,72100

l 000dvs underlag mellan 0 kr och 100 kr.redovisas företagens totala underlagHär även

gjorda mikro-Kostnadsberäkningarna, ärsom genom
ifrån antagande närings-simulering på företagsnivå, utgår att

räntefördelningsreglerna maximalt. Eftersomidkarna utnyttjar
räntefördelning Väsentligtför positivunderlaget änär större

räntefördelning förslagetunderlaget för negativ enger
totalabudgetförstärkning för offentlig sektor tabell Dense l.

miljarder kronorbudgetförstärkningen blir sevaraktiga 0,05
tabell 2.

förTabell Offentlig-finansiella konsekvenser höjd gränsav
räntefördelning i mdkr.

HB TotaltN2Nl
Förändring negativ räntefördelning -0,0l0,00 -0,0l 0,00
Förändring räntefördelning 0,06positiv 0,03 0,02 0,01

Totalt för associationsform 0,03 0,01 0,01 0,05
förKostnaderna för handelsbolag uppskattade och därför något osäkrare de Nlär än

respektive NZ.

Alternativregel till restvärdemetoden12.2

Enskilda näringsidkare ordnad bokföring inte avslutarutan som
årsbokslut sina avskrivningar tillämpningmed medgör av

restvärdemetoden. tillåter avskrivning maximaltReglerna med 25
varje frikopplade frånrestvärdet år och heltärprocent av

fårredovisningen. Förslaget innebär dessa näringsidkareatt
tillgång till alternativregel närings-slagen av samma som
verksamhet med bokföringordnad har.

Alternativregeln innebär inventarierna skrivs med 20att av
anskaffningskostnaden årligen i år. Efter det femte5procent av
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året inventariet helt avskrivet vilket innebärär avsevärten
accelererad resultatföring kostnaden och därmed ävenav en
skattemässig fördel för den enskilde näringsidkaren. Värdet av
alternativregeln beror naturligtvis inköpsprisetpå inventariernapå
och vid vilken tidpunkt de inköps. Effekterna illustreras med ett
exempel. näringsidkareEn några tidigare inventarieinköputan
investerar kr år företagaren10 Om vill minimera skatte-
belastningen söker han den optimala avskrivningsbanan
markerad fetmed stil i tabell i de3 två metoderna. förstaDet
året föredras huvudmetoden vilken avskrivning på kr2,5ger en
jämfört med 2 kr enligt alternativregeln. andraDet året detär

metod avskrivning det tredje åretstörst ärsamma som ger men
det bättre byta. ingåendeDet värdet år 3 5,63 kr ochatt är om
företagaren byter till alternativregeln kan han skriva ned värdet
till kr jämfört4 med kr enligt4,22 huvudmetoden. Resultatet
reduceras med 1,63 kr och skatten minskar med
0,22marginalskatten jämfört med huvudmetoden Ianvänts.om
detta exempel kommer det inte bli aktuellt byta tillbakaatt att

inventariet helt avskriven efter år. Under sista5 de tvåärutan
åren uppgår avskrivningama till kr0,94 2-4,22-3,16extra
respektive kr1,21 2-3,16-2,37.

Tabell Optimal avskrivningsbana med huvud- och
alternativmetoden i kr.

År 1 2 3 4 5 6
HuvudmetodenUB 5,63 4,227,5 3,16 2,37 1,78
AltemativmetodenUB 8 6 4 2 00

Faktisk avskrivning 2,5 1,87 1,63 2 2 0
-0,591avskrivning,Extra metodbyte 0,22 0,94 1,21

Om företaget använder huvudmetoden kan det avskrivning år 6 med 0,59 krgöra
medan det inte kan någon avskrivning med alternativregeln eftersom inventarietgöra är
avskrivet efter år Det blir förlust för företaget eftersom den ligger 6 år bort ien men
tiden nuvärdet inte lika intäkten år till3är stort som

I exemplet näringsidkaren bara investering. Igör en en
näringsverksamhet inne i expansiv fas och därärsom en
investeringarna därför ökar, kommer alternativregeln inte att vara
aktuell. Huvudmetoden då årliga avskrivningar. Omstörreger
näringsidkaren däremot jämnstora investeringar relativt sällangör
kommer införandet alternativregeln reducera antaletattav
småposter. exemplet utnyttjar företagarenI reglerna maximalt
vilket inte fallet för samtliga näringsidkare. de företag iIär som
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utnyttjar möjligheten skriva inven-inte maximaltdag att av
eftersomaldrig bli aktuellt byta metod,tariema kommer det attatt

avskrivningarna.inte intresserade ökade är attav
endast har haft tillgångföretag enligt gällande reglerDe som

har byggt restvärdetill restvärdemetodens huvudregel ettupp
betydligt deras årliga investe-troligtvisRV är större änsom

alternativregeln fårringar. Utredningens förslag innebär att
närings-tillämpas direkt ackumulerade restvärdetpå det om

offentlig-finansiella konsekvensernaidkaren så önskar. De av
möjligtförslaget svåra beräkna eftersom det inte ärär att vetaatt

redovisas fall förinvesteringarna gjorda Nedannär är tre att
påvisa effekterna regeln.av

anskaffatdet första fallet hela restvärdetI senastantas vara
fyra före införandet alternativregeln. betyder helaår Det attav

avskrivet vid året och restvärdet blir 80restvärdet utgångenär av
det investeringar. Skillnaden mellan de tvååretsprocent av

avskrivningsmetodema blir diagram totaladå se 1. Denstor
blir miljarder kronor dennuvärdeberäknade kostnaden 2,54 och

varaktiga miljarderkostnaden 0,13 kronor.
investeratOm däremot hela restvärdet årär samma som

kompletteringsregeln införs det inte lönsamt byta metodär att
offentlig-finansiellaförrän år totala nuvärdeberäknadeDentre.

blir miljarder och den kostnadenkostnaden 0,96 kronor varaktiga
miljarder kronor.0,05

tredje, och realistiska, fallet beräknat underDet ärmest
antagande restvärdet investerat jämnt under år innan5äratt avser
alternativregeln införs. Skillnaden restvärdemellan ingående
enligt restvärdemetoden och utgående restvärde enligt alternativ-
regeln blir införandeåret och många näringsidkare kommerstor

Årbyta avskrivningsmetod. offentlig-3 och blir det4att en
finansiell intäkt eftersom restvärdemetoden skulle relativt storage
avskrivningar jämfört med alternativregeln där huvuddelen av
restvärdet redan avskrivet. Den totala nuvärdeberäknadeär
kostnaden blir miljarder1,14 kronor och den varaktiga kostnaden

miljarder0,06 kronor.
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Diagram Offentlig-finansiella konsekvenser alternativregelav en
till restvärdemetoden.

1 000 000 000-
i i500 000 000g W-

0 T- .
"-500000000-1

__
i000 000 000g

ll500 000 000 g-2 000 000 0001 i
-2 500 000 0007

1 Restvärdet investerat de åren5 tidigare
li RestvärdetI investerat 1999
liRestvärdet investerat 1994

diagrammetI redovisas de periodiserade årsejfekterna för-av
slaget. Den maximala budgetförsvagningen inträffar år 1 och
uppgår till 1,08 mdkr med antagandet i fall den vita3 grafen.
Beräkningarna baseras på mikrosimuleringar för de individer som
redovisat avskrivning eller underlag. Näringsidkarna beteantas
sig optimalt varför redovisade kostnader förutgör övre gränsen
den faktiska kostnaden. investeringarDe integörs antassom
kunna negativa investering-sålda inventarier för undvikavara att
negativa underlag för avskrivning. Beräkningarna gjorda underär
antagandet näringsidkarna lika investeringaratt gör år efterstora
år. Antagandet bygger på genomsnittligen kommeratt aggregatet

ligga på nivå det observeradeatt året.samma som

12.3 Beräkning underlag för pensionsavdragav

Enligt gällande regler medges avdrag för pensionsutgifter med ett
halvt basbelopp plus 25 resultatet före avdrag forprocent av
egenavgifter. Svårigheten med dessa regler avdraget iär att
deklarationen ligger före underlaget. Det det svårt förgör
företagen och Riksskatteverket tillämpa reglerna.att

Förslag innebär1 underlaget i stället resultatetatt utgörs av
före pensionsutgifter. Avdraget och avdragsunderlaget blir
tydligare sammanknutna och resultaträkningen enklare läsa.att
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däroch förslagreglernanuvarandeJämförelse deFigur av
underlag för avdraget.pensionsavdragresultat fore är

pensionsutgiftföreResultat ------- före PensionsResultatet

âf-:zisillfåltselftgelrftâensionsutgifteravdrags-uååiiáerbtestännner
y meu - -- - - - - - - - -

Räntefördelning
räntefördelningefterInkomst

expansions-Inkomst efterPeriodiseringsfond
avdragsnedel bestämnlerperiodiseringsfondefterInkomst

LltrymnmExpansionsmedel
expansionsmedelefterInkomst

Egenavgifter
Redovisad inkomst

ligga påpensionsutgifterna skallavdragsgilladeFör att samma
tillsänkas 19,3regler måstemed dagensnivå procentsatsensom

enligtförändringför N2. Enför och 19,1N1 procentprocent
möjligheter tillinnebäraförslag skulleovanstående samma

utnyttjarnäringsidkarnaenskildapensionsavsättning. Demaximal
i ochändrasbeteende kanfullt och derasinte reglernaidag ut

pensionsavsättningarnaSkulleblir enklare regler.detmed att nu
periodiseringsfondräntefördelning,underlaget förreducerasöka

ökatillincitamentskulleexpansionsmedel. Dettaoch attge
ökatförandradispositionerna. Ettutnyttjandet argumentav

blir oberoendeflyttade underlagetdetutnyttjande attges genom
dispositionerprioriteratföretagarnadispositionerna. Omav

detta kommapensionsförsäkring kanavsättningar tillframför att
i och med förslaget.förändras

pensionsutgifter medförnedflyttat avdragFigur Förslag
bibehållet underlag.

räntefördelningResultat före

Räntefördelning
efter räntefördelningInkomst

Periodiseringsfond
ledñwade PemlonsDetperiodiseringsfondInkomst efter

efteravdraget har inkomstExpansionsmedel
expansiolmnedel somexpansionsmedelInkomst efter

:l lmderlag FPensionsutgifter
Egenavgifter
Redovisad inkomst
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Vid detta alternativ behöver inte för avdragetprocentsatsen
ändras eftersom underlaget detsamma medär nuvarandesom
regler. Underlaget för dispositioner ökar eftersom avdraget flyttas
ned och detta kan leda till ökat utnyttjande.

12.4 Fördelning det s.k. basbeloppsavdragetav

Enligt dagens regler kan näringsidkare yrka avdrag med etten
halvt basbelopp oberoende inkomsten. Om näringsidkaren harav
inkomst både näringsverksamhet och tjänst skall avdragetav
proportioneras efter hur del respektive inkomst denstor är av
totala inkomsten. Avdraget kostnadär reduceraren som
inkomsten och därmed skatten. Det därför förmånligtär göraatt
avdraget där marginalskatten högst.är som

Enligt förslaget kan näringsidkaren placera avdraget fritt
mellan allmänt avdrag och avdrag i förvärvskällan.
Näringsidkarna fulla avdrag ochgöra placeraantas dem där
marginalskatten högst. Budgeteffekternaär redovisas i tabellsom

Tabell Offentlig-finansiell kostnad vid maximalt utnyttjande av
fri placering basbelopp0,5 i pensionsavdrag jämfört medav
dagens regler imdkr.

HBNl N2 TOTALT
Kostnadsökning 0,02 0,02 0,03 0,07

Kostnaderna för handelsbolag uppskattade och därförär något osäkrare de för Nlän
respektive N2.

12.5 Avskrivning byggnad, skogsväg,av

täckdikningsanläggning eller övrig
markanläggning

Med nuvarande regler får näringsidkare investerar ien som
byggnad eller markanläggning avskrivningar förgöra den del av
investeringsåret han/hon tillgången.ägt 1 detta avsnitt beräknas
kostnaden för ändring innebär avskrivning fåratten görassom
för hela investeringsåret tidpunkt för anskaffningoavsett på

vidsätt avskrivning inventarier. Eftersomsamma som av
information investeringstidpunkten saknas redovisas härom även

extremfall. Om samtliga investeringartre i december blirgörs den

17-15135
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miljarderkostnadsökningen 0,92offentlig-finansiellatotala
den förstaiställetinvesteringarsamtligaår. Om görskronor per

innebära någonintereglernaföreslagnakommer dejanuari att
nuvarande regler dåmednäringsidkarenförändring eftersom även

antaganderealistiskthelt år. Ettavskrivning för ärfår göra ett mer
och då blirspridda åretjämntinvesteringarna överäratt

i tabellredovisasdekostnaderna som

fårkostnad investerarenOffentlig-finansiell göraTabell attav
i mdkr.investeringsåretför helaavskrivning

Totaltoch Ekon För.HB ABN2Nl
0,460,420,04Kostnadsökning 0,00 0,00

Sammanställning12.6

offentlig-finansiella effekternasammanfattas detabell 6I av
varierarolika årunderförslag. Effekternaolikautredningens

restvärdemetoden.alternativregel tillförslagetberoende på om en

ikraftträdandebudgeteffekter vidSammanfattningTabell av
årseffekter ochPeriodiseradeaktuella förslag.januari 1999 för1

mdkr.offentlig sektor ieffekter förvaraktiga
Varaktigt20042001 2002 20031999 2000

0,050,050,05 0,05 0,05Höjd 0,05 0,05gräns ränte-
fördelning
Alternativregel -0,060,03 -0,02 -0,0l-l,08 -0,06 0,05

-0,07 -0,07-0,07 -0,07 -0,07Fri placering -0,07 -0,07av
basbeloppsavdrag

-0,08-0,03-0,08 -0,07 -0,05 -0,04-1,10Summa
lRedovisad restvärdetantagandet det ingående byggtskostnad beräknad underär att upp

införande.under år före alternativregelns5

utredningenförslagen frånolikaDe sammantagna enger
offentliga finanserna med 0,08devaraktig försvagning av

det på utredningenmiljarder kronor. princip ankommerI att
budgetförsvagning. Utred-dennaredovisa förslag balanserarsom

förslag. Utred-redovisa några sådananingen väljer dock inteatt
fortsatta arbetesitt arbete och i dettaningen kommer fortsättaatt

redovisadebalanserar denförslag aktualiseraskan som nu
budgetförsvag-Vidare den redovisadebudgetförsvagningen. är
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ningen relativt begränsad och de bakomliggande bedömningarna
förknippade med viss osäkerhet.

En fråga delvis karaktär har med dengöraattav annan
betydligt kraftigare budgetförsvagning redovisas för detsom
första året och beror på kraftig övergångseffektsom en pga.
förändrade avskrivningsregler. Tabellen de periodiseradeavser
årseffekterna; i kassamässigt hänseende uppkommer, vid tänktett
tillämpning den januaril 1999, denna budgetförsvagning år
2000. Att regeländrixig åstadkommapermanentgenom en en
finansiering i kassamässiga balanserar denna effekttermer ärsom

naturliga skäl besvärligt. Utan utredningen förordar detatt ärav
det däremot i princip möjligt för statsmakten att genom en
tidsbegränsad höjning någon bredbasig skatt eller avgift,av
exempelvis tillfällig begränsad höjning dengenom en av
allmänna löneavgiften, åstadkomma denna balanserande effekt.
Även denna fråga bör emellertid lösas helhetsbild harnär en
erhållits utredninges slutförslag.av
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Ikraftträdande13

Förslag: De reglerna skall träda i kraft den julil 1998 ochnya
tillämpas första gången vid 2000 års taxering.

Utredningen föreslår samtliga ändringar träder i kraft denatt
juli och1 1998 skall tillämpas första gången vid års2000 taxe-

ring. Några särskilda Övergångsbestämmelser föreslås inte.
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Författningskommentar14

Förslaget till lag ändring i14.1 om

kommunalskattelagen 1928:370

Anvisningar
till §23

punkt 14

fjärde stycke införs alternativmetod komple-I ett nytt etten som
till huvudregeln vid tillämpning restvärdemetoden. Denment av

alternativregeln föreslås bara bli tillämplig för enskilda nä-nya
ringsidkare och dödsbon.

Bestämmelsen har formulerats räken-densättsamma som
skapsenliga avskrivningens kompletteringsregel, sjundepunkt 13
stycket anvisningarna till 23 § kommunalskattelagenav
19282370, Metoden innebär inventarierna tillKL. fåratt tas upp
lägst utgående balansvärde anskaffningsvärdetett motsvararsom
minus 20 avskrivning detta värde för varje inne-påprocents
havsår. det lägstaNär bestämmer värde inventariernaman som
får till utgår från det totala anskaffningskostnadernatas upp man
under fyrade beskattningsåren för inventarierde vidsenaste som
utgången det aktuella beskattningsåret fortfarande finns ikvarav
verksamheten. Lägsta värdet beräknas till 80 procent,summan av
60 och40 20 respektive beskatt-procent, procent procent av
ningsårs anskaffningar. Alternativregeln innebär inventari-att ett

kan avskrivet efter fem års innehav.um vara
Vid tillämpning reglerna för räkenskapenlig avskrivning fårav

den skattskyldige växla från år till år mellan huvudregeln och al-
ternativregeln. Samma metod måste dock tillämpas på hela in-
ventariebeståndet i näringsverksamheten. Motsvarande bör också
gälla vid tillämpning restvärdemetodens alternativregel. Denav
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föreslagna regeln gäller också för immateriella rättigheter, anslut-
ningsavgifter m.m.

Förslaget har också kommenterats i allmänmotiveringen, ka-
pitel

Övergångsbestämmelser

alternativregeln föreslås få tillämpas första vidDen gångennya
års taxering. föreslås inte för2000 Någon övergångsbestämmelse

inventarier anskaffats före ikraftträdandet. innebärhar Detsom
således vid taxeringen år 2000 får kompletteringsregeln till-att
lämpas inventarierpå anskaffningstidpunkten.oavsett

till §46

punkt 6

Ändringen i andra stycket innebär för skattskyldiga har2 c som
både inkomst tjänst och näringsverksamhet proportione-attav av
ringsregeln för det halva basbeloppsavdraget bort. skatt-Dentas
skyldige får fritt fördela avdraget mellan allmänt avdrag och av-

i näringsverksamheten.drag
Motiven till ändringarna framgår kapitel 10.av

Förslaget14.2 till lag ändring i lagenom

1990:325 självdeklaration ochom

kontrolluppgifter

2 kap.
§19

Förslaget innebär fysisk och dödsbo inte obligatorisktatt person
behöver lämna uppgift fördelningsunderlag positiv ellerom om
negativ räntefördelning inte skall ske. 6 lagenAv § 1993:1536

räntefördelning vid beskattning framgår räntefördelningattom
sker fördelningsunderlaget överstiger gränsbeloppet före-om som
slås höjas till kr. Uppgift fördelningsunderlag100 000 skallom
dock alltid lämnas Skattemyndigheten begär det.om
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14.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

1993:1536 räntefördelning vidom

beskattning

6§

Ändringen första stycket innebär gränsbeloppeti höjs tillatt
100 000 kr.

Andra stycket Den skattskyldige kan välja inteär nytt. att ut-
nyttja möjligheten till positiv räntefördelning visst beskatt-ett
ningsâr och i stället positivt fördelningsbelopp tillett ettspara

år. Förslaget innebär fördelningsbelopp skallatt ett sparatsenare
på begäran den skattskyldige fastställas vid den taxeringav- -

det hänför sig till. denOm skattskyldige inte har begärt fast-som
ställelse positivt fördelningsbelopp vid den ordinarieett taxe-av
ringen har han eller hon inget fördelningsbelopp för ifråga-sparat
varande beskattningsår. skattskyldigeDen kan dock attgenom
begära omprövning under den femåriga omprövningsfristen begä-

få det sparade fördelningsbeloppet fastställt.attra
Gällande bestämmelser har Skattemyndigheten tolkats så attav

fördelningsbelopp inte får utnyttjasett beskatt-sparat ett senare
ningsår fördelningsunderlaget det året inte uppgår tillom senare
gränsbeloppet. I införs bestämmelsesista meningen en som anger

fördelningsbelopp får utnyttjasatt sådana beskatt-sparat även
ningsår då fördelningsunderlaget inte överstiger gränsbeloppet
100 kr.000

7§

Ändringen föranleds utredningen föreslår avdraget föratt attav
pensionsförsäkringspremier och inbetalning på pensionssparkonto
skall efter räntefördelning,göras avsättning till periodiserings-
fond och expansionsmedel. Förslaget har motiverats i kapitel 10.
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i lagenändringtill lagFörslaget14.4 om

expansionsmedel1993:1537 om

§6

också förslagetkapitel 10. Seframgårtill ändringenMotiven av
beskattning.räntefördelning vidi lagentill ändring §7 om

ändring i lagenFörslaget till lag14.5 om

periodiseringsfonder1993:1538 om

§3

också förslagetkapitel Seframgår 10.till ändringenMotiven av
beskattning.räntefördelning vidändring i lagentill 7 § om
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Särskilt yttrande Gunnarexpertenav

Johansson

Utredningen föreslår räntefördelning skall på fördelnings-skeatt
underlag avviker från noll med kronor.100 000 Här-änsom mer
till vill jag anföra följande.

Reglerna positiv räntefördelning infördes syftetmed attom
uppnå likvärdiga Skatteregler neutralitetoch mellan olika före-
tagsformer. Med den utgångspunkten borde räntefördelning få ske
från första kronan. Redan lagstiftningen positiv ränteför-när om
delning infördes 1994 ansågs emellertid tillämpningsskäl attav
räntefördelning inte borde ske i de fall ekonomiska ef-där den
fekten begränsad. lämplig fördel-Som ansågsgränsVar vara
ningsunderlaget plus respektive minus kronor.50 000 Gränsen är
utformad så fördelningsunderlaget respektive under-över-att om
stiger gränsbeloppet fördelningengrundas på hela underlaget.

kan inte förnekasDet lagstiftningen räntefördelningatt om
blivit komplicerad. Lagrådet uttalade bl.a. lagstiftningenatt -
med hänsyn särskilt till den i huvudsak riktade sig till mindreatt
rörelser låg för vad kunde i fråganära gränsen accepterassom-

komplexitet. Skattemyndigheternas erfarenhet tillämp-om av
ningen reglerna visar också problem finns. Lämnade redo-attav
visningar ofta felaktiga och i betydande antal fall har för-är ett
delningsunderlag inte redovisats det obligatoriskt.ärtrots att

Principerna ligger bakom reglerna räntefördelning ärsom om
riktiga. De måste därför finnas kvar. Den enda möjligheten att
med den utgångspunkten förenklingaruppnå någon betydelseav

enligt min mening undanta från tillämpningen regelver-är att av
ket utvidgat antal skattskyldiga. den statistikAv Riks-ett som
skatteverket redovisat framgår endast mindre antal skatt-att ett
skyldiga skulle bli föremål för räntefördelning den utred-om av
ningen föreslagna införs.gränsennya

Det denna bakgrund jag godtar utredningens för-är mot som
slag till förslaget innebärDetta minskadgräns. trots attny en
neutralitet i beskattningsavseende mellan olika företagsformer.
Den ekonomiska effekten förslaget också begränsad. Detärav
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redovisats angående denframhållas de beräkningarbör att som
till anpassningekonomiska effekten förslaget inte hänsyntarav

avsättning till peri-från de skattskyldigas sida i form ökadt.exav
räntefördelningodiseringsfond. möjlighet till positivbeskurenEn

avsättning till periodiseringsfond.ökar underlaget för
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Särskilt yttrande Sune Janssonexpertenav

förslag utredningen for fram i riktning och börDe år rättsteg ge-
nomföras.

Förenklingsarbetet emellertid fortsätta förmåste nå det målatt
företagare företagarebåde de flesta s.k. små dvs. med be-som

gränsad omfattning på rörelsen och s.k. försörjningsföretagare
och skatteförvaltningen så enkelt så dessa fö-har, ett system att

själva, behöva anlita hjälp, kan klararetagare utan att extern av
både de krav ställs löpande bokföring och eventuellt bok-påsom
slut deklaration.påsom

existerande starka kopplingen mellan redovisning och be-Den
skattning har gjort omöjligt och inom de di-det att nu ramar som
rektiven föreslå gående förenklingar. Skall sådanalängreangett,

möjliga nödvändigt kopplingendet begränsa den starkaär attvara
mellan beskattning. redovisningenredovisning och Så länge stäl-

detaljeringsgrad inte hjälptler krav på viss företagarenär attav
in-vid deklarationen inte behöva specificera och periodisera. Jag

härvidlag utredningensalltså i slutsatser.stämmer
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Särskilt yttrande Christineexpertenav

Stålhammar

Väsentlighetsprincipen och periodzlsering väsentliga beloppav

finnsDet mycket små näringsidkare driverstoren grupp som en
enkel och okomplicerad verksamhet. behöver inte avslutaDe
bokföringen med bokslut, redovisningen kan därför i praktiken
avslutas i deklarationen. Enligt min mening det angelägetär att
utforma förenklat deklarationsförfarande.ett

modellEn med kontantmässig redovisning vissakan ha för-
delar också betydande nackdelar. denna bakgrund delarMotmen
jag utredningens uppfattning sådan lösning inte böratt en genom-
föras.

stället jag detI angeläget söka förenkla förär nä-att attmenar
ringsidkarna. Från min erfarenhet revisor jag frågorvet attsom

periodisering i praktiken vållar problem. Vad ärstoraom som
väsentligt tolkas dessutom olika mellan skilda skattemyndigheter
och det förekommer tvister periodisering obetydligatyvärr om av
belopp.

delar i och för sig utredningensJag uppfattning väsentlig-att
hetsprincipen enligt redovisningssedgod tillämpligt skatte-är
rättsligt. Enligt min uppfattning emellertid inte denna principär
tillräcklig för lösa periodiseringsfrågorna för de mindre nä-att
ringsidkarna. beror påDetta verksamhetens omfattning ofta äratt
begränsad, väsentlighetsbeloppen blir då så låga obetyd-ävenatt
liga belopp såsom telefonräkningar, tidningsprenumerationer och
liknande kan behöva periodiseras. Väsentlighetsprincipen behö-

därför kompletteras med regel inkomster ochattver en som anger
utgifter understigande visst belopp inte behöver periodiseras.ett
Inom skattelagstiftningen finns rad regler anknyter tillen som
basbeloppet. föreslårJag därför väsentlighetsprincipen komp-att
letteras med regel periodisering inte behöver skeatten som anger

inkomsten eller utgiften understiger 15 basbelop-procentom av
pet.
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näringsidkaren innebärFör detta förenkling både viden upp-
rättande deklarationen och under löpande år dessaattav genom

inte särskilt behöver fångas för eventuellposter upp en senare pe-
riodisering. den enskilde näringsidkarenFör blir bokföringen
därmed enklare.
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Särskilt yttrande Rolandexperternaav

Armholt och OssmarkJan

Redovisning för enskilda näringsidkare

Enligt meningvår finns det bl.a. utifrån förenklingsskäl anledning
i möjligaste enskildamån näringsidkare möjlighetatt attge sam-

ordna redovisningen med det krävs för beskattningen. Enligtsom
vår mening bör förenkling uppnås redovisningskravet änd-en om

på så enskilda näringsidkare endast behöver bokförasätt attras
affärshändelser i den mån dessa betydelse för beskattningen,är av
i den löpande bokföringen får tillämpa den ochs.k. pärmmetoden
vid avslut årets räkenskaper får använda sig skattemässi-deav av

värderingsreglerna. Utredningen har inte haft i fö-uppdrag attga
reslå förändringar i redovisningslagstiftningen. villVi dock sär-
skilt framhålla frågan samordning har aktualiserats i detatt om
lagstiftningsarbete pågår med anledning Redovis-som nu av
ningskommitténs slutbetänkande.

Direktavdrag för lager och inventarier m.m.

Med uppfattningvår angående redovisningsreglerna för enskilda
uppkommer ingen skillnad redovisningenmellannäringsidkare

och beskattningen utökar till direktavdrag förrättenom man ex-
empelvis inventarieanskafñiing Linder visst belopp. Vi attanser
den nuvarande 2 OOOkronorsgränsen för inventarier mindreav
värde kan höj lagändring.utanas

Byggnader och markanläggningar

Vi det skulle förenkla också små avseendeatt restposteranser om
kvarstående oavskrivet restvärde avseende fastigheter och mar-
kanläggningar kan dras i förtid. Vi delar inte utredningensav
bedömning angående förenklingsvärdet sådan förändring.av en

Vi delar inte heller Litredningens bedömning förenklings-av
värdet förändring medför avskrivning dessa till-attav en som

17-15136
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farhågorgångar alltid får för helt år. Utredningens be-göras om
dömningssvårigheter årsskiftet enligt mening överdriv-vid vårär

Med ordning föreligger dessa bedömningssvårig-nuvarandena.
heter arbetena avslutas. praktiken torde dess-på året Inäroavsett

föreslagna ordningen ofta tillämpas.denutom av oss

Räntefördelning

räntefördelningUtredningens förslag höjning förgränsenavom
avvikelse från strävandena skapa neutralitet mellan olikaär atten

företagsformer beskattningen. Enligt mening liggervad gäller vår
det till beloppsgränsen.hands helt slopanärmare att

inte för enskild kännas naturligt redovisaDet kan atten upp-
gifter på särskild blankett helt saknar betydelse fören som ens
beskattning. med sig fördelningsunderlaget liggerDen vet attsom
i intervallet till därför i flesta fall50 000 kr 50 000 kr torde de+-

bli inte fyllerlåta redovisa underlaget. många i blankett N6Attatt
behöver inte någontingsåledes betyda alls skall bedömanär man
hur fungerar.nuvarande ordning -

Lagstiftaren förmögenhetsskatteunderla-har också vad gäller
. summarisk redovisning först i devalt begära mycketget att en

fall för beskattningsbar förmögenhetgränsen passeras.
höjning innebär den enskilde ställs inför val-En gränsen attav

situationer. Skall fördelningsunderlaget höjas kapitaltill-genom
skott möjligheteneller skall det sänkas med kapitaluttag och skall

utnyttja periodiseringsfonder regleringanvändas. En sådanatt
riskerar föröka den enskildes kostnader bl.a. rådgivning.att
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Särskilt yttrande Peter Bergexpertenav

Min generella utgångspunkt ändamålsenlig redovisningär att en
nödvändig i näringsverksamhet underlag för överlev-är en som

nad och utveckling, med eller expansion. Förenklingarutan upp-
nås därför främst beskattningen i möjligastestörstaattgenom
mån utgår från förhållandena i redovisningen och sär-attgenom
skilda Skatteregler för exempelvis värderingar undviks.

Redovisningsmetod för enskilda näringsidkare

Utredningen har inte funnit skäl införa kontantmetod. Jagatt en
understryker det angelägna i utredningens ståndpunkt.

tillbakavisarJag bestämt förslagde framförts till utred-som
ningen frivillig kontantmetod. Vid redovisningen enbartom av
betalningar redovisningen inte tillnärmelsevis någon använd-ger
bar bild verksamhetens resultat och ställning. Krav på redovis-av
ning blir enbart betungande redovisningen inte ändamåls-när är
enlig.

näringsverksamhetNär bedrivs räcker det inte på sal-atten se
dot på bankkontot det finnsom något för få denatt grepp om
ekonomiska situationen och utvecklingen. Det de obe-är snarast
talda viktiga känna till framför allt detärposterna attsom om-
finns problem i företaget. deNär obetalda få, ellerärposterna
saknas, det inte betungande hänsyn till dem.är Det inteäratt ta
heller nödvändigt begära uppföljning obetalda lö-att posterav
pande under året i de allra minsta företagen.

Mätning resultat och ställning gång år vi-alltär trotsav en per
da bättre enda mätning under företagetsän hela livstid, vilketen

kontentan renodlad kontantmetod.är av en

Väsentlighetsprincipen och periodisering mindre beloppav

Utredningen kommer fram till väsentlighetsprincipen inte be-att
höver förtydligas i skattelagstiftningen, den gäller redan. fö-Det
rekommer dock olika uppfattningar hur väl befäst väsentlig-om
hetsprincipen och i vilka sammanhang den gäller. Principenär
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i redovisningslagstiftningenenligt min mening infogasbör därför
undanröjs eventuell tvek-till klart uttryck. Dåså den kommer

kopplade området, där beskatt-vid beskattningen detsamhet
följer redovisningen.ningen

Restvärdemetoden vid avskrivning inventarierav

restvärdemetoden till-alternativregel tillUtredningens förslag till
tid små inventa-inom rimligfredsställer behovet utmönstraattav

redovisningen.riebelopp ur
kandock restvärdemetodenförenkling uppnåsEn större om

skattemässigaantalethelt och hållet. Då reducerasslopas av-
avskrivningarmedge avdrag förskrivningsmetoder. räckerDet att

restvärde alternativt 20med 30 ettprocentprocent ett av an-av
räkenskapsenliganuvarande reglernaskaffningsvärde, vilket deär

räkenskapsenliga. Detinnebörd. Haken dock just reglerna ärär att
företagtillämpa dem öka kretsengår därför inte att utan att av

utökat krav inteskyldiga bokslut. sådantEtt ärupprättaär attsom
i linje utredningens syfte.med

Redovisningskommitténs delbetänkandeProblemen löses om
tillRedovisning Beskattning lederSambandetSOU 1995:43 -

frikoppling mellan redo-lagstiftning i del, dvs.denna görsatt en
avskrivningar.visning och beskattning beträffande

redovisning-frikoppling frånyrkar således i första hand påJag
restvärde-med slopandebeträffande avskrivningar, parat aven

utredningens förslag kom-andra hand tillstyrksmetoden. I om
alternativregel.plettering restvärdemetoden med enav

expansionsmedelRäntefördelning och

brister för-Neutraliteten i företagsbeskattningen redan attgenom
minst kr innandelningsunderlaget måste uppgå till 50 000 ränte-

beräknas kapitalbeskattatfördelning aktiebolag, däremot,sker. I
avkastning ska kunnafrån första satsade kronan. Attutrymme

vid jämfö-från första satsade kronan också uppenbarterhållas är
banksparande eller köpmed andra investeringar, såsomrelse av

värdepapper.
för det kapital-brist i neutralitetenEn är räntesatsenattannan

näringsidkare och del-för enskildabeskattade lägreärutrymmet
i aktiebolag.i handelsbolagägare än

utredningens förslag,Neutraliteten försämras ytterligare med
kr.för räntefördelning höjs till 100 000där gränsbeloppet
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Motivet förenklingsskäl och endast få näringsidkareär bliratt
föremål för räntefördelning. Om gränsbeloppet höjs till nivåen

få näringsidkare når till det dock självklarhet fåär attsom upp en
berörs, det matematisk konsekvens inte hållbartär ären som som

Ävenskäl. förenklingsaspekten diskutabel alla förenklingarär -
inte godo. samhällsekonomisktEnär sundare utveckling är attav

företagarna omfattas regler till satsning i deuppmuntrarav som
företagen. Det skall lockande efter uppnåsträvaatt attegna vara

verklig vinst, dvs. finns kvar i företaget efter föratt uttagpengar
det uppehållet.egna

Jag yrkar räntefördelning får från första kronan.görasatt
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Särskilt yttrande Hans Peterexpertenav

Larsson

Utredningen har valt inte förslagnågot till valfriatt presentera en
s.k. förenklad företagardeklaration för förenkla redovisningatt
och beskattning för de företagare bedriverstoren grupp av som
verksamheten med förhållandevis låg omsättning och störreutan
materiella tillgångar. En sådan valfri modell, bygger påsom en
begränsad kontantmässig redovisning, skulle med fördel kunna
användas växande antal företagare inom tjänstesektornett utanav
avsikt expandera verksamheten till högstatt elleränmer som en

anställda. Företagare med ambitionett liksom de medväxaattpar
materiella tillgångar, skulle samtidigt alltjämt ha tillgångstora till

bokföringsmässig redovisning och Skatteregler bygger påsom
principerna i den neutrala företagsbeskattningen.

Kartläggningen

Enligt utredningen har företrädare för näringslivet förklarat att
företagarna nöjda principernamed för detär neutrala systemet.
Vissa företrädare också komplexiteten i reglerna inteatt äranser

hinder för företagsamheten.ett
Min uppfattning principerna i detär neutralaatt ärsystemet

bra och bör behållas för de företagare har behov reglersom av
utgår från denna princip, komplexiteten i redovis-attsom men

nings- och deklarationsreglema hinder förutgörsammantaget ett
många mindre näringsidkare. anlitaAtt konsult ekonomisktären
betungande och ska inte behövas i dessa fall.

kartläggningsdelenI saknas, önskemål därom,trots en genom-
gång likheter och olikheter mellan olika näringsverksamheter,av
dvs. indelning i olika huvudkategorier företagare. En sådanen
redovisning behov och krav på skilda näringsverksamheter börav
ligga till grund för utformningen varje regel, inte bara i dennaav
utredning. Jag således utredningen ofullständig i denna del.anser
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Internationellajämförelser

vilkajämförelserheller någrainteredovisarUtredningen reg-av
områ-inom deländeri andraföretagaremindreförgällerler som

Norden, EUsåväl inomgällerberör. Detutredningenden som
dettaintresse,kan ävenländerövriga attoch trotsavvarasom
iblivit svåraredetmedförefterlysts. Detta att ut-särskilt har att

remissbehandlingen,under taoch attredningen, även senare
gäl-Dettade förslagutvärderatill ochställning presenteras.som

inryms iväsentlighetsprincipdentillämpningenler även somav
bolagsdirektiv.fjärdeEUs

principredovisningkontantmässigtillåtsSåvitt bekant somen
Danmark. Iförundantagmedländer i Europasamtligainom

till 6 000näringsidkareenskildaställeterhåller iDanmark upp
redovis-omfattandeför detfrånersättningikronor staten mer

bokfö-påkravetuppkommerföretageniningsarbetet pga.som
näringsverksamheter.enskildairedovisningringsmässig även

fjärmarochfördyrarredovisningenpåhögre kravDessa
ekonomiskafrån denuppfattning, företagarnaenligt ministället,

tvångredovisningen. Dettaframkommerinformation genomsom
konsulter.förtill endastkortsiktigtär gagn

i rekommen-EU-kommissionenbör erinrasVidare att enom
införamedlemsländerrekommenderat EUsfrån 1995 attdation
med-imindre företagförredovisningkontantmässig momsav
medi sambandlikviditetsproblemundvikaförlemsstaterna att
dvs.uppgifterfall dessadetbetalningstider. stämmer,Förlånga

in-EU-länder,samtligaiprincip tillåtskontantprincipenatt som
iskattelagstiftningenredovisnings- ochsvenskadet dennebär att

minstapå deiadministrativa krav Europa nä-ställer högstså fall
verk-nystartadeförFörutsättningarnaringsverksamheterna. t.ex.

i dettatänkbara i Europadärmed de svårastblirsamheter avseen-
de.

näringsidkareenskildaförRedovisningsmetod

införskontantmetodutvidgadnågonförordar inteUtredningen att
dennauppfattning iutredningensinteredovisningen. delari Jag

del.
tolkningvälvilligemellertid medUtredningen kan ansesen

väsentlighets-peka påför sådandörren attattöppna genomen
redovisnings-såväl inomtillämpligidagprincipen redan är som

mindreperiodiseraunderlåtaskattelagstiftningen attattgenom
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belopp och underlåta korrigera värderingsfel oväsentligatt att av
betydelse.

Frågan således vad väsentlig betydelse. dennaär Iärsom av
fråga jag utredningen bör ha uppfattning och uttalaattanser en en
nedre i avsikt förenkla reglerna för mindre näringsidka-gräns att

Problemen för minsta företagarnade i detta avseende lösesre. om
med oväsentligt belopp i storleksordningen basbelopp.ettavses

Utredningen påpekar emellertid kontantmässig redovis-att en
ning både enklare och billigare för de mindre företagen. Utred-är
ningens skäl för detta inte föreslå sådant alternativatt trots ärett

reglerna i möjligaste mån bör generella och kan tillämpasatt vara
alla företag. delar således inteJag slutsatsen förhållandenaattav

princip för det publika Volvo och privat mindre nä-som en- -
ringsidkare, fotograf, konsult, journalist eller privatt.ex. en en
sjukgymnast anställda endast hyr desamma.utan ärettsom rum
Sådana betydande skillnader föreligger borge-gentemot externa

det bör motiverat med enklare redovisning förnärer att anses en
mindre enskilda näringsidkare för Volvo.än

endeDen borgenären i praktiken till redovisning isom ser en
de mindre företagen, vilken i allmänhet år gammal,är över ärett

skattemyndigheten. Skulle i något fallstaten genom en mer om-
fattande redovisning krävas någon utomstående finns ingetav

hindrar företagare då sådan. Detta gälleratt presenterasom en en
i synnerhet förenklingsperspektiv.sett ettur

förhållandetDet frivillig alternativ redovisningsmetodatt en
införs för de absolut minsta företagen innebär inte, så lättsom ges
intryck i betänkandet, principen neutralitet mellan olikaattav om
företagsformer bryts eftersom sådan alternativ modellen sanno-
likt skulle utformas regler räntefördelning ochutan om expan-
sionsmedel. införsTvärtom endast valmöjlighet för företagareen

inte har behov använda alla inslagen i det neutralaattsom av
inte heller det. alternativEn redovisningsmetodsystemet att göra

har heller i princip igen koppling till utformningen det neutralaav
Med alternativ metod skulle fortfarande blisystemet. systemeten

neutralt och med möjlighet för vissa företagare därtill väljaatt ett
enklare och mindre omfattande regelverk dem bättresom passar
för driva sin verksamhet i den riktning de önskar.att

betänkandetl framförs vidare rad ha tvåargument mot atten
olika redovisningsprinciper. börDet därvid erinras redanattom
idag i gällande lagstiftning finns möjlighet använda denattnu en

pärmmetoden, form kontantmässig redovisning,ärs. som en av
dock med den inskränkningen den kontantmässiga redovis-att
ningen begränsas till den under året löpande redovisningen, dvs.
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töms för förasårsskiften dåavbryts i samband med pärmen att
redovisningen.in i

övervägandeerinras de absolutförtjänarDet även att an-om
för-fråga för användaföretagare skulle komma italet att ensom

omsättning ochmed jämnmetod driver sina företagenklad en
för densig Sättsinte kommer gränsen närröra över gränsen.att

verksam-får tillämpas så högt denenklare metoden att rymmer
blir antalet fö-försörjer tvånormalt ellerheter en personer,som

få.sig kring dennarör gränsretagare som
kan befarasuppfattningarna det på någotdelar inteJag sättatt

för viss kategori företa-förenklarvalmöjlighet däratt enmanen
verkametod, skulle kunnatillämpa enklareönskargare, som en

företagandet.hämmande på
företagare skulle tvingasjag uppfattningenheller delarInte att

ökademinimera skattekostnaderna medanlita hjälp förextern att
skulle förutsättningarföljd.konsultkostnader Tvärtom gessom

anlita konsulterför företagare inte behövaantalett stort om en
valfri metod infördes.enklare

skulle behövaUtredningen på regelverketpekar även att om-
valfri redovisningsmetodalternativgärdas stoppregler om enav

börpreciseras inte Detinfördes. Vilka dessa skulle närmare.vara
minstafungera väl för dealternativa metodererinras att synesom

vid redovisningföretagen moms.av
utred-näringslivet idel bör särskilt erinrasdennaI attom

Industri-för Fastighetsägarna,ningen består företrädare LRF,av
organi-dessa övrigaförbundet, förutom undertecknad. Ingen av

sina medlemmar näringsidkaresationsföreträdare har bland som
kontantmetod däranvända begränsadkan tänkas komma att en

beskattning-neutralaskattereglerna avviker från principerna i den
revisorer och redo-näringslivetDärutöver representeras av enen.

visningskonsult.

förDirektavdrag lager och inventarier m m

väsentlighetsprincip redandel utredningen påI denna pekar att en
redovisas. Utredning-idag gäller för lager och inventarier skanär

väsentligtkan eller vill emellertid tala vadvarken ärom somen
diskuteras utredningeneller oväsentligt i sammanhanget. iT.ex.

väsentlig betydelsehuruvida belopp kronor5 000 ärett avom
eller inte.

Skälet för inte föreslå basbeloppgräns attatt t.ex. ettomen
gälla inom skattelagstiftningen och samtidigt uttala att motsva-
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rande bör gälla inom redovisningslagstiftningengräns är att ett
förslag på skattesidan skulle kunna komma stå i strid medatt vä-
sentlighetsprincipen så den tolkas inom redovisningen.som

Jag delar inte denna uppfattning. Om inte utredningen har en
uppfattning uttala vad oväsentligt detatt är för-är ettom som ur
enklings- och anständighetsperspektiv mycket begärt mindreatt
företagare vid redovisning och deklaration ska gränsenveta var
går. Genom inte söka precisera belopp, elleratt antydanett ge en

vad i normalfallet bör oväsentligt, kommer bety-om som anses
dande osäkerhet råda fleraunder framår till dess omfattan-att en
de och väl utmejslad praxis har utvecklats. En sådan osäkerhet
försvårar enligt min uppfattning för företagare deklarera verk-att
samheten. företagareDe inte redovisar belopp de upple-ettsom

och oväsentligtär visartror, sigver som, men som senare vara
väsentligt kommer därtill påföras skattetillägg sin okun-att pga.
skap.

Ett begrepp väsentligt vidareär automatiskttermsom en som
får företagare söka sig till konsult för fråga råd.atten atten om
Dessa kostnader främjar inte verksamheten eftersom inte heller
konsulten kommer kunna något precist Utredningenatt ge svar.
har inte frågat sig vilken betydelse 5 000 kronor har bland till-
gångarna i borgenärsperspektiv tillgångEnett tillupptagen
5 000 kronor, vilket andrahandsvärde har sådan tillgång fören en
borgenär Inte tillgång värd 20 30 000 kronor har någotens en -
andrahandsvärde betydelse för borgenärer. Det utifrån detärav
praktiska perspektivet utredningen, enligt min uppfattning,som
borde ha bedömt frågan och uttalat uppfattning vadävenen avser
redovisningen.

Genom inte precisera beloppet till i normalfalletatt förslagsvis
lägst basbelopp, vilket vad inventarierett bör gällasom avser per

inventarie, försvårar utredningen i onödan för näringsidkare. Inte
heller torde detta innebära kravet på rättvisande bild i redo-att en
visningshänseende företaget inte uppfylls.av

Väsentlighetsprinczpen och periodisering mindre beloppav

Det positivt utredningenär släpper kravet periodiseraatt mind-att
belopp, i den mån sådant krav funnits inom skatterätten.ettre

Däremot bör beloppsgräns läggas fast för förenklaatten systemet
så företagen klart och tydligtatt ska vad gäller. Dettaveta som
belopp bör till förslagsvissättas basbelopp, dvs.ett gränssamma
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arbetenpågåenderedovisa lager,inte behövaförgällabör attsom
inventarier.skrivadirektattsamt avm.m.

uppfattningutredningensfråga attiheller dennaintedelarJag
inne-konkretväsentlighetsprincipenlämpligt ettdet inte är att ge
redo-principeneftersomskattelagstiftningen ärhåll i en

föreslagithautredningenbordeförenklavisningsprincip. För att
bordevärdemotsvarandeuttalatochskattesidanpåbelopp attett

kunnatlämpligenhadetill dettaStällningredovisningen.vidgälla
på-redovisningsområdetpå justlagstiftningsarbetei det somtas

slutförtarbeteutredningen. Detta väntasmedparallelltgår vara
de-i dessaförslagvarför1998,vårendelenunderförst avsenare

justitiedepartementet.alltjämtlar mottas av
idirektavskrivningsmöjligheterna nä-begränsaGenom att
verk-frånräntefritt lånpraktikenilämnasringsverksamhet ett

denpåtilluppgårstorlektill räntansamheten staten oav-vars
skrivna delen.

avskrivning inventarierResrvärdemetoden och av

restvärdemetodenföreslårutredningenpositivt attDet är att av-
skaffas.

möjlighe-medkompletterasförslagetförenkla böravsiktI att
di-skrivasfårbasbeloppunderkvarstående belopp ett avattten

borgenärsintresse.med någotiinte stå kontrasttorderekt. Detta

expansionsmedelRänteföräelning och

förgränsbeloppetuppfattning rän-utredningensintedelarJag att
kronor.till 100 000höjas från 50tefördelning bör

för ak-lägstaförtill reglernakoppling gränssaknarFrågan en
denprincipenbordeaktiebolagsformen. Tvärtomtiekapital i vara
tillmöjlighetenfå användabörönskarsåde företagareatt som

önskar. Någotsådeförsta kronan,räntefördelning frånpositiv om
såhöja beloppetreglerna. Attprincipen bakomstrider motannat

fö-oacceptabeltsåledeskronortill 100 000 ettföreslås är ursom
retagarperspektiv.

. härförkostnadenexempeliredovisarUtredningen attett en-
utgårExempletföretagare.för500 kronoruppgår till 2dast enca

statlig in-förbrytpunktenunderliggerföretagarefrån somen
fråni ställetexempelmotsvarandeUtgår worstkomstskatt. ett

förslagetföretagarecase-scenario med även när ge-avsessomen
000300inkomstharvärnskatt, dvs.nomföras betalar överen
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kronor och har högsta kommunalskatt på inne-33,65 procenten
bär förslaget ökad skattekostnad på 4 500 kronor. så-Enen upp
dan skattehöjning oacceptabel och försvårar ochär nämntssom
fördyrar för de framgångsrika minsta företagarna har ettmer som
betydande kapital i sin verksamhet samtidigt dennasom genererar

bra överskott.ett
När det gäller reglerna expansionsmedel har utredningenom

konstaterat näringslivet nöjt med reglerna och därför inteäratt
sökt finna möjligheter till eventuella förenklingar. Uppfatt-att

Ävenningen speglar den principiella inställningen. reglernaom
frivilliga borde genomgång ha gjorts förär utrönaatt eventu-en

ella förenklingar.

Alternativt förslag till förenklingar för mindre enskilda närings-
idkare

Målsättningen med förslaget mindre enskilda näringsidkareär att
ska kunna sköta såväl bokföring deklaration själv. En möj-som
lighet till s.k. förenklad företagardeklaration bör därför införas för
den företagare kan betecknas s.k. livsstilsföreta-grupp som som

dvs. Vilka inte har några ambitioner expandera verksam-attgare
heten och heller inte har några materiella tillgångar i denna.större
Tanken på förenklad företagardeklaration i syfte fö-dessaatten

ska kunna sköta sin bokföring och deklaration byg-retagare egen
på led.treger

En mycket enkel kontoplan 10-15 konton.om c a
En direkt länk mellan dessa konton och deklarationen. Det ska

framgå anvisningarna till deklarationen Mycket tydliga defini-av
tioner och förklaringar till vad olika betyder och vadtermer reg-
lerna innebär anvisningar saldon på olika konton skasamt var
föras in i deklarationen.

En möjlighet därför har föreslagits Företagarnas Riks-som av
organisation bygga vidare på den s.k. pärmmetoden ochär att
komplettera denna. För fylla avsedd funktion måsteatt gränsen
för pärmmetoden får användas höjasnär från nuvarande bas-20
belopp till i fall minst basbelopp30 helst basbelopp.40vart men

Kompletteras sedan pärmmetoden med de förslag harsom pre-
utredningen, inte behöva redovisa och periodiserasenterats attav

förutbetalda intäkter och kostnader andra mindre beloppsamt
kring årsskiftet oväsentlig betydelse, åstadkommer des-ärsom av

förändringar pärmmetoden inte avbryts vid årsskiftet,attsa
blir kontinuerlig så länge beloppenutan oväsentlig betydel-är av
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förslagsvis till basbe-definieras;uttryck måste dåDetta ettse.
nivå lämplig.förenklingsperspektiv sådanilopp. Sett ärett en

möjlighetmetoden medkompletteraNästa attärsteg att en
understigandepågående arbeteninte redovisa lager ochbehöva

härvidlagutformas såRegeln börförslagsvis basbelopp. attett
företagarevilket innebärbasbelopp,blir fribelopp på attettett

bas-redovisar värdet påbasbelopp endastmed lager på två ettett
redovisningeniså måste såledesbelopp. Större lager än tas upp

vid beskattningen.och därmed
pådirektavskrivningarinföra möjlighet tillNästa är attsteg en

understigandeinförskaffas till värdevarje tillgång ettettsom
inte behövavärde ska alltsåbasbelopp. Tillgångar med lägreett

periodiseras.Även för näringsid-förenklingardetta innebär stora
kan enkeltunderstiger basbeloppkarna. värdenaAtt ett anges ge-

fall.i respektivekryssasrutaattnom en
s.k.bör i praktikenföreslagna förändringarnaMed de här en

åstadkommits förkontantprincip hamodifieradbegränsad eller
viss nivå. Vidare kanomsättning underverksamheter med en

redovisningtillämpningen förenkladbegränsaövervägas att enav
fastinte har någonföretagardeklaration till företagareoch som

bland tillgångarna i verksamheten.egendom
för densyfte ytterligare förenkla kanI växan-övervägas attatt

företagar-livsstilsföretagare, den förenkladede s.k. somgruppen
tillmöjlighetenavsedd för, slopadeklarationen i första hand är

möjligheten tillräntefördelning och i stället utvidgapositiv av-
åretstill förslagsvissättning periodiseringsfond 35 procent avav

detydlig och uppfattas klartöverskott. Periodiseringsfonden är av
ekonomisk buffert i företaget.flesta företagarna ensom
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Marginalskatt på inkomst

denna bilagaI härleds och redovisas olika slag marginalskatterav
för enskilda näringsidkare. Inledningsvis marginal-presenteras
skatten vid inkomst näringsverksamhet, inkomst tjänst ochav av
inkomst kapital. inkomstFör näringsverksamhet beaktasav av
förutom inkomstskatt förvärvsinkomsterpå och de allmänna
egenavgifterna egenföretagarnas sociala avgifter ochäven
skattedelen dessa. Avslutningsvis beskrivs marginalskatte-av
belastningen vid förändring pensionsavdrag, där hänsyn ävenav

till särskild löneskatt på pensioner.tas

Marginalskatt på inkomst näringsverksamhetav

Detta avsnitt kommer först beskriva egenföretagarnasatt
socialavgifterl. Behandlingen de sociala avgifterna är ettav
problem vid beräkning den totala marginalskatten eftersomav
avgifterna på underlag inkomsten eftertas ut ett utgörs ettsom av
schablonmässigt avdrag för själva avgiften. I denna
framställning beräknas detta avdrag 31,25 procentsom av
underlaget efter avdraget dvs. det sammanfalla med denantas
faktiska egenavgiftsnivån. Detta förenklande approximation.är en

verklighetenI sker schablonavdrag 25ett procentom av
inkomsten före avdrag varefter avstämning sker under påföljande
år. Ett exempel belyser detta.

Inkomst före sociala avgifter 1
Avdrag för sociala avgifter -X
Underlag l-X

För hur del varje ytterligare krona i inkomstatt veta stor av
går till sociala avgifter måste hur X iärvetasom storman

proportion till inkomsten. skallX underlaget multipliceratvara
med för sociala avgifter, SAprocentsatsen

.

XSA1-X

Begreppet sociala avgifter med egenavgifter iär denna bilaga.synonymt
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fårLöser Xutman man

SA
1Xi

1 SA+

likadennaegenavgifter, 31,25nivå påVid 1998 års ärprocent,
kronanäringsidkaren tjänarOmmed 23,81 extraprocent. en

avgifter.i socialadraskommer 23,81 öre att
basbeloppmed inkomst 7,5näringsidkare utgörFör över

med inkomstnäringsidkareskatt.socialavgifter i sin helhet För
tillförmånertillavgifternabasbeloppunder 7,5 rätt somger

Skattedelen dessapension.ochsjukpenningexempel antasav
24,26pålöneskatten SLSsärskildadensammanfalla med

procent.

SA-SLSSA-SLS SA
2

1+SA 1+SASA

föravdragmedsocialavgifternatotaladeFörsta ärtermen
deandelförrnånsgrundande delendenskattedelen dvs avsom

detmultipliceras meddettaavgifterna. Omtotala sociala ovan
förmåns-erhålls densocialavgifter, X,uttrycket förfunna

avgifterna.grundande delen av
följandeerhållas påskattebelastningen kan sätt.uttryck förEtt

Underskottsavdrag, PAEfterResultatbetecknaLåt REU
PensionsAvdragz, SärskildbetecknarSLSutgift förbetecknar

socialabetalas idet beloppförståsoch med XLöneSkatt som
skatthelheti sinavgifternasocialaavgifter. De antas vara

hållesövrigabasbelopp ochöverstiger 7,5inkomsten poster
till noll.konstant

Resultaträkning
REU
-PA

-PASLS
-X

för2 utgifteninkomstökning harpåredovisningen marginalskattenFör enav
forredan härspecificeratshar dockingen betydelse. Denpensionsavdrag att

iförändringmarginalskattebelastning vidberäkningmöjliggöra enavsenare
pensionsavdrag.
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+SLS-XREU-PA l

avgifter, SA,för socialaunderlagREU-PAl+SLS-Xdär är
RÖ socialaförAvdragetUnderlaget benämnsdefinitionen.enligt

Ri.med underlagetmultipliceratavgifter SAär

RXSA

RföruttrycketInsättning gerav

XREU-PA1+SLS-XSA

förenklateller

SLSISA
3PA1+XREU - +

pensionsavdrag ochföravdragefterresultatet,Uttryck 3 är
effektivamed denmultipliceratsärskild löneskatt,
avgifter,socialaefterresultatuttrycket försocialavgiftssatsen. I

Ri, XutbyteEfteravgifterna X. motrepresenteras avav
erhållesdefinitionen i l

jSA
PA1+ SLSREUREU-PA1+SLS-R -1+SA

blirförenklingvilket efter

1RREU-PA1+SLS 4- 1 +

dvsresultaträkningeniallaefterresultatetUttryck 4 posterär
skatt. Föroch statligkommunalmedbelastas attdet resultat som

denadderasTS,totala skatt,näringsidkarensföruttryckfå ett
pensionsutgiftersinabetalar påindividenlöneskattsärskilda som
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med de sociala avgifterna, och medX, resultatet efter sociala
R,avgifter, multiplicerat med skatten, r

RTSPASLS+X+ r

PASLSTS REU PA1+ SLS+ -1 SA+

zREU-PA1+SLS(1HSA+ -

SA SA
PASLS+REU-PA1+SLSTS 5+ -1 SA 1+ SA+

För få marginalskatten vid förändring i efterresultatatt
underskottsavdrag, REU, deriveras uttryck 5, den totala skatten,
med avseende på resultatet.

j07 S SA SA
Marginalskatt 6+L -åRE U 1 SA l SA+ +

Uttryck 6 gäller för inkomster basbelopp.7,5 Med hjälpöver
uttryck 2 erhålls motsvarande uttryck för inkomsterav

understigande basbelopp.7,5

jSLS SLS
Marginalskatt 7+ -1 SA l SA+ +

Skillnaden mellan marginalskatter inkomsterpå ochöver
under 7,5 basbelopp inkomstökning i intervallet underär att en

basbelopp7,5 ytterligare förmåner medan ökning överger en
denna inte det. socialaDe avgifternagräns då i sin helhetgör är
skatt. För underlätta tolkningen har marginalskatteuttrycketatt
för inkomst under basbelopp delats7,5 följpå ande vis.upp

3 skattDen näringsidkarens resultat belastas med beroendeärsom av
grundavdrag, allmänna egenavgiñer, statlig och kommunal skatt. beroendeDetta
belyses senare.
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SLSSA SASA SLSSA --Marginalskatt. rl+ + r---j; -- 1+SA1+SA1+SA1+SA
432|

avgifter Ensociala term 1.intjänad krona utgårvarjePå extra
del drasförmånsgrundande varför dennadel dessa avgifter ärav

efterkronan,intjänadePå denbort term 2. uttag av
egenavgifteroch allmännasocialavgifter, inkomstskattutgår

34. förmånsdelenskatten påfjärdeterm Den utgörstermen avav
avgifterna.

denavsnitt beskrivs hurresterande delen dettadenI r,av
allmännamed beaktandemarginalskatten,vanliga av

finns 8marginalskatten.totala Detegenavgifter, påverkar den
utformning5. liksomgrundavdragets Härskikt beroende påbl.a.

iKostnadsberäkningarnaförhållandena 1998.tidigare avses
slopadförregler med undantag1998 årskapitel med11 görs

värnskatt.

kr utgårmellan noll och 8 736förvärvsinkomsterSkikt På
Inkomstenegenavgifter.eller allmännainga inkomstskatter

debiteras dock påSociala avgifterunderstiger grundavdraget.
kr°.inkomster l 000över

SLS
Marginalskatt

l SA+

och 704 krmellan 736kr 67Skikt Förvärvsinkomster 8
ochavgifter, kommunalskatt TKbeskattas med sociala

allmännasociala avgifterna och deegenavgifter . Deallmänna 5
beräkningenavdragsgilla videgenavgifterna är av

kommunalskatten.

l- jSLSSLS lrK+511m:M l-arginas a I+SA+ 1+SA

4 egenavgifter här förenklatInkomstskatt och allmänna representeras zav .
5 till basbelopp intefrån inkomster näringsverksamhetbortsesHär ärettatt av upp

skikt.tillkommer ytterligareATP-grundande. hänsyn skulle till detta etttasom
° tilldenna framställning bortses från skiktet O 000 kr.l 1
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Skikt För förvärvsinkomster mellan 67 704 kr och
kr105 196 påverkas grundavdraget inkomstökning. Vidav en en

inkomstökning på krona ökar grundavdraget med 25 .a,öreen

rK1- jSLS SLS
Marginalskatt, rK1- a1++ - SA1+

Skikt Förvärvsinkomster i intervallet kr till105 196
110 656 kr beskattas vispå i skikt Grundavdragetsamma som

konstant på sin maximala nivå, kr efter18 100är nu
avrundning.

Skikt förvärvsinkomsterFör mellan och110 656 kr
204 kr386 grundavdraget från kr till sinl 8 100trappas ner max
normalnivå 8 kr efter avrundning. Nedtrappningen700 sker
med 10 052 ökad inkomstkrona.öre per

NASASLS SLS+rKlMarginalskatt a2++ -1+ SA

Skikt intervallet frånI 204 386 kr till kr238 400upp
brytpunkten7 beskattas förvärvsinkomsten i skikt 2 ochsom
Grundavdraget konstant på nivån kr.8 700är

Skikt förvärvsinkomster mellan kr och7: För 238 400
278 250 kr utgår statlig skatt, TX.

+4 jSLS SLS
argmalskattiM rK+zs1+SA+ rK+rs+sz

SA

Skikt Förvärvsinkomster kr belastas inte med278 250över
allmänna egenavgifter de socialaoch avgifterna ingenger
ytterligare till förmåner.rätt

SA SA
Marginalskatt 1+ + -SA1 l SA+ +

7 Brytpunkten den inkomstgräns i taxerad inkomst vilkenövertermeranger av
statlig inkomstskatt utgår. Brytpunkten bestäms skiktgränsen kr,SG213 100av
grundavdragetGA och egenavgiftemade allmänna 8 följande vis

mp4Brytpunkten
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aktivvarit förvärvsinkomsthitintillsbeskrivits harDet avsom
förkorrigeringartvådet krävsnäringsverksamhet och att

förstadetnäringsverksamhet. Förpassivska gällauttrycken även
fullanäringsverksamhet medpassivinte inkomstbelastasså av

andradetsärskild löneskatt. Förmedsocialavgifter endastutan
motsvarandefåegenavgifter. Förallmännabetalas några att

föruttryck som ovan

näringsverksamhet bytspassivförvärvsinkomst ut motav 1+SA
SLS

med noll.likaoch sättsa
SLS1 +

inkomst tjänstpåMarginalskatt av

han/hontjänst betalarinkomstharlöntagareNär aven
beroendeegenavgifterallmännaskatt ochstatligkommunalskatt,

ochföretagetavgifterna betalassocialainkomstnivån. Depå av
Även erhållshärmarginalskatt.individensdärför intepåverkar

inkomstskillnadenden endaEftersomskikt.åtta gentemot av
framställningenavgifternade socialanäringsverksamhet ärär mer

igjordesde tillägguttryckenochsummarisk här motsvarar som
föregående avsnitt.delenden avsenare

i skikt 1 0Marginalskatt

i skikt och 6Marginalskatt 2,4 + -

$1-a1+i skikt 1Marginalskatt 3 TK -

azi skikt 1Marginalskatt 5 ++rK -

rss1-rKi skiktMarginalskatt 7 +++ rsrK

i skiktMarginalskatt 8 + rsrK

kapitalMarginalskatt på inkomst av

varförproportionellt med 30beskattaskapital procentInkomst av
inkomstnivån.oberoendemarginalskatten är av
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Marginalskatt statlig skatt kapitalpå

Marginalskatten i de olika inkomstskikten beskrivs i tabell
kommunalskatten 31,66 de allmännaantas procent,vara
egenavgiftema 6,95 och den statliga inkomstskatten påprocent
förvärvsinkomster 20 procent.

Tabell Marginalskatt i för olika nivåer påprocent
förvärvsinkomst.

Skikt Förvärvsinkomst Aktiv näring Passiv näring Tjänst Kapital
l 0 8700 18 20 0 30-
2 8700 67900 48 45 36 30-
3 67900 105200 42 39 29 30-
4 105200 110700 48 45 36 30-
5 110700 203800 51 48 40 30-
6 203 800 238400 48 45 36 30-
7 238400 278250 63 61 3055-
8 278250 63 61 52över 30

Marginalskattebelastning vid avdrag för

pensionsutgift

vissEn förändring avdrag för pensionsutgift olikaav ger
marginalskattebelastning beroende på avdraget görs motom
inkomst näringsverksamhet eller inkomst tjänst. Vidmotav av
avdrag i näringsverksamhet påverkas underlaget för särskild
löneskatt, socialavgifter, allmänna egenavgifter kommunaloch
och statlig inkomstskatt. Vid avdrag i tjänst påverkas enbart
underlaget för allmänna egenavgifter och inkomstskatt.

Effekten förändrat avdrag i näringsverksamhet erhållsettav
derivering uttrycket för näringsidkarens totala skatt, 5genom av

med avseende på pensionsavsättningen. uttryckDetta
multipliceras sedan med för få icke negativt tal. Omatt ett en
näringsidkare, med inkomst basbelopp, minskar7,5 sinöver
avsättning till pensionsförsäkring med krona uppkommeren
följande beskattningskonsekvenser.
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07"S
Marginalskatt -1

âPA

1+SA+çrK+rS1-I+SAH1+SLS-SLSSASA
8

efterpensionsavsättning, PA,förändringen imedMultiplicering ger
omskrivning.

SAISPA1+SLS+ PA1+SLS+
1+SA

I 2

PA1+SLS-PASLS+ zSK få1+SA
v3

pensionsavdrag,iminskningenförstaDen säger atttermen
kommunalmedsärskild löneskatt, beskattaseffekten påinklusive

minskadedetvisarandrastatlig skatt. Denoch atttermen
effekten,tredjeför socialavgifter. Denunderlagetavdraget ökar

avgifternaökade socialaintuitiva, deminstvilken den är attär
deltill denstatlig skattkommunal ochförunderlagetreducerar

visarSlutligenförstadeneffekt fångasdenna termen.upp av
sänkanäringsidkarenfjärdeden attatttermen genom

löneskatt.särskildasinpensionsavsättningen reducerar
inkomstavdraget iförläggeriställetnäringsidkarenOm av

Effektenstatlig skatt.ochkommunalpåverkas endast etttjänst av
därmedpensionsavdrag blirminskat

PAPK+

andradei någotliggerförvärvsinkomstnäringsidkarensDå av
ochegenavgifterallmännatillhänsynskikten måste tas

avsnitt.tidigareredovisats ivisgrundavdrag på samma som
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tabellI redovisas2 de marginella skatteeffekterna av
pensionsavdrag inkomst aktiv och passiv näringsverk-mot av
samhet och inkomst tjänst. Skatteskala enligt tabellmot av mm

Tabell Marginell skatteeffekt pensionsavdrag iav
näringsverksamhet och tjänst. i
Skikt Förvärvsinkomst Aktiv näring Passiv näring Tjänst

1 0-8700 0 0 0
2 8700-67900 36 32 36
3 67900- 105200 28 24 28
4 105200-110700 36 32 36
5 110700-203 800 39 35 40
6 203 800-23 8400 36 32 36
7 23 8400-278250 54 52 55
8 278250 54 52 52
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