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och chefen förTill statsrådet

Justitiedepartementet

valutasamarbetetdet förestående europeiskaanledningMed av
den särskildbeslut 15 maj 1997tillkallade regeringen engenom

skulle enligt direktiven1997:76. Utredningsarbetetutredare dir. göras
skulle behovet aktiekapitalförsta ii två I etappetapper. av annanen

redovisningsvenska kronor respektive behovet ivaluta än av euro
första redovisadesarbetet under den ianalyseras. Resultatet etappenav

aktiekapitaldelbetänkandet Redovisning och idecember i1997 euro
81. Genom tilläggsdirektiv denoch utländsk valuta SOU 1997: lannan

utredaren fått i uppdrag i andradir. 1998:28 har6 april 1998 att en
redovisning och aktiekapitalgäller ifullfölja sitt uppdrag, såvittetapp

det möjligt förförslag till lagändringaroch lägga fram görsomeuro,
ha bokföring ochutländska filialer i Sverige sinsvenska företag och att

aktiebolag,för svenskaredovisning ieurosin offentliga samtupprätta
aktiekapitalförsäkringsaktiebolag därvid ha sittochbankaktiebolag att

parallellt med fram-fått uppdraghar vidare ii Utredaren atteuro.
företags-analysera detförfattningsförslagen ytterligaretagandet av

makroekono-lagstiftning debehovet sådanekonomiska samtenav
aktiekapital ocheventuell övergång tillmiska konsekvenserna som en

kan medföra.redovisning i euro
förordnades från den 17 junibeslutet den maj 1997Med stöd 15av

till särskild utredare.justitierådet Svensson1997 Bo
utredningen förordnades från den 18 augusti 1997sakkunniga iSom

Tord Gransbo, departe-departementsrådet Andersson, kanslirådetSten
och departementssekreteraren Karinmentssekreteraren LindénBo

från arbete fr.o.m.Lindgren entledigades utredningensLindgren. Karin
filosofieefterträddes dag doktornden oktober 1997 och22 samma av

dendepartementssekreteraren Sylvia Schwaag Serger. Från 20och
februari förordnades sakkunniga hovrättsassessom Peter1998 som

Hovickfilosofie doktorn och departementssekreterarenBroberg,
Carlsson och FredrikdepartementssekreteramaShahnazarian Evasamt

fr.o.mGransbo entledigades från utredningens arbeteLundqvist. Tord
efterträddes dag departements-ochden 18 1998 samma avmars



sekreteraren Peter Fredby. Redovisningschefen Bengt-Allan Mettinger
förordnades sakkunnig från den 18 1998. Peter Brobergsom mars ent-
ledigades från utredningens arbete fr.o.m. den 20 maj 1998 och efter-
träddes dag kammarrättsassessom Catharinasamma Abrahamsson.av

Att biträda utredningenexperter förordnadessom från den 18
augusti 1997 bankdirektören Jan Bökmark, förbundsjuristen Margit
Knutsson, ekonomie licentiaten och juris kandidaten Rolf Skog och
kanslichefen Sören Wallin. Jan Bökmark entledigades från utred-
ningens arbete fr.o.m. den 18 1998 och efterträddes dagmars samma

bankdirektören Jan Siling. Från den 20 aprilav 1998 förordnades som
civilekonomen Birgerexpert Moström.

Till sekreterare förordnades från den 25 augusti 1997 hovrätts-
Anna-Karin Winroth.assessom

Utredningen, antagit Utredningennamnet aktiekapitalsom ochom
redovisning i utländsk valuta, får härmed överlämna slutbetänkandet
Redovisning och aktiekapital i För biträde med den makroekono-euro.
miska analysen har professorn Clas Wihlborg anlitats.

Stockholm i november 1998

Bo Svensson

/Anna-Karin Winroth
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Sammanfattning

Inledning

kommer haFrån och med januari 1999 11 EU:s medlemsstater attav en
valuta. valuta kommer under treårigDennagemensam gemensamma en

både valutaenhet,övergångstid kunna uttryckas iatt en gemensam
Efter övergångsfasenoch nationella valutaenheter. kommerieuro,

det enda legala betalningsmedlet dessa länder.iutgöraatteuron
från före-i valutaunionen de svenskaSverige deltar inte Förstarten.

med företag från deltararbetar i konkurrens länder itagen somsom
detta problem.EMU-proj ektet utgör ett

redovisning iBehovet av euro

företagsekonomiskautredningsuppdraget ingår klarlägga detI att
långt det möjligtbehovet tillåta redovisning i och så äratt euroav

har låtit Statistiska centralbyrån SCBkvantifiera detta. Utredaren göra
företag behovet sådan redovisning.enkät bland antaletten om av

med balans-undersökning omfattar endast aktiebolagSCB:s en
klart från börjanmiljoner kr eller Därmed står detomslutning på 5 mer.

slutsatser beträffande behovet redovisning iden inte tillåter någraatt av
näringsidkare.associationsformer eller bland enskildabland andraeuro

heller behovetinte någontingDen säger euro somom av
lägrebland de drygt aktiebolag harredovisningsvaluta 200 000 som

balansomslutning än sagtssom nu.
andelenkäten framgår bl.a. det endast mindrepåAv ärattsvaren en

löpandeföretagen har behov kunna använda i denattav som av euro
bokföringen. totalt de svarande12Det är ettprocent som angerav

behovsådant medan fråganbehov, 62 nej på ettprocent svarar om
före-finns. kunna använda medSamtidigt ökar behovet attav euro

från för företag till för destorlek, 2 små 29procent procent mesttagens
utlandsorienteradebörsbolagen. från deKommentarerna mestomsatta

företagen de börsföretagen också entydiga.bland Destörsta är ettanger
använda den löpande bokföringen.behov iattav euro
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Det sålunda SCB:sär enkät klart 29 deatt procentgenom mestav
börsnoterade aktiebolagenomsatta och 20 deprocent störstaav

aktiebolagen hasig behov ha den löpande bokföringenett iattanser av
De börsbolagen står tillsammansmest föromsatta 80euro. procentca

det totala antalet anställda inom näringslivet och för likaav svarar en
andel landets totala produktion.stor Om fjärde börsbolag vill havartav

möjlighet byta redovisningsvaluta tilleuroatt innebär det 20att procent
den totala produktionen sker företagi vill ha denna möjlighetav som

och femte anställd i denatt privata sektorn arbetar i sådantvar ett
företag. Lägg till detta uppskattningsvis 20att l 300 260procent av
aktiebolag med balansomslutriing 250 miljoner kröver vill haen
möjlighet redovisa i och det tydligtatt det står mycketär vik-atteuro
tiga intressen bakom önskemålen ändrad redovisningslagstiftning.om

företagsekonomiskaDet behovet uttryckt i kronor redovisning iav
har emellertid inte kunnat beräknas med ledning enkätsvaren.euro av

Makroekonomiska effekter redovisning iav euro

I uppdraget åt utredaren ingår vidare analysera de makroekonomiskaatt
konsekvenserna eventuell övergång till aktiekapital ochsom en
redovisning i kan medföra. Uppdraget lämnades bakgrundmoteuro av

diskussion tidigt under år 1998 i massmedia huruvida kronansen om
värde skulle komma försvagas företagen fick möjlighetatt attom avge
redovisning i och ha aktiekapitalet i denna valuta.euro

Utredaren har anlitat professorn Clas Wihlborg biträde med densom
makroekonomiska analysen. Wihlborgs huvudslutsats ökatär att ett
användande redovisningsvaluta och för denomineringav euro som av
aktiekapitalet för svenska företag i det betydelselöstär närmaste ur
makroekonomisk synpunkt. Det skall emellertid påpekas dennaatt
slutsats förutsätter bl.a. aktieägarna omedelbart fåratt information om
företagens valutahanteringsprinciper. Det emellertid inte säkert deär att
får denna information alls eller i fall inte i tid. I så fall kanvart netto-
effekten på valutaflödena bli avsevärd.

Med hänvisning till professor Clas Wilborgs analys utredarenanser
ökat användandeatt ett redovisningsvaluta och för de-av euron som

nominering aktiekapital för svenska företag inte kan någraav antas
betydande makroekonomiska effekter.mera
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iredovisningför ochSkäl emot euro

miljöninternationellaDen

tillåta deredan år 1999EU-länder har planer påsamtligaI attsettstort
Frånieuro.finansiella redovisningsinnationella företagen upprättaatt

deltar i EMUländersamtliga företag ikommeroch med år 2002 som
ochbokföring sinlöpandesinhänvisade till upprättaattatt vara

innebärvaluta.denna Deti övrigt i nästanfinansiella redovisning att
med kommerjämföraländer vi brukareuropeiskadealla företag i oss

förhållandeviktig förändring iredovisning i Detha sin äratt eneuro.
företagen,de svenskaår kommerdag. Om någragäller itill vad som

redo-ändrar sinutanför och inteEMUväljerSverige stannaattom
redo-i Västeuropavisningslagstiftning, attnästanatt ensamma omvara

europeiskadenden delenmedannationell valutavisa i liten stora aven
internationellt gång-mycket ochdenredovisar iföretagsamheten stora

svenskautredarensådan situationvalutan I attbara menareneuro.
intemationaliseringen påfortgåendetill denanpassningföretag ensom

redovisa imöjlighetredovisningsområdet bör att euro.ges

Redovisningskostnaderna

ieuro,för redovisninganförassakskäl brukar ärde två att,Ett somav
finansiellaparallellt denikronor ochhanteraföretagen tvingas euroom

uppstårkostnaderrapporteringen,och denredovisningen i externa som
utländskakonkurrenskraftföretagensförsvagar de svenska gentemot

betungande försärskiltkan bliRedovisningskostnademaföretag.
vilkaiinternationella koncernersvenska företag ingår i euronsom

kon-harföretagSvenskaanvänds koncemvaluta. someuronsomsom
föraffärer isinacemvaluta har intresse attgöraattett eurouppav

företag kanSådanaoch skulder.fordringarslippa valutasåkra sina antas
företag tecknas ieurosvenskaleveransavtal medbegärakomma att att

svenska under-valuta. Mångadennaoch fakturering sker iatt
ocksåfakturera ieuro itvingaskommer därigenomleverantörer attatt

använda ibehovoch får dåsvenska affärsfcârhållanden attrent euroav
Ytterligareövrigt.redovisningen ilöpande bokföringen ochden en

företagredovisningskostiiadersärskiltriskerar ärstora somsomgrupp
och använder sigföretaghandlar med i EMUhelthelt eller nästan av

redovisningskostnademaaffärsvaluta. Utredaren attmenarsomeuron
företagför framför allt svenskabeaktansvärt argument attär ett av nyss

redovisning ibör ha möjlighet ha sinutanförskapvidslagangivet attett

euro.
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Kapitalanskaffningen

andra de sakskäl brukarDet anföras företagen inteär attav som om
tillåts redovisa i kronor så blir det svårare för dem anskaffaänannat att
kapital utomlands och kapitalkostnadema ökar. anförtsSom ovan

företagen,kommer de svenska Sverige väljer utanföratt stannaom
och ändrar sin redovisningslagstiftning,EMU inte några år attom vara

i Västeuropa redovisa i liten nationell valutanästan attensamma om en
medan den delen den europeiska företagsamheten redovisar istora av
den mycket och internationellt gångbara valutan sådanIstora euro. en
situation utredaren de svenska företagen kommer vid-att attmenar
kännas konkurrensnackdel på den internationella kapitalmarknaden.en

talar för svenska företag anlitar denDet internationella kapital-att som
kapitalanskaffningmarknaden för vid utanförskap bör ha möjlighetett

ha redovisningsin iatt euro.

ämförbarhetenJ

Utredaren det viktigt företagens redovisningar jim-är äratt attanser
förbara. för svenska företagmöjlighet välja mellan kronor ochEn att

kommer försvåra jämförelser mellan företagsvenska med olikaatteuro
redovisningsvalutor. Utredaren emellertid dessa olägenheterattmenar
kompenseras ökade möjligheter till jämförelser med utländskaav
företag redovisningsin iavgersom euro.

ÅRLOmräkning enligt 2 6 §till kap. räcker inteeuro

Möjligheten svenskaräkna i kronor upprättad redovisning tillatt om en
ÅRL enligtenligt kap. 6 § utredarens mening inte tillräcklig,2 äreuro

företagetsmålet visa ställning och resultat enligtär att ett systernom
med redovisningsvaluta. Full jämförbarhet med företageuron som som
har redovisningsvaluta Omräkningsmöjlighetenuppnås inte.euron som
tillgodoser heller de behov löpande bokföring finnsinte ieuroav som
för svenska företag koncerner med koncernvaluta.i Det-euron som

kan svenska företag har alla eller allasägas nästansamma om som
affárshändelser Till den hör svenska företagi euro. senare gruppen som

underleverantörer till svenska företag med redovisnings-är euron som
valuta och använder valuta affársvaluta bl.a. förocksåsom samma som

slippa valutasäkra åtaganden. Möjligheten räknasina iatt att om en
ÅRLsvenska kronor upprättad redovisning till enligt kap.2 6 §euro

bör därför kompletteras med bestämmelser möjligt hadetgör attsom



SammanfattningSOU 1998:136 17

bokföringen till koncern-från den löpandehela redovisningen,
redovisningen, i euro.

Beskattningsregler

hindrar svenska företag såfinns dag inte någontingDet i som som
både ibokföring och redovisning i övrigtha löpandeönskar sinatt

främmande valuta.eller någon Enoch isvenska kronor annaneuro
redovisnings-emellertid dubbleringordning innebärsådan en av

dag harfinnas företag itorde någotkostnaderna och det inte som en
dubbel redovisning.sådan

svenskaiskall deklarationemautredningens direktivEnligt avges
de skatt-skattemyndighetema fordrartydligtkronor. Det attär att om
de haruppgifter förutsätterlämnardeklarationemaskyldiga i att ensom

detsvenska kronor så kommerbokföring ifullständigi det närmaste
löpan-skattskyldiga ha sinbland dessaintresseinte finnas något attatt

ioch redovisning i övrigtde bokföring euro.
redovisning iför företag ha sinpraktiskt möjligtdetFör attgöraatt

beskatt-omräkningsregler förförslag tillframlägger utredareneuro
följande.innebärstatistikändamålnings- och som

resultaträkningskall balans- ochföretagsbeskattningenVad gäller
ochbalansdagens kursenligtbalansräkningenräknas till kronor,om

differensgenomsnittskurs. Denenligt åretsresultaträkningen som upp-
ochgenomsnittskursräknas tillberoende på årets vinstkommer att om

resultat-balansdagskurs bör intebalansräkningen tillövriga iposter
balansräkningenomräknadedenföras enbart inoterasutan som en

blir lika stora.och skuldsidan Dettillgångs-korrigeringspost så att
för inkomstberäkningen iutgångspunktomräknade resultatet är

kronor.justeringama i Dennaskattemässigadeklarationen och de görs
kopplade områdetdetresultatmätningen inommodell innebär ävenatt

resultatet i Förbokföringen, dvs.fortsättningsvis följer mäts euro.
enligtresultat till kronorsedan dettadeklarationsändamål räknas om
skallicke kopplade områdetdetden genomsnittliga växelkursen. Inom

beloppen gälla.i kronor
omräkningmervärdesskatt skalluppgifterVid redovisning omav

för den månad redovisningengenomsnittliga växelkursenske med den
genomsnittligaskall denhelt årredovisningenAvser ettavser.

användas.för aktuella åretväxelkursen det
skall företagoch arbetsgivaravgifterpreliminär skattBeträffande

bokföring redovisasärskildredovisning ieuro ivälj ha sinatt ensom er
kronor.avdragen skatt i Företagengjorda löneutbetalningarsåväl som
löneredovisnings-använda sina ordinarieför ändamål kunnabör detta
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Vid löneutbetalningstillfallet bokförssystem. således gjorda löneut-
betalningar och skatteavdrag i i den ordinarie bokföringen. Aveuro
löneredovisningssystemet framgår relevanta belopp i kronor.

Vad slutligen gäller omräkningen för statistikändamål, så bör en
samordning ske med andra myndigheter RSV m.fl.. företagenAtt
skulle behöva hantera olika omrälmingsmodeller olikagentemot
myndigheter olämpligt.är

Eftersom det omöjligt förutsäga hur denär svenska kronanatt
kommer förhålla sig går det inte kvantifieraatt detgentemot atteuron
finansieringsbehov kan uppstå med de valda omräkningsreglema.som

företag tillåtsNär sköta redovisningsin i kan det leda tilleuro, en
ökning eller minskning skatteintäktema beroende på valutakurs-en av
utvecklingen och fördelningen intäkterna tiden. Visserligen kanöverav

kortsiktigt intäktsbortfall finansieras med framtida skatteintäkterett
kan uppstå på lite längre sikt. Man bör dock medveten attsom vara om
dessa skattebortfall måste finansieras iäven budget. Det går intestatens

vid varje budgettillfálle hänvisa till förväntade framtida skatte-att
intäkter finansiering de tillfälliga skattebortfallen.som av

naturligtvisDet möjligt kronan långsiktigt kommerär ändraatt att
värde de fall denI apprecieras kommer skatte-gentemot statenseuron.

frånintäkter de företag sköter redovisningsin ieuro minska. Iattsom
de fall svenska kronan deprecieras kommer intäkter ökastatens attsom
eftersom varje i redovisad vinst värd kronor.i viktigtDetär äreuro mer

effekterdessa växelkursförändringen på skatteintäkteratt statensav
inte används för ellermotiv finansiering expansivsom som av en
finanspolitik.

föreslåsFöretag ha sin redovisning isom euro

Utredaren har funnit det naturligt lägga fram förslag till be-att
stämmelser redovisning i endast gäller de associationerom euro som

föreslås tillämpa förenklade omräkningsregler förrätt skatte-attsom
och statistikändamål, nämligen aktiebolag och ekonomiska föreningar

flertalet finansiella företag.samt
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iredovisningförPrinciper euro

utgående balansenräkenskapsår omräkningochByte avav

redovisningsvalutabyteutredarenutgångspunkt för ärgiven attEn av
företagräkenskapsår. Närmed bytesamband ettendast ifår ske av
balans-till måstekronorsvenskafrånredovisningsvalutabyter euro

dentillräknasräkenskapsåret närgamladetförräkningen euroom
fastställs.räkenskapsåretdetförbalansräkningeningående nya

fritt ochmellanrelationerdär allabalansingåendedåblirResultatet en
mellan allaochkapitalfrämmandeochmellankapital,bundet eget

jämfört medoförändradebalansräkningendelaroch i ärandra poster
förslårUtredarenräkenskapsåret.gamlaför detbalansenutgåendeden

Europeiskadenkursenligt denskall skeomräkningenatt som
gamladetbankdagenpå den sistafastställerECBcentralbanken av

räkenskapsåret.

"anskaffningsvärdetRedovisning till

avseende detbalanseningåendedeniblirfrågaNästa posternaom
förbalansenutgåendedeniskallkapitaletbundna tas sammauppegna

tillräknasskalldeellerbeloppmedräkenskapsår omomsamma
bundnaframräknadedetUtredarenkurs.balansdagens att egnamenar

förbalansräkningenutgåendedenanvändas iskallkapitalet samma
därefter, medbalansräkningar upprättasallaoch iräkenskapsår som

fattasefter bytetbeslut över-till denaturligtvishänsyn omtagen som
Beträffandekapitalet.bundnatill detellerfrånbeloppförande egnaav

tillmed hänsynsärskilda problemföreligger attföreningarekonomiska
osäkertdetvillkormed vissaförenade görförlagsinsatserna är omsom

de ivissaellerkapitalbundetbehandlasfullt kan egetde omut som
de finansi-Också ikapital.främmandehanterasmåstehänseenden som

detihanteringenvad gällerproblem posterfinns vissaella företagen av
kapitalet.bundna egna

redovisningenledi allavalutaSamma av

skall såvalutautredarenförutgångspunkt är attgivenEn sammaannan
Utredaren lägger iredovisningen.ledallaanvändas imöjligtlångt av

ochbokföringslagenbestämmelser itillförslagframhärmedenlighet
svenskaske iskallÅRL bokföringenlöpandedeninnebär attsom

valutaskeskall iårsredovisningenochellerkronor att somsammaeuro
räkenskapsåret. Dessutomförbokföringenlöpandedenianvänts



20 Sammanfattning SOU 1998:136

ÅRLföreslås bestämmelse i koncemredovisningen skallatten om
i valuta moderbolagets årsredovisning.avges samma som

Beslutet byte redovisningsvalutaom av

Utredaren frånutgår det första bytet redovisningsvaluta skallatt av vara
fritt och inte beroende tillstånd myndigheter. För aktiebolag ochav av
ekonomiska föreningar föreslår utredaren beslut byte redo-att om av
visningsvaluta fattas bestämmelse redovisningenatt attgenom en om
skall ske i införs elleri bort från bolagsordningen eller stad-taseuro
garna.

Återgång till redovisning i kronor

Den ordning utredaren föreslår beträffande byte redovis-som av
ningsvaluta från kronor till framstår lämplig också detnäreuro som
gäller byte riktning.i Vad anförts bör tillämpas ocksåmotsatt som ovan
vid byte från till kronor.euro

Aktiebolag

Inledning

utredningsuppdragetI ingår utarbeta lagförslag det möjligtatt görsom
för svenska aktiebolag, bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag haatt

aktiekapitalsitt i i stället för kronor.i Utredningsarbetet skalleuro
därvid drivas med utgångspunkt i aktiekapital och redovisning skallatt

angivet i valuta. detta fårI ligga aktiekapitalet iattvara samma anses
bolagsordningen och aktiebolagsregistreti skall angivet ivara samma
valuta bolaget använder i sin bokföring.som

En given utgångspunkt för utredaren aktierna skallär attannan
emitteras i och valuta. Frågan vissa finansiella bolagen samma om
skall möjlighet ha sitt aktiekapital i valuta skallatt än ut-ges mer en
redas i sammanhang.annat

I 1997 års delbetänkande föreslog utredaren det nuvarandeatt
med nominella aktievärden skall med s.k. kvotaktier.systemet ersättas

fråganDen har överlämnats till Aktiebolagskommittén utreda vidareatt
och behandlas förevarandeinte i betänkande.
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aktiekapitaletOmräkning av

utredaren aktiekapitaletföreslårföregåendedetframgåttSom attav
det gamla räken-bankdagen påkurs den sistatillräknas ECB:som

används allasedan ierhållna beloppetdetskapsåret och att senare
bl.a. ochföranledsmed de justeringarbalansräkningar av ny-som

med utnyttjandenyteckningochkonverteringfondemission, av
optionsrätt.

aktiekapitaletRegistrering av

och låta aktie-härmöjligtför sigskulle ochiDet att stannavara
medstå kvar sinaaktiebolagsregistretochbolagsordningenkapitalet i

årsbokslut ochaktiekapitalet iskulle innebärasvenska värden. Det att
belopp ioch med andravalutaredovisades äniårsredovisning annanen

mellansådan motsättningaktiebolagsregister. Enochbolagsordning
leda tillägnademellertidbolagsordning skulleochredovisning attvara
leda tillaktiekapital ochbolagetsstorleken påbeträffandemissförstånd

till skydd föraktiebolagslagenbestämmelserna itillämpasvårigheter att
enligtbörsbolagen,kapitalet.bundna Dedet omsattamest somegna

möjlighet redovisa ieuro,önskarenkät deSCB:s attär mest ensom
denaktier påsinakunna emitteradessutom angelägnatorde attomvara

denominerade iaktiernakapitalmarlcnaden medinternationella euro.
direktivregeringensbakgrund utredarendenna attDet är mot omser
valuta.skall angivet iaktiekapital redovisningoch sammavara

aktiekapitalet skall iutredarenanförda föreslårPå detgrund attav
valutaiaktiebolagsregistretbolagsordningen och i somsammaanges

bokföring. aktiemassjälvklartDetbolaget använder i sin är närmast att
avskaffas, skallför börutredaren i och signomiella vilketbelopp, anser

aktiekapitalet.valutai somsammaanges

Ekonomiska föreningar

fråga byteföreslås gälla iden ordningUtredaren att avomsommenar
för de ekonomiskalämpligaktiebolagredovisningsvaluta i är även

ekonomiskutredarenenlighet härmed föreslårföreningarna. I att om en
stadgarna. Attdetta skall ibokföring iförening skall ha sin angeseuro,

tillskall räknasgamla räkenskapsåretbalansräkningen för det om euro
sedanresultatetför balansdagen ochkurs fastställtenligt den ECB att

uppgift lämnasupprättade balansräkningaranvändas iskall när senare
bestämmelserna iföljer de föreslagnagamla räkenskapsåretdet avom

årsredovisningslagstiftningen.bokföringslagen och
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Finansiella företag

Som anförts det föregåendei har utredaren funnit det naturligt läggaatt
fram förslag till bestämmelser redovisning ieuro endast gällerom som
de associationer föreslås tillämpa förenklade omräk-rätt attsom
ningsregler för skatte- och statistikändamål. hörHit förstai hand aktie-
bolag och ekonomiska föreningar, vilka några finansiella företag.ärav

ocksåMen sparbanker, medlemsbanker, försäkringsaktiebolag och
ömsesidiga försäkringsbolag hör till den krets företag omfattasav som

föreslagnade beskattningsreglema. Till utgången år 1998 utgörav av
dessutom bankaktiebolag särskild associationer inteen grupp av som
följer aktiebolagslagen bankaktiebolagslagen 1987:618,utan men

beskattas aktiebolag. sammanhangetI skall attkredit-nämnassom som
marknadsföreningar räknas van1iga ekonomiska föreningar. Isom
enlighet härmed föreslår utredaren det bokforingslagen skallatt av
framgå inte bara aktiebolag och ekonomiska föreningaratt ocksåutan
sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsféreningar, försäkrings-
aktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag får beloppen i denange
löpande bokföringen och redovisningen i övrigt i euro.

Redovisning det bundna kapitalet enligt ECB:s kurs vidav egna
valutabytet eller balansdagens kurs

Även det således möjligt beträffande sparbanker, medlems-är attom
banker, försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag i många
avseenden tillämpa bestämmelser föreslås beträffandesamma som
aktiebolag eller ekonomiska föreningar finns det vissa skillnader som
kräver särskilda överväganden. harDet med detgöraatt att egna
kapitalet dessai associationer indelat i andra aktiebolagiär änposter
och ekonomiska föreningar i allmänhet.

frågaDen måste besvaras i bundna kapita-är posternasom om egna
let efter valutabytet skall balansräkningeni demed belopptas upp som
erhållits vid omräkningen enligt kursECB:s eller de skall räknasom

till balansdagens kurs. Det därvid möjligt skilja gmndfondär attom ut
och garantifond i sparbanker, medlemsinsatser och förlagsinsatser i
medlemsbanker, aktiekapitalet i försäkringsaktiebolag garanti-ett samt
kapitalet i ömsesidigt försäkringsbolag. betänkandetett I huranges
dessa skall redovisas.poster
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Ikraftträdande

fornödvändig förutsättningskattebestämmelserDe är attsom en
tidigastkan tillämpasskall praktiskt intresseredovisning i vara aveuro

ellerden januariräkenskapsår inleds 1 2000beträffande senare.som
redovisningslagstiftningen skall träda idärförföreslårUtredaren att

räkenskapsår inledsoch tillämpas pådecember 1999kraft den 1 som
ellerden januari 20001 senare.

till redovisning ieuroönskar övergåbolagönskvärtDet är att som
räkenskapsåret ochföre detdetta god tidbeslut ifattar nyaom

möjligt föremellertid inte PRVomedelbart.beslutet Detregistrerar är
kraft,lagstiftningen ibeslut densådant innan trättregistrera ettatt nya

emellertid detUtredarendecember 1999.dendvs. tidigast 1 attmenar
januari- denräkenskapsår den 1aktiebolag medmöjligt förbör vara
byte redo-dels fatta beslut1999under vårendecember31 att om av
räkenskapsårmed följandefrån ochmed verkanvisningsvaluta närmast

dels bemyndigamedger det,lagstiftningunder förutsättning att ny
kan registre-beslutetför registrering såbeslutetinstyrelsen snartatt ge

lagstiftning.enligt sammaras
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Författningsförslag

tillFörslag
1251976:bokföringslageniändringLag om

1976:125bokföringslagenfrågaiföreskrivsHärmed om
lydelse,följandeskall ha23 §dels att

lydelse.följandeparagraf, 3införasskalldetdels a avatt en ny

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§3 a
löpande bok-denBeloppen i

skallårsbokslutetochföringen i
Aktie-svenska kronor.ianges

föreningar,ekonomiskabolag,
medlemsbanker,sparbanker,

för-kreditmarknadsföreningar,
ochsäkringsaktiebolag ömse-

får dockförsäkringsbolagsidiga
beloppen iställeti euro.ange
redovisningsvalutaByte av

ingångenvidendastfår ske av
Vid byteträkenskapsår.nyttett

detförbalansräkningenskall
räknasräkenskapsåretgamla

svenska kronorellertill euroom
fast-växelkursdenenligt som

Europeiskadenställts av
bank-centralbanken den sista

räkenskapsåret.underdagen
omräknadepå dettaDen sätt

skall in-balansräkningen utgöra
räken-för detbalansgående nya
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skapsåret och användas i senare
balansräkningar uppgiftnär av-
seende det gamla räkenskaps-
året lämnas.

denHar bokföringsskyldige
bytt redovisningsvaluta får han

byte endastgöra ett nytt om
skattemyndigheten tillåter det.

23
Skattemyndighetens beslut i Skattemyndighetens beslut i

ärenden enligt 12 § fjärde styck- ärenden enligt fjärde12 § styck-
får överklagas hos Riks- ochet 3a § tredje stycket fåret

skatteverket besvär. överklagas hos Riksskatteverketgenom
Riksskatteverkets beslut i sådana besvär. Riksskatteverketsgenom
ärenden får inte överklagas. beslut i sådana ärenden får inte

överklagas.
Myndigheters beslut enligt denna lag får i övriga fall överklagas hos

regeringen besvär.genom

Denna lag träder krafti den december1 1999 och tillämpas på
räkenskapsår inleds den 1 januari 2000 ellersom senare.

Senaste lydelse 1990:1439.



ötfattningsförslagSOU 1998:136 F 29

Förslag till
ändring i årsredovisningslagen 1995: 1554Lag om

Härmed föreskrivs kap. 6 kap. 13 kap. och kap.2 4 5 2 § 7att
årsredovisningslagen 1995:1554 skall ha följande lydelse.6 §

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

2 kap.
6 §

årsredovisningen Beloppen i årsredovisningenBeloppen i
kronor. skall isamma valutaskall svenska Be-i ianges somanges

bolçföringen underden löpandeloppen får dessutom ianges
fårräkenskapsåret. Beloppenenligt omräknings-valutaannan

dessutom i valutaför räken-kursen på dagen annananges
omräkningskursenenligt påbalansdagen.skapsårets utgång

för räkenskapsåretsdagenfall skall upplysningsåI ut-om om-
balansdagen. så fallgång Iräkningskursen lämnas i not.en

omräk-skall upplysning om
ningskursen lämnas i not.en

byte redovisnings-Vid av
balansräkningen förvaluta skall
räkenskapsåret räk-det gamla

svenskatill ellerom euronas
växelkursenligt denkronor som

Europeiskafastställts denav
bank-centralbanken den sista

räkenskapsåret.underdagen
omräknadepå dettaDen sätt

skallbalansräkningen in-utgöra
räken-gående balans för det nya

användasskapsåret och i senare
uppgiftbalansräkningar när av-

gamla räkenskaps-seende det
året lämnas.

4 kap.
13 §

skulderoch Fordringar och iFordringar skulder i ut-
redovisnings-får omräknas valutaländsk valuta änen- annan

valutan får omräknas enligtligt växelkursen på balansdagen,
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växelkursen balansdagen,detta står i överensstämmelse påom om
med och detta överensstämmelse2 kap. 2 3 §§. står i

med kap. och2 2 3 §§.

5 kap.
2 §

eller skulderPrincipema för värdering tillgångar, avsättningarav
skall anges.

årsredovisningeni årsredovisningen iFör Förposter poster
tillgångar, tillgångar,avsätt- avsätt-som avser som avser

utländsk eller skulder ieller skulder i ningarningar annan
redovisningsvalutanvaluta skall enligt vilka valuta änanges

beloppen har räknats skall enligt vilka principerprinciper anges
tilltill svenska kronor. beloppen har räknats omom

redovisningsvalutan.

7 kap.
6 §

skallkoncemredovisningen koncemredovisningenFör I
valutatillämpas följande bestämmelser beloppen ianges samma

moderbolagets årsredovis-kap.:i 2 isom
koncemredovisningenFörning.

bestämmelsertillämpas följande
kap.:i 2

andra grundläggande redovisningsprinciper,4 § om
språk och form,5 § om

och6 valuta,§ om
underteclmandé.7 § om

träder kraft den december och tillämpas påDenna lag i 1 1999
räkenskapsår inleds den eller1 januari 2000som senare.
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Förslag till
1995:1559ändring i lagen årsredovisning iLag om om

och värdepappersbolagkreditinstitut

föreskrivs fråga lagenHärmed i 1995:1559 årsredovisningom om
kreditinstitut och värdepappersbolag, kap. kap. ochi 4 8 5 4 § 7att

följande lydelse.kap. skall ha4 §

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.
3§

skulder Tillgångar och skulderTillgångar och i iut-
skall omräknas valuta redovisnings-ländsk valuta änannan

efter balans- valutan skall omräknas efterväxelkursen på
de växelkursen på balansdagen,dagen, inte sär-om genom om

skilda åtgärder skyddas eller de särskilda åtgärderintemot genom
skydd valutakurs- skyddas eller skyddutgörutgör mot mot

valutakursförändringar.förändringar. mot
Materiella och immateriella anläggningstillgångar sådanasamt

finansiella anläggningstillgångar andelar får hinderutgörs utansom av
första stycket omräknas efter anskaffningskursen vid förvärvet.av

5 kap.
§4

vad följer skall följande uppgifter lämnasUtöver 1 § omsom av
skulder och kapital:eget

varje efterställd skuld uppgår till tioFör än procent avsom mer
efterställda uppgift lånebelopp,samtliga skulder, skall lämnas om

omständigheter kan medföra för-lånevaluta, förfallodag,räntesats, som
tida återbetalning, förutsättningarefterställningsvillkoren ochsamt
villkor för betalning för konvertering. Vidarepå förfallodagen eller
skall sammanfattande vilka regler gällerupplysningar lämnas om som
för efterställdaövriga skulder.

Övrigabelopp specificerasStörre i skulder post 4 skallposten
storlek ochtill sin art.
bankaktiebolag och andra aktiebolag omfattas denna lagI som av

kapital delasskall i bundet kapital och fritt kapitaleget eget egetupp
eller ansamlad förlust. Under bundet kapital skall Aktie-eget tas upp

lydelse 1997:454.Senaste
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Överkursfond,kapital, Uppskrivningsfond, Reservfond och Fond för
orealiserade vinster. Under fritt kapital skall fria fonder,eget tas upp

för balanseradsig, eller förlustvinst vinst eller förlust församtvar
räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas
därvid avdragsposter.upp som

sparbank4. I skall kapital delas fonderi och vinst ellereget upp
förlust för räkenskapsåret. Med fonder Grundfond, Uppskriv-avses
ningsfond, Reservfond, Fond för orealiserade vinster Garantifond.samt
Benämningen fond får inte användas för belopp i balans-annat
räkningen. Förlust för räkenskapsåret avdragspost.tas upp som

medlemsbankI och i kreditrnarknadsförening skall kapitaleget
delas i bundet kapital frittoch kapital eller ansamladeget egetupp
förlust. Under bundet kapital skall Insatskapital, Uppskriv-eget tas upp
ningsfond, Reservfond och förFond orealiserade vinster. Medlemsin-

och forlagsinsatser skall redovisas för sig. Under frittsatser egetvar
kapital skall fria fonder, for sig, balanserad vinst eller för-tas upp var
lust eller förlust förvinst räkenskapsåret. Balanserad förlust ochsamt
förlust för räkenskapsåret därvid avdragsposter.tas upp som

Om medlemsbank elleren
kreditmarknadsförening haren
bokföring skall kro-sin i ieuro,

betalda förlagsinsatsernor
redovisas enligt omräknings-
kursen på balansdagen. Skillna-
den mellan det redovisade be-
loppet och motsvarande belopp

banken eller föreningennär
bytte redovisningsvaluta skall

tilläggs- ellertas upp som en av-
dragspost under fritt kapitaleget
eller ansamlad förlust.

Om Sparbank har bok-sinen
föring skall kronori ieuro,
betalda bidrag till garantifonden
redovisas enligt omräkningskur-

på balansdagen. Skillnadensen
mellan det redovisade beloppet
och motsvarande belopp när
Sparbanken bytte redovisnings-
valuta -skall tas upp som en
tilläggs- eller avdragspost under
fonder.
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7 kap.
4 §

koncernredovisningen skallkoncemredovisningen IFör
valutabeloppentillämpliga delar igäller i sammaanges

moderbolagets redovis-isom
koncemredovisningenFörning.

delartillämpligagäller i

kap. 2årsredovisningen i 2bestämmelsernade allmänna om
årsredovisnings-till kap. 1-32för hänvisningamamed undantag

1554,lagen 1995:
resultaträkning i kap.,och 3balansräkningbestämmelserna om

kapitalandelsfonden skalltillvadtilläggetmed det tasavsattsatt som
koncern-fonder post 12 iAndrakapital underbundetupp som

balansräkningen,
kap.,värderingsregler i 4bestämmelserna om

med undantagkap.,tilläggsupplysningar i 5bestämmelserna4. om
årsredovis-och 24till kap. 95och hänvisningamaför 2 § 1

ningslagen, samt
finansierings-Förvaltningsberättelse ochbestämmelserna om

till kap. 2 § års-hänvisningen 6undantag förmedkap.analys i 6 l
redovisningslagen.

påoch tillämpasdecember 1999kraft denträder i 1lagDenna
ellerjanuari 2000inleds den 1räkenskapsår senare.som

1998:136SOU2



Föifattningsförslag34 SOU 1998:136

Förslag till
ändring i lagen 1995:1560 årsredovisningLag iom om

försäkringsforetag

Härmed föreskrivs frågai lagen 1995:1560 årsredovisningom om
försäkringsforetag, kap. skall ha följandei 7 4 § lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.
4 §

koncemredovisningen koncemredovisningen skallFör I
gäller tillämpliga delar beloppeni valutaianges samma

moderbolagets redovis-isom
koncemredovisningenFörning.

gäller tillämpliga delari
de allmänna bestämmelserna årsredovisningen i kap.2 2om

för hänvisningamamed undantag till 2 kap. 1-3 årsredovisnings-
lagen 1995: 1554,

bestämmelserna balansräkning och resultaträkning kap.,i 3om
med tillägget vad till kapitalandelsfonden skalldet att avsatts tassom

kapital under Andrakoncernbalansräkningen bundeti egetsomupp
Återbäringsmedelskadeförsäkringsföretag underfonder AA.IV i och

DD livförsäkringsföretag,i
bestämmelserna värderingsregler i 4 kap.,om

tilläggsupplysningar med undantagbestämmelserna i kap.,5om
för och hänvisningama till kap. och årsredovis-2 § l 5 9 24
ningslagen, samt

bestämmelserna upplysningama förvaltningsberättelsen i 6iom
årsredo-kap. och med undantag för hänvisningen till kap. §l 2 §§, 6 2

visningslagen.

lag träder kraft tillämpasDenna i den l december 1999 och på
räkenskapsår inleds den eller1 januari 2000som senare.
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tillFörslag
1975:1385aktiebolagslagenändring iLag om

aktie-kap. och kap. 35 §kap. 3 2 4 § 9Härmed föreskrivs latt
följande lydelse.1975:1385 skall habolagslagen

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

1 kap.
3

till 000 kraktiekapital uppgår minst 100skall haAktiebolag ett som
aktiebolag.kr publikatill 500 000 iaktiebolag och minsti privata

likaskall dessa lyda påfördelat flera aktier,aktiekapitalet påOm är
belopp.

och aktiemasAktiekapitalet
skallnominella belopp ianges

ellerkronorsvenska euro.

2 kap.
4

skallBolagsordningen ange
firma,bolagets

skall ha sittbolagets styrelsedärden i Sverige säte,ort
till sinverksamhet, angivetför bolagetsföremålet art,

bolags-ändringskall kunnaeller, dettaaktiekapitalet4. utan avom
minimikapitalet ochbelopp,eller högretill lägreordningen bestämmas

fjärde-mindrefårminimikapitalctvarvid änmaximikapitalet, envara
maximikapitalet,del av

nominella belopp,aktiemas
styrelseledamöter ochhögsta antaleteller lägsta ochantalet

skall finnas, tidensådanastyrelsesuppleanter, samtrevisorer samt om
uppdrag,styrelseledamotsför

bolagsstämma,sammankallandeförsättet av
ordinarieförekomma påskallvilka ärenden stämma,som

omfatta.skallräkenskapsårvilken tid bolagets
innehåller ordetfinnaaktiebolag, intepublikafrågaI varsom

efter firman.publbeteckningenbolagsordningenpublikt, skall i anges

lydelse 1994:802.Senaste
2 lydelse 1998:760.Senaste
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Bestämmelserna i första stycket 6 gäller inte arbetstagarrepresen-
har enligt lagen 1987:1245 styrelserepresen-tanter utsettssom om

förtation de privatanställda.
Om bolaget skall ha bok-sin

föring skall dettai ieuro anges
bolagsordningen. så fall1 skall
aktiekapitalet och aktiernas
nominella belopp dennaianges
valuta.

9 kap.

Anmälan och verkställighet beslut ändring bolagsordningenav om av

§35
beslut bolagsordningenEtt ändring skall föranmälasgenastom av

får, fallregistrering och i i kap.18 6 inte verkställasutom som avses
förrän har skett.registrering

Beslut införande ellerom
ändring sådan bestäm-av en
melse bolagsordningeni som

kap. fjärde stycket2 §i 4avses
får verkan vid ingången detav
räkenskapsår följer närmastsom
efter beslutet.

Registreringsmyndigheten
skall räkna det registreradeom
aktiekapitalet till den valu-nya

enligt den växelkurstan som
fastställts den Europeiskaav
centralbanken den bank-sista
dagen under det gamla räken-
skapsåret.

lag träder i kraft den decemberDenna 1 1999 och tillämpas på
räkenskapsår inleds den 1 januari 2000 ellersom senare.

Bestämmelserna i 3 kap. 4 § tredje stycket andra meningen om
påskrift på aktiebrev nominella beloppet ändrats tillämpas intenär när
ändringen skett samband med byte bokföringsvaluta.i av

lydelseSenaste 1998:760.
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Förslag till
i lagen 1987:667 ekonomiskaändringLag om om

föreningar

Härmed föreskrivs kap. kap. kap. och2 2 7 14 § 9 7att samt
ekonomiska föreningar följande§§ lagen 1987:667 skall ha15 om

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
§2

Föreningens stadgar skall ange
föreningens firma,

där föreningens styrelse skall ha sittden i Sverige säte,ort
föreningens verksamhet och verksamhetensändamålet med art,

med vilken medlem skall delta i föreningen, hurden insats varje
medlem får deltaskall fullgöras i vad mån iinsatserna samt en

vad han skyldig delta med,föreningen med insats utöver är att
fall regelbundna eller särskilt beslutför det på uttaxeringatt om

föreningen avgifternas beloppberoende avgifter till skall förekomma,
till vilka de fåreller de högsta belopp bestämmas,

eller och högsta antalet styrelseledamöter och revi-antalet lägsta
eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt,samt omsorer

lag, hurdem skall på i dennanågon sätt änutses annat som angesav
det fall skall ske,i så

skall finnas, derasför det fall fullmäktige enligt kap. 12 §7att
befogenhet, skall och tiden för deras uppdrag,hur de utses

sammankallasvilken tid och hur föreningsstämma skallinom
till medlemmarnas ellerhur andra meddelanden skall bringassamt

fullmäktiges kännedom,
vilka ärenden skall förekomma på ordinarie stämma,som

omfatta,10. vilken tid föreningens räkenskapsår skall
för fördelning föreningens hurll. grunderna vinst samtav man

skall förfara med föreningens behållna tillgångar föreningennär upp-
löses, samt

för fall förlagsinsatser eller12. det i kap. insats-5att som avses
emission kap. skall förekomma, vad skalli 10 2 §som avses soma
gälla för dessa.

lydelseSenaste 1997:914.
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Om föreningen skall ha sin
bokföring skall dettai euro,

stadgarna. så fall skallIianges
medlemsinsatserna ianges
denna valuta.

förstaBestämmelserna stycketi 6 gäller arbetstagarrepresen-inte
har enligt lagen 1987:1245 styrelserepresenta-tanter utsettssom om

för privatanställda.tion de

7 kap.
14 §

Beslut ändra stadgarna fattas föreningsstämman. Beslutetatt ärav
giltigt, samtliga föreningenröstberättigade i har förenat sig det.om om
Beslutet giltigt, det har fattats på tvâ på varandra följandeär även om

denoch på biträtts minst två tredjedelarstämmor stämmansenare av av
eller dende röstande majoritet krävs enligt 15större som

stadgarna tagitsHar i in ytterligare villkor för ändring stadgarna,av
gäller villkoret.det

enligt föreskriftOm i stadgarna bestämmelse fårviss inte änd-en en
regeringens tillstånd, får inte heller sådan föreskrift ändrasutanras en

regeringens tillstånd, föreskriften stadgarnahar tagits i påinutan om
grund lag eller författning eller efter medgivande.regeringensav annan

beslutEtt ändring stadgarna skall föranmälas registre-genastom av
Beslutet fårring. inte verkställas förrän registreringen har skett.

Beslut innebär nedsättning medlemsinsatsemas belopp ellersom av
lindring medlemmarnas insatsskyldighet enligt stadgarna fårannan av

inte verkställas förrän har förflutit efterår registreringen.ett
Beslut drande ellerinom

ändring sådan bestäm-av en
melse stadgarna 2i isom avses
kap. andra stycket får verkan2 §
vid ingången det räken-av
skapsår följer efternärmastsom
beslutet.

9 kap.
§7

balansräkningenI skall aktier i dotterbolag särskildtas upp som en
bland tillgångarna.post

’ lydelse 1997:914.Senaste
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bundet kapital ochkapital skall delas iföreningsEn egeteget upp
bundet kapital skallkapital eller ansamlad förlust. Underfritt egeteget

tillgodofördainbetalda eller insatsemission insatser,tas genomupp
uppslcrivningsfond. Medlemsinsatser och förlags-reservfond samt

för Under fritt kapital ellerskall redovisas sig.insatser eget ansam-var
balanserad ellerfria fonder, för vinstlad förlust skall sig,tas upp var

för räkenskapsåret. Balanseradförlust eller förlustnettovinstsamt
avdragsposter.för räkenskapsåret därvidförlust och förlust tas upp som

får tillgång. RedovisningenFordran på insats inte tas avupp som
helafår så balansräkningen insats-fullgjorda iinsatser göras att anges

har fullgjorts, vareftermycket därav intekapitalet hursamt som
särskild underutförsskillnaden de betalda insatserna postensom--

kapital.eget
föreningen harOm sin

skall kronorbokföring i ieuro,
bestämda förlagsinsatser redo-

enligt omräkningskursenvisas
på balansdagen. Skillnaden
mellan det redovisade beloppet
och motsvarande belopp när

redovisnings-föreningen bytte
skallvaluta tas upp som en

undereller avdragsposttilläggs-
kapital eller ansamladfritt eget

förlust.
balansräkningen ingårskuldpost enligtfordrings- ellerdet iOm en

moderförening,dotterföretag ellerskuld tillfordran hos eller ett enen
linjen.särskilt. får ske inom DetsammaDettaskall beloppet anges

ellerjämförliga säkerheteroch medgäller ifråga pantpant ansvars-om
moderförening.dotterföretag ellerförmån förförbindelser till ett en

15
bok-eller §enligt ll llekonomisk förening llEn gc, esom

be-årsbokslut med tillämpningföringslagen 1976:125 upprättar av
årsredo-skallårsredovisningslagen 1995:1554stämmelser i upprätta

delårs-koncemredovisning ochförekommande fall,visning isamt,
och första och tredjekap. 7 §tillämpning 2 1 6medrapporter av -

andra stycket 2första stycket ochkap. 8 §styckena, kap., 4 1 6 §§,3 -
kap. -12 §§,andra stycket och 17 §§, 5 loch 14 § 159 13 §§, --

ochoch kap. 3kap., kap. 9stycket och 24 §§, 6 714§ andra 15 -

lydelse 1998:768.Senaste
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årsredovis-fall gäller kap. §så 10 1årsredovisningslagen. I även4
ningslagen.

följande.årsredovisningslagen gällerVid tillämpningen av
ekonomiska för-bolag gälleraktiebolag ochVad sägssom om

eningar.
gäller moderförening.moderbolagVad sägssom om

aktie-kap. och 13i 10 12bolagVad sägs avsessomomsom
i 8föreningargäller ekonomiska1975:1385bolagslagen som avses

denna lag.tredje styckenaförsta ochkap. §5
och års-kap. 6vad i 1 5intresseföretagMed angesavses som

redovisningslagen.
juridiskaandelaroch andra iaktierandelarMed personer.avses

uppskrivnings-tillendast för avsättningfårUppskrivning göras
fond.

till andraårsredovisningslagenfinns kap.i 7hänvisningarDe som
andra§på kap. 7skall tillämpas 2lagen intebestämmelser deni

ochförstastycket kap. 14 §första 5ochkap. 14 §stycket, 4 7 § samt
styckena.tredje

föreningEn upprättarföreningEn upprättar somsom
koncemredovis-årsredovisning,koncemredovis-årsredovisning,

enlig-delårsrapport iellerningi enlig-delårsrapportellerning
andraförsta ellermedhetandraförsta ellermedhet

be-tillämpastycket skall intebe-tillämpaskall intestycket
och4 5 §§,stämmelserna ioch §§,4 5stämmelserna i

andraochförsta stycket6 §andrastycket ochförsta6 §
§första meningen, 7stycket7§första meningen,stycket

styckena, 8och femteförstastyckena, 8och fjärdeförsta
stycketstycket, andraförsta9§andra stycketförsta stycket,9§

och fjärdetredjeochfjärde 2ochtredjeoch2
första1211 §styckenaförsta12 §styckena 11 samtsamt
förstaandra stycketstycket ochstycket förstaandrastycket och

§§.och 1413meningenoch 14 §§.13 samtmeningen samt
gäller inteföreningsådangäller inte Försådan föreningFör enen

förstai lO §heller vadförsta sägsvad i 10 §heller sägs somsom
koncemredovis-stycketkoncemredovis-stycket omom

delar.ningensdelar.ningens

tillämpas påochdecember 1999kraft denträder i 1lagDenna
ellerjanuari 2000inleds denräkenskapsår 1 senare.som
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Förslag till

1999:000 omräkningsförfarandeLag vidom

beskattningen för företag har sin bokföring isom euro

Härigenom föreskrivs följ

§ lag innehåller bestämmelser för1 Denna företag har sin redovi-som
ning i eller byter redovisningsvaluta.euro som

skall bifoga årsredovisning2 § Företaget sin till självdeklarationen.

Uppgifter enligt kap. första3 § 2 19 § stycket lagen 1990:325 om
självdeklarationer och kontrolluppgifter skall belopp haravse som
räknats företagtill kronor enligt 4 kap.De i 2 20 §nämnsom som
första stycket denna lag skall bifoga balans- och resultaträkning om-

enligträknade till kronor 4 omräknade resultatet skallDet ut-vara
gångspunkt för sådan justering kap. andra stycketi 2 19 § 3som avses

lag.samma

rälcnas4 § Resultaträkningen skall enligt beskattningsåretsom genom-
snittliga växelkurs.

Balansräkningen skall räknas enligt balansdagens kurs. Dettaom
Åretsgäller dock inte resultat skall räknas enligt denposten som om

genomsnittliga växelkursen.
omräkning enligt första och andra styckena leder tillOm att

fråntillgångarna avviker kapital, avsätt-egetsumman av summan av
skulder skall mellanskillnaden föras korrige-ningar och upp som en

ringspost.

§ Om värderingen lager, pågående arbeten, fordrings- eller5 av
skuldposter eller avsättningar ändras förhållande till deni avgivna

skallsjälvdeklarationen, det belopp påverkar den skattepliktigasom
intäkten med hänsyn till skillnaden mellan balansdagens kursjusteras
och beskattningsårets genomsnittliga växelkurs.

företag byter redovisningsvaluta6 § skall värdeNär ett som av
ingående lager, pågående arbeten fordrings- och skuldposter ochsamt

värdet föregående beskattningsårsavsättningar närmasttas avupp
utgående lager, pågående arbeten fordrings- och skuldposter ochsamt

omräknade enligt balansdagens kurs.avsättningar
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tillämpar räkenskapsenlig avskrivningföretaget på inventarierOm
sådana tillgångar enligt punkt tilleller 16 anvisningarna 23 §som av

kommunalskattelagen 1928:370 skrivs enligt regler skallav samma
deanskaffningsvärdet på inventarier anskaffats under de tresom

beskattningsåren och fortfarande finns verk-kvar isenaste som
balansdagens kurs.samheten räknas enligtom

Vid redovisning uppgifter mervärdesskatt enligt§7 av om
skattebetalningslagen 1997:483 skall omräkning ske med den
genomsnittliga växelkursen for den månad redovisningen Avseravser.
redovisningen helt år skall den genomsnittliga växelkursen för detett
aktuella användas.året

fastställaRiksskatteverket skall de kurser behövs för8§ attsom
skall kunna enligt denna lag.omräkning göras

lag träder i kraft den januari och tillämpas, såvitt1 2000Denna
självdeklaration, första gången vid 2001 års taxering.avser
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Förslag till

ändring i kommunalskattelagenLag 1928:370om

föreskrivsHärigenom punkt 1 anvisningarna till 20 § ochatt av
punkt 4 anvisningarna till 24§ kommunalskattelagen 1928:370av
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

till 20 §
1. Till skattskyldigs levnadskostnader, för vilka avdrag enligt denna

paragraf räknasmedges, bland förpremier personliga för-annat egna
säkringar och avgifter till kassor, föreningar och andra samman-
slutningar, vilka den skattskyldige fåri medlem. Avdrag dockär göras
för och avgifter omfattningsådana premier i den i 33 46 §angessom

och2 punkterna 21 23 anvisningarna till och punkt23 § 6mom., av av
anvisningarna till 33 Avdrag får för inbetalning påäven göras

den omfattningpensionssparkonto i och punkti 46 § 2som anges mom.
till21 anvisningarna 23av

Bestämmelserna första stycketi gäller inte avgifter till arbets-
givarorganisationer. Beträffande sådana avgifter gäller avdrag med-att

till den del avgifterna medel för konfliktändamål. Bedöm-ges avser
avgifterna fårningen vad grundas uppgifterpå i organisa-avserav

budget särskilda skäl talar bedömningentionens inte det. Vidmotom
förstaskall dock avgifterna alltid i hand avräknas kostnaderna förmot

den organisationsverksamheten.övriga
Utgifter för representation Utgifter för representation

och liknande ändamål hän- och liknande ändamål hän-är äratt att
föra till omkostnader i förvärvs- föra till omkostnader förvärvs-i
källa endast de har omedel- källa endast de har omedel-om om
bart samband med verksam- bart samband med verksam-
heten, då fråga frågasåsom heten, såsom dåute- ute-
slutande inleda eller slutande inleda ellerär äratt attom om
bibehålla affársförbindelser och bibehålla affärsförbindelser och
liknande eller då utgifterna liknande eller då utgifternaavser avser
jubileum för företaget, invigning jubileum för företaget, invigning

betydande anläggning betydande anläggningav mera av mera
för verksamheten, stapelavlöp- för verksamheten, stapelavlöp-

jämförliganing eller händelser eller jämförliga händelserning
eller utgifterna hänföradå eller då utgifterna hänföraär att är att

Senaste lydelse 1996: 1399
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till personalvård. Avdragpersonalvård. Avdragtill
enskilda falletfallet medges i det intedet enskilda intemedges i

kankan med beloppbeloppmed större änänstörre somsom
skäligt. Avdrag för mål-för mål-skäligt. Avdrag ansesanses

lunch,lunch, tidsutgiftertidsutgifter som avseravsersom
medgesmedges middag eller supé inteeller supé intemiddag

kronormed belopp 90belopp 90 kronormed större änänstörre
företag harFörper person. somper person.

bokföringlöpandesin i euro
beloppskall stället ii ett euro

kronor90motsvarar an-som
skall be-vändas. beloppDetta

räknas utifrån den genom-
undersnittliga växelkursen

åretperioden december andra
tillföre beskattningsåret novem-

beskattningsåretföreber året
har tillmervärdesskatt ellerskattskyldig tillden rättFör ärsom
föregåendeimervärdesskatt avdragsramenåterbetalning avserav

ökas avdragsramenmervärdesskatt. övrigaexklusive Förstycke pris
mervärdesskatten.med

till 24 §
skulder,Fordringar,4. skulder och 4.Fordringar, avsät-

och kontanter iutländsk valutakontanter i lningar annan
redovisningsvalutanvalutakursen vid beskatt-värderas till än

beskatt-vidvärderas till kursenFöreliggerutgång.ningsårets
tenninskontrakt Föreliggerutgång.lik- ningsåretseller annan

lik-ellerterminskontraktvalutasäkringsåtgärd fårnande annan
valutasäkringsåtgärd fårvärde nandetill detposten tas somupp

till det värdevalutasäkringenmotiveras posten tas somuppomav
valutasäkringenanvänds i bok- motiverasvärde omavsamma

används bok-värde isådan värderingföringen och sammaen
värderingföringen och sådanöverensstämmelse medstår i en

överensstämmelse medstårredovisningssed. igod
god redovisningssed.

förstajanuari 2000 och tillämpaslag träder i kraft den 1Denna
vid års taxering.gången 2001

enligt förslag i 1998/99:28.Lydelse prop.
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Förslag till
ändring lagen 1947:576 statligLag omom

inkomstskatt

föreskrivs lagenHärigenom 2 § 3 1947:576 statligatt mom. om
inkomstskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Ägermom svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening,3 svensk

Sparbank eller svenskt ömsesidigt skadeförsäkringsföretag moder-
företag tiondelar aktierna eller andelarnanio i eller fleraän ettmer av

eller svenska ekonomiska föreningarsvenska aktiebolag helägda
dotterföretag, skall koncembidrag moderföretaget lämnar tillsom
helägt dotterföretag eller sådant företag lämnar till moderföretagetsom

dotterföretageller till helägt hos moderföretagetannat anses som
avdragsgill omkostnad för skattepliktig intäkt förgivaren och

bidraget för omkostnad förinte givarenäven utgörmottagaren, om
intäktemas förvärvande eller bibehållande. för dettaSom förutsättning
gäller

a varken givare eller bostadsföretag enligt 7att ärmottagare mom.,
investmentföretag enligt eller förvaltningstöretag enligt10 7 § 8mom.

andra stycket,mom.
b såväl givare redovisar bidraget till årsatt mottagaresom samma

fogadtaxering i självdeklaration eller därvid bilaga,öppet
c dotterföretag eller helägtlämnar bidrag har varitatt mottarsom

under hela beskattningsåret för både givare och eller sedanmottagare
dotterföretaget började bedriva verksamhet något slag,av

d dotterföretag moderföretag,bidrag lämnas från tillatt, om
moderföretaget frikallat från skattskyldighet för utdelningskulle vara

dotterföretaget,under beskattningsåret hade uppburits frånsom
e bidrag från bidrag lämnas frånlämnas eatt, att,om om

dotterföretag till dotterföretag till dotter;dotter-annat annat
företag, moderföretaget moderföretagetin- företag, in-är är
vestrnentföretag eller förvalt-förvalt- vestmentföretag eller
ningsföretag i eller ningsföretag i ellersom avses a avses asom
moderföretaget i fall skulle moderföretaget fall skulleiannat annat

frikallat från skatt- frikallat från skatt-antingen antingenvara vara

lydelse 1995:854Senaste
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skyldighet för utdelningför utdelningskyldighet som som
hade under beskattningsåret hadeunder beskattningsåret upp- upp-

från det givande dotter- burits från det givande dotter-burits
för företaget föreller skattskyldigt eller skattskyldigtföretaget

beskatt- utdelningutdelning under under beskatt-somsom
uppburits från det ningsåret hade uppburits från detningsåret hade

dotterforetaget mottagande dotterföretaget,mottagande samt
ff enligt inte enligtintemottagaren att mottagarenatt

undvikande dubbel- avtal undvikande dubbel-avtal av om avom
hem- beskattning skall ha hem-beskattning skall haanses anses

främmandefrämmande vist ivist i stat. stat samtenen
både ochg givareatt mot-

redovis-användertagare samma
ningsvaluta.

aktiebolagmoderföretag koncernbidrag till svensktsvensktLämnar
skallhelägt dotterbolag i första stycket,sådantinte är avsessomsom

avdragsgill omkostnad för moderföretaget ochändåbidraget anses som
de förutsättningar iintäkt förskattepliktig mottagaren, angesom som

f uppfyllda och ägarförhållandena underb ochförsta stycket är oma,
och eller sedanför både givarehela beskattningsåret mottagare

verksamhet något slag har varit sådanabörjade bedrivamottagaren av
mellan moderföretag och dotterbolagfusioneratt mottagaren genom

fusionmoderföretaget. Därvid skalluppgå ihar kunnat bringas att
tiondelarmoderföretag niokunna äger ännäräga mer avanses rum

fall.dotterbolag inte iaktierna i annatmen
Även företag lämnarkoncernbidrag svensktfall skalli andra som

avdragsgill omkostnad för givarensvenskt företagtill annat anses som
under förutsättning bidragetintäkt föroch skattepliktig attmottagaren

styckena hadeenligt första och andraför givarenmed avdragsrätt
därefter,och bidragetföretaglämnas tillkunnat än mottagaren attannat

ytterligare företag, hade kunnatförmedlingdirekt eller avgenom
förmedlandesådant varjevidarebefordras till på sättmottagaren att
styckena förtill avdrag enligt första och andraskulle ha haftföretag rätt

vidarebefordrat belopp.
får endast den visarkoncernbidrag åtnjutasAvdrag för attsomav

avdrag föreligger.för sådantförutsättningar
företag, medsvenskt företag till svensktbidrag frånLämnas annat

väsentligintressegemenskap, för verksamhetvilket givaren iär av
bidragetsamhällsekonomisk synpunkt och redovisasbetydelse från

avdragsgillbidraget skallmedgekan regeringen attöppet, anses som
skattepliktig intäkt förför ochomkostnad givaren ävenmottagaren om
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fleraeller de förutsättningar i första-tredje styckenaen av som anges
uppfyllda.inte är

kraftDenna lag träder i den januari1 2000 och tillämpas första
gången vid års2001 taxering.
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Förslag till10.

mervärdesskattelagen 1994:200ändring iLag om

mervärdesskattelagen 1994:200frågaHärmed föreskrivs i om
skall ha följande lydelse,kap. 6 §dels 8att

före skall lyda Allmänna13 kap. §dels rubriken 1närmastatt
bestämmelser,

kap. bskall införas fyra paragrafer, 5 §det lagen 11dels iatt nya
följande lydelse.och 23 §§,13 kap. 15samt a ava

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

8 kap.
§6

ingående skattenuppgåringående skatten DenDen
utgående skattenden denbelopptill motsvararsomsamma

skattskyldig förhos denhos denutgående skatten ärär somsom
eller importen.för omsättningenskattskyldig omsättningen

eller importen.
ingåendeåterförande sådanbestämmelserfinnskap. 26 §I 13 avom

fåttskattskyldig harförvärv för vilkethänför tillskatt sig ett ensom
föravdrag skatten.efter det han gjortprisnedsättning att

11 kap.
b5 §

faktureringsvalutanOm är en
skattskyldigesdenänannan

skallredovisningsvaluta, mer-
beloppvärdesskattens även an-

den valutan. Dess-i senareges
kursskall den använtsutom som

vid omräkningen anges.

13 kap.
§2

lagen 1999:000I om om-
vid beskatt-räkningsfötfarande

för företag har sinningen som
finns bestäm-bokföring i euro

‘ lydelse 1994:1798.Senaste
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melser redovisningom av
mervärdesskatt för den harsom
bokföringen i euro.

15 §a
Vid redovisning utgåendeav

skatt skall den skattskyldige
använda det skattebelopp som
på fakturan denangivits i egna
redovisningsvalutan.

23 §a
Vid redovisning ingåendeav

skatt skall den skattskyldige
använda det skattebelopp som
på fakturan dennesangivits i
redovisningsvaluta. beloppetOm

denna valuta skallinte angivits i
det skattebelopp angivits isom
faktureringsvalutan användas.

träder kraft den januarilag i 1 2000.Denna
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Förslag till11.

ändring i skattebetalningslagenLag 1997:483om

föreskrivs fråga skattebetalningslagenHärigenom i 1997:483om
dels rubriken till kap. skall lyda "Tillämpningsområde,1 defini-att

och valuta,tioner
införasdels det i lagen skall paragraf, 1 kap. §7att samten ny

före följandekap. § rubrik lydelse.1 7närmast en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Valuta

§7
Samtliga uppgifter enligt

denna lag skall till beloppsina
kronor.ianges

kraft denlag träder i januari 2000.Denna 1
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Förslag till12.

självdeklarationlagen 1990:325ändring iLag omom

kontrolluppgifteroch

självdeklara-fråga lagen 1990:325föreskrivs iHärigenom omom
kontrolluppgiftertion och

lydelse,kap. skall ha följandekap. och 2 19 §dels l §1att
införs paragraf, kap. 4lagen 1dels det iatt en ny

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1 kap.
§1

uppgifterskyldighet lämna tillbestämmelserdenna lagI attomges
1990:324enligt taxeringslagenledning för taxering m.m.

lagen 1999:000I om
be-omräkningsförfarande vid
harskattningen för företag som

finnsbokföringsin i sär-euro
för denskilda bestämmelser som

bokföringhar sin i euro.

4§
tilluppgifterSamtliga

skall tillledning för taxering
kronor.belopp isina anges

2 kap.
19

skall, intenäringsverksamhethar inkomstDen annatomavsom
förvärvskällaförsjälvdeklaration varjeeller i sinframgår 20 25av

slaguppgifter varjefrån bokföringen lämna om av
och skatte-bokslutsdispositioner, skatterkostnader,intäkter,

mässiga avsättningar,
obeskattade ochskulder, avsättningar,tillgångar, egetreserver

kapital.
skall vidare lämnasUppgifter om

omfattningen verksamheten,ocharten av

lydelse 1990:324.Senaste
2 lydelseSenaste 1997:495.
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hur värdesättningen lager fordringarpå skett,samt
det bokföringsmässigahur hur det bokföringsmässiga

vinstresultatet justerats för resultatet justerats föratt över-att
med de för den med de för denöverensstämma ensstämma

skattemässiga inkomstberäk- skattemässiga inkomstberäk-
ningen stadgade grunderna, ningen stadgade grunderna,

hur avdrag för värdeminskning beräknats,
vad den skattskyldige fonnin i i näringsverk-satt av pengar

samheten eller tagit näringsverksamheten i ellerut ur varor, pengar
eller på för betala levnadskostnader eller försätt använtannat annat att

andra utgifter, hänförligainte till omkostnader i verksamheten,ärsom
andra förmåner den skattskyldige fått verksamheten,samt om som av

ändrade redovisningsprinciper samt
under året anskaffade och försålda anläggningstillgångar.

omfattasJuridisk 2 § 6 lagen 1947:576somperson av a mom. om
statlig inkomstskatt skall lämna uppgift beslut utdelning ellerom om

förfogande uppkommen vinst.överannat
och dödsbo skallFysisk lämna uppgift fördelnings-person om

underlag enligt 2 § lagen 1993:1536 räntefördelning vidom
vidbeskattning utgången föregående beskattningsårnärmast samtav
beloppmotsvarande vid beskattningsärets utgång.

makar tillsammans deltagitHar i näringsverksamhet behöver upp-
gifter i första och andra styckena endast lämnassom avses enav av
makarna. Var och makarna skall dock uppgifterlämna artenen av om
och omfattningen sitt arbete i verksamheten de uppgifterövrigasamtav

behövs för tillämpningen anvisningarna till 52 § korn-som av
munalskattelagen.

Om det finns särskilda fårskäl, Skattemyndigheten ansökanpå av
den deklarationsskyldige medge de uppgifter förstaiatt som avses
stycket lämnas1 i medgivande fårsådantEttsammansatta poster. om-
fatta tid högst år gången. ansökan skall ha kommitEn in tilltreen av
Skattemyndigheten före ingången taxeringsåret.av

lag träder kraft denDenna i januari 2000 och tillämpas förstal
gången vid 2001 års taxering.
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tillFörslag13.

finansiellaredovisning i för1999:000Lag euroom

företag

följande.Härmed föreskrivs

tillämpningsområdeLagens

finansiella företag bytebestämmelser förinnehåller§ lag1 Denna om
och redovisning iredovisningsvaluta euro.av

Definitioner

medförstås§ denna lag2 I
medlemsbank,Sparbank ochbankaktiebolag,bank:

eller svensk eko-svenskt aktiebolagkreditmarknadsföretag: ett en
finansieringsverksamhetdrivahar fått tillståndnomisk förening attsom

kreditmarknads-finansieringsverksamhet1610enligt lagen 1992: om
kreditmarknadsförening,bolag respektive

fått tillståndaktiebolag harvärdepappersbolag: svenskt attett som
värdepappers-1991:981värdepappersrörelse enligt lagendriva om

rörelse,
kreditmarknadsföretag,bank ochkreditinstitut:

kap.vad i 6företagföretagsgmpp:finansiell angessomgrupp av
ellerexponeringarkapitaltäckning ochlagen 1994:2004§1 storaom

med stödföreskrift meddeladvilka enligtföretag på avavannan grupp
skallfinansiell foretagsgruppbestämmelsernalagkap.6 2 § omsamma

tillämpas,
och1992:543 börs-lageni kap. 4 § lvad 1börs: omsom anges

clearingverksamhet,
lagenkap. 4 § 3marknadsplats: vad i 1auktoriserad angessom

clearingverksamhet,börs- ochom
lagen börs-kap. 4 §vad i l 5clearingorganisation: omsom anges

och clearingverksamhet,
lagen 1990:1114första stycket 3vad i §fondbolag: 1angessom

värdepappersfonder,om
ömsesidigt försäk-försäkringsaktiebolag ochförsäkringsbolag:10.

1982:713,försäkringsrörelselagenomfattasringsbolag avsom
punkterna och 6-i 4de företagfinansiellt företag:ll. som anges

10,
årsredovisning, kon-årsbokslut,löpande bokföring,redovisning:12.

och delårsrapporter.cernredovisning
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Omräkningskurs

denmellan kronor och enligt denna lag skall iVid omräkning3 § euro
växelkursenbokföringslagen 1976:125 angivna§ andra stycket3 a

föreskrifterföljer denna lag elleranvändas, inte annat somavom
lag.meddelats med stöd dennaav

redovisningsvalutaredovisa i och bytaFörutsättningar för att euro

endastfår ha sin redovisning ifinansiellt företag4 § Ett euro om
kon-effektiv tillsyn företaget eller dendet försvårarinte överen

företagsgrupp där företaget ingårfinansiellaeller den samtcern
gäller förförenligt med de bestämmelserövrigtdet i är som

verksamheten.
redovisning gällerförsta stycket föreskrivs ieuroVad i omsom
från kronor till ochredovisningsvalutaför själva bytetäven euroav

omvänt.

på för institut byttminsta kapitalbasOmräkning krav somav
redovisningsvaluta

värdepappersbolag byter redo-ellerkreditinstitut5 § När ettett
omräknas till denkapitalbasskall kravet på minstavisningsvaluta nya

redovisningsvalutan.

på redovisar ikapital för institutKrav bundet eget eurosom

värdepappersbolag skall vid ingångenochkreditinstitut6 § Ett ett av
bundethamed redovisning idet första räkenskapsåret ett egeteuro

för påbörjastartkapital krävstill minst detkapital uppgår attsomsom
bedriver.det slag institutetverksamhet somav

Normgivningsbemyndigande

med-skallmyndighet regeringen bestämmereller den§ Regeringen7
och deskall användas vid omräkningden kursdela föreskrifter somom

företag har sinbehövs för finansielltföreskrifter övrigti att ett somsom
gäller förde bestämmelserskall kunna tillämparedovisning i someuro

verksamheten.

december och tillämpas påträder kraft den 1999lag i 1Denna
inleds den januari 2000 ellerräkenskapsår 1 senare.som
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till14. Förslag
ändring i lagen 1992:1610Lag omom

ñnansieringsverksamhet

föreskrivs kap. och 4 kap. lagen 1992:1610Härmed 2 4 § 1 §att
ñnansieringsverksamhet skall ha följande lydelse.om

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

2 kap.
§4

lcreditmarknadsföretag skall verksamheten påbörjas haEtt när ett
förvid tidpunkten beslut tillstånd enligtbundet kapital 1 §eget omsom

kap. och lagenminst fem miljoner I 5 4 § 3 5motsvarar ecu.
kreditinstitut och värdepappersbolag1995:1559 årsredovisning iom

kapital.finns bestämmelser vad bundetutgör egetom som
nettovärdet till-nettovärdet till- OmOm avav

planerade verk-den planerade verk- gångarna i dengångarna i
till högsttill högst samheten uppgårsamheten uppgår ett-ett-

eller,kronor, får hundra miljoner kronorhundra miljoner om
kreditmarknadsföretagetmedgeFinansinspektionen att avser

bundet ha redovisningföretaget har lägre sin ieget att euro,
fårförsta tolv miljoner Finans-ikapital än euro,som anges

företagetmotsvarande inspektionen medgestycket, dock lägst att
kapitalskall har lägre bundetmiljon nettovärdetI änegeten ecu.

stycket, docktill- i förstavärdeträknasinte in som angesav
motsvarande miljonfinansierings- lägstgångarna sådani ecu.en

kap.verksamhet 1isom anges
§ första stycket.3

4 kap.
1

finns lagenkapitaltäckning och exponeringar iBestämmelser storaom
för kreditinstitutkapitaltäckning och exponeringar1994:2004 storaom

och värdepappersbolag.
lcreditmarlmadsforetagskreditmarknadstöretags EttEtt

detdet kapitalbas får understigakapitalbas får understiga inteinte
kap. belopp enligt kap. 4 §belopp enligt 2 4 § 2somsom

lydelse 1997:453.Senaste
2 lydelse 1997:453.Senaste
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krävdes verksamheten på-verksamheten på-krävdes närnär
börjades eller, kreditmark-börjades. om
nadsföretaget har redovis-sin

det beloppning i som en-euro,
ligt lagen 1999:0006 § om

för finansiellaredovisning i euro
företag krävdes kapital vidi eget
ingången det första räken-av
skapsåret redovisningmed i

euro.
kreditmarknadsföretagkreditmarknadsföretag EttEtt

med stöd kap. §stöd kap. 4 § 2 4med 2 som avsom av
Finansinspek- andra stycket fått Finansinspek-stycket fåttandra

medgivande verk-medgivande verk- tionenstionens närnär attatt
samheten påbörjades ha lägrepåbörjades ha lägresamheten ett ett
bundet kapitalkapitalbundet änän eget mot-mot-eget

fem skallmiljoner skall svarande miljonersvarande fem ecu,ecu,
tillgångarnatillgångarna nettovärdet inettovärdet i avav omom

därefterverksamhet därefter företagets verksamhetFöretagets
miljonermiljoner överstiger etthundraetthundraöverstiger

kreditmark-kronor eller,kapitalbaskronor ha som omen
redovis-nadsföretaget harfem miljonerminst sinmotsvarar

tolv miljonerefter kursberäknat den ning i eurosom euro,ecu,
för beslut ha kapitalbasgällde vid tidpunkten motsvararen som

beräknatfem miljonerenligt kap. minsttillstånd 2 l ecu,om
efter gällde vidden kurs som

till-tidpunkten för beslut om
eller,stånd enligt kap. 12 om

tidiga-kreditmarknadsföretaget
redovisninghar haft isinre

kursberäknat efter deneuro,
ingången detgällde vid avsom

redo-första räkenskapsåret med
kronor.ivisning

och tillämpas pålag träder i kraft den december 19991Denna
inleds den ellerräkenskapsår 1 januari 2000 senare.som
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Förslag till15.

ändring i lagen 1991:981Lag om om

värdepappersrörelse

Härmed föreskrivs kap. kap.5 1 § 6 och lagen7 9att samt
1991:981 värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.5
1 §

kapitaltäckning och finnsBestämmelser exponeringar istoraom
kapitaltäckninglagen 1994:2004 och förexponeringarstoraom

värdepappersbolag.kreditinstitut och
värdepappersbolags kapi- värdepappersbolagsEtt Ett kapi-

understiga det talbas fårtalbas får inte understiga det be-inte
kap.belopp enligt 2 5 § lopp enligt 2 kap. § kräv-5somsom

påbörjades. deskrävdes rörelsen rörelsen påbörjadesnär när
eller, värdepappersbolagetom
har detredovisningsin i euro,
belopp lagenenligt 6 §som
1999:000 redovisning iom

för finansiella företag kräv-euro
ingångendes kapital vidi eget

det första räkenskapsåretav
med redovisning i euro.

6kap.
7§2

svenskt värde- svenskt värde-Om Omett ett
fattat fattat besluthar beslut pappersinstitut harpappersinstitut

ellerstrider denna lag eller strider denna lagmot motsom som
författningnågon någon författningannan som annan som

reglerar dess verksamhet, reglerar dess verksamhet, motmot
föreskrift meddelats med föreskrift meddelats medsom som
stöd denna lag eller stöd sådan författning ellermotav av
bolagsordningen, får fårFinansin- bolagsordningen,mot
spektionen förbjuda verkställig- Finansinspektionen förbjuda

1Senaste lydelse 1994:2015.
2 lydelseSenaste 1994:2015.
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het beslutet. beslutet verkställighetHar beslutet. Harav av
får beslutetredan verkställts inspek- redan verkställts får

förelägga inspektionentionen institutet förelägga institutetatt
det möjligt.rättelse, rättelse, detgöra är göra ärattom om

möjligt.

§9
Tillstånd enligt denna lag har lämnats svensktettsom

värdepappersinstitut skall återkallas Finansinspektionenav om:
från beviljandeinstitutet inte inom år tillstånd har börjatett av

driva sådan rörelse tillståndet eller institutetsom avser, om
dessförinnan från tillståndet,förklarat sig avstå

sammanhängande tid månader harinstitutet under inteen av sex
drivit sådan rörelse tillståndet elleravser,som

institutet institutetöver- över-att attgenom genom
föreskrift bestämmelseträda denna lag eller träda en som avses

med stödmeddelats § eller på visat sig7i sättannatsom av
lagen eller på visat sig olämpligt sådan rörelsesätt utövaannat att
olämpligt sådan rörelse tillståndetutövaatt som avser.

tillståndetsom avser.
första stycketvärdepappersbolags tillstånd enligt kap. § 4Ett 3 4

återkallas fullgjortoch skall inspektionen bolaget inte sina5 omav
ochskyldigheter enligt lagen 1995:1571 insättningsgaranti, inteom

efter har förelagtvidtagit rättelse inom år det inspektionenett att
fullgöra förklaringvärdepappersbolaget sina skyldigheter med attatt

värdepappersbolagets tillstånd kan komma återkallas.attannars
värdepappersbolags tillstånd skall dessutom återkallasEtt om:

föreskrivsbolagets kapitalbas understiger det minsta belopp isom
stycket eller och bristen täcktskap. § andra inte har inom5 1 tre

efter det den blev känd för bolaget, ellermånader att
bolagets direktörnågon ingår i styrelse eller verkställandeärsom

ställföreträdare uppfyller kap.eller dennes inte de krav i 2som anges
första§ stycket1

fall i tredje stycket får tillstånd återkallas baraI 2 omsom avses
Finansinspektionen först beslutat anmärka ingårpå iatt att personen
styrelsen eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare ochär

lydelse 1997:117.Senaste
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hon, sedan inspektionen bestämd tid högsthan eller treen av av
fortfarande finns kvar i styrelsen eller verkställandemånader gått, är

ställföreträdare.direktör eller dennes

träder kraft den decemberlag i 1 1999 och tillämpas påDenna
räkenskapsår inleds den eller1 januari 2000som senare.
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Förslag till16.

kapitaltäckningi 1994:2004ändring lagenLag omom
värde-för kreditinstitut ochexponeringaroch stora

pappersbolag

kap. lagen 1994:2004kap. 6 och 4 8 §Hänned föreskrivs 2att om
skall ha följande lydelse.och exponeringarkapitaltäckning stora

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2 kap.
6

och supplementärtprimärtKapitalbasen utgörs av summan av
stycketkap. tredje Detenligt och 5 4 §avräkning 7 §kapital efter

hälften kapitalbasen.skall minstkapitaletprimära utgöra av
kapitalMed primärt avses:

värdepappersbolagkreditmarknadsbolag ochbankaktiebolag,A. I
sparbankerpreferensaktier, iför kumulativaundantagkapital medeget

kreditmarknadsföreningarmedlemsbanker ochreservfonder, i eget
Svenska skepps-iför förlagsinsatserundantagkapital med samt

undantaskapital skallreservfond. Frånkassanshypotekskassan eget
uppskrivningsfonder.

kapital-värdepappersbolagochkreditmarknadsföretagbanker,IB.
periodiseringsfond.ochskatteutjämningsreservandelen av

det beloppkapitalandelenkreditmarknadsföretagbanker ochC. I av
följdtillföretagetsellerbankensmot avreserversom svarar

nyttjande.tillupplåtitsegendompåavskrivning som
kapitalMed supplementärtkapitalsupplementärtMed

ochförlagslånvärdetförlagsandels-värdet avses avavavses
medskuldförbindelserandraskuld-och andraförlagslånlån, en

femursprunglig löptid på minstursprungligförbindelser med en
betalningtilloch medoch med årfem årlöptid på minst rätt

övrigaförst efter institutetsförst efterbetalningtillrätt
sammanlagtdockborgenärer,borgenärer,övrigainstitutets

belopphögst tilltillsammanlagt högstdock mot-ettett som
det primärahälftenhälftenbelopp motsvarar svarar avavsom

Förlagsandelslån, för-kapitalet.Förlags-kapitalet.det primära
skuldför-andralagslån ochoch andraförlagslånandelslån,

löp-återståendebindelser vilkasvilkas åter-skuldförbindelser

lydelse 1997:463.Senaste
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stående löptid understiger fem år tid understiger fem år får tas upp
får till belopp till belopptas ett ett motsvararupp som som

högst det20 % högst 20 % det nominellamotsvarar vär-av av
nominella värdet för helt förvarje år det heltvarje år återstårsom

återstår till förfallodagen. förfallodagen.tillsom
Som primärt eller supple- Som primärt eller supple-

kapital får dessutom, kapital får dessutom,mentärt mentärt
efter medgivande efterFinans- medgivande Finans-av av
inspektionen, andraräknas kapi- inspektionen, räknas värdet av
taltillskott och förlagsandelslån andraän samtreserver som

i andra och tredje styckena. kapitaltillskott ochsägs änreserver
andra ochi tredjesägssom

styckena.

4 kap.
8 §

Om instituts totala Om instituts totalaett ett
nettoposition utländsk valutai nettoposition valutai änannan
för hela verksamheten överstiger redovisningsvalutan för hela

kapitalbasen2 % enligt kap. verksamheten2 överstiger 2 %av av
6-8 skall kapitalkravet kapitalbasen enligt kap.2 6-8mot-

det överskjutande skall kapitalkravet8 % 8 %motsvarasvara av
beloppet. det överskjutande beloppet.av

Med totala Medinstituts instituts totalaett ett
utländsk valutanettoposition i nettoposition i valuta änannan

den högsta redovisningsvalutan denettavses summan av avses
korta högstainstituts nettopositioner institutsettsumman av

eller långa olika kortanettopositioner i nettopositioner eller långa
valutor. nettopositioner i olika valutor.

balanseradeFör positioner i korrelerade valutor får tillämpasnära
kapitalkrav motsvarande värdet4 % den balanseradeett av av

positionen. Vidare får lägre kapitalkrav tillämpas för valutorett som
omfattas mellanstatliga bindande överenskommelser valutakurs-av om
samarbete.

Efter medgivande Finansinspektionen får simuleringsmetodav en
användas vid beräkning kapitalkravet enligt denna paragraf.av

lag träder i kraft den decemberDenna 1 1999 och tillämpas på
räkenskapsår inleds den eller1 januari 2000som senare.
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Förslag till17.

ikraftträdande- ochändring ilag om

1610övergångsbestämmelsema till lagen 1992: om

finansieringsverksamhet

ikraftträdande- och övergångs-detföreskriv iHärigenom att
finansieringsverksamhet1992:1610till lagenbestämmelserna omom

följande lydelse.punktskall införas 5 a aven ny

stöd punkterna 3-5verksamhet medbedriverföretagEtt5 avsoma.
redovisningsvaluta.bytafår inte

påoch tillämpaskraft december 1999den 1lag träder iDenna
ellerinleds den januari 20001räkenskapsår senare.som
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18. Förslag till

ändringLag i lagen 1995:1570 medlemsbankerom om

Härmed föreskrivs kap.1 4 kap.2 4 och§ kap.att 7 14 § lagen
1995:1570 medlemsbanker skall följandeha lydelseom

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l kap.
4 §

Varje medlem skall betala insats i medlemsbanken i enlighet med
vad föreskrivs stadgarna.i Betalningen skall alltid fullgöras isom
pengar.

medlemsbankEn skall bankens rörelse påbörjas hanär bundetett
kapital vid tidpunkten för beslut oktrojeget minstmotsvararsom om

fem miljoner kap.I 5 4 lagen§ 5 1995:1559 årsredovisning iecu. om
kreditinstitut och värdepappersbolag finns bestämmelser vadom som

bundet kapital.utgör eget
Om balansomslutningen deni Om balansomslutningen deni

planerade verksamheten kan be- planerade verksamheten kan be-
räknas uppgå till högst etthundra räknas uppgå till högst etthundra
miljoner kronor, får regeringen miljoner kronor eller, med-om
medge bolaget har lägre bun- lemsbanken haatt sinattavser
det kapital det redovisningän tolv miljonereget isom anges euro,

förstai stycket, dock lägst får regeringen medgemot- atteuro,
svarande miljon banken har lägre bundet egeten ecu.

kapital det i förstaän som anges
stycket, dock lägst motsvarande

miljonen ecu.

2 kap.
§4

Stadgama skall ange
medlemsbankens firma,
den i Sverige där styrelsen skall ha sittort säte,
de rörelsegrenar banken driva,attsom avser
villkoren för medlemskap i banken,

Senaste lydelse 1997:915.
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och iskall delta bankenimedlemmed vilken varjeden insats
banken med insatsdelta ifår utövermedlemmarnautsträckningvilken

med,deltaskyldigavad de attär
ochstyrelseledamöterantalethögstaocheller lägstaantalet

skalleventuella suppleanter, stämman,utsesrevisorer samt avsom
uppdrag,derastiden församt

derasskall finnas,kap. §12fullmäktige enligt 7fallför det att
uppdrag,för derastidenochskallhur debefogenhet, utses

sammankallasskallföreningsstämmantid och hurvilkeninom
ellertill medlemmarnasskall kommameddelandenandrahursamt

kännedom,fullmäktiges
ordinariepåskall förekomma stämma,ärendenvilka som

denbehållna tillgångarmed bankens närskeskallvad10. upp-som
löses, samt

kap. eller insats-i 5förlagsinsatserfallför det11. att avsessom
gällaskallvadskall förekomma,kap. 2 §i 8emission somaavsessom

för dessa.
skall hamedlemsbankenOm

dettaskallbokföring isin euro
skallså fallstadgarna. Iianges

imedlemsinsatserna anges
valuta.denna

7 kap.
§14

Beslutetföreningsstämman. ärfattasstadgarnaändraBeslut att av
Beslutetdet.förenat sig ärharröstberättigadesamtligagiltigt omom
förenings-följandevarandratvå påfattats påhardetgiltigt,även om

tredjedelartvåminstbiträttsoch på den stämman avstämmor avsenare
enligt 15krävsmajoritetdenröstande ellerde större som

ellerinförandeBeslut om
bestämmel-sådanändring enav

kap.2stadgarna ii avsessomse
vidfår verkanstycketandra§4

räkenskapsårdetingången av
efter beslutet.följer närmastsom

påtillämpasoch1999decemberkraft den 1träder ilagDenna
eller2000den januariinleds 1räkenskapsår senare.som
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Förslag till19.

ändring i sparbankslagen 1987:619Lag om

Härmed föreskrivs kap. och kap.2 5 § 4 15 § sparbankslagenatt
1987:619 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
§5

Reglementet skall ange
sparbankens firma,
sparbankens verksamhetsområde,
den där styrelsen skall hai Sverige sitt säte,ort
de rörelsegrenar sparbanken driva,attsom avser
grundfondens belopp huruvida hela grundfonden eller delsamt av

denna skall betalas tillbaka med eller ränta,utan
huvudmän,antalet

kommunala valkorporationden skall förrätta val huvud-som av
och, där sådant val skall förrättas flera fördel-korporationer,män av

ningen antalet mandat dem föremellan, ordningen åstad-attsamtav
komma förnyelsesuccessiv huvudmannakåren och det närmareen av
förfarandet i övrigt vid huvudmannavalen,

antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och
revisorer eventuella skall sparbanks-ersättare,samt utsessom av

tiden för deras uppdrag,stämman, samt
sammankalla sparbanksstämman,sättet att samt

vilka ärenden skall förekomma10. på den ordinarie stämman.som
sparbanken skall haOm sin

bokföring skall dettai euro
reglementet. så fallIianges

skall grundfonden dennaianges
valuta.

4 kap.
15 §

Beslut ändra reglementet fattas Beslutetsparbanksstämman.att ärav
giltigt det har biträtts minst tvâ tredjedelar de på stämmanom av av
närvarande huvudmännen.

Senaste lydelse 1991:1681.

3 SOU 1998:136
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skall, sedan ändringen harändring reglementetbeslutEtt avom
för Beslutet får inte verkställasstadfästs, anmälas registrering.genast

skett.förrän harregistrering
Beslut införande ellerom

ändring sådan bestäm-av en
melse reglementet ii som avses

fårkap. andra stycket2 5 §
ingångenverkan vid detav

följerräkenskapsår närmastsom
efter beslutet.

kraft december tillämpaslag träder i den 1 1999 och påDenna
inleds den januari ellerräkenskapsår 1 2000som senare.
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till20. Förslag
ändring i försäkringsrörelselagenLag 1982:713om

föreskrivsHärmed 2 kap. och kap. försäkringsrörelse-5 § 9 14 §att
lagen 1982:713 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
§5

Bolagsordningen skall ange
för samtliga försäkringsbolag

finna,bolagets
den där bolagets styrelse skall hai Sverige sitt säte,ort
föremålet för bolagets verksamhet, varvid det särskilt skall anges

direkt försäkringverksamheten skall såväl mottagenom avse som
återförsäkring,

bolaget skall driva försäkringsrörelse utanför Europeiska4. om
ekonomiska samarbetsområdet EES,

antalet eller lägsta och högsta antalet de styrelseledamöter,av
och eventuella styrelsesuppleanter, fårrevisorer bolags-utsessom av

tiden för styrelseledamötemas och revisorernasstämman, samt upp-
drag,

sammankalla bolagsstämman,sättet att
skall förekomma den ordinarievilka ärenden på stämman,som

enligt vilka bolagsstämman får förfoga bolagetsde regler över
vinst,

utsträckning bolaget skyldig teckna återförsäkring,i vilken är att
för försäkringsaktiebolag

aktiekapitalet eller, detta ändring bolagsordningen10. utanom av
skall kunna bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet
och maximikapitalet, varvid minimikapitalet inte får mindre än envara
fjärdedel maximikapitalet,av

nominella belopp,aktiemas1
för ömsesidiga försäkringsbolag

garantikapitalet,12.
skall fattasregler för hur skall och hur beslut13. rösträtten utövas

varvid särskilt skall och vilkenpå bolagsstämman, ianges om

‘ lydelseSenaste 1995:779.
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utsedda delegeradeskallutsträckning delägamas rösträtt utövas genom
skall tillkommautsträckningvilkeni rösträtt garantema,samt

personligenvilken ordning delägarnaoch ivilket belopp ärintill14.
bolagetsuteslutandeförpliktelser, inteför bolagetsansvariga om

förpliktelser,för bolagetstillgångar svarar
skallde försäkringarbeloppsammanlagtantal och15. varasomav

bildat,bolaget kantecknade innan anses
återförsäkring iförskall gällabegränsningvilken16. mottagensom

såvälverksamhetendirekta försäkringen,förhållande till den avserom
återförsäkring,försäkringdirekt mottagensom

tecknadedetskall betala inordningvilkeni17. garantema
garantikapitalet samt

garantikapitaletskall betalasordningvilkenoch i18. räntaom
garantikapitaletvilken ordningoch itilldelasoch vinst garantemaut

återbetalas.skall
innehållerfirma inteförsäkringsaktiebolag,publikafrågaI varsom

publ efterbeteckningenbolagsordningenskallpublikt, iordet anges
firman.

bok-skall habolagetOm sin
skall dettasåföring i angeseuro

skallIsåfallbolagsordningen.i
aktie-förekommande falli

valuta.kapitalet i sammaanges

9 kap.
14 §

deibolagsstämmanfattasbolagsordningenändra utomBeslut att av
försäkringsaktie-stycket. frågaandra I§kap. 15fall i 4 omavsessom

med tvåaktieägaredet har biträttsgiltigtbeslutetbolag är avom
företräddaviddeavgivnasåväl de stämmantredjedelar rösterna somav

ömsesidigafrågaföljer 16 Inågotaktierna, inte annat omavom
tredjedelartvådet har biträttsgiltigtbeslutetförsäkringsbolag är avom

röstande.samtligaav
införande ellerBeslut om

bestäm-sådanändring av en
bolagsordningenmelse i som av-

stycket fårtredjekap. §2 5ises
detingångenvidverkan av

följerräkenskapsår närmastsom
beslutet.efter
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lag träder kraftDenna i den december1 och1999 tillämpas på
räkenskapsår inleds den januari1 2000 ellersom senare.
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Utredarensl uppdrag

Med anledning det förestående europeiska valutasamarbetet till-av
kallade regeringen beslut den 15 maj 1997 särskild utredaregenom en
dir. 1997:76 med uppdrag undersöka vilket behov svenska aktie-att
bolag, bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag har kunnaattav ange
aktiekapital och akties nominella belopp i svensk valuta.änannat
Utredaren skulle vidare undersöka vilket behov svenska företag har av

kunna finansiellasin redovisning i Utredningsarbetetupprättaatt euro.
inleddes i juni 1997. sakkunniga och sekreterare för-experter samt
ordnades under 1997. Vid sammanträde den 18 augusti 1997sommaren

utredningen Utredningen aktiekapital och redovisningantog namnet om
utländski valuta.

Utredningsarbetet skulle i två enlighet med direk-Igöras etapper.
tiven redovisades resultatet arbetet under den första ietappenav
december delbetänkandet1997 i Redovisning och aktiekapital i euro
och utländsk valuta SOU 1997:181. Utredarens övervägandenannan
innebar sammanfattningsvis följande. Svenska företag bör möjlig-ges
het sin redovisning i inte i utländsk valuta.upprättaatt euro, men annan
Detta bör dock inte gälla finansiella företag inte bedrivs i aktie-som
bolagsforrn, främst ömsesidiga försäkringsbolag och sparbanker.
Svenska aktiebolag, bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag bör, om
de har redovisningsin i också skyldiga ha aktiekapitalsittatteuro, vara
i Aktiebolagslagens regler varje aktie skall ha nominelltatt etteuro. om
belopp bör regler s.k. kvotaktier.ersättas av om

Sedan delbetänkandet remissbehandlats har utredaren genom
tilläggsdirektiv aprili 1998 dir. fått1998:28 i uppdrag ytterligareatt
analysera det företagsekonomiska behovet lagstiftning görav en som
det möjligt för svenska företag och för utländska filialer i Sverige haatt

redovisningsin och sin bokföring i i stället för svenskai kronor.euro
Utredaren skall vidare analysera de makroekonomiska konsekvenserna

eventuell övergång till aktiekapital och redovisning i kansom en euro
medföra. Utredaren skall parallellt med de företagsekonomiska och
makroekonomiska analyserna fullfölja sitt uppdrag, såvitt gäller redo-
visning och aktiekapital i och lägga fram förslag till lagändringareuro,

det möjligt för svenska företag och utländska filialer i Sverigegörsom
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offentliga redovisning ieurosinochbokföring samtha sin upprättaatt
försäkringsaktiebolagbankaktiebolag ochaktiebolag,svenska attför

deskall vidareUtredarenaktiekapital i övervägaha sittdärvid euro.
iförknippade med redovisning ikanproblemsärskilda eurovarasom

företag börfinansiellatill allaställningfinansiella företag,vissa ta om
fallet, utarbetabedömsoch, såredovisa imöjlighet att varaeuro omges

Utredarendessa företag.avseendelagändringarnödvändigatillförslag
bedömslagändringartill deförslagutarbetaskall dessutom varasom

redovis-sinväljerföreningarsådana upprättaförnödvändiga attsom
de reglerförslag tilllämnaskall slutligenUtredarenning i omeuro.

ochför beskattnings-behövstill kronorfrånomräkning someuro
statistikändamål.

direktivenursprungligademedtillsammansharTilläggsdirektiven
betänkande.till dettaBilaga 1upptagits som
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valutaunioneneuropeiskaDen

Europeiskafastställdesenlighet med det övergångsscenarioI avsom
faseninleddes den första ivid Madridmötet i december 1995rådet

dåvalutan, våren 1998, EU:still denövergången gemensamma euron,
skall deltabeslutade länder ioch regeringschefer llattstats- om
januari 1999deltar valutaunionen. Den lvalutaunionen. Sverige inte i

ochsjälvständig valutainleds den andra fasen. Då blir om-euron en
låsesoch de deltagande ländernaräkningskursema mellan euron

centralbanken, då sinEuropeiska ECB,oåterkalleligen. Den startar
införs.och penningpolitik Euro-verksamhetoperativa en gemensam

vilken skallden tredje fasen,och introduceras isedlama euromynten
begränsasdenna fas, skallden januari Under1 2002.senaststarta som
användasde nationella valutornamånader, kan ochtill högst euronsex

legala betalningsmedlet iEfter fas blir det endaparallellt. denna euron
Dsoch dras in.medlemsstaterna. nationella sedlamaDe mynten

5.1997:59 s.
bör1997/98:25 föreslagit Sverige inteRegeringen har i attprop.

tredjehär landet, då deninföra betalningsmedel i etappen aveuron som
dörren förbör emellertid hållainleds. SverigeEMU öppen ett senare

Sverigevalutaunionen. finnerdeltagande i Om regeringensvenskt att
folket för prövning.skall frågan underställas svenskabör delta i EMU

kontaktkommittén församråd medEuropeiska Kommissionen har i
redovis-befintliga europeiskaredovisningsfrågor undersökt hur den

Kommis-ningslagstiftningen kan användas vid införandet av euron.
skrift medundersökningarhar publicerat resultatet sina isionen av en

bl.a.för införandet skriften framgårtiteln Redovisning Avav euron.
följande.

Övergången valutan kommer ske itill den treattgemensamma
datum har fastställts.faser, för vilka bestämda

ekonomiska och inledsFas Den unionenA. monetära-
År 1998 kommer Europeiska centralbanken så det ärupprättasatt snart
känt vilka länder kommer delta i den tredje EMU.att etappensom av
Villkoren för hur den valutapolitiken skallpenning- ochgemensamma
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fastställasbedrivas kommer och tillverkningen sedlar och iatt myntav
kan börja. Förberedelsema i de deltagande medlemsstaternaeuro

intensifieras under denna fas,kommer särskilt offentliga förvalt-iatt
banker och finansiellaningar, institut. Ekonomin kommeri stort att

fortsatta fungera förut, dvs. på grundval de nationellaatt som av
valutorna.

Faktisk början för den ekonomiskaFas B. och unionenmonetära-
fas decemberDenna slutar den 31 och börjar2001 den januaril 1999

då omrälcningskursema mellan och de deltagande nationellaeuron
valutorna oåterkalleligen låses och blir valuta. Valutomaeuron en egen
för de deltagande medlemsstaterna kommer ersättasatt av euron som
kommer uttryckas både i sin enhet l euro, i sina underenheteratt egen

och de nationella100 cent i valutaenhetema, dvs. de tidigare natio-
nella för de deltagandevalutorna medlemsstaterna.

ekonomiska aktörerna kan också börja enhetenDe använda Deeuro.
företag har verksamhet inom internationell eller europeiskmestsom
handel de troligen tidigast kommer gå tilleuron för helaär överattsom
eller del verksamhet.sin De nationella förvaltningarna kommerav

fortsättaockså aktivt förbereda sin deövergång inteatt att egen om
redan genomfört den. kommer förseDe ekonomiska aktörer ochatt
konsumenter med den nödvändiga informationen införandet denom av

valutan.gemensamma

DefinitivC. tillFas övergång euron-
Efter den 31 december kommer belopp december2001 den 31som

fortfarande2001 deuttryckta i deltagande medledlemsstatemasvar
nationella valutaenheter betraktas enhetenuttryckta iatt som euro,
omräknat enligt de officiella kurserna.

frånSenast och med den januari 2002 och under kort tidsperiod1 en
som fastställs medlemsstat, dockvarje högst månader kommerav sex
de eurosedlama och omloppi ersättningsättaseuromynten attnya som
för sedlama och dei gamla nationella valutaenhetema. Dennamynten
fas bör inte längre vad strikt nödvändigt förän är attvara som
eliminera de komplikationer för valutanvändama kan bli följdensom

nationella valutaenheter fortsätter i omlopp jämsides medattom vara
den valutaenheten under längre tidsperiod. Opera-gemensamma en

kommer avslutadtionen senast den juli1 2002 då eurosedlaratt vara
och kommer de enda sedlar och lagligteuromynt att ärmyntvara som
betalningsmedel i de deltagande medlemsstaterna.
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följande slutsatser sin undersökning.drarKommissionen tre av

förkan hanteras inom den befintligaInförandet ramenav euron
redovisningslagstiftningen.europeiska

nödvändigt införa ytterligareInförandet det integör atteuronav
gemenskapslagstiftning, varken för ändra befintliga direktiv eller föratt

ytterligare harmoniseraatt normer.

använda den befintliga redovisningspraxisMedlemsstaterna kan som
för övergången tilltillåten enligt redovisningsdirektivenär euron.
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utredarensSammanfattning3 av

tidigare slutsatser

aktiekapitaloch idelbetänkande Redovisningföreslog i sittUtredaren
möjlighet1997:181utländsk valuta SOUoch öppnasattannaneuro

ochlöpande redovisningsinså villför företagde upprättaattsom
föreslogenlighet härmedövrigt i Ifinansiella redovisning i euro.

ÅRL1995:1554årsredovisningslagenkap. 6 §utredaren 2att
beloppen årsredovis-innebär iändringenföreslagnaändras. Den att

föreslogeller Vidaresvenska kronoriskall ut-ningen euro.anges
och1976:125 BFLbokföringslagenbestämmelser iredaren nya

löpandebeloppen deni1979:141jordbruksbokföringslagen attom
svenska kronor ellerskall iårsbokslutetochbokföringen i euro.anges

räkenskapsårbeträffande bytegällerdagmed vad ilikhetI avsom
för förnyat bytetillstånd skall krävassärskiltutredarenföreslog att av

redovis-tillhar övergåttföretagredovisningsvaluta. Ett att avgesom
tillbakafåför bytaSkattemyndighetenha tillståndbör attning i aveuro

svenska kronor.till
övergångbeträffande aktiebolag,korthetföreslog iUtredaren att en

ändringskall skeredovisningsvalutatill avgenom eneuro som
redovisning isinväljerbolagoch upprättabolagsordningen attatt som

redovisningsfråganbeslutetfölja iskyldighethar att genomuppeuro
utredarenföreslogVidareaktiekapitalet i attdenomineraatt euro.

företasbolagsordningsändringskall skedenominering somgenom en
omräkningenochredovisningsvalutanändringensamtidigt med attav

bolagsordnings-samband medskall sketill iaktiekapitalet atteuroav
förgäller på dagenkurstill denPRVändringen registreras somav

registreringen.
författnings-föreslog utredarenövervägandentillanslutning sinaI

aktie-och 9 kap. 14 §kap. 4 §beträffande kap. 3 2ändringar l
1385 ABL.bolagslagen 1975:

ochaktiebolagfinansiellaendastföreslog vidareUtredaren att
redovisning ifinansiellasinskall tillåtasförsälqingsaktiebolag upprätta

iaktiekapitalet denominerasdockhärförförutsättningEn är atteuro.
Övrigaanskaffningsvärdet.tilloch redovisningeni tas uppeuro

finansiellamåste sinförsäkringsforetagochfinansiella företag avge
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avbidan effekternaredovisning svenska kronor i på på kapital-i att
detkraven denominering kapitalet i klarlagts.av egna euroav en

tillföreslog anslutning sina överväganden undantags-Utredaren i
lagen 1995:1559 årsredovisning i kreditinstitutbestämmelser i om

ÅRKL och lagen 1995:1560 årsredo-och värdepappersbolag om
ÅRFL.försäkringsföretagvisning i

delbetänkande frågan hur det skall för-behandlade i sittUtredaren
aktiebolag, bankaktiebolag eller försäk-aktiekapitalet ifaras med ett

till Utredarenbolaget går redovisa ieuro.ringsaktiebolag övernär att
och tillaktiekapitalet skall denomineras imenade tasatt euro upp

"anskaffningsvärdet".
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Remissyttrandena4 över

utredarens delbetänkande

undantagMed något remissinstansema ochpositiva tillstyrker iär
huvudsak utredarens förslag svenska företag möjlighetatt attges

sin redovisning i och aktiebolag, bankaktiebolag ochupprätta atteuro
försäkringsaktiebolag sin redovisning också skallieuroupprättarsom
ha sitt aktiekapital i euro.

kritiskaFlera remissinstanser dock till den utredaren före-är av
slagna omrälcningsregeln vid frånövergången kronor till Maneuro.

framför alltpekar på svårigheter uppkommer redovisningenatt om
vid tidpunktläggs aktiekapitalet och omräknings-än attom annan

differenser fall uppkommer.i så
remissinstanser och flera medMånga emfas Sverigest.ex.-

Industriförbund hävdar någon form förenklade ornräk-att om av-
deklarationningsregler inte tillåts vid och kommertaxering vinsterna

förslag bortfalla.med utredarens att
berörSamtliga remissinstanser frågan ifrågasätter endastattsom

finansiella företag drivs aktiebolagsforrni skall ha möjlighet haattsom
finansiellasin redovisning i Konkurrensverket m.fl. påpekar atteuro.

detta konkurrensneutralt.inte kan remissinstansIngenanses vara anser
lagligt eller hinderdet något alla finansiella före-möteratt annat att ge

möjlighet till redovisning itag samma euro.
och registreringsverket PRV framhåller lagstiftningPatent- att en

måste framme god tid så hinner dei PRV registrera bolagsord-attvara
ningsändringar inkommer vid årsskiftet 1998/99. dess-PRV tarsom

i sitt remissvar antal särskilda frågor utredarenutom ettupp som
återkommer till detta betänkande.i

Remissvaren i övrigt bl.a. frågan det finns förrisktar attupp om
den svenska kronan marginaliseras de svenska företagen tillåtsom
redovisa denominera aktiekapitaloch sitt ieuro. frågaEn annan som
väcks svenska arbetstagare kan komma sina löner utbetala-är attom

fallde i och i så skall stå kursriskema.vem someuro
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Fördjupad företagsekonomisk5

behovsanalys

be-det företagsekonomiskaingår analyserautredningsuppdragetI att
förmöjligt för svenska företag ochdetlagstiftninghovet görsomenav

bokföringredovisning och sin ieuroha sinsvenska filialer i Sverige att
företagsekonomiska behovetkronor.för svenska Detstället ii attav

detklarläggas och så långtskall såledesredovisning itillåta äreuro
kvantiñeras.möljligt

centralbyrån SCB uppdragStatistiska iUtredaren att genomgav
använda denbehovde svenska företagensundersökaenkät attaven

begränsades tillUrvaleti redovisningen.europeiska valutan euronya
Handelsbolag,verksamhet.bedriversvenska aktiebolagatt somavse

undantogs således.enskilda näringsidkareochekonomiska föreningar
betänkan-har fogat till dettauppdraget. Desshar fullgjortSCB rapport

sammanfattningföljer utredarensNedande Bilaga rapporten.avsom

Inledningl

före-detförsta delendenomfattar delar,Enkäten tre avservarav
löpande bokföringenanvända denitagsekonomiska behovet att euroav

kunder, leveran-ändras omvärlden formibehovoch hur detta avom
transaktionerönskemål eller ställer krav påharmyndigheterochtörer

ochvalutasäkringarEnkätens andra deloch redovisning i avsereuro.
tillövergångeventuellpåverkaskan kommahur dessa att av en

vinster/fördelartredje del deEnkätenslöpande bokföring i avsereuro.
medförabokföringen kan kommaianvändning närattav eurosom en

kapitalmarknaden ochinternationella idengäller finansiering pådet
det skullekostnader/nackdelarOckså desammanhang.andra som

bokföringenmöjlighet använda ifåinnebära inte tasattatt upp.euroen
vidare företagendel enkätenmed dennamålsättningEn attvarav

respektive förluster.kvantifiera eventuella vinsterförsökaskulle att
harundersökningenSCB gjordakomplement till denSom ettett av

Skanska, Storaindustriföretag Electrolux, Ericsson, SCA,antal stora -
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och Volvo vid utredaren anordnat den 18 augusti 1998möteett av—
ingående sina synpunkter på frågan användningpresenteratmera om av

den löpande bokföringen.i Dessa synpunkter har beaktats videuro
redovisningen de resultat kommit fram enkäten.av som genom

företagUrvalet5.2 av

omfattar både finansiellaEnkätundersökningen och icke-finansiella
företag. icke-finansiella företagen har delats mellan-De på små,upp

Eftersomoch företag. relativt litet antal de störstastora stora ett av
företagen landet står för del totalt antal anställda och deni storen av av

har det dessa företagtotala produktionen väsentligt samtligaansetts att
enkätundersökningen.med i De här deär utgörs mest omsattaav

företagen på Stockholms ondbörs.F
omfattar slumpvis utvalda icke-finansiellaUndersökningen 600

mellanstora och företag därutöverföretag, små, 200 200200 samtstora
icke-finansiella företag tillsammans finansiella företag27 med åttasom

de börsföretagen. små företag räknasSomutgör mest omsattagruppen
finnshär de med balansomslutning på miljoner kronor. Totalt5-20en

företag räknasdet företag denna kategori. mellanstora21 000 i Somca
balansomslutning på miljoner kronor totalt 8 500de med 20-250en ca

företag och företag de med balansomslutning på 250överstorasom en
företag. såledesmiljoner kronor totalt l 300 Undersökningen berörca

den företag totalt företaginte 200 000överstora varsgruppen
balansomslutning når till miljoner lqonor.inte 5upp

företagen få till och därför ingårfinansiella relativt antaletDe är
enkätundersökningen med undantag för försäkrings-samtliga dessa i

finansiellabolag endast har sin verksamhet lokal nivå. Desom
bankaktiebolag sparbanker avföretagen består och finansbolag,av

endast på lokal värdepappersbolag,vilka åtskilliga marknad,agerar en
försäkringsbolag och investmentbolag, inalles företag. Därutöver321

finansiella företag finns bland detillkommer de åtta med mestsom
svenska börsföretagen. Totalt valdes således företag956 Avomsatta ut.

fusion,dessa har företag meddelat verksamheten upphört23 att p.g.a.
avveckling eller konkurs. Därför omfattar undersökningen totalt 933
företag.

Svarsfrekvens5.3 och bortfall

frivilligt för företagen besvara totalaDet enkäten. Denattvar
Svarsfrekvensen kom ligga företagpå 56 Andelenatt procent. som
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företagen. dedock med storleken på småbesvarade enkäten stiger Av
besvarat enkäten och deicke-finansiella företagen har 49 procent av

icke-finansiella företagen Svarsfrekvensenmellanstora 57 ärprocent.
icke-finansiella företagen 69 och för deför de 77procent procentstora

börsföretagen, vilket innebär med relativtatt stormest omsatta man
från de enkätsvar kommit från desäkerhet kan dra slutsatser insom

finansiella företagen har svarsfrekvens påföretagen. 52Destora en
procent.

således till totalt BortfallBortfallet uppgår 44 ärprocent. ett
Dels bidrar det till den slumpmässigabekymmer två orsaker. attav

Urvalet denna undersökning företagosäkerheten ökar. i 956 gjortär
osäkerhet. Bortfallet innebär beräkningama grundasutifrån given atten

eftersomfärre observationer tänkt och variationen ökar medpå än
blir osäkerheten resultatenantal observationer iminskat större än

kvantifiera,dock direkt skattningargårDetta attavsetts. genom av
observerade materialet.urvalsosäkerheten från det

eventuella icke-slumpmässiga snedvridningDärtill kommer den
från bortfalletbortfallet kan orsaka. Vanligtvis utgårbias attmansom

vad de variabler studerats, dvs. vadslumpmässigt attär manavser som
påverkar detsvarat/skulle inte Tyvärr ärsvarat om man svarar.

dennasäkert detta antagande riktigt. kan iomöjligt Manärvetaatt om
speciella undersökning förmodligen de företag inteanta svaratatt som

möjlighetenenkäten det hela mindre intresseradepå på är atttaget av
företag enkäten.de besvarat Detanvända i redovisning äneuro som
företag lägre vadandelen positiva antagligenskulle innebära änäratt

resulta-bortfallet innebärundersökningens resultat visar. Det attstora
bortfalletföljdbehandlas med försiktighet. tillmåste Denstorten av

företagsgrupper svårosäkerheten skillnaden mellanökade är attgör att
snedvridningen har medfört SCB valt intefastställa. okändaDen attatt

urvalet drogs från drygtslutsatser till hela populationendra några
faktiskt svarandeföretag endast redovisar hur de30 000 utan

företagens fördelar sig.svar

till tolkningen5.4 Kommentarer av

resultatsammanställningen

utförlig sammanställning de lämnatsBilaga 2I ges en av svar som
frågaföretagsgruppema. redovisas för fråga delsfördelade på Här

dels procentuell fördelningfaktiskt antal lämnade svar, en av
Eftersom vissa frågor inte skall besvaras samtligasvarsalternativen. av

antalet ibland blivit så begränsat det varitsvarande har attsvar
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företags-nödvändigt slå några eller i vissa fall samtligaatt samman
grupper. "

börsföretagen redovisas börs-De 27De mest omsatta separat.
företag, totalt besvarat enkäten dessutom35, ingår iav som gruppen

företagicke-finansiella med 21 företag respektive istora gruppen
finansiella företag med företag.6

frågor har det funnitsVid samtliga för de svarandeutrymme att
lämna kommentarer. kommentarer har många fall påDessa i ett

kompletterat företagens på ställda frågor.väsentligt sätt svar
svenska börsföretagen många till antalet.inteDe äromsattamest

för mycket andel anställdastår de antalet inomDäremot storen av
och landets totala produktion, 80näringslivet procent.caav

Översiktlig sammanfattning5.5 av

enkätresultaten

svenska företagensmed enkätens del belysa deMålsättningen I attvar
löpande bokföringen och påvisabehov kunna använda i denatt euroav

önskemål frånbehov kan komma påverkashur detta att av
kunder/leverantörer och krav ställs myndigheter.som av

företagsgrupp endast mindre andelframgår detHär oavsett äratt en
den löpandebehov kunna använda iföretagen har att eurosom avav

bokföringen. totalt de svarande12Det är ettprocent som angerav
frågan behovmedan nej påsådant behov, 62 ettprocent svarar om

medbehovet kunna användafinns. Samtidigt ökar att euroav
för företag till för deföretagens storlek, från små 292 procentprocent

utlands-företagen. från deKommentarerna mestmest omsatta
företagen bland de börsföretagen entydiga. Deorienterade största är an-

den löpande bokföringen.använda ibehovett att euroger av
redan ha klarttredjedel de företag inte i dag sigEn ettsom anserav

bokföring behovet kommerbehov använda i sin attattatt euro anserav
och/eller ställer krav påföretagets kunder leverantöreröka attom

offerter och fakturor skall inoteras euro.
företag har behov redovisning iandel deEn stor eurosom avav

för valuta skallkommer motsvarande verka dennapå sätt att att
med kunder och leverantörer. Några direktaanvändas transaktioneri

kommer dock ställa.krav kunder och leverantörer inte Lönemapå man
fortsätta betala svenska kronor,till de anställda kommer iatt attman

förtredjedel de svarande företagen skulle verkaäven nästan avom en
betalas derastill de anställda skulle iockså löner näratt euro

valuta.redovisning sker i denna
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behov använda sig i denföretag harDe ett att av euroavsom
lämnakan också fortsättningenlöpande bokföringen i tvungna attvara

svenska kronor. kan dettaskatter och avgifter i Antingendeklaration av
sidoordnad bokföring svenska kronorföretaget har iske att engenom

från till svenska kronoromräkning skereller att genomeuroengenom
detframgår det frågaschablonförfarande. Av ärärattett en somsvaren

Förmodligen skulle vilja haställning till.svårt att ta man mera
lämnatskommentarerde båda alternativen. Deinformation som avom

bokföring såväl ibesked. iklarare Enföretagen något someuroger
kostnader. schablonmässigtEttföra med sigkronor storaanses

det blir enkelt tillämpa.föredra, förutsattomräkningssystem är att attatt
lämnats, det intede kommentarerenligtFöretagen attsomanser,

betalamed deklarera ochproblembli såskulle behöva attstora
Beträffandesvenska kronor.arbetsgivaravgifter iochA-skattavdragen

schablonomräkning.formbehövas någonmervärdesskatt skulle det av
omfattningendel kartläggaenkätens andraAvsikten med att avvar

huruvidaochoch/eller kapitalvalutaflödenvalutasäkringar egetav
fall företaget kommeri deieurokommervalutasäkringar attgörasatt

löpande bokföringen.deneuropeiska valutan idenanvändaatt nya
ingåendehar studeratsvalutasäkringarmedProblematiken avmera

tillgenomgång hänvisasWihlborg och förprofessor Claes närmareen
handdeti förstaendastkonstaterasBilaga Härdennes attrapport, se

tilloch det i dagslägetvalutasäkringarföretag utnyttjar attär stora som
kommervalutasäkras. Dessutomeuropeiska valutordel ärstor ensom

devalutasäkring ieuro isvarande företagende göramajoritet attav
bokföringen.den löpandeanvända itillgårfall företagen över att euro

kostnadsreduceringar/vinsterdetredje delEnkätens somavser
bok-använda itillföretaget gårföljdskulle bli över attatt euroaven

företagendeförsta handdet ikan konstateraföringen. ärMan storaatt
framför allt deinternationellt och dåverksamhetsinfinansierarsom

dessaocksåbörsnoterade företagen. Det omsattaär mestomsattamest
övergångkostnader vidminskadefårbörsföretag att enanser mansom

också företagetssigbörsföretagbokföringtill i Dessa väntar atteuro.
användningvidvalutasäkringskostnader skall reduceras av euro somen

bokföringsvaluta.
vinster/fördelar medandraangivithar också överattFöretagen

Inforrnationsvinsterbokföringen.löpandetill i den anges aveuro
kreditgivareinformation tillbättreexempelvisföretag,många genom

länderbolag olikamellan ikommunikationerunderlättadeoch ägare,
och medinternationella konkurrenter. Ijämförbarhet medtydligareoch
tidigarebokföring ivaluta kanblir ersättastoratt euroeuron en
användafördel kunnaockså klarUSD. Detredovisning, i är attt.ex. en

kankoncemföretag. övrigtsvenska Iutländska ochvaluta i ensamma
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användning i den löpande bokföringen företagetgöra atteuroav
europeisk företag, vilketbetraktas kan föra med sig det blirett attsom

lättare få europeiska kunder och det kommer få störreatt att att en
likviditet på börserna.

företagen får möjlighetOm inte till i den löpandeöveratt euro
bokföringen skulle miste de vinstmöjligheter redo-man om som

företagenhär ökad administration i ochvisats Därutöver anger enovan.
fåmed europeiska kunder måste betala ieuro. påpekasDessutomatt att

efterföretagets personal kommer i den påbörjas iuteprocess som nu
konkurrenter ställer sig till tänka den valutan.där iEuropa attom nya

få försämrad konkurrenskraftsvenska företagen skulle då kon-De en
använder marknadsföringsargument.kurrenter etteuron som

företag, önskar använda den löpande bok-svenska iOm som euro
sidoordnad bokföring svenska kronor, vilkaföringen, måste ha ien

och merkostnader skulle detta medförainvesteringar Detta var en
inför.fråga företagen ställdes Svar lämnades varierade på-som som

kostnadsökningar till betydande kostnader förtagligt från marginella
och administrativtdatasystem arbete.investeringar i mer

med enkäten också det skulle möjligtförhoppningEn attvar vara
kvantifiera de fördelar euro-redovisning skulleför företagen att som en

kronor hur respektiveföra med i investeringarsig att storasamt ange
bokföring såväl kronor skullekostnadsökningar i isom en euro som

sådanahar endast litet antal företag lämnat någrainnebära. Tyvärr ett
skattningardärför inte möjligt någrakvantifieringar. Dct är göraär att

kostnadsökningar.investeringar ochvinster,av
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Makroekonomiska effekter på6

kronan

utredningsuppdraget ingår analysera de makroekonomiskaI att
konsekvenserna övergång till redovisning och aktiekapital iav en euro.

skall behandla såväl hur företagAnalysen kommer föratt attagera
förändra valutapositioner vid övergång tillsina en euro som om en

skulle kunna få konsekvenser försådan övergång kronans kurs. Vad
frågan skall både kort- och effektergäller den långsiktigasenare

Utredaren uppdrog Clas Wihlborg, professorbeaktas. i bank- och
finansvetenskap vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet att ut-
föra analys. Wihlborg har fullgjort uppdraget. hardenna Hans rapport
fogats till detta betänkande Bilaga Framställningen i rapportensom

förhållandevis teknisk. Nedan följer sammanfattningutredarensär av
Wihlborgs rapport.

Sammanfattning Wihlborgs6.1 rapportav

förekommitden allmänna debatten har det påståendenI attom
företagens redovisning kronankommer på EMU-sätta näratt press
projektet inleds den januari 1999 och europeiska länder börjar1 11

betalningsmedel. haranvända Det i denna debatt också häv-euro som
dats från denna tidpunkt ökande utsträckning kommeriatt atteuro
användas faktureringsvaluta i stället för kronor och dettaattsom

valutaflöden.kommer leda till mycket devalveringstryckEtt påstoraatt
kronan skulle därmed uppstå.

Risk- och avkastningsbedömningar6.1.1

påståenden verkar vid första anblicken rimliga, deDessa ärmen
baserade på partiell analys vad bestämmer valutaflödena. Deav somen

framför dessa påståenden inte hänsyn till aktieägarnatar attsom
valutapositioner på grundval risk- ochbestämmer sina avkastnings-av
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bedömningar torde påverkas vilken valutabedömningar. inte iDessa av
aktiekapitalet redovisas och denomineras. Om exempelvis svensktett

minskar riskminskar sina lån i det den aktieägarnaaktiebolag euro,
förlorar växelkursförändringar förhållandetföretaget på ilöper att

vill ha kvar den gamla risken valuta-krona/euro. aktieägarna i sinOm
lånåstadkomma detta öka sina privata iportfölj kan de t.ex. attgenom

euro.

transaktioner iFler6.1.2 euro

fler tidigareinnebär självklart transaktionerInförandet änatteuronav
del dendenna valuta. troligtkommer ske i Det är att storatt en av

kankronor kommer i Dettafakturering i görasgörs att euro.som nu
efterfrågan på den svenska valutamarknadenutbud ochmedföra att

konkurrensför-påverkan blir beror bl.a. pådennapåverkas. Hur stor
olika branscher. Förväntningarbetalningsrutiner inomhållanden och

påverka valetförhållande till kan"hårdhet ikronans eurons avom
rollvalutaportföljer spelar ocksåAktieägaresfaktureringsvaluta. en
denportföljema för balanserakanhär. Som attnämnts anpassasovan

företag väljer öka sininträder svensktriskökning attnär ettsom
exponering i t.ex. euro.

iRedovisning6.1.3 euro

ochföretagensökande utsträckning avvänds idetta ipåNär sätteuron
fördelarockså antalet företag hartransaktioner ökarhushållens avsom

främstaredovisningensi Denutföra redovisningen externaatt euro.
framför allt då dessochföretagets intressenter,uppgift informeraär att
redovisningsvalutapotentiella finansiärer. Valetochnuvarande av

hemvaluta.starkt beroende finansiärernas Det-därförtorde avvara
för aktiekapitalet.denomineringsvalutagäller valet avsamma

tordepreferenser för olika valutoroch företagensHushållens vara
företagensoch denomineringredovisningsprinciperoberoende avav

valutaportföljen torde stället bestämmasönskade iaktiekapital. Den av
finansiellaoch försäljning i olika valutor.inköp Dekonsumtion samt

för både företagdet möjligterbjuder instrument,marknaderna görsom
oberoendede önskar,hushåll uppnå den valutapositionoch att avsom

Redo-denominerad den eller andra valutan.tillgång iviss är enaom en
företagensdenomineringsvalutan bör därför påverkaoch intevisnings-

valutapositioner. Valet denominerings-sammanlagdaoch hushållens av
därförredovisningsvaluta kanliksom valetför aktiekapitaletvaluta av
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varken direkt eller indirekt, utbud och efterfrågan påpåverka,inte antas
kronor.

handelsvaluta vid Stockholms6.1.4 Euro som
fondbörs

handelsvaluta vid Stockholms fondbörs SFB harValet merenav
utbud och efterfrågan på kronor eftersomdirekt påverkan på storenav

valutaflöden. aktiernadel börshandeln innebär reella Om i storenav
det kunnaföretagen vid skulle i skulleandel SFB noteras euro,av

vilka emellertid skulle beroendemakroekonomiska konsekvenser, vara
börsnoterade aktiebolagen. Svenskarsägandestrukturen de svenskaiav

olika valutor tordeportföljval ioch utlänningars nämntssom vara
främsta effektenvilken valuta handeln sker. Denoberoende i avav
deltar börshandelndå färre utlänningar ibörsnotering i blir att someuro

Å svenskar deltarandra sidan måste iköper och säljer kronor. som
utsträckning. den månoch i högre Ibörshandeln gå in ut eurour

handel handeln kommermedborgares kommer dominerautländska att
minska volym. inledande skede kanvalutahandeln i kronor i Iatt ett

eventuella likviditetseffektenden ieffekten dock Denmotsatta.vara
förväntas omedelbartvalutahandeln kronor kan sålunda intei utan

dock svårt dennautvecklas långsamt tiden.torde Detöver är att se
förpåpekas grundeneffekt viktig. Vidare bör detlångsiktiga attattsom

troligen den förväntas bliattraktiv handelsvaluta är attses som eneuron
stabil kronan.änmer

blir valuta och ägande-förutsättning kronan inteUnder att en svag
börsnoterade betydligt,aktiebolagen ändrasde svenska intestrukturen i

avgörande fördel för aktiebolag tilldet svårt överär attatt eurose en
del före-handelsvaluta vid Stockholms fondbörs. Om storen avsom

förStockholms fondbörs emellertid bestämmer sigvid atttagen an-
handelsvaluta kan det, leda tillvända nämnts, attsom someuron

svenska kronor minskar i volym.valutahandeln i

Målsättningar för valutahanteringen6.1.5

skifte redovisnings- och denomineringsvalutanmöjligt iDet är ettatt
föreffekter målsättningarna valutahanteringenkan ärstörrege om

i stället för ekonomiska. utreda dennaredovisningsmässiga För att
fråga utfördes enkät sikte på bl.a. företagens målsättningar.taren som

de allra företagentyder på majoritetSvaren ärstörstaatt storen av
valutahantering. valuta-starkt redovisningsorienterade i sin De tar
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positioner finansiella kontrakti för balansera bokförings-att rent
mässiga exponeringar. förändringEn redovisningsvalutan och/ellerav
aktiekapitalets denominering för dessa företag kommer därför på-att
verka deras Valutapositioner högi grad.

Även företagens bestämspositioner bokföringsmässigarentom av
beräkningar exponering, kan redovisnings- och denominerings-av
valutan irrelevant för handeln med valutor. Aktieägama kan medvara
vetskap företagens beteende denuppnå valutaportfölj de önskar.om
Om ettföretag ökar sitt innehav redovisningstekniska skäl,av euro av
kan aktieägarna med sälja eurotillgångar i motsvarande gradattsvara
för bibehålla portföljens ekonomiska valutaexponering.att Den totala
nettoefterfrågan på valutor blir då oförändrad.

En mindre andel företagen arbetar med ekonomiska mål-rentav
sättningar för valutahanteringen. företagensOm Valutapositioner be-

ekonomisk värdering risk och förväntadstäms avkastning ärav en av
redovisningsvalutan såväl denomineringen aktiekapitalet ovid-som av
kommande för efterfrågan och utbud för valutor.

6.1.6 Konsekvenser kronan flyter eller fästsom
starkt vid euron

valutaflöden frånDe kronor till kan uppstå följdeuro, som som en av
förändring i redovisnings- och denomineringsvalutan, kan varieraen

storleki på kort sikt. Om alla företagavsevärt samtidigt skiftar sin
redovisnings- och denomineringsvaluta, skulle det kunna utlösa skiften

Valutapositioneri sammanlagt hundratals miljarder kronor. såEttom
omfattande skifte i Valutapositioner förutsätter aktieägarna inte fåratt
tillräcklig information företagens ändrade Valutapositioner. Att ettom
antal företag ökar sina positioner i bekostnadpå kronor, be-euro av
höver inte betyda kronan hamnar under devalveringstryck,att om
nämligen marknaden får adekvat information vad händer.om som
Marknadsdeltagare, inser inget fundamentalt inträffat förattsom
svenska företag, kan förväntas köpa kronor, penningpolitiken ärom
trovärdig vid rådande växelkurs.

förstAntag den svenska kronan flyter. skulle företagensDå skiftatt
till innebära ökat utbud kronor på valutamarknaden. denett Omeuro av
framtida förväntade kursen, kan bero på ekonomisk politikantassom

företagsoch konkurrenskraft, oförändrad köps utbudet kronorär av upp
riskvilliga aktörer på valutamarknaden. Eftersom skift i redo-ettav

visningsvalutor skulle allmänt känt företagen skiftar valuta-närvara
finns det anledningpositioner, ingen efterfrågan inte skulleatt tro att
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infinna Aktieägama detta naturligtvis medvetnasig. i scenarioär om
vad pågår.som

därefter vid tidpunkten för företagensAntag Sverige transak-att
har låst kursen till den fasta kursentioner Om trovärdig,äreuron.

utbudet tillgångarkommer det ökade i kronor leda till tryckatt ettav
den svenska leder till ökad efterfråganuppåt på Detta påräntan. en

värdepapper kronor och därmed kapitalinflöde.i ett
innebär det ganska meningslöst försökaDetta äratt attresonemang

valutaflödenberäkna storleken på i samband med företagen övergåratt
redovisnings- denomineringsvaluta. Riksbankentill och Omeuro som

för trovärdig penningpolitik vid rådande växelkurs kan övergångenen
ske med minimala störningar.

och förväntas bli utanförkronan kronan valutaOm är svag svagen
valutautflödenden kan ökade skapa problem förunionen,monetära

och kronans värde. säkert det blir någonRiksbanken Det inteär att
balansera det ökadeefterfrågan på kronor kan utbudet. Ensom svag

också stärka tendensema bland företagen övergå tillvaluta kan att
redovisnings- och denomineringsvaluta.euron som

Riksbankens trovärdighet penning- ochInnebörden detta iär attav
avgörande för vilka effekter det blir transak-valutapolitik kan vara av

företar samband med de frivilligt övergår tilltioner företag i attsom
och denomineringsvaluta. gäller medredovisnings- Dettaeuro som

flytande kurs.såväl fast som

Information till aktieägarna6.1.7

valuta-det enklaste undvikaSlutligen kan det sättetsägas attatt att
bokföringsorienterad valutahantering, på-flöden, beror på rentsom

valutaflöden totalt, före-eller leder tillverkar kronans värde är attstora
syftet med förändringar valuta-inforrnerar aktieägarna itagen om

aktie-enda information behövs storleken påpositioner. Den ärsom
och vilka målsättningar företaget harkapitalet denomineras i eurosom
Aktieägama kan då förväntas åter-för hantering valutarisker.sin av

för bibehålla önskadställa valutaportföljer exponering.sina att

sammanfattande bedömningWihlborgs6.1.8

användande redo-ökatWihlborgs huvudslutsats är att ett av euro som
aktiekapitalet före-för svenskaför denomineringvisningsvaluta och av

synpunkt.betydelselöst makroekonomiskdetiär nännastetag ur
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slutsatserUtredarens6.2

professor Clas Wilborgs analys utredarenMed hänvisning till att,anser
redovisningsvaluta och för de-ökat användandeett euron somav

för svenska företag, betydan-aktiekapital inte har någonnominering av
effekt makroekonomisk synvinkel. Dock vill utredarende ett upp-ur

professor framställning.punkter Wilborgsmärksamma några i
har genomfört för utred-frågorna i den enkät SCBSvaren på som

tyder betydande andel de allraBilaga 2 påningen se störstaatt aven
denomine-skifta till redovisnings- ochföretagen kommer att euro som

med den unionen.ringsvaluta, Sverige inte går i monetäraäven om
samtidigt betonar balansräkningsexponeringen iEftersom företagen

företagen slutar posi-sannolikhetenvalutariskhanteringen är att tastor
för hedga balansräknings-finansiella marknadernadetioner i att

kommer deicke svensk valuta. ställeti Iexponeringen att ta motsva-
balansräkningsexponeringen i andraför hedgarande positioner att

innebär i sigskift finansiella positionervalutor iDetta storaän euron.
för-innebär också aktieägamas exponeringvalutaflöden, det attmen

ändras.
valutaflödenoch företagensnettoeffekten aktieägamasFör att av

företagens valuta-informeradeskall bli noll aktieägarnamåste omvara
får information allssäkert de dennahanteringsprinciper. inteDet är att
nettoeffekten valutaflö-omedelbart. så fall kan påfall Ieller i intevart

undvika dettabli avsevärd. enklasteperiod Detdena under sättet atten
informera valutahanteringsprinciper.företagenstimuleraär att att om

Även från kronor till på grundnettoutflödedet sker ett euro avom
sammanlagda omdisponering valutaposi-företags och aktieägares av

devalve-kapitalutflöden ellersäkertså det intetioner ettär att stora
finns mängd mark-observeras.ringstryck på kronan kommer Detatt en

och penningmarknadsinstru-i valutornadsaktörer positionertarsom
växelkursförändringar.och förväntade Ombaserade på räntorment

finns detvalutapolitik förblir trovärdigochRiksbankens penning-
ochköpare svenska penning-anledning befara brist påingen att en av

kapitalmarknadsinstrument.
kankan utlösas företagens omdispositioner,Valutautflöden, som av

Riksbankens penningpolitikdevalveringstryck,däremot skapa ett om
förhållande till politik.befaras bli inflationistisk i EMUs Köpare av

ellerdå fram endast stigersvenska värdepapper kommer räntanom
skall dock uppmärksammas penning-kronans värde sjunker. Det att om

valutautflödentidsfrågapolitiken trovärdig, det bara innaninte ärär en
omdispositionerinträffar devalveringstryck uppstår.och Företagens

oundvikligkommer då bara påskyndafrån kronan till att eneuron
process.
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Hanteringen skatter, avgifter7 ochav

statistik

Företagsbeskattningl

Allmänt sambandet mellanl redovisningom

beskattningoch

har långtgående sambandSverige mellan redovisning och be-ett ett
skattning. Huvudregeln den skattemässiga inkomstberälcningenär att
skall på grundval bokföringen inget särskiltgöras ärannatav om

lagstiftningenangivet i 24 § kommunalskattelagen l928:370, KL.
medför värde skall gälla vid bokföring och beskattningDetta att samma

för bl.a. varulager, pågående arbeten, fordringar och skulder samt att
flertalet intäkter och kostnader i rörelsen skattepliktiga avdrags-är resp.
gilla. Undantag från principen regler vid redovisning ochom samma
beskattning särskilt. Ofta talar det område där det råderanges man om
samband "det kopplade området".som

främsta områden där det inte råder samband det icke koppladeDe
området fastigheter och värdepapper dock såvitt företaginteär avser

fastigheterbedriver handel med värdepapper. dessa till-Försom resp.
gångsslag gäller de avskrivningar, nedskrivningar och uppskriv-att

bokföringen skall återföras till beskattning i deklara-ningar igörssom
med de avskrivningar uttryckligentionen och ersättas ärm.m. som

skattelagstiftningen.tillåtna enligt
skall bifoga uppgifterTill deklarationen den skattskyldige samt-om

liga resultat- och balansräkningsposter lagen 1990:3252:19 om
självdeklaration och kontrolluppgifter, LSK. specielltDetta igörs ett

räkenskapsutdragstandardiserat SRU-schema. Finansiella företag
skall bifoga årsredovisningi stället sin 2:2O LSK.

beskattningsbara inkomst näringsverksamhet be-Den vinsten av
räknas sedan utgår från den redovisade enligtvinstenattgenom man
bokföringen och med avseende de icke skattepliktigajusteringar pågör
intäkter icke avdragsgilla kostnader finns med det bokfördairesp. som

de skattepliktiga intäkter avdragsgilla kostnaderresultatet samt resp.
finns med det bokförda resultatet. brukar kallasinte i Dessa postersom
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haralla skattemässiga justeringarjusteringar"."skattemässiga Närför
inkomsten närings-till den skattepliktigaframhar nåttgjorts avman

fungerakan därförjusteringamaskattemässigaverksamhet. De sägas
området.och det icke kopplademellan det koppladebryggasom en

skatteändamålförOmräkning7.1.2

deklarationenutgångspunktdirektiv skallutredarensEnligt atten vara
kan uppnås på ikronor.skall i Dettaframdeles upprättasäven

bokföringen ikrävertvå delshuvudsak ävenattsätt, att mangenom
räknasbokslutet ieurokronor och delsframtiden skall i attgenomvara

kunna få lika mycketvill säker på intill kronor. Om attstaten varaom
kräverregler förutsätter detenligt dagensskatt attatt mansom

fall detskall kronor. så stårframdeles i Ibokföringen natur-även vara
bokförasidoordnad redovisninghelst fritt iligvis samt-att ensomvem

valuta. möjlig-eller någon Deniliga transaktioner även annaneuro
skall läggadirektiven framgår utredarenidag.heten finns redan Av att

för svenskanödvändigade lagändringarfram förslag till är attsom
för kronor.bokföring i stället iha löpande iföretag skall kunna sin euro

därförbokföring kronor kommer intemed fortsatt krav på iAlternativet
påpekasförtjänar emellertidytterligare.diskuteras Det att attatt

lösning och detbetungande och dyrbokföring mycketdubblerad är en
tillämpa sådan.företag skulle börjaifrågasättas någotkan starkt om

tillomräkningsförfarande måsteformleder till någonDetta att av
grund för deklaration iligga tillskall kunnaför bokslut iatt ett eneuro

omräkningsmodell väljs.den Denbör ställas påkronor. Vissa krav som
bör:

enkel tillämpa,attvara
ellersystematisktochrättvisande resultat inte över-ettge

undervärdera vinsten,
manipulera denskattskyldiga kansådan de inteattvara

beskattningsbara vinsten,
likatransaktioner beskattasföretag medmedföra att samma

redovisningsvaluta.oberoende av

för syftetbestämma sigomräkningsmodell måsteVid val ärommanav
hademed vadskallomräknade bokslutetdet överensstämmaatt som

bokförts kronor ellertransaktionerna hade ifallet allablivit om manom
från denna princip.tänkakan sig avsteg

denmedföra årsvinstomräkningsmodeller kommerFlertalet attatt
omfatt-eller mindrefrån till kronor ihar omräknats störreeurosom -
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ning avviker från den vinst skulle ha uppkommit företagetsom om—
hade bokfört alla transaktioner i kronor. sådantEtt utfall medför tvåatt
företag har identiska transaktioner kommer beskattas för olikaattsom
belopp beroende på de har redovisningen i eller kronor. Dettaom euro

problem rättvisesynpunkt. medförDet ocksåär ett påatt staten tarur
sig eller mindre del företagens valutakursrisk företagenstörreen av om
väljer lägga bokföringen till Vidare kommer det bliatt attom euro.
problem med företagsstatistiken se avsnitt 7.7 och möjligheten att

intäkter från företagsskatter kommergöra över statens attprognoser
försämras.

När det gäller konstruera omräkningsmodell medföratt atten som
det omräknade resultatet med det resultat hadeöverensstämmer som
uppkommit samtliga transaktioner hade bokförts kronor kani sägasom

sådan modell- den huvud möjlig konstrueraatt över ärtaget atten om
ofrånkomligen skulle bli mycket komplicerad. Vidare gäller att ettom-

företag tillåts ha sin redovisning ieuro så det rimligtatt är att anta att
kommer företagetsbli funktionella valuta. kommer såDetta iatteuron

fall påverka företagets prissättning och tjänster, inköps-att av varor
beteende, val skuldsättning, valutasäkringspolicy och medI attav m.m.
företagets beteende blir annorlunda den funktionella valutan ärom euro

det sannolikt företagets kommervinst bliär att änatt en annan om man
hade haft kronan funktionell valuta och redovisningsvaluta.som

Resonemanget leder fram till slutsatsen företagen huvudöveratt om
skall tillåtas ha redovisningsvaluta så krävs någontaget att euron som

form schabloniserad omräkning för beskattningsändamål. Sammaav
metod bör kunna användas för statistikändamål se 7.7.avsnitt Ut-
redaren kravet på enkelhet bör kravet på "milli-att övertaanser
meterrättvisa" och har beslutat rekommenderasig modell kanen som
beskrivas enligt följande.

Balans- och resultaträkning räknas till kronor, balansräkningenom
enligt balansdagens kurs och resultaträkningen enligt årets genom-
snittskurs. differens uppkommerDen beroende åretspå vinstattsom
räknas till genomsnittskurs och övriga balansräkningeni tillposterom
balansdagskurs bör inte resultatforas enbart i denutan noteras om-
räknade balansräkningen korrigeringspost så tillgångs- ochattsom en
skuldsidan blir lika stora. Det omräknade resultatet utgångspunktär
för inkomstberäkningen i deklarationen och de skattemässiga juste-
ringarna kronor.i modellDenna innebär resultatmätningengörs att
inom det kopplade området fortsättningsvis följer bokföringen,även
dvs. resultatet i För deklarationsändamål räknas sedan dettamäts euro.
resultat till kronor enligt den genomsnittliga växelkursen. detInomom
icke kopplade området skall beloppen kronori gälla. En något ut-
förligare beskrivning metoden finns i avsnitt 7.1.8.av
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skallantal områden särskiltgenomgångföljerNedan ett somaven
behandlas.

områdetkopplade7.1.3 Det

genomsnittligaenligt denkostnader räknasochIntäkter om
redovisade resultatetingår detiväxelkursen under året. Postema som

ellerberäkningbeskattningen. Någon ytterligaregrund förligger till
nödvändig.justering inteär

pågåendevarulager,för värderingnuvarande reglernaDe av
vilkenanvändasoch skulder torde kunnafordringararbeten, oavsett

Innebörden dettabokföringen.används ivaluta är attavsom
gäller vidEftersom regleriresultatmätningen görs sammaeuro.

detta rimligt.och beskattningbokföring är
gäller:särskilt.skall kommenteras DetpunkterNågra

balansposter,värderingfelaktig0 av
ochpå inventarierräkenskapsenligt avskrivning0

periodiseringsfond.tillavsättning0

balansposterFelaktig värdering av

dengodtarskattemyndigheterna intekomplikation uppstårEn om
räkenskapema. Etto.dyl. har gjorts ifordringarvärdering lager, somav

fâr illustrera.sifferexempel
balansräkningochstiliserade resultat-följandeföretag harEtt

uttryckt i euro:

euroResultaträkning
Intäkter 10 000

000Kostnader 7-
Årets 3 000vinst

euroBalansräkning
Årets 000vinst 3Fastighet 10 000
Övrigt 000kapital 8Kundfordring 000l eget

000Skulder 33 000Kassa
0001414 000

såkurs loför året kr och balansdagens 10genomsnittskursen 9Om är
och balansräkning omräknade till kronorföljande resultat-får vi
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Omräknad resultaträkning kr
Intäkter 90 000
Kostnader 63 000-
Årets vinst 27 000

Omräknad balansräkning kr
ÅretsFastighet 100 000 vinst 27 000
ÖvrigtKundfordring lO 000 kapital 80 000eget
SkulderKassa 30 000 30 000
Omräkningsdiff. 3 000-

140 000 140 000

SkattemyndighetenAntag inte godkänner företagets värderingattnu av
kundfordringama. Enligt myndighetens uppfattning skall de l 000vara
kr eller euro100 Frågan hur höjning skall Enligtstörre. är göras.nu
normala bokföringsmässiga principer så skall höjning värdet påen av
kundfordringama med 000 kr ökal vinsten med lika mycket. det härI
fallet kommer emellertid sådan höjning vinsten bli föratt stor.en av

följer resultatposter skallDetta räknas enligt genomsnitts-attav om
kursen. kundfordringamaOm hade värderats korrekt från början hade
vinsten varit 100 och i så fall hade beloppet räknatsstörreeuro om
enligt genomsnittskursen dvs. 900 kr. faktum omräkningenDet att

först i samband med deklarationsgranskningen bör medföraintegörs
något belopp till beskattning.att annat tas upp

finns tänkbara lösaDet problemet. Ettsätt ärtre att sätt att
ändringarna fastställs till sitt belopp ieuro och därefter räknas tillom
värdet i kronor enligt genomsnittskursen. bokföringenMed tanke på att

i så det eurobeloppet "det riktiga värdet ford-påär är äreuro som
ringen. Detta talar for detta värde bör användas vid ändringar. Enatt
sådan här lösning torde kräva företaget bifogar räkenskapsutdrag iatt
både och kronor Eftersom omräkningentill deklarationen. fråneuro

till kronor kommer kunna ske automatiskt skulle detta inteatteuro
vålla problem för företagen.något kan det förväntas leda tillDäremot
administrativt merarbete för skatteförvaltningen skallävenom man
registrera belopp i euro.

lösaDet andra problemet beloppet kronorjustera i försättet äratt att
skillnaden i kurser. det här fallet skulleI värdet på kundfordringama
höjas med kr bara 9/10l 000 skulle påverka resultatet.men

dessa lösningarnaBåda leder till resultat.samma
tredje lösa problemet skulleDet resultatpostersättet att vara om

också räknas enligt balansdagens kurs. sådan lösning kanEnom
emellertid konstigt resultatet,mått på nämligen vinsten tjänasettge om

4 1998:136SOU
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fluktuerarsamtidigt växelkursen serelativt under åretin jämt som
bör därför inte väljas.avsnitt 7.6.2. lösningDenna

attskall deklarationenEftersom utgångspunkten för arbetet vara
uppgifter lämnasså bör så möjligt ieuro.skall lämnas i kronor som

Ändrad värderingför den andra lösningen bör väljas.talarDetta att av
kopplade området bör därför fastställas till sinabalansposter detinom

medresultatpåverkande skall justerasbelopp kronor.i Den posten
genomsnittligaskillnaden mellan balansdagens kurs och denhänsyn till

kursen.
exemplet gällde intäkt på 100tvisten iOm vi attantar om en euro

försök från bolagetsbokföras eller år det alltså inteskulle år l 2 ettvar
fram ibeskattning så kommer intäkten på 100sida helt slippaatt euro

naturligtvis beskattas gångBolaget skall då intebokslutet för år en
tillpunkt sjunde stycket anvisningarnatill för intäkt. 1Av avsamma

nedintäkten för år skallden skattepliktiga 2framgår24 § KL sättasatt
ingår i denmotsvarande 100med belopp 100 Dessaett euro. euro

genomsnittliga kursräknats enligt denbokförda harvinst somomsom
till det omräknade beloppet 100gäller för vilket lederår 2 att euro

skall behandlasgenomsnittliga kursen för år 2med denmultiplicerat
kursen förden genomsnittligaskattepliktig intäkt. Om inteickesom en

alltsåkursen för år så kommerden genomsnittliga 2år lika medl är
beskattningen för år och årkronor påverka 1 Dettaolika belopp i att

kursenden genomsnittligakonsekvensdock naturligär attaven
räkna resultatposter.används för att om

avskrivning inventarierRäkenskapsenlig av

på inventarierräkenskapsenlig avskrivningtillämparföretagDet som
skrivsliknande rättighetergoodwill ochsamt patent, somsom av

ochbokföringenvärde på inventariema ihainventarier måste samma
omfattar tvåavskrivningenräkenskapsenligabeskattningen. Den

kompletteringsregel. Huvudregeln inne-huvudregel ochmetoder; enen
det skatte-baserad påmedbär avskrivning 30 procent summan aven

Komplette-och anskaffningar.ingång åretsrestvärdet vid åretsmässiga
baserad påmedårlig avskrivning 20ringsregeln innebär procent an-en

åroch sålts underhar köptsskaffningsvärdet. Inventarier sammasom
förlust påelleravskrivningsunderlaget. Vinstmed ifår inte räknas

avdragsgill.skattepliktigsådana inventarier är resp.
försäljnings-förlorateller går såsäljsinventarium utgörNär ett

tillämp-intäkt. Vidskattepliktigförsäkringsersättningenlikviden eller
frånräknasemellertid beloppethuvudregeln kommerningen att avav

nettometoden".förbrukar kallashär teknikenanskaffningsvärdet. Den
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det skall bli möjligt för skattemyndighetema kontrolleraFör att att
lämnahar beräknats korrekt skall den skattskyldigeavskrivningamaatt

uppgifter värdet de har anskaffats under beskatt-inventarier somom av
Motsvarandefortfarande finns kvar i verksamheten.ningsåret och som

skall uppgift läm-för de åren. Vidareuppgifter skall lämnas senastetre
förlorade fannsför avyttrade eller inventarierersättning somnas om

vid årets början.
uppkommerbokföring till såföretag lägger sinOm ett om euro

beträffande felaktigbeskrivitsungefär problem ovansamma som
mellaneffektivt bibehålla sambandetbalansposter.värdering För attav

avskrivningar uti-bör företagen beräknaredovisning och beskattning
räknas ianskaffningsvärdena i Avskrivningamafrån de faktiska euro. —

och detgenomsnittskursresultatposter enligtlikhet med övriga om-
skall blibalansdagens kurs. detrestvärdet enligt Förskattemässiga att

börkontrollera avskrivningamaskattemyndighetemamöjligt för att
de eurobelopp på vilka beräkningamadeklarationenföretaget i ange

kronbeloppen.idagbaseras på sätt som man angersamma
kronorbör anskaffningsvärdet itill euroredovisningVid övergången

räknas till enligtårens anskaffningarför de senastetre sammaom euro
balansdagensvid övergångengäller för övriga balansposterkurs som

skall kunna beräkna avskriv-uppgift behövs förkurs. Denna att man
kompletteringsmetoden.enligtning

Periodiseringsfond

till denperiodiseringsfond får uppgå 20tillAvsättningen procent av
tillhörPeriodiseringsfondföre avsättningen.beskattningsbara vinsten

med högremedgesavdrag inteområdet på sådet kopplade sätt att
räkenskaperna.vad finns ibelopp än avsattsom

skattemässigaalltså efter allaavsättning vinstenUnderlaget för är
omräkningsmodellen bygger påföreslagnaEftersom denjusteringar. att

avsättningeni kronor så måstede skattemässiga justeringama ävengörs
alltsåbelopp kronor.periodiseringsfond beräknas till i Dettatill ärett

det koppladeeurobeloppen gäller inomfrån principenundantag attett
sedan räknasberäknas i kronor måsteområdet. avsättningDen omsom

balansdagens kursbokföringen. Eftersomtill för in itasatteuro
från kronor till såbalansräkningenanvänds vid omräkning euroav

frånperiodiseringsfonden räknasanvändaskursmåste när omsamma
balans-finns ifall skulle den avsättningkronor till I annat someuro.

avdragsgillafrån denomräknad till kronor avvikaräkningen av-
till denskulle ledaberäknats deklarationen. Dettaisättningen attsom

till,han harfå det avdragskattskyldige riskerar inte rättatt som
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nämligen den avsättning framkommer den omräknade balans-isomom
räkningen lägre den maximala enligt deklarationen.avsättningenär än

bokförings-egentligen skattemässigt problemDetta ingetär utan ett
Bokföringsnämnden utfärdar komplette-mässigt. får förutsättasDet att

sikte de företag lägger bok-rande nonngivning påtarsom som om
föringen hur den avdragsgilla beräknadetill Frågan avsätt-euro. om

skall bokföras ieuro kan lämpligen lösas sådanningen i kronor genom
förfaller det uppenbart balansdagensnonngivning. utredarenFör att

kurs gälla fall det beloppet den omräknade balans-skall och i så iär
räkningen skall användas för fastställa det maximalt avdrags-attsom
gilla beloppet.

dag företagen har bokföringen i kronor behöver åretsI när av-
till periodiseringsfond inte återföras till beskattning isättning

fördeklarationen. framtiden torde emellertid detta bli nödvändigtI
euroföretagen det undantagsfall då balansdagens kursutom i överens-

genomsnittliga kursen. företag vid denmed den Antagstämmer att ett
framberäkning skattekostnad inför bokslutet kommerårets görssomav

periodiseringsfond får tilltill årets till maximalt uppgåavsättningatt
kr. balansdagens kurs så kommer avsättningen100 000 Om 10är att

bokföras till i både balans- och resultaträkningen. Vid10000 euro
balansdagens kursdeklarationen räknas balansräkningen enligtom

periodiseringsfonden till kr. Resultaträkningensåvitt 100 O00avser
periodise-räknas enligt genomsnittskursen vi Denärantarsomom

alltsåringsfond belastar det omräknade resultatet blir bara 90 000som
återföras tillkr. skall bli korrekt måste detta beloppberäkningenFör att

deklara-beskattning samtidigt det avdragsilla beloppet dras iavsom
lagregleras fråga hurtionen. torde inte behövaDetta ärutan en om

skall utformas.deklarationsblanketten

icke kopplade området7.1.4 Det

de skattemässigaföreslagna modellen bygger på justeringamaDen att
de beloppdet icke kopplade området gälleri kronor. Förgörs att som

alls behöver med de värdenfinns i bokföringen inte överensstämma
deklarationen den skattskyldigegäller vid beskattningen. I måstesom

återföra belopp finns i bokföringen och det med detdet ersättasom
deklaration skall skebelopp gäller skattemässigt. Så länge isomsom

dekronor kronan har flytande växelkurs böroch gentemot euronen
denskattemässiga ske i kronor. minskarjusteringama Därigenom

bokföringvalutakursrisk på tillåta ieuro.sigstaten tar attsom genom
merarbeteföretagens del torde den här lösningen visstFör ettge genom

anskaffningsvärden ha förförutom de i måsteatt euro som manman -
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bokföringen tvingas hålla reda anskaffningsvärdenpå i kronor på-
fastigheter och värdepapper.

skallNedan några områden specialgranskas.

Icke avdragsgilla kostnader icke skattepliktiga intäkterresp.

Om det bokförda resultatet har belastats/gottgjorts med icke avdrags-
gilla kostnader eller icke skattepliktiga intäkter skall dessa återföras till
beskattning från det skattepliktiga resultatet. bok-Avresp. rensas
föringen framgår belopp uttryckt i deklarationenIpostemas euro.
måste dessa belopp räknas till kronor enligt genomsnittskursen.om
Redan enligt dagens regler företagenmåste hitta och poster-summera

ytterligareDet krävs för de företag går tillmoment överna. som som
räkna beloppen till kronor. merarbete dettaDetär atteuro om som

kräver försumbart falli alla för de företag använder kalkyl-är ettsom
för posterna.attprogram summera

Fastigheter och värdepapper

Samtliga ochned- uppskrivningar reaförlusterreavinster ochsamtav-,
har bokfördapåverkat den vinsten skall återläggas i deklarationen.som

Det ytterligare tillkommer för företag redovis-harmoment som som
ningen i beloppen skall räknas till kronor enligtär atteuro om genom-
snittskursen.

Skattemässiga avskrivningar beräknas utifrån anskaffningsvärdet.
gäller beträffande skattepliktigaDetsamma och avdragsgillareavinster

reaförluster övergångsregler från skattereformen med innebördannan
gäller for fastigheter 1999. befintliga fastigheter och värde-Fört.o.m.

har företagen uppgift anskaffningsvärdet kronor.i Dessapapper om
värden bör behållas företagen går till Föräven överom euro. nya
fastigheter och värdepapper bör krävas anskaffningsvärde iatt ett
kronor beräknas. värde skall ligga till grund för skattemässigaDetta
avskrivningar och vinstberäkningar.

valda lösningen innebär alltså fastighetsavskrivningarDen ochatt
beräkning fastigheterreavinst på och värdepapper skall pågörasav

enligt dagens regler tilldvs. sina belopp i kronor. Ensättsamma som
lösning skullei princip kunna fråni stället utgåövervägas är attsom
eurobeloppen och räkna avskrivningarna och tillreavinstemaom
kronor.

sådan modell kräver för det förstaEn alla skattemässigaatt an-
skaffningsvärden kronor räknasi till Vid övergången tillom euro.



avgifter och statistikskatter, SOU 1998:136102 Hanteringen av

bokfördaeurobokföring naturligtvis de värdena enligt räknasmåste UB
redovisningen. värden kantill för i denin Dessaexternaatt tasom euro

mycket från det skattemässiga restvärdet.emellertid skilja väldigtsig
dubbla beräkningar; för bokföringenmåste därförFöretagen göra en

Eftersom deklarationen skall i kronorför beskattningen.och varaen
redovisning och beskattning förefallerdet samband mellanoch inte är

anskaffningsvärdena ibehålla de skattemässigadet därför naturligt att
kronor.

flytande växelkurslänge kronan harVidare gäller såatt ensom
resultatet reavinstberäk-det materiellaså kommergentemot aveuron

de skattemässigaräknarkunna bli konstigtningar att an-man omom
exempel får illustrera:skaffningsvärdena till Etteuro.

detför kr. Vid ingången tillaktie köps 1 000En 1996 systemetnya
därföranskaffningsvädet bestämsskattemässigakursen kr och det8är

för Transaktionsdagens kurssäljs aktien 500 kr.till l125 Senareeuro.
Både köp- och säljavtalför året 9 kr.kr och genomsnittskursen10 ärär

kronor kr.verkliga reavinsten uttryckt i 500slöts kronor och deni är
enligt gällandeskattepliktiga reavinstenockså denDetta motsvarar nu

får följandestället såreavinstberäkningen i iOm görsrätt. euro
siffror.

och denomräknat till blir 150Försäljningssumman euroeuro
tillanskaffningsvärdet fastställdes 125bokförda reavinsten 25 euro

skattepliktigamed deneuro. bokförda reavinstenDen överensstämmer
skattepliktigdärför haföretagetdeklarationen kommeroch i att en

tillgenomsnittskursenräknas enligtreavinst på 25 Denna omeuro.
500.den faktiska reavinstenmindre259 kr, dvs. 275225 än

för intäkter ochnaturligtvisfenomenet gällerhär beskrivnaDet även
detdet blir markantkopplade områdetkostnader detinom närmen mer

företag harreavinsttillgångama.värdepapper Ettgäller fastigheter och
derelation tillår i alla fall iförhållandevis få reavinstertypiskt sett per

dessa kanvan1iga rörelseintäktertransaktioner mensom genererar
egendomen kanInnehavstiden på den såldabelopp.stora varaavse

växelkurser. Såkänsligheten för variationer imycket vilket ökarlång
beskattningredovisning ochråder frikoppling mellanlänge detsom

den faktiskabeloppskulle det anmärkningsvärt änett annatomvara
detta kan anförasbeskattades.reavinsten i kronor Förutom att om

kommerför valutaunionen såframtiden beslutar sig delta iSverige i att
anskaffningsvärdenskattemässigasannolikt inte accepterastaten att

svenskteventuelltflytande växelkurs. Vidhar beräknats med ettensom
anskaffningsvärdenalltså samtliga skattemässigadeltagande så skulle

till.behöva räknas gångom en
med omräkningtill modellenlederDetta attsammantaget av

tillföretag gåranskaffningsvärden bör väljas.inte Det över eurosom
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uppgifter skattemässigabehålla aktuelladärför delsmåste om
anskaffningsvärde idels beräknakronor ochanskaffningsvärden i ett

deklara-Vidare vidreavinsttillgång köps. måstekronor när manen
beräknaoch kronan förmellanfrån dagskursentionen utgå atteuron

kronor.försäljningspriset i

valutaskulder i utländskFordringar och

och skulder ifordringarreglerna för värderingskattemässigaDe av
dettatill 24 § KL. Närpunkt anvisningarnavaluta finns i 4utländsk av

område prop.ändrade regler på dettaföreslagitskrivs har regeringen
ochfordringarinnebärareglerna kommer1998/99:28. De attattnya

kurs. Omtill balansdagensvaluta skall värderasutländskskulder i en
terminskontrakt ellerskuld har säkratsfordran eller annangenom

värdetill detvalutasäkringsåtgärd fårsåliknande tasposten somupp
gällt hit-harTill skillnad från vadvalutasäkringen.motiveras somav

valutakurs-tillför avsättningavdrag medgesintetills så kommer att
taxering.fr.o.m. 2000 årskommer tillämpasreglernaDe attreserv. nya

dennamåstefår såsvenska företag redovisa ioch medI att euro
utländskbehandlaseuroföretagen skall kronanregel ändras. För som en

skulderochfordringarregeln bör därför utformas såvaluta. Den attnya
balansdagenstillredovisningsvalutan skall värderasvalutai änannan

ingenlagtexten inte avsättningar. Förden nuvarandekurs. I nämns att
uttryckligenomfattas bör dedessaskall rådatvekan ävenattom

lagtexten.inämnas

Beloppsangivelser

belopputtryckligaföretagovanligt såvittmycketDet att-är avser -
finnsfrån RSVföreskrifter och rekommendationerlagtext.i Ianges
medexempelvis vadbeloppsangivelseremellertid vissa avsessom

avdragsgillt. Detdärför direktmindre värde ochinventarier ärsomav
och kompletterarnorrngivninggår igenom sinfår förutsättas RSVatt

beloppsangivelser med värde iett euro.
inkomst-statliglagen 1947:576reavinstreglerna 24-31 §§I om

beräkningenbeloppsbestämmelser eftersomfinns vissaskatt, SIL men
såkronorframdeles skall ske iskattepliktiga reavinstenden ävenav

harbeloppsbestämmelserdessa ändras. dessabehöver inte Förutom
föravdragfunnit stycken och nämligenbara i KL SIL,utredaren tre

skogsavdragförsamband med representation, minimibeloppmåltid i
bestämmelser samfálligheter.och vissa rörsom
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Representationskostnader

punkt anvisningarna till framgår avdraget förAv l 20§ KL attav
måltid samband med maximalt kr ochi representation 90är per person
representationstillfálle.

Eftersom genomsnittskursen skall användas för räknaatt om
resultatposter det vilket beloppgår inte ieuroavgöraatt motsvararsom

kr och därmed avdragsgillt förrän slut. företagen90 året Förär år
skulle sådan ordning oacceptabel. samband med kostnadenI atten vara
för bokförs nämligen fördelningrepresentationen vanligtvis pågörs en
avdragsgillt icke avdragsgillt belopp. belopp bokförsDessa påresp.
olika konton och vid deklarationen återför det belopp ärman som
bokfört kontot för icke avdragsgillpå representation. inte rimligtDet är

efterhand fårförst i vilket belopp iatt vetaman euro som var
de företagavdragsgillt. stället måste har bokföring ieuro kunnaI som

använda belopp i kronor. inte till-90 Förett motsvarar atteuro som
fälliga eller nedgångar i kronkursen få orimligtskall ettupp- genom-

beräkningslag bör denna grundas på den genomsnittliga kursen under
december andra foreperioden året beskattningsåret till november året

före beskattningsåret.

Skogsavdrag

punktAv 9 anvisningarna till framgår det skogsavdrag23 § KL attav
yrkas måste till skogsbruketuppgå minst 15 000 kr år. Omsom per

bedrivs formi enkelt bolag eller kan dockunder samäganderättav
avdraget för delägare uppgå till totalsummanvarje minst 3 000 kr om
uppgår till deminst kr. Avdraget grundar på totala15 000 sig
skogsintäktema för alltsååret. året slut kanFörst när är vetaman om

berättigad till därföravdrag eller inte. skattskyldige har inteDenärman
behov betr. representationskostnader löpande under åretattsamma som

det avdragsgilla beloppet. Utredaren därför bedömningenveta gör att
denna bestämmelse inte behöver kompletteras med beloppsangivelseen

euro.1

Samflilligheter

punkt 2 anvisningarna till ochI 41 § KL punkt anvisningarna1av a av
till finns regler skattskyldighet2 § 7 SIL avdragsrätt förmom. om resp.
intäkter och kostnader näringsfastighet har samfállighet.isom en en
Samfälligheten kommer inte kunna ha bokföringen ochiatt euro
bestämmelsen behöver därför inte ändras.
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Restvärdeavskrivning för inventarier

Restvärdemetoden liknar huvudregeln vid räkenskapsenlig avskrivning,
dock med undantagen avskrivningen och det25 inteäratt procent att
finns krav bokfördapå det värdet med det skatte-överensstämmeratt
mässiga.

företag eller anledning tillämparDe som av en annan— -
restvärdemetoden bör behandla dessa avskrivningar på sätt somsamma
fastighetsavskrivningar, dvs. återläggning bokförda avskrivningarav
omräknade enligt genomsnittskurs krav på anskaffnings-samt att
värdet i kronor skall i reskontran eller liknande.anges

Problem med den föreslagnal

ornräkningsmetoden

problem kan identifieras med den föreslagna modellen.Ett antal Detta
koncembidrag och andra koncemintemagäller behandlingen trans-av

aktioner möjligheten "manipulera" den skattepliktiga vinsten.attsamt

Koncerninterna transaktioner

moderföretag har redovisning i och lämnarAntag att ett euro
koncembidrag till sitt dotterbolag har redovisningenpå l 000 someuro

årsskiftet genomsnittskursen deti kronor. vid 8 kr och IKursen är är
kr och dotter-här fallet kommer moderbolaget avdrag med 9 000att

bolaget för kr. Eftersom koncembidragen beslutasbeskattas 8 000 en
bit har fullständig kunskap bådein i det året genom-nya man om

vilketsnittskurs och balansdagskurs bidragen bestäms situa-när gör
ohållbar. koncemintema transaktioner uppkommertionen För övriga

Även full-transaktionerna genomförs underliknande effekter. inteom
beträffande de skattemässiga valutakurserna såständig säkerhet upp-

kommer möjligheter till icke acceptabel skatteanpassning.stora
naturligtvis eliminerasProblemet med koncembidrag kan attgenom

kronor.koncembidrag alltid skall belopp iföreskriver att ettman avse
träffa vinstöverföringarbestämmelse skulle dock inte övrigaEn sådan

till underpris. där måsteexempelvis försäljning Ett system man
till vinstöverföringarresultatet med hänsynjustera det skattemässiga

redovisningsvaluta skullemellan företag har olikahar skettsom som
bli mycket tungrott.

ställetföreslår utredaren ieliminera det här problemetFör attatt
ochvillkoras givarekoncembidragochrätten attatt ta emot avge
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förslag tillredovisningsvaluta. Enligt detharmottagare nyasamma
prop.nyligen har lämnatregeringenomstruktureringsregler som

underprisöverlåtelser med koncern-tillvillkoras1998/99: 15 rätten att
verk-hela verksamheten,överlåtelsefinns vidbidragsrätt utom enav

eller verksam-verksamhetideell andelellersamhetsgren av enen
bådaunderprisförsäljningar måstevidinnebärVillkorethetsgren. att

redovisningsvaluta.företagen ha samma

felaktigt resultatmaterielltvinsten ochmanipuleringRisk för av

Även möjlighetervissakoncemförhållanden uppkommerutanför att
för-tid harlängrebeskattningsbara vinsten. Juden"manipulera" som

genomsnittligaförutse åretssäkrare kandestoflutit under året man
fullhadessutom kunnatordebokslutetväxelkurs. När görs manupp

redo-förskjutatill incitamentledervisshet denna kurs. Detta attom
tiden.eller kostnader iintäktervisningen av

genomsnittligaoch denårsskiftet krvid 8kursenAntag är attatt
ellerkr årkostnad på 10 000skallföretagetkursen 9 kr. Om ettär ta en

förstakostnaden det året. Iredovisastarka incitamenttvå så har attman
transaktionsdagensbokföras tillkostnadenbokföringen kommer att
beloppet iräknasdeklarationenkurs 8 kr, dvs. 250 I1 omeuroeuro.

medAvdraget blirkr.blir 11 250genomsnittskursen ochenligt värt
för-kostnaden.faktiska Detkr denandra ord 2501 motsattaänstörre

intäktsredovisningen.hållandet gäller betr.
genomsnittliga kursendennaturlig konsekvensDetta attär aven
omräkning bygger påsådanresultatposter.räkna Enanvänds för att om

under året.jämtharantagandet vinsten genereratsatt
skeskall resultatredovisningengällande regler sättEnligt samma
området.kopplade Endetredovisningssed inomenligt god om-som

starkare incitamentemellertidgenomsnittskursenligträkning ännuger
kanpå Dettänjagäller enligt dagensvad gränserna.attän systemsom

kommeriperiodiseringsfrågorantalet skattetvisterdärför förväntas att
öka.att

genomsnittligaeftersom denuppkommernäraliggande problemEtt
koppladedetresultatposter inomräknakursen används för att om-om

blirresultatmätningenfinns risknämligen detrådet. Detta attgör att en
de transaktionerotillfredsställande. Ommateriellt genererarsom

börfördelade under året såochtill antalet jämtvinsten många meto-är
ochfåantalet transaktionerdäremotden bra precision. Om ärge en

så kanväxelkursen varierarsamtidigtfördelade under åretojämt som
blivit falletfrån vad hadeavvika markantomräknade resultatetdet som
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Även detta följd denbokföring hade skett i lcronor. naturligär en avom
valda metoden.

metodenUtvärdering7.1.6 av

kriterier bör ställas påvissaI avsnitt 7.1.2 enangavs som
borde omräkningsmetoden:omräkningsmetod. Enligt dessa

enkel tillämpa,attvara
ellerrättvisande resultat och systematisktinte över-ettge

undervärdera vinsten,
dende skattskyldiga kan manipulerasådan inteattvara

beskattningsbara vinsten,
beskattas likamedföra företag med transaktioner4. att samma

redovisningsvaluta.oberoende av

utifrån kriterier.föreslagna metoden diskuteras dessaNedan skall den

skall enkel tillämpaMetoden attvara

det kopplademycket enkel tillämpa.valda metoden InomDen är att
områdetoch det icke koppladeområdet resultatet i inommäts euro

Eftersom bara olika valutakurserdagens regler. tvågäller kronor enligt
för-resultaträkningen kanomräkningen balans- ochanvänds vid av

deklarationsprogrammenfarandet helt automatisktgöras attgenom
till-finns goda skälförses omräkningsfunktion.med Det attatt troen

produkter ideklarationsprogram kommer sinaverkarna att anpassaav
mycketblir deklarationsarbetet intedetta avseende. övrigtFör mer

redanbetungande vad detän är.
komplika-och värdepapper uppkommer denfastigheterSåvitt avser

behålla uppgifterdagens företagen måstetionen gentemot system att
sådantnyanskaffningar måsteanskaffningsvärden i lcronor. För ettom

räknas tillVid försäljningar intäktenberäknas och måste omsparas.
reavinst-kronor dagskursen. förtjänar påpekasenligt Det att att en

fastigheter- redan dag kan krävaberäkning alla fall såvitt ii enavser-
räknaytterligare arbetsinsats krävs förhel del arbete. Den att omsom

förefaller försumbar.försäljningsintäkten till kronor som
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Metoden skall rättvisande resultat och systematisktinte över-ettge
eller undervärdera vinsten

detta kriterium uppfylltSom företaget har månganämnts är närovan
transaktioner år och då vinsten jämt under året. Vid ettper genereras
fåtal transaktioner finns det risk för felaktigtmateriellt resultat.ett
Risken för felaktiga resultat minimeras beräknasreavinsterattgenom
till sina belopp i kronor.

Metoden skall sådan de skattskyldiga kan manipulera deninteattvara
beskattningsbara vinsten

Som grundregeln den skattemässiga resultat-nämnts är attovan
skall följa god redovisningssed.mätningen längre in på åretJu man

kommer desto säkrare kan beräkna den genomsnittliga kursen.man
företagen kan haDetta incitament helt i enlighet med godgör att att-

redovisningssed välja transaktion skall genomföras. Eftersomnär en-
innebörden begreppet god redovisningssedi alltid helt klarinte ökarär
dessutom företagens incitament Redantänja på enligtatt gränserna.
dagens regler har företagen incitament tänja på gränsernaatt men
antalet iperiodiseringsfrågorskattetvister kan förväntas öka redo-om
visning tillåts.i euro

företagMetoden skall medföra med beskattastransaktioneratt samma
lika oberoende redovisningsvalutaav

Eftersom genomsnittskursen används för räkna resultatposter såatt om
kan detta medföra företag med identiska transaktioner beskattasatt
olika beroende de har bokföringen i eller kronor. Dettaav om euro
leder också till för valutakursrisk inte finns iutsättsatt staten en som
dag.

Utvärdering

diskussionen får framgåAv kravet på modellen skallatt attovan anses
enkel tillämpa och inte några systematiska fel uppfyllt.att ärvara ge

finns risk forDet viss manipulation på såvinsten tänjersätt attav man
för vad god redovisningssed. problem finnsDettagränserna ärsom

dock redan i dagens förstärkermetoden problemen. Meto-systern men
den har nackdelen det inte kan företag med identiskaatt garanteras att
transaktioner beskattas lika och for valutakursriskatt staten utsätts en
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problem med företagsstatistikfinns idag. Vidare uppkommerintesom
skatteintäktema.beträffande möjlighetenoch göra överatt prognoser

framför metodens enkelhet talar för denalltUtredaren attattanser
det omräknade resultatetmodellbör väljas. En över-garanterar attsom

hadehade blivit fallet alla transaktionermed vadensstämmer som om
och detnödvändighet mycket kompliceradblir medbokförts i kronor

skulle byta bokföringsvalutaföretagifrågasättas någotkan omom
för före-komplicerat. Nackdelarnadeklarationsförfarandet blir mycket

fårbeträffande möjlighetenochtagsstatistiken göraatt prognoser
redovisning Utredarentillåta ieuro.ställas attnyttan attmot anserav

metoden innebär.valutakursriskdenbör kunna accepterastaten som
politiskt ställningstagande.dockblirDetta ytterst ett

lagstiftningBehov7.1.7 av

modellen tordeden här föreslagnadeklarationsförfarande enligtEtt
framgår detgällandebegränsade lagändringar.mycket Avkräva rätt att

kopplade omrâdet.gäller detbokföringen inomenligtvärdetär som
det fortsätta sålagstiftning skallspeciell närNågon ettatt varaom

tillmåsteredovisningsvaluta behövs inte. Det ärföretag byter som
och be-skall tillfrån till kronoromräkningenregler för hur eneuro
grund förtillomräknade resultatet får liggadetstämmelse attom

omräknings-lagkan lämpligen in ibeskattningen. Detta tas omen ny
skallhurbestämmelserlag bör också införfarande. dennaI tas manom

ingåendeoch hur devärdet på balansposterändringförfara vid av
samband med bytetfastställas iskallbalanspostemavärdena på av

redovisningsvaluta.
koppladeickebeloppen detframgår vidare igällandeAv rätt att

behövs inte.speciell lagstiftningNågonskall i kronor.området vara
för detmodelleninnebär den föreslagnaframgåttSom att man

områdetkoppladeoch för det ickeföljer bokföringenkopplade området
haralt. det belopp ieurofaktiska beloppen i kronorfrån deutgår som

baratorde detutgångspunkterMed dessaredovisningen.påverkat
skattereglema.materiellademarginella justeringarkrävas ytterst av

anpassningför representation,bara avdragethar observeratsDet ärsom
krav påutländsk valutaskulder ifordringar ochregeln samtav om

Vidarekoncembidrag.för ochredovisningsvaluta att tagesamma
kompletteraochnormgivninggå igenom sinmåste naturligtvis RSV

med värde ibeloppsangivelser ett euro.
införas någotdet skallföreslår utredaren intel0.3.10avsnittI att

redovisningsvaluta. Iolikamellan bolag harförbud för fusion som
regler förskatterättsligabl.a.föreslagit1998/99: har regeringen15prop.
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fusioner. reglerna torde kunnaDe användas vid fusion mellanävennya
företag med olika redovisningsvaluta. fråga kanDenna emellertid
behöva ytterligare.övervägas

Ornräkningsmetoden7.1.8 ekonomisktettur

perspektiv

Alla metoder för omrälming företagens räkenskaper från tillav euro
kronor skapar problem och kostnader. Vid dubbel bokföring räken-av
skapema kronor och åläggs företageni merkostnaden. Om före-euro

stället får deklarera och betala offentligai skatt ieuro, åläggs dettagen
kostnaderna för valutarisken, medan företagens kostnader troligtvis
reduceras. föreslagna metoden innebär företagenDen och detatt
offentliga delar på valutakursrisk och de kostnader det medför.

Omräkningsförfarandet bygger på företagen årsbokslutupprättaratt
i och sedan i huvudsak använder för omräkning tilltvå kursereuro
kronor. Genomsnittskursen för räkenskapsperioden används för
omräkning resultaträkningen. Dagskursen vid räkenskapsperiodensav
slut används vid omräkning utgående balans förutom för den delav av
det kapitalet kommer från årets resultaträkning räknasegna som om
med genomsnittskursen. balansräkningensFör tillgångs- och skuld-att
sida skall balanseras kronor införs företageni justeringspost. Nären
övergår till redovisning vidi används dagskursen räkenskaps-euro
periodens början för den första ingående balansräkningen.

effekter den föreslagna omrälmingsmetoden redovisasDe har uti-
från exempel med litet antal Samtliga transaktionertransaktioner.ett ett

ochbokförs både kronor Bokslutet räknasi till euroredovisningeneuro.
till kronor enligt den föreslagna utgångspunktmetoden. Utredarensom

har beskattningsbaravarit den inkomsten skall påverkasinteatt av
vilken redovisningsvaluta företaget har. förslagna metoden klararDen
inte detta. exemplet sker transaktioner vid fyra tillfällen underI
räkenskapsåret. säljer produkter kontantoch iFöretaget investerar
inventarier och aktier.

Transaktionema sker svenska kronor de tvåi eller För atteuro.
boksluten skall bli jämförbara gäller främmande valuta växlasinteatt

till redovisningsvaluta vid företagettransaktionstillfållet. Om t.ex.om
har sin redovisning fåri och betalt kronor växlingi sker ingeneuro

in på lcronkonto. Tabellen nedan beloppvisarsättsutan ettpengarna
och valutakurs fyravid tillfällen då försäljning tillfällensker och två då
investeringar sker. Tecknet framför beloppet betalningsströmmen.visar

effekternaFör tydligt illustrera på resultatet kursförändringamaatt är
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balansdagen kr ochValutakursen på 9mycket ärstor. per euro
krför året 7genomsnittet är euro.per

transaktionerFöretagets

42 31
kr 000 kr5 000 l 000 5Försäljning 1 000 ++ ++ euro euro

krInventarieköp 1 000100 euro --
2 000 kr500Aktieköp euro --

1 000400Kassa ++ euroeuroeuro
kr kr 000 kr000 3 000 5kronor 5Kassa ++ -

5/1 6/1 5/18/1kr/euro

i svenska kronorRedovisning
alla transaktionersvenska kronor kommersköts iDå redovisningen

med transak-redovisningen omräknas till kronorisker i attsom euro
härleds nedan.olika balans- och resultatpostemakurs.tionsdagens De

Kassa
tkr och Kassaninnehåller vid årets utgång 7 1,4Kassan tusen euro.

betyder denbalansdagens vilketbalansräkningen till kursvärderas i att
sammanlagdatill 1,4912,6 tkr.främmande valutan värderas Det

tkr.värdet blir 7+l2,6 19,6

Inventarier
kurstransaktionsdagensbokförs tillinventarieinvesteringarFöretagets

avskrivningsunderlagtkr.dvs. 0,18O,8 tkr plus Dettal ettger
maximalasker med 30uppgående till tkr. Avskrivning1,8 procent

blir 1,8-0,5värde balansräkningen1,80,3 tkr. Inventariernas i0,5
tkr.1,3

Aktier
bokslutetvärderas tilltillfälle och iaktier köptes vidFöretagets samma

för de noterade0,58 tlcr ianskaffningskostnaden. Värdet blir 4 euro
tkr for noterade.aktierna och 2 de i kronor

Försäljning
Årets Eurobeloppenbokföringen.forsäljningsintäkter direkt ärtas ur

tkr. Tillsammansmed transaktionsdagens kurs 18+l6l4omräknade
tkr.honor 10 tkr blir årets försäljning 24försäljningama imed de två
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eller förlustKursvinst
Enligt redovisningen, bygger på transaktionsdagens kurs, värderassom
företagets kassa till 9,2 tkr. Från första transaktionstillfállet finns 400

kvar vilket, omräknat med transaktionsdagens kurs kr8euro per euro,
3,2 tkr. Till detta läggs återstoden denär andra transaktionenvärt iav

omräknat med den dagens kurs 166 tkr. Vid årets utgång finnseuro
1,4 kvar kassani vilka värderas till balansdagens kurs kr9tusen euro

12,6 tkr. harFöretaget gjort valutakursvinst på 3,4 tkrper euro, en
12,6-9,2 växla intäkternainte från de försäljningamatvå iattgenom

Ovanstående leder följandetill balans och resultaträkning.euro.

Bokslut i svenska kronor

Balansräkning Resultaträkning
Aktier 6 Vinst Försäljning26,9 24
Inventarier Avskrivningl -0,5
Kassa Skulder19,6 0 Kursvinst 3,4

26,9 26,9 Resultat 26,9

Bokföring i och omräkning till kronoreuro
Om transaktionerna istället bokföits i så erhålls medeuro samma-
teknik följande balans och resultaträkning.som ovan -

Bokslut i euro

Balansräkning Resultaträkning
Aktier Vinst0,83 3,2 Försäljning 4
Inventarier 9 Avskrivningl -0,08
Kassa Skulder2,18 0 Kursförlust -0,72

3,2 3,2 Resultat 3,2

Eurobokslutet räknas till kronor med den föreslagna metoden. Om-om
räkningsmetoden innebär balansräkningen omräknas med balans-att
dagens kurs och resultaträkningen med räkenskapsårets genom-
snittskurs. står medPostema respektive omräkningskurs inom parentes.

Omräknat bokslut

Balansräkning Resultaträkning
Aktier 0,839 Vinst 3,277,5 22,4 .Försäljning 47 28
Inventarier 0,l99 Skulder1,7 Avskrivning -0,0870 -O,6
Kassa 2,189 Differens19,6 6,4 Kursfdr1ust-0,727 -5,0

28,8 28,8 Resultat 22,4
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omräknas med olika kurserbalans- och resultaträkningEftersom
då balansdagenskurs densammadifferens alla falluppstår i ärutomen

skillnaden mellanjusteringstenngenomsnittskursen. Denna ärsom
med resultatbalansdagens kurs, multipliceratgenomsnittskursen och

eftersom resultatet iuppkommerproblemefter skatt i Dettaeuro.
resultaträkning.balansräkning ochdetsamma ikronor skall vara

medvid redovisning ieuroföretagets vinst lägreexemplet blir änI
exakt detförhållandet blirlika troligtlcronor. Detredovisning i är att

vinstföretagetresultat förklarasomvända. Skillnaden i gör enav om
företaget harfrämmande valuta. Dåförlust på sin kassa ieller euro som
försäljningsintäkternakursförlust eftersomfunktionell valuta uppstår en

vidtransaktionsdagen de utgångenvärda påkronori än avvarvar mer
funktionell valuta uppstårkronorföretaget däremotåret. Har ensom

förtransaktionernaeftersom apprecierats. Omvalutakursvinst euron
fördeladeredovisning ieuro jämntföretag övergår tillsamtliga ärsom

resultat dåfå lägrekommer deperiodenvärdemässigt att ettöver
årets genomsnitt.balansdagens kurs överstiger

Nuvärdesprøblematiken
krav påställer någotförslaget intebedömningenUtredaren gör att

kankursutvecklingenpåbyggerfinansiering. Det attresonemanget
Därtill det rimligtbåda hållen.förutsägas och den kan är att anta

varandra.sikt kommer Ilångvalutakursförändringama på att ta utatt
krona idagvärdet intesammanhang bör det ärdetta poängteras att enav

problemet.exempel beskriverkrona i Ettdetsamma morgon.som en
vinstredovisningsvaluta årföretag har görEtt ett eneuro somsom

resultatet blivit Otkr.haderedovisat kronorHade företaget ipå 10 tkr.
År före-blirl00,28 tkr. tvåskattekostnad blir 2,8årFöretagets ett

haft redovisning ifortfarande sinHade företagetresultat tkr.0tagets
tkr. Omskattekostnaden 2,8blivit tkr ochresultatet 10kronor hade

tillförlorat på övergåhär har företagetanalysen attstannar euro-
och den hypote-skattekostnadenNuvärdet den faktiskaredovisning. av

identiska.nominelltbeloppentiska densammainte äräven settär om
dennuvärdettkrskattekostnaden år 2,8Värdet utavärettutav men

påhade behövt invad företagetkostnaden år tvåhypotetiska sätta ettär
två.tkr Påför ha 2,8 årräntebärande konto år sättett att somsamma

föranleder därför ingetbåda hållen ocheffekt gåkan dennaovan
krav finansiering.på

genomsnittliga 5den2,8¢2,8/1+r där Om räntan procentrränta. antas vara
blir 2,8/1+r2,67 tkr.
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Mervärdesskatt7.2

7.2.1 Gällande rätt

Reglerna mervärdesskatt finns i mervärdesskattelagen 1994:200,om
ML. Mervärdesskatt på omsättningen och tjänster.tas ut av varor
Skatten samtliga led produktions-i i och distributionskedjan. Etttas ut

led har avdragsrätt för den ingående skatt denmotsvararsenare som
utgående skatt det tidigare ledet fakturerat och redovisat till staten.som
Under förutsättning samtliga led före slutkonsumenten har fullatt
avdragsrätt kommer den utgående skatt konsumenten debiterassom av
säljaren de belopp de tidigare ledenatt motsvara summan av som
redovisat tillin staten.

Skattskyldighetens inträde

Skyldigheten betala skatt skattskyldighet inträder leve-näratt vara
utförs. Erhålls förskott föreller tjänst dessförinnan beställdreras vara

eller inträder skattskyldigheten förskottettjänst omnär mottas varan
eller skattepliktig kap.tjänsten då, ML. Skatten på be-l 3 §är tas ut
skattningsunderlaget, vilket vid försäljning principi utgörst.ex. en av
ersättningen.

Redovisning mervärdesskattav

Enligt huvudregeln skall säljaren redovisa utgående skatt för den redo-
fall förvärvetvisningsperiod under vilken omsättningen eller ivissa

eller enligt god redovisningssed bokförts ellertjänst harav en vara
borde bokförts förskotts-ha eller under vilken eller contobetalninga

kap.tagits 13 6 § ML. Motsvarande principer gäller för avdrags-emot
13 kap. 16 § ML.rätten

Fakturering i utländsk valuta

faktureringVid utländsk valuta det den kurs gälleri är närsom
skattskyldigheten inträder ligger till grund för beräkningen densom av
mervärdesskatt skall redovisas. innebär det kursenDet påärattsom
leveransdagen skall användas 1 kap. RSV/FB3 § ML, Imsom
1983:25, Riksskatteverkets handledning för mervärdesskatt 63.1998 s.

faktureringen sker sambandOm i med leveransen får praktiskanära av
skäl omräkningskursen på fakturadagen tillämpas.
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EU-länder sefrån andraförvärvgemenskapsintemagällerdetNär
kap.ltidpunkten för förvärvetvidskattskyldigheteninträdernedan

efter denmånadeninträffa den i15:etidpunktML.4 § Denna ansesa
hand-liknandefaktura ellerlevererats. Harvilketmånad under varan

utfärdandetskattskyldigheten vidinträderdess,utfärdats innanling av
skalltidpunktenvid dendet kursenocksåinnebärden. Det äratt som

fakturerings-bokslutsmetoden ellergälleranvändas. Detta oavsett om
tillämpas.metoden

innehållFakturas

skattensochbl.a. ersättningenuppgifterinnehållaskallfakturaEn om
vad iEnligtkap. ML.ll 5 §skattesatsbelopp för varje angessom

skall427mervärdesskatt 1998förhandledningRiksskatteverkets
imervärdesskattebeloppgrundbeloppsåväldärfaktura angessomen

omräkningskursen påuppgiftinnehållautländsk valuta även om
försvenska kronor. Dettauträlcnat ibeloppskattensleveransdagen samt

medskattenbokföraskall kunna rättutställare ochbåde mottagareatt
belopp.samma

Kursvinster

uppkommer påkursförlustellerkursvinstGrundprincipen är att somen
omräkningengällermellan den kursdifferens närgrund avsomav en

sker be-inväxlinggällerdenochskallmervärdesskatten närgöras som
imervärdes-skall beaktasdärför inteochfinansielltraktas postensom

mervärdesskatthandledning förRiksskatteverketsskattehänseende jfr.
375.1998 s.

dockskall denprissättningenled ikursvinstenfalldetI utgör ett
beskattnings-därmed ingå iochersättningendel avenanses vara

RÅ s.k.iförekommer gräns-ref. 45. Detta1986underlaget t.ex.
och räk-valutautländskför ibetaltköpmännenbutiker där tar varorna

köpkurs.bankernasligger lägrekursden till änsomennar om

deklarationimervärdesskattRedovisning av

be-årligtoch harsjälvdeklarationde lämnarHuvudregeln ettär att som
importochförvärvgemenskapsintemaexklusiveskattningsunderlag

gångmervärdesskattenredovisaskallkronormiljonpå högst 1 omen
dendeldåingårMervärdesskattensjälvdeklarationen.året i avensom
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slutliga skatten och därmed i den preliminära skattäven beräknassom
För kommande år och betalas in månadsvis.som

Skattskyldiga med årligt beskattningsunderlag överstigande 1 miljon
kronor skall redovisa och betala skatten månadsvis i skattedeklara-en

Ävention. de beskattningsunderlag högst miljon1 kronor kanärvars
begära få redovisa månadsvis skattedeklarationi i stället föratt i
självdeklarationen.

Redovisnings- och betaltidpunkter för mervärdesskatt

Redovisningen i skattedeklaration skall huvudregel ske månadsvis.som
Är den skattskyldiges årliga beskattningsunderlag exklusive

gemenskapsintema förvärv och import högst miljoner kr40 skall
redovisning ske den 12 i andra månaden efter redovisnings-senast

Ärperiodens utgång. beskattningsunderlagen högre 40 miljonerän
kronor skall redovisning ske den första26 i månaden efter redo-senast
visningsperiodens utgång. I januari och redovisningsdagenaugusti är
den stället för17 i den och december12 i gäller den stället för27 i den
26. En skattskyldig enligt huvudregeln skall redovisa skattensom
enligt de regler gäller för dem med beskattningsunderlag på högstsom
40 miljoner kronor kan efter ansökan medges i stället redovisarätt att
enligt de regler gäller för de företagen.störresom

Betalning skall ske samtidigt med redovisningen.

EU

Inom harEU överenskommits regler förom gemensamma mer-
värdesskatten och Sverige har sedan inträdet i EU sinanpassat mer-
värdesskattelag till dessa regler. Reglerna finns flera direktivi och det

omfattande det sjätte mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG’.mest är
Där regleras bl.a. skattskyldigheten uppkommer artikelnär 10, vad

beskattningsunderlag artikelär 11 och vad faktura skallsom en
innehålla artikel 22.

2Rådets direktivsjätte 77/388/EEG den 17 maj 1977 harmoniseringav om av
medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter Gemensamt system-
för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund EGT L 145, 13.6.1977, 1.nr s.
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sammanställningperiodiskEU ochinomVaruforvärv

harolika EU-ländermellan företag iförsäljningVid manav varoren
innebär iför beskattningen. DereglersärskildavissaEUinom enats om

Sverigeimervärdesskatteregistreratföretagkorthet ärettatt somom
EU-företag imervärdesskatteregistrerat annatfrån ettköper ettvaraen

mervärdesskatt.någonintesäljande företagetdetskallland så ta ut
land. Dettaföretagetsköpandedetstället ske iskall iBeskattningen
deklarationför förvärvet i sinskattenredovisarköparensker attgenom
deklarationdärefterfår iförvärvsbeskattning. Köparens.k. samma

reglernaallmännadeskatt enligtingåendeför skattenavdraggöra som
för avdrag.

skall kunnalandköpande företagetsdetmyndigheterna iFör att
uppgifterlämnaålagdsäljarenförvärvsbeskattningen attkontrollera är

företagmervärdesskatteregistreradetillskettvaruförsäljningar somom
sammanställningperiodisks.k.skall iEU-länder. Dettaandra görasi en

innehållerSammanställningenårligen.endastfalli vissakvartalvarje
mervärdesskatte-landkod,där bl.a.köpareför varjeradinnehåller en

Beloppenvaruleveransemavärdetochregistreringsnummer anges.av
skallvalutaskett ifaktureringOmkronor.skall i annananges

måna-iden 15:efakturadatum ellersketill kronoromräkning perper
inträffar först. Genom-vilketberoende påleveransmånadden efter som

Sverigeoberoende ifastställsvalutakurs part,månatligsnittlig avsom
konsekvensanvändasfårGeneraltullstyrelsen,ellerRiksbankent.ex.
finns itill EGVärde varuleveranserkrävs. Den mer-somsumma

medskallskattedeklarationen överensvärdesskattedelen stämmaav
sammanställningen.periodiskadenisumman

periodiskai denlämnarsäljarenuppgifterDe samman-som
tillgångfinnsland där köparendetSkattemyndigheten iharställningen

kontrolleraskall kunnaSkattemyndigheten attdenförtill. Detta att
Eftersomdeklaration.förvärvet i sinavseendeskattenköparen tar upp

valutadenilämnassammanställningamaperiodiskadeuppgifterna i
alltiddetland, kommersäljarens attuppgiftslämnarensgäller isom

omräknarlandköparensSkattemyndigheten ikursdifferenseruppstå när
dockdeteffektivbliskallkontrollen ärvaluta. Fördem till sin att

möjligt.så smådifferensemaväsentligt äratt som
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EU-avgiften

Sveriges avgift till baseras bl.a.EU på de intäkter landet har formisom
mervärdesskatt. avgiften beräknasHur framgår avsnitt 7.2.5.av av

7.2.2 Metoder för omräkning

Mervärdesskatten konsumtionsskatt skallär träffa konsum-en som
tionen. Grundprincipen de led föregår slutkonsumentenär inteatt som
skall få några kostnader för mervärdesskatten; vad säljaren betalar in,
och debiterar kunden, skall vad kunden drar under för-motsvara av
utsättning någon avdragsbegränsning inte gäller. medföratt Detta att
det inte kan uppkomma några differenser mellan in- och utbetalningar

mervärdesskatt eller de skattskyldiga kan vinna ellerstatenav som
förlora på.

Om bokföringslagen ändras så det blir möjligt ha bokföringenatt att
i uppkommer frågan hur redovisning och betalningeuro av mer-
värdesskatt skall detta fortfarande skall ske svenskagöras när i lcronor.
Med dagens beloppet skall redovisas i skatte-system tas som
deklarationen normalt direkt från bokföringen. faktureringOm skett i
utländsk valuta har omräkning skett i samband med faktureringen och
skattebeloppet i kronor fakturan.på Efter övergång tillangetts en
bokföring i kan inte det belopp skall deklareras direkt fråntaseuro som
bokföringen. En omräkning till kronor måste ske för deklarationen. Det
finns några alternativa metoder för detta.

Nuvarande princip utgående och ingående skatt skallatt vara
densamma hos säljare och köpare kan upprätthållas den harom som
bokföringen i håller mervärdesskattebeloppen skilda i separateuro en
redovisning. Om fakturering sker i eller valuta, måsteeuro annan
mervärdesskattebeloppen i svenska kronor fakturan.iäven I denanges

redovisningen varjeseparata ingående eller utgående faktura tillnoteras
beloppsitt kronor.i sådanEn omräkning för transaktion/fakturavarje

säljare och köpare hargaranterar belopp redovisaatt i sinaattsamma
deklarationer. Det redan dagi möjligtär tillämpa dubblerad bok-att en
föring, det torde innebäraäven ökade administrativa kostnader förom
företagen. Av skäl angivits i avsnitt 7.1.2 kommersamma som ovan
detta alternativ inte behandlas här.att mer

Om inte metoden med dubblerad bokföring väljs, måste metoden
hittas möjliggör omräkning beloppen sambandi medsom en av
skatteredovisningen. den löpandeFör bokföringen och redovisningen

mervärdesskatt grundprincipen i dagär den kurs skall användasattav
gällde skattskyldigheten inträdde, dvs.när på transaktionsdagen.som
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innebärvilketbokföringenlöpandeför denbehållasbörprincipDenna
bokföringenanvänds idenvalutafrånomräkning änatt somannanen

transaktionsdagens kurs.aktuelladenutifrånskall göras
sketill kronoromräkningsedanmåstebokföringen iOm är eneuro
densåkunnabörskall Detta göras attdeklarationen upprättas.när

depåbeloppende totalaomräknarslutperiodenskattskyldige ärnär
alternativaflerafinnskurs.bestämd Detmedkontonaaktuella en

7.1.2avsnittför iredogjortsSomomräkning.sådanförmetoder en
omräkningsmetoden.ställas påkravemellertid vissabörovan

gälldekurspåbaserasskulle kunnaornräkningsmetodEn somen
bestämdvissgenomsnittligt underellerbestämd dagvidantingen enen

påkursentillämpatillämpa. AttenklaalternativenBådaperiod. är att
såväl företagenförrisker statenmedför dockdagbestämd somen

sigskiljakananledningarolikadagvissvalutakurseneftersom aven
säkerhet. Förgenomsnittskurs störrenormalt. Enfrån vad är ger ensom

periodbörmöjligträttvisandesåresultatuppnå är enett somatt som
dvs.inträdde,skattskyldighetendåden dagliggerväljas närasom
dentordeanvändskurstransaktionsdagensinteOmtransaktionsdagen.

skeddetransaktionenmånadendengällde för närgenomsnittskurs som
resultatet.detden närmastegersomvara

transaktionenredankändomräkningskurs närsådan ärVäljs somen
idagenden sistagälldeden kursgenomföras,tänkt t.ex.är att som

tidigareidagarför vissagenomsnittskursenellermånaden innan
utnyttjas på sättrisk för ettmedför det systemetmånader, att somen

de,kanolika valutorbokföringen iharOminte omparternaär avsett.
beräkningperioden,föromräkningskursen göraden fastade avenvet

transaktionsdagaktuellförgällerkurstill denhänsynmeddetnär som
finnsRisktransaktionen.genomföra parternasattförmånligt attär mest

får bäraregelmässigtdärmedochkursernabeslut staten enattstyrs av
valutakursutvecklingen.grundpåuppkommenförlusteventuell av

undermånaddenförgenomsnittskursenreducerasriskDenna om
deklarationstillfället. Ettvidanvändsskeddetransaktionenvilken an-

dessutom överinnebärgenomsnittskurs staten tarattvändande enav en
kunnaskallmetodeni dag. Förföretagenrisk attdendel tarsomav

eftermöjligttidigtsåoffentliggörskursenkrävsanvändas att som
redovisningsperiod.varjeutgången av

bör såinkomsttaxeringen näraanvänds vidmetod somDen som
mervärdesskatten.används förmed denmöjligt överensstämma som

skattemyn-avstämningsdifferenser näruppkommakanDet annars
deklareradedenomsättningdenkontroll jämförför sindighetema som

ideklareratsomsättningmed denutgående skatten motsvarar som
kontrollen.försvårarDettainkomstskattedeklarationen.
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Slutsatsen blir den metod bäst uppfylleratt de uppställdasom
kraven den innebärär löpande bokföring sker skatt-att närsom
skyldigheten respektive avdragsrätten inträder, dvs. på transaktions-
dagen, och upprättandet deklarationen sker efter omräkning med denav
genomsnittskurs gällde under transaktionsmånaden. För det fallsom
den skattskyldige redovisar mervärdesskatten årsvis bör omräkningen
ske med den genomsnittskurs gäller för det år då transaktionernasom
skett. Denna metod också den förordatsmotsvarar rörande in-som
komstskatteredovisningen.

Den valda metoden kommer kunna tillämpasäven vid redovis-att
ningen s.k. gemenskapsintema förvärv. Skattskyldigheten inträderav

förvärvet,vid vilket ha inträffat den 15:e i månaden efter leveran-anses
eller vid faktureringen den skett tidigare. Löpande bokföringsen om

skall således ske efter den kurs då gällde. Vid upprättandetsom av
deklarationen sker omräkning med genomsnittskursen för transak-en
tionsmånaden.

förekommerDet fakturering skeräven i andra valutor kronoratt än
Ävenoch dollar. dettai fall bör liksomt.ex. i dag transaktions-euro,

dagens kurs användas vid bokföringen och, för det fall bokföringen
skett i transaktionsmånadens genomsnittskurs användas videuro,
omräkning från till kronor för deklarationen.euro

7.2.3 Faktura

EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv artikel b föreskriver22.3 att en
faktura bl.a. skall innehålla uppgift skattens belopp för varjeom
skattesats. Reglerna medför såväl säljare köpare för sinaatt som
redovisningar har uppgifter dels skattens belopp, dels vilkensamma om
skattesats gäller för tillhandahållandet. Tillämpningen i Sverigesom
innebär för det fall fakturering sker i utländskatt valuta, så skall skatten
redovisas på fakturan i svenska kronor.även säkerställerDetta att
säljare och köpare har belopp redovisa.attsamma

Genom vad föreslås dettai betänkande kan vissa företag isom
framtiden komma ha bokföringen antingen kronori elleratt ieuro.
Fakturering kan komma ske kronor,i eller någonatt valuta.euro annan
När säljare, har sin bokföring i fakturerar köpare,en som euro, en som
också har bokföringen i kan behålla nuvarandenyttan atteuro, av
princip skattebeloppet alltid skallatt kronori ifråga-ävenom anges

På grund densättas. omräkningsmetod föreslås för upprättandetav som
deklarationen, kommer det på fakturan angivna beloppet kronori iav

dessa fall inte med det beloppöverensstämmaatt itassom senare upp
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deklarationema. Målet bör dock fortfarande den utgående ochattvara
den ingående skatten så möjligt skall varandra.nära motsvarasom

denna bakgrund föreslås fakturan ställs valutaMot iatt utom annan
redovisningsvalutan så skall skattebeloppet både fakture-iän anges

denringsvalutan och i redovisningsvalutan. Vid upprättandetegna av
deklarationen skall köparen använda det skattebelopp angivet iärsom
den redovisningsvalutan. skattebeloppet har angivits iOm inteegna
denna skall faktureringsvalutans skattebelopp användas. förDetta att

valfrihet uppkommer vilken kan kommaundvika utnyttjas påattatt en
förkonsekvent till nackdel det falletIärsättett staten. an-som senare

bokföringstillfälletkommer det således på köparen vid räknaatt om
beloppet enligt gällande kurs.

paragrafer mervärdes-Regler detta bör in i itretas nyaom
ochskattelagen: kap. b 13 kap. 23 §§.8 5 § 15samt a a

sammanställningenperiodiska7.2.4 Den

Även kronor.periodiska sammanställningen skall i Härden upprättas
finansiella problem. stället frågan be-uppkommer inga Det iär attom

medlopp redovisats sammanställningen skalli överensstämmasom
för skattemyn-belopp redovisats i deklarationen. viktigtDet är attsom

utföra kontroller. Vid upprättandetdighetema skall kunna sina av
viddärför kurs användassammanställningen bör använtssamma som

periodiskaproblem dock deupprättandet deklarationen. Ett är attav
ofta omfattar månader, medan deklarationensammanställningarna tre

innehållaSammanställningen skall bl.a.endast omfattar månad.en
kund.till kunder specificerat Omvärdet varuleveranser inom EU perav
bokföringdessa och samlas särskilt i samband meduppgifter attnoteras

omräkningskurssker transaktionen det naturligtär att samma an-av
sammanställ-bokföringen och förvänds för noteringen i noteringen

bokföringen kommer de bokförda beloppenningen. Sker i atteuro
Ävendeklarationstillfallet. deomräknas efter genomsnittskursen vid

sammanställningen böruppgifter för den periodiskanoterats om-som
omfattar måna-räknas efter belopp. sammanställningenNär tresamma

månad med den för månadender behöver omräkning för varje görasen
gällande genomsnittskursen.

kunna meddelasBestämmelser hur detta skall hanteras bör avom
Riksskatteverket.
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EU-avgiften7.2.5

avgift till beräknas bl.a. på mervärdesskattebasen. Beräk-Sveriges EU
den enhetligt beräknade mervärdeskattebasen skall skeningen iav

rådets förordningöverensstämmelse med 1553/89. innebär iDettanr
korthet att:

frånBeräkningen skall utgå de intäkter mervärdesskattav som
redovisas i statsbudgeten. Viss korrigering intäkterna dockärav
nödvändig.

finnsdet, i Sverige, skattesats för mervärdes-När än ensom mer
skatt skall viktad genomsnittlig skattesats beräknas. enligtDetta görsen

särskilt förfarande.ett
beräknas sedan de totalaintennediära basenDen att netto-genom

divideras med denintäktema från mervärdesskatt enligt punkt l
punktgenomsnittligt beräknade skattesatsen enligt

mervärdesskattebasen fås sedan denslutligaDen attgenom
med negativa/positiva kompensationerintennediära basen justeras som

skall avspegla skillnader i Sveriges och mervärdesskatteregler.EU:s
beräkningen avgift till påverkasinnebär Sveriges EUDetta att av av

form Avgiftenhur höga intäkter landet har i mervärdesskatt. till EUav
intäkternapåverkas således går eller Kursvariationerav om ner.upp

påverkar intäkterna påverkar alltså avgiften. därEttäven systemsom
fluktuationer valutakursemaskatten och avgiften påverkas i är ettav

såvälosäkert vilket försvårar beräkningama Sverigessystem av
till osäkerhetintäkter Sveriges utgifter till EU. leder i sinDetta tursom

vid och beräkning budgeten.upprättande av prognoser av

Lagstiftning7.2.6

sjunde paragraf införs kap. skattebetalningslagen 1997:483,En i lny
skallSBL. samtliga uppgifter till belopp iDär sinaatt angesanges

gäller visserligen redan dag, företagensvenska kronor. iDetta men om
bokföring detta reglerasskall tillåtas ha sin ieuro det angeläget iär att

lag.
upprättandetomräkningsmetod skall tillämpas vidDen avsom
omräkningsför-deklarationen den föreslagna lagenbör i omanges

bokföringfarande beskattningen för företag har sin ivid euro.som
paragraferfinns mervärdesskattelagen antalDet i ett som anger

Samtliga dessa regler syftar tillbeloppsgränser olika slag. att angeav
beroendeinnebärande olika regler blir tillämpliga påvissa gränser att

Reglerna bliraktuellt värde ligger eller underöver gränsen.ettom
fakturering skett i valutaliksom dag tillämpligai änäven när annan
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framtiden bokföringen sker dessa fall måstekronor eller i i Inär euro.
jämförelsen med värde det angivna beloppet igöras ett motsvararsom

detta kan behövas.kronor. särskilt stadgande inteNågot om anses
skatt grund omräkningar inteEftersom utgående och ingående på av

ändringexakt till belopp, behöveralltid kommer uppgåatt ensamma
fall skallinnebärande beloppen i dessakap. 6 §i 8 ML mot-göras att

varandra.svara
utgående respektivefakturering och redovisningVad gäller av

för vilka beloppbehövs regler klargöraingående skatt vissa att somnya
föreslås intill grund för redovisningen. Dessaskall ligga tas tre nya

jämförkap. b kap. och 23 ML,paragrafer; 8 § 11 155 samt a a
avsnitt 7.2.3.

arbetsgivaravgifterskatt ochPreliminär7.3

Gällande7.3.1 rätt

bestämmelserAllmänna

kraft denträddeavgifter regleras iskatter och i SBLUppbörden somav
november 1997.l

utdelningför arbete, ellerersättningbetalar ärDen räntautsom
vidkap.enligt bestämmelserna i 5 SBLskatteavdragskyldig göraatt

sker.tillfälle då utbetalningvarje
beräknasskallarbetsgivaravgiftemahurkap. SBLI 9 1 § anges

arbetsgivaravgifter förutomomfattar begreppetenligt kap. § SBLl 3
särskild löne-socialavgifterarbetsgivaravgifter enligt lagen ävenom

löneavgift.och allmänförvärvsinkomsterskatt på vissa
betalaskatteavdrag ellerskyldighar varitDen göraattsom

kap. SBL. Enskattedeklaration 10 9 §arbetsgivaravgifter skall lämna
vilkenredovisningsperiod,förskall lämnas varjeskattedeklaration
redo-deklarationsskyldige enbartdenomfattar kalendennånad. Omen

ellerarbetsgivaravgifterskatt ochinnehållen preliminärvisar mer-
gemenskaps-exklusivebeskattningsunderlagvärdesskatt på ett som

sammanlagtberäknasför beskattningsåretförvärv och importinterna
avseendeskattedeklarationenmiljoner kronor skalluppgå till högst 40

iden 12arbetsgivaravgifter ha kommit inochskatteavdrag senast
efter redovisnings-månadenden 17 ijanuari och augusti senast

redovisaskattskyldige skallgäller denperioden. Detsamma mer-om
och arbetsgivarav-Avdragen skattsjälvdeklaration.värdesskatt i sin

betalatsskall haredovisas skattedeklarationengifter i senastsom
till skattemyn-skall ha kommit indeklarationendag somsamma
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digheten. redovisar mervärdesskatt på beskattningsunder-Den ettsom
lag exklusive gemenskapsintema förvärv föroch import beskatt-som
ningsåret beräknas miljoner kronor skall ha kommitöverstiga 40
med skattedeklaration den i december den i26 27senast senast
månaden efter Betalning avdragen skattredovisningsperioden. ochav
arbetsgivaravgifter skall kommitha in till Skattemyndigheten densenast
12 i den 17 månad. Betalning ha skett den dagjanuari i samma anses
då skattemyndighetensbokföring skett på konto.

skall, denskattedeklaration enligt kap. bl.a.En 10 17 § SBL, ta upp
sammanlagda från vilken utbetalaren skyldigersättningen göraär att

arbetsgivaravgifter sammanlagt avdragenskatteavdrag och betala samt
skatt respektive periodens sammanlagda avgifter. har gjortDen som
skatteavdrag betala innehållna beloppet 12 kap. 2 §skyldig detär att
SBL.

Utbetalningar valutai utländsk

till inkomstskatt beskattningsbara skall beräknasDen svensk inkomsten
tilkronor. och utgifter skall omräknasi Inkomster i utländsk valuta

kronor. till kronor omräknade skatteavdragpå det beloppetDet är som
arbetsgivaravgifterskall och, gäller löneutbetalningar,såvittgöras

beräknas. fårsagda inte direkt reglerat lagDet iär men anses g:nu
uttryck för svensk Skatterätt förhållande.inom självklartett

Vid vilken tidpunkt omräkning såvitt gällertill kronor skall ske är,
löpande inkomster och utgifter, Omräknin;inte heller reglerat i lag.
torde dock ske med ledning gäller då skattskyldigden kursav som
heten inträder enligt punkt4 tillanvisningarna 41 § KL.av

7.3.2 Konsekvenser företag väljeratt attettav
redovisa i euro

Enligt utredarens direktiv skall utgångspunkten deklarationattvara az
samtliga skatter och avgifter skall för de företagske i kronor även son
väljer ha sin redovisning deltarii Sverige inteGenomatt atteuro.
valutaunionen från kommer finnas fastdet inte någonstarten att
växelkurs för kronor/euro. får konsekvenser det gälleDetta vissa när
hanteringen skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.av
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Lön

Följande exempel illustrerar vilka konsekvenser kan viduppstå ettsom
euroredovisande företags hantering skatteavdrag och arbetsgivarav-av
gifter på utbetalda löner.

företaget betalar lön kr. fullgörAntag på 10 000 Företagetatt ut
samtidigt skyldighet skatteavdrag.sin skatteavdraget skallgöraatt
vanligtvis enligt tabell för enkelhetens skull uppgå tillgöras antasmen

detta gäller30 fortsättningsvis vilket 3 000ävenprocent motsvarar
kr. Valutakursen kr8 vid löneutbetalningstillfállet varvidär per euro
företaget bokför löneutbetalning och innehållenl 250 skatt 375euro

Påföljande månad skall företaget lämna in sin skattedeklaration.euro.
Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter skall samtidigt betalas in till
skattemyndigheten.

företag bokför kronorEtt i kan vidare in bokföringeniutansom
och få fram det belopp skall redovisas i deklarationen. gällerDettasom
dock inte för företag redovisar i Med flytande växelkurssom euro. en

det högst sannolikt kursen kronor/euro inte densamma vidär äratt som
löneutbetalningstillfallet. kursen ändrats till krAntag 7 Iatt per euro.
bokföringen finns belopp på 375 avseende avdragen skatt. Omett euro
detta belopp räknas till kronor enligt dagskursen detmotsvararom
2 625 kr, dvs. kr mindre det kronbelopp275 drogs vidän avsom
löneutbetalningstillfallet. omräknade lönebeloppet- liggerDet tillsom
grund för beräkningen arbetsgivaravgifter kr, dvs8 750motsvararav -

kr1 250 mindre det verkliga kronbeloppet.än
exemplet framgårAv redovisad avdragen preliminär skatt påatt

utbetalda löner inte dragitsmed vad verkligenöverensstämmer som av
vid löneutbetalningen. det enligt utredarensDå mening måste ställas

krav på företag väljer företagredovisa ieuro påattsamma som som
har sin redovisning kronor för dessa företagi skall således ävensom

gälla belopp innehållits i preliminär skatt också skallatt samma som
deklareras/inbetalas till skattemyndigheten det underlagsamt att som
arbetsgivaravgiftema beräknats vad betalatspå skall imotsvara utsom
lön. Företag väljer ha därför, försin redovisning ieuro måsteattsom

undvika de misstämningar omräkning kan medföra vidatt som en
flytande växelkurs, i särskild redovisa såväl löne-bokföring gjordaen
utbetalningar avdragen skatt bör för dettai kronor. ända-Företagetsom
mål kunna använda sitt ordinarie löneredovisningssystem. Vid löneut-
betalningstillfället bokförs således gjorda löneutbetalningar och skatte-
avdrag deni i ordinarie bokföringen. löneredovisnings-Aveuro

framgår relevanta belopp kronor.isystemet
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svenskaproblem lönen utbetalas ifungerabörDetta utan om
skalldeklarationen hämtas de belopplcronor. Vid den månatliga som

frånskattedeklarationen lönesystemet.itas upp .
be-utländsk valuta föreller måsteUtbetalas lönen i euro annan

kronor. Huvud-skatteavdraget lönen först omräknas tillräkning av
skall beräknas det utbetalda beloppet.skatteavdraget påprincipen är att

valuta-det möjligt, ske med ledningOmräkningen bör därför, är avom
vanligtvissker. Eftersom företagenkursen dag löneutbetalningenden

tordegod tid före utbetalningsdagenlöneutbetalningar ihanterar sina
kursföretag tillämpa denpraktiskt möjligt för alladet dock inte attvara

nödvändigtdärför bliutbetalningsdagen. kanDetgäller på attsom
ligger i såstället till kursomräkning i näragörsattacceptera somen

rimligt med hänsynutbetalningsdagenpåanslutning till kursen ärsom
före-viktigtemellertidlöneutbetalningsrutiner. Dettill företagets är att

månad för månad så interutinertillämpar systemetatttaget samma
ske med kursenomräkning tillåtsicke Ompåutnyttjas sätt.ett avsett

följandefår viför företagets lönehanteringvid tillfälletgällersom
situation.

månaden.den ilöner 20:eföretag hanterar sinaAntag att ett per
medbetalar lön 1 250då kr FöretagetValutakursen 8 utär per euro.

omräknade beloppetkr. På detomräknat 10 000vilket motsvarareuro
redovisasSkatteavdraget i kronortill kr.skatteavdraget 3 000beräknas

denkr.med lönen 10 000 Itillsammansi löneredovisningssystemet om
uttryckt iskatteavdragoch verkställtredovisas lönlöpande bokföringen

månadiskatteavdrag euro. 25:e375 Denlön 1 250 sammaeuro,euro
respektivelönebeloppbör framgålönebeskedetutbetalas lönen. Av

omräk-lönehanteringsdagentill kronor pådeskatteavdrag i samteuro
kommernödvändigt eftersom,nade beloppen. attDetta är senaresom

Vidkronor.kontrolluppgifter skall lämnas ibehandlas, samtliga
med 000skatteavdrag 3företaget gjordaredovisardeklarationstillfället

kr.underlag 10 000beräknade påarbetsgivaravgifterkr ettsamt om
från löneredovisningssystemet.belopp hämtasDessa

kursmed hjälp dentillåter omräkningföljdEn att somavmanav
påtill kronor,omräknadlönehanteringsdagen lönengäller på är att

videxakt densammavalutakursförändringar, troligen integrund ärav
pålöneutbetalningsdagen. Kravet överensstäm-detta tillfälle påsom

vidredovisatsvadtillgodosettmelse får dock att somgenomanses
tilldeklareras/inbetalasvadhanteringen lönerna motsvarar somav

skattemyndigheten.
uppståvidareårsbokslut kommer detsittföretagetNär attupprättar

differenspreliminärskatter. Dennainbetalda ärdifferens i postenen
till kronoriden bokade årssummanomräkningföljden att euroavenav
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skiljer från vad löpande betalats kronor. hellersig in i Det går intesom
i detta fall upprätthålla kravet på fullständig överensstämmelse.att

Utdelning

från företag redovisning fram-Såvitt gäller utdelning med ieuroett
kommer det utdelningsbara beloppet i och företaget kommereuro
normalt besluta utdelning hindrar dock företagetieuro. Inget attatt om
beslutar utdelning valuta kronor.i än t.ex.annan euro,om

fastställs kommer del aktieägarna viljautdelningen ieuroOm en av
medan andra föredrar fåha utdelningen på eurokontoinsatt att

till utbetal-kronor. det fallet sker, i anslutningutdelningen i I senare
fastställda utdel-faktisk växling till kronor den iningen, av euroen

bör fiktiv växling till kronorningen. utdelning sker iFör som euro en
till kunden.samtidigt utdelningen redovisas Härigenomgöras upp-som

kommandeutdelningsbeloppet dennås samtliga aktieägare kan få påatt
fallenInnehållen skatt skall bådakontrolluppgiften till kurs. isamma

vid denkronor. kurs användsdeklareras och betalas in i Samma som
skall används vid omräkningfaktiska fiktiva växlingenrespektive den

skatteavdraget.av

Behov lagstiftning7.3.3 av

behovöverväganden föranleder egentligen ingetUtredarens nyav
föreslagitsmervärdesskatt 7.2.6 harlagstiftning. avsnittetI att enom

kap. samtligabestämmelse införs, § SBL,1 7 att upp-som angerny
skälgifter till sina belopp skall i kronor. Deenligt SBL an-anges som

gällande såvitt gällerförts för införandet bestämmelsen sig ävengörav
arbetsgivaravgifter.hanteringen skatteavdrag ochav
skall lagtexten.Till vilken kurs omräkningen inte i Detgöras anges

verkställighetsföreskrifter denlämpligt Riksskatteverket iär att anger
därvid användaomräkningskurs skall gälla. Riksskatteverket skallsom

sig Europeiska centralbankens officiella valutakurs.av
paragrafer innehåller beloppförekommer flertalI SBL ett som

finns bl.a. bestämmelser med gränsvärden förangivna kronor.i Det när
SBL ochskyldighet skatteavdrag föreligger 5 kap. och3 9göraatt

respektiveregler skattedeklaration skall lämnas närnärsom anger en
SBL.skatten skall betald 10 kap. och 16 kap. 4 § För18 19 §§,vara

jämförelse fårde fall aktuella belopp framgår valuta gälleri attannan
bak-med värde belopp i kronor.angivet Motgöras ett motsvararsom

uppgifter belopp skall igrund samtliga enligt SBL till sinaatt angesav
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generelltsvenska kronor torde detta inte förorsaka några problem.sett
Något särskilt stadgande detta kan inte behövas.om anses

Kontrolluppgifter7.4

Gällande7.4.1 rätt

kontrolluppgifter finnsBestämmelserna i kap. lagen 1990:3253om
självdeklaration och kontrolluppgifter LSK. Kontrolluppgift skallom

bl.a. lämnas för den har fått lön, arvode, andra ersättningar ellersom
förmåner skattepliktig intäkt tjänst och skall lämnas denärsom av av

betalat eller förmånen. Kontrolluppgift skallbeloppetut gett utsom
Uppgifterna lämnaslämnas för och utdelning. skall påäven ränta

blankett enligt särskilt formulär föreskrivs, 3 kap. 56 §inte annatom
uppgifterna kronor,lagtexten skall lämnas iLSK. Det inte isägs att

för uppgifterdetta får den allmänt rådande principenmen anses vara
gällerlämnas syfte ligga till grund för beskattning. Såvitti attsom

från utlandet 3 kap.exempelvis kontrolluppgift avseende betalning
blankettenden för detta ändamål fastställda50§ LSK på attanges

beloppen skall i kronor.anges
gällerskatteredovisningen saknas, detPå vid närsätt somsamma

hur omräk-redovisning kontrolluppgift lagbestämmelseri som anger
skall till.belopp utländsk valuta till kronorning iav

Konsekvenser företag välj7.4.2 att ett attav er
redovisa i euro

Lön

företaget innehållitOvan har framhållits belopp iatt samma som
också skall betalas till skatte-preliminär skatt vid utbetalning lön inav

för arbetsgivaravgifter skall korres-myndigheten underlagetsamt att
Motsvarande krav måstepondera med det belopp betalats i lön.utsom

för Kontroll-ställas de uppgifter lämnas till ledning taxering.på som
respek-uppgiften belopp utbetalats i lönskall således uppta samma som

växelkurs detinnehållits preliminär skatt. Med flytande intetive i ären
kontroll-skall imöjligt för företaget hämta de belopp tasatt som upp

företaget redo-uppgiften från den uttryckta redovisningen. Omi euro
ilöneredovis-löneutbetalningar skatteavdrag i kronorvisar gjorda och

kontrolluppgiftenuppgifter för iningssystemet kan de behövssom
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för vad gällerredogjortsstället därifrån. Påhämtas sätt somsamma
detför arbetsgivaravgifter kommer,och underlagskatteavdrag när

före-normaltutbetalats viss misstämninggäller löner ieuro, attensom
vadverkligen erhållit lön ochden skattskyldige iligga mellan vad som

bokfört löne-kontrolluppgiften. belopp företaget påDei somanges
Skattemyndighetendeklarerats/inbetalats tillvadhanteringsdagen, som

de-kontrolluppgiften kommer dockoch vad i atttas varauppsom
samma.

Utdelning

Även kontroll-grundläggande kravdetdet gäller utdelning attär ettnär
erhållitskattskyldige faktisktbelopp denuppgiften upptar samma som

erhållitsskulle hadet belopputdelning erhållits ieuro,eller, somom
skatteavdragetkontrolluppgiften redovisathade skett.växling Iom

betalats in till skatte-redovisats ochvadskall likaså motsvara som
myndigheten.

Lagstiftning7.4.3

innehållerstyckemed andrakompletteraskap. LSKl 1 § ett nytt som
vidomräkningsförfarande be-1999:000till lagenhänvisning omen

paragraf, lbokföringhar sin ieuro. Enför företagskattningen nysom
till ledninglämnassamtliga uppgifterkap. införs vari4 att somanges

idagredangäller visserligenkronor.skall i Dettaför taxering anges
införandetdet gällerskäldet närangettsär, avsamma sommen av

regleras lagangeläget detta ibestämmelsemotsvarande i SBL, näratt
allabokföring Genomföretag ha sin ieuro.möjlighet införs för attatt

vadenlighet medskattedeklaration, iuppgifter lämnas i somensom
har mångakronor ibelopp skall iföregående, till sinai detsagts anges

skatteavdrag intedärskett. de situationeromräkning Förfall redan
utländskomräkna de iaktuelltförst detta skede blikan det igjorts att

naturligtvisskallkurseller erhållna beloppen. Sammavaluta utbetalda
eller tillskattedeklarationenföromräkning skergälla oavsett om

skall gälla böromräkningskursVilkenledning för taxeringen. som
verkställighetsföreskrifter.Riksskatteverket ianges av

5 SOU 1998:136
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Ekonomiska7.5 effekter m.m.

Enligt direktiven skall utredaren analysera de problem kansom
uppkomma i samband med företag tillåts övergå från redovisningatt ett
och aktiekapital kronori till redovisning och aktiekapital ieuro. Ut-
redaren skall också förslag på omräkningsmetod skall tillämpasge som

företag går från till kronor. detta sammanhangnär I skallett över euro
utredaren lägga fram förslag till hur skatter och avgifter bör hanteras
exempelvis hur omräkning skall till och även presentera en
ekonomisk analys de föreslagna omräkningsmetodema. Utredarensav
förslag skall vidare utformas på statsfinansiellt neutraltett sätt.

dettaI avsnitt redovisas de ekonomiska effekterna på incitamenten
för finansiering och investeringar tillåta företagen ha sin redo-att attav
visning i I avsnitt 7.6 analyseras eventuella statsfinansiella kon-euro.
sekvenser.

Effekter på incitamenten7.5.1 för investering och
dess finansiering

Vid analys incitamentseffekter måste hänsyn till bådetasen av
bolagsbeskattning och ägarbeskattning. De vinster isom genereras
företagen beskattas efterföljande led företagensi hos i formägare, av
utdelningar och kapitalvinster. Kapitalinkomstbeskattningen kommer
fortfarande baseras på kronor. detta ändamålFör används kursen vidatt
inkomstens förvärvande t.ex. används kursen vid utdelningstillfállet
för räkna utdelningar till kronor.i Effekten dessa kurseratt om euro av
tillsammans med kapitalinomstbeskattningen på företagens val av
finansieringsform blir därmed frågacentral för kartlägga incita-atten
mentseffekterna.

bilaganI forrnaliserad och förenklad modell förpresenteras atten
klargöra de mekanismer vilka omräkningen kapitalinkomstergenom av
i till kronor, tillsammans med kapitalinkomstskattereglema, kaneuro
inverka företagenspå val finansieringskälla kapitalkostnad.’ochav

Modellen förutsätter sluten ekonomi där råder fulldet säkerheten
framtiden och där det endast finns kategori företagsägare. Be-om en av

skattningen bolagens vinster påverkar företagens investeringsincita-av
kapitalägarnasvia avkastningskrav. kapitalägarnasNettovinsten iment

händer minskar och investeringsprojekts förräntning måsteett vara
högre ingen eller lägre skatt lägsta förräntningän Dentogs ut.om en

3 Se bilaga avsnitt 2.1 och
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lönsamtinvesteringsprojekt ska bedömasförkrävs att ett somsom
kapitalkostnad.kallas investeringens

karakteriserastillämpas i Sveriges.k. klassiskaDet system avsom
främmande ochbehandling avkastning påasymmetrisk egetaven

företaget hosbeskattas såvälpå kapital ikapital. Avkastning eget som
hosfrämmande kapital enbart beskattasavkastningen påmedanägarna

olikatill icke-neutralitet mellanleder vidarelångivama. Detta
förmånsbehandlas framförLånefinansieringfinansieringskällor. egen-

framför nyemission.kvarhållandet vinsterfinansiering och av
ränteinkomster iskatten påframställningenden vidareI antas

30%30% beskattas medUtdelningarSverige är TP ..
beskattas28%. aktierKapitalvinster påBolagsskatten i Sverige är 1

15% imed

finansieringkapitalkostnad vid7.5.2 Företagets
aktiermed nya

kapital-bolagsskatt, dvs.föreförräntningslcravföretagetsLåt vara
0,72/8p°1- 1 denVidare låter vikostnaden, i varapeuro.

på sinaföretagen kanefter bolagsskattlägsta avkastning accepterasom
med hänsynbestämmashur kaninvesteringsprojekt. Frågan är pnu

för personligabeskattasoch långivareföretagetstill ägareatttaget
också företagetskanväl kännerkapitalinkomster. viNär p

bestämmas.kapitalkostnaden,bolagsskatt, dvs.förräntningskrav före
såaktierförutsätts placerama prissätterändamåldetta attFör att
bästadenefter skattavkastningaktieplaceringar motsvararsomenger

väl-Medpå alternativa investeringar.tillgängliga avkastningen en
avkastningalternativakapitalmarknad dennafungerande mot-antas

alltsåefter skatt,omräknat till kronormarknadsräntansvara
den0,7a2i och1 r,,a2i där marknadsräntani ärär az om-- ,

tilliför räkna avkastningenanvändsräkningskurs att euroomsom
investerings-marginelltbolagsskattefter påkronor. Avkastningen ett

‘ medsambandförst ipå betalas fortlöpandeSkatt kapitalvinster inte attutan
på skatten. Inomkreditfår placerama räntefriaktierna säljs. Härigenom en

uppskjutnadenmedbrukar schablonmässigt räknaskattelitteraturen attman
beskrivninghalverar skatteuttaget.beskattningen För närmare aven

tillintresserade läsarenden effektiva skattesatsen hänvisas denberäkningen av
NewWiley Sons,"Dividend Behaviour and the Corporation",A.King M.

York, 1977.
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projekt där investeringsprojektet och jämntnätt accepteras av
företaget kan tillföras formi utdelning. utdelningDenna blirägarna av

p"’1pa31- rd ra31— O,5O4a3p,efter rdskatt där 053—
kursen utdelningsdagen.på skallFör bereddaär ägarnaatt attvara

finansiera denna investering delta i nyemission måsteattgenom en
gälla att

pa31"Td1Tpa2l1

0,5O4a3p‘ 0,7a2idvs. Detta innebär avkastningen omräknatatt.
till kronor efter skatt på aktieinvesteringen måste minst motsvara

altemativavkastning omräknat till kronor efter skatt.ägarens Före-
förräntningskrav efter bolagsskatt diskonteringsräntan p vidtagets

blirnyemission alltså

1 rpa2i-
‘Z’ p

damm

dvs. förräntningskravet före bolagsskatt skall lika medvara

1,39::-:i.Om beskattningen:aa-ai reducerar ägamasp

altemativavkastning i proportion reducerar utdel-densamma som
ningsinkomstema, dvs. vilket fallet Sverige, ochhäriärrd om-
räkningskursen vid utdelningstillfället den omräkningskursmotsvarar

används för räkna den alternativa avkastningen i tillattsom om euro
kronor, dvs. påverkas alltså påverkasså inte Därmed inte13 az p.,
heller företagets kapitalkostnad vid finansiering med nyemission. Om
däremot omräkningskursen vid utdelningstillfället lägrevisar sig vara

den kurs används för räkna den alternativa avkastningenän attsom om
dvs. az så ökar företagets finansieringkapitalkostnad vid medaa

aktier. Trots skatten densamma utdelningsinkomsterpåatt ärnya
respektive ränteinkomster kommer företagens finansiering med ny-
emission, beroende på valutakursema, ha kostnad.inte Dettasamma
problem har företagen redan idag vid lån utländsk valutai detmen

förstärkaskommer de tillåts redovisa iatt om euro.

Exempel: Linda har honAntag 100 vill investera aktieriatt euro som
eller på bank tillin 5 vidare valutakursenAntagsätta ränta.procents att
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kronor/11 medan valutakursen vidi slutet året är a, euro,av
kronor/10,5utdelningstillfállet är 13 euro.

hon nominelltbanken erhållerLinda sina påOm investerar pengar
avkastning kronor1000,05. iavkastning på 5 Dennaen euro

5a2 Linda55. procent erhållerEfter skatt på 30motsvarar en
1 0,3 3,5 38,5.5avkastning i kronor på a, a,-

erhåller honLinda istället väljer investera i aktierOm att en
l0Op.tillföre bolagsskatt måste uppgå Dennautdelning som

p.100 ochEfter bolags-kronoravkastning i motsvarar ag
avkastning i SEK påutdelningsskatt erhåller Linda netto en

a3100p"*1—0,3*1—0,28a3*pe*50,4.
aktier eller iindifferent mellan investera iLinda skallFör attatt vara

fallen.avkastning i båda Dettabankkonto kräver hon minst samma
395 aZ

e 0,069—.- vid-Om valutakurseninnebar- .. att p 50,4 a,a,
dvs.slutetvalutakursen i året,utdelningstillfället densammaär avsom

föravkastning på 6,9kräver Linda procent att vara13 az, en
följerkurserna värdenainvesteringsval. Omindifferent i sitt antagna

Linda ökar sitttillökar avkastningskravet 7,3 procent.ovan
kronan mellandepreciering skerdenavkastningskrav avsomp.g.a.

dessa tillfällen.två

finansieringkapitalkostnad vid7.5.3 Företagets
vinstmedelkvarhållnamed

och kvarhållen vinstmed nyemissionmellan finansieringSkillnaden
uppoffra för finansieragäller det belopp måsteägarna att en

beskattadebetalas med fulltNyemissioneri företaget.nyinvestering
kostardvs. kronor i företagetpåmedel och investering asen euroen

väljer finansieraföretagetlika mycket.alltså aktieägarna Men attom
uppoffrar aktieägarnakvarhålla såmed vinsternanyinvesteringen ettatt

rda3l formkronor investerad imotsvarandebelopp aveuro,per-
därför medkan nöja sigefter skatt. Aktieägamautebliven utdelning en

skatt,före personligefter bolagsskattavkastning ärsommen
1— rd nyemissionsfinansiering.avkastningen vidmotsvarandea3

synvinkelacceptabeltskallvinstnedplöjningFör ägarnasatt urvara
aktiervärdeökning på företagetsresulteraden emellertid imåste en

utdelningsökningar.framtidaförväntanuttryck förett omsom en
dvs.med Varjebeskattas enligtVärdeökningen asTC. euroovan
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efterkronor värdestegringsvinst skatt därmedi motsvarar en
1

värdeökning före skatt på betyderDetta attm.a51- rc
efter bolagsskatt räknas med faktornavkastningskravet måste upp

1
jämfört med motsvarande avkastningskrav vidn,a51- TC

från den personligahar alltså två motverkande effekternyemission. Vi
dessa företagetskapitalbeskattningen. Kombinerar vi blir resultatet att,

030-74
motsvarandekostnad sjalvfinansiering .for . . .... gångerar ——-—-—-1 26as -

kostnad för nyemission, dvs.

1 a2i-
3 p —--

a5

be-alltså förhållandet mellannedplöjda vinstmedel detFör är
den alternativa avkast-kapitalvinster och skatten påskattningen av

omräkningsfcirfarandet vidavgörande. Vidare harningen ärsom
för företagensockså betydelsealtemativavkastningennyemission och

denföretagen. Sverigebeslut huruvida de ska bibehålla vinsterna i I är
ränteinkomstermindre skatten påeffektiva kapitalvinsterskatten på än

kapitalkostnaden vid finansieringhar medförtdvs. . Detta att

jämfört med kapitalkostnaden ivinstmedel lägremed kvarhållna är
mellandvs. kronan apprecierasfrånvaro ägarskatter. Om as 0:2av

tidpunkten dåkapitalvinster uppkommer ochtidpunkten då
kapitalkostnaden vid finansieringbeskattas, så ökarränteinkomster

Å dvs. kronanvinstmedel. andra sidanmed kvarhållna as a,om
tid-uppkommer ochdeprecieras tidpunkten då kapitalvinstermellan

kapital-förstärks effekten ochpunkten ränteinkomster beskattas, sådå
lägre.kvarhållna vinstmedel blirkostnaden vid finansiering med ännu

bådeförmånligare beskattadehar kapitalvinster varitI Sverige än
Ägarbeskattningenutdelningar och dvs. och .räntor rd

finansiera medhar allt lika, det billigaretenderat, göra attannat att
ägarbeskattningenkvarhållna vinstmedel med nyemissioner. Omän

kapitalinkomster ieurofortfarande baseras kronor vilket innebärpå att
för skattskyldighetensomräknas med kursen vid tidpunktentill kronor

val finansieringsform som skatte-inträde så kan företagens p.g.a.av
påverkas. implicerarkonstruktion följer viss struktur Dettasystemets

finansiera in-företagen vid framtida beslut hur de skaatt nyaom
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osåkerhetsfaktor valuta-beakta ytterligaremåstevesteringar en om
betydelse förutveckling kommerkursutvecklingen. Denna att vara av

uppfattning vilken finansie-skall kunna bilda sigföretagenatt en om
fördelaktig för deras aktieägarekanringsstrategi mest ursom vara

skattesynvinkel.
Även betydelse för företagetsutdelningsskatten inte har någonom

vinstmedel,sker med kvarhållnadå finansieringenförräntningskrav är
förmögenhetsställning. Ettavgörande för aktieägamasden självfallet

kapitali-utdelningsbeskattningenuttrycka detta ärärsätt attattannat
jämförthögre utdelningsskattenbörskurser.serad företagens Jui är

börs-kommerplaceringsaltemativ, desto lägreandramed skatten på
upphovutdelningsbeskattningenFörändringar ikurserna att gervara.

aktieägarna.för de redan existerandeeller förlustertill kapitalvinster
kapitaliseringseffektdennainnebäraktieägare, däremotFör attnya

direktdär rabattens storlekrabatterat pris,köpas tillaktier kan ärett en
kringgrund osäkerhetenhöjd. Påutdelningsskattensavspegling avav

kapital-storleken påutdelningstillfället blirvalutakursen vid även
osäkra.existerande aktieägarnaförlusterna för de redanellervinsterna

deprecierasvalutakursen dvs. då kronankraftig uppgångVid aven
dåkraftig nedgångmedan vidkronorökar utdelningsbeloppen i en

utdel-givenutdelningsbeloppen. Förapprecieras sjunkerkronan en
vilket i sinskatterabattens storlekminskaralternativtningsskatt ökar

återspeglas i börskursema.börtur

ekonomii litenKapitalkostnaden7.5.4 öppenen

indikerar föromräkningpå denföregåendeAnalysen avsnitti att som
före-betydelse förkan hakapitalinkomsterbeskattningsmål sker av

Å analysen påsidan baserasfmansieringsforrn. andraval atttagens av
skatt-placerarenmarginelladeneller åtminstone ärsamtliga ägare

heterogeninhemska aktieägarnadeskyldiga Sverige. Meni är en
skattebefiiadehushåll ochbeskattadefinns det bådePå börsengrupp.

ägarkategoriervilkaidentifierasvårtinstitutioner Det är att somm.m.
detVidare finnsför kapital.och kostnadenkursbildningen egetstyr

grundunder år påbetydelsehar fåttutländska störreägare senaresom
förmarknadernainternationelllångtgående integration egetavav en

internationella in-bolag bestämsbörskurserna för allakapital. Om av
ochutdelningarskatten påsjälvfallet förändringar ikommervesterare

aktörereftersom dessapåverka aktieprisemareavinster inteatt
reala effekter. Där-fall uppkommer ingaskatter. dettabetalar dylika I
kapitalstockeninhemskaägandet denförändringar ikanemot upp-av

påavkastningskravetallmänhetiSkatteekonomerstå. överensär attom
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de bolagen bestäms internationellt vilket innebär inhemskastora att
skatter på ägarsidan inte har effektnågon på företagens kapitalkost-
nad. Debatten har kommit handla de mindre bolagensattsnarare om
avkastningskrav och vilkeni grad detta påverkas det internationellaav
avkastningskrav ställs på de bolagen. Detta i sin kanstora tursom
implicera omräkningen kapitalinkomster i till kronor fårinteatt av euro
någon effekt på de bolagens avkastningskrav medan det kan hastora
viss påverkan på de mindre bolagens avkastningskrav. Nedan utvecklas
detta resonemang.

Globaliseringen världens kapitalmarknader påverkar självfalletav
utformningen bolags- och ägarbeskattningen. litenSverige ärav en

ekonomi där avkastningskraven i utsträckning bestämsöppen påstor
världsmarknaden. På fullständigt intemationaliserad kapitalmarlmaden
kommer kapitalkostnaden i litet land helt oberoendeett att vara av
ägarbeskattningen. Emellertid kan på goda grunder utgå frånman - -

inte alla företag tillgånghar till denna kapitalmarknad. En rim-att mer
lig företagutgångspunkt direkt påverkas det intematio-är att stora av
nella avkastningskravet, medan små- och medelstora företag berörs på

indirekt Alternativt kan ifrånutgå små- och medelstoraett sätt. attman
företag verkar sluten ekonomii och inte påverkas det inter-en av
nationella avkastningskravet. Om så fallet kan kapitalkostnaden förär
små- och medelstora företag påverkas ägarbeskattningen och där-av
med omräkningen kapitalinkomster till kronor.även iav av euro

Utlandsägandet svenska börsbolag relativt stabilt kring 6-7av var
fram till Därefter har1991. den tilltagande intemationalise-procent

ringen inneburit andelen ökat till 35 291996att procent procentca
1997. Om utlandsägandet blir tillräckligt kommer beskatt-intestort
ningen hushållen ha någon betydelse för de företagensatt storaav
marknadsvärde. så fall bestäms dessaI företags kostnad för finansie-
ring med kapital på den internationella marknaden. utesluterDettaeget
emellertid inte förräntningskraven på enbart inhemskt handladeatt
aktier kan påverkas de internationella förräntningskraven. Placerareav

håller inhemskt handlade aktier kan helst disponeranärsom som om
sina portföljer för tillgodogöra bättresig avkastning på alternativaatt
aktiemarknader. Om avkastningskorrelationen tillräckligt starkär
mellan och små bolag det endast bolagsbeskattningenärstora ärsom
avgörande för skattesytemets inverkan på incitamenten investera.att
Ägarbeskattningen och därmed omräkningen kapitalinkomster iav

till kronor får detta falli ingen betydelse.euro
berorDetta på två principer inom beskattningen. det förstaFör är

ägarbeskattningen uppbyggd enligt princip alla in-säger atten som
komster de uppkommer skall beskattas efter de Skatteregleroavsett var

gäller deti land där har hemvistsin residensprincipen.ägarensom
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enligt källstats-beskattasföretagens investeringarAvkastningen på
med debeskattas enlighetinnebär avkastningen ivilketprincipen, att

enskildegjorts. dendet land där investeringen Förgäller iregler som
hurefter bolagsskattdet avkastningen avgörinvesteraren är mansom

Käll-olika placeringsaltemativ.medel mellanfördela sinaväljer att
mellanföre bolagsskattskillnader avkastningkan skapa ibeskattningen

skatteuttaget.avspeglar skillnaderna iskillnadolika länder. Denna
någondet harmedför residensprincipen inteskattesynpunktUr att

eftersomutomlands,hemma ellersparandet investerasbetydelse om
dettabetyderhemlandet. Vidarebeskattas iinkomster måstealla att

olikaföre ägarskatt iavkastningenportföljval baserasinvesterarnas
olikaföre ägarskatt iefter bolagsskattAvkastningskravenländer. men

placeringsobjektför desmåningom jämnassåländer kommer att ut
före-de inhemskaställer krav påinternationellt.handlas Dettafrittsom

investeringsprojektgenomföradessa måste mötereftersomtagen som
Eftersom olikabolagsskatt.föreavkastningskravetinternationelladet

olikakrävsbolagsbeskattning,förolikaländer tillämpar storsystem
landvilketberoende på iinvesteringenbolagsskatt påföreavkastning

genomföras iskainvesteringsprojektförAvgörandeden görs. ett enom
Ägar-bolagsskatt.föreförräntningskravetsåledesekonomi äröppen

tillieurokapitalinkomsteromräkningenoch därmedbeskattningen av
för kapitalkostnaden.betydelseingenkronor har däremot

orndebatterad.emellertidovanståendeRelevansen i ärresonemang
oberoendefullständigt ägar-kapitalkostnaden skaFör att avvara

kronortillkapitalinkomster ieuroomräkningenochbeskattningen av
förrationella och,fullständigtkapitalägamaförsta,krävs, för det äratt

tillgångobegränsadoch små harbådealla företagdet andra, storaatt
medförutsättningarkapitalmarknaden. Dessa ärinternationellatill den

kapitalkostna-oberoendedå huruppfyllda. Fråganall sannolikhet är
kapitalin-och omräkningenägarbeskattningenfaktisktden är avav

till kronorkomster i euro
rationellt,övervägande deltillagerandeKapitalägamas antas vara

fallet påver-antagande. dettarimligt Om ärvilket får ettvaraanses
ochägarbeskattningenomfattningkapitalkostnaden ikas större av

ekono-itill kronorkapitalinkomster ieuroomräkningen öppenenav
medel-ochSmåbekymmersam.förutsättningenandrami. Den är mer

transaktions-ochinformations-högahar på grundföretagstora av
Vidkapitalmarknaden.internationelladensvårt nåkostnader att en

bemärkelse,företag, dennadessa isådan begränsning omsomopererar
därmedochägarbeskattningenekonomi därbefann slutende sig i en

betydelse.fårtill kronorkapitalinkomster ieuroomräkningenäven av
internationellaopåverkade dede skulleinnebär inteDetta att avvara
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avkastningskraven. Rimligtvis har enskilda kapitalägare möjlighet att
placera tillgångari på den internationella marknaden, så det inter-att
nationella avkastningskravet påverkar de svenska kapitalägamas for-
räntningsanspråk. På så tår det internationella avkastningskravetsätt
genomslag på aktier endast handlas nationellt, och fore-även ettsom

kapitalkostnad kan delvis påverkas internationella placeraretags av
det själv kan skaffainte kapital på den internationellatrots att eget

marknaden. skulleDetta i sin indikera det existerar samvaria-tur att en
tion- eller stark mellan avkastningen på och småbolags-stora-svag -
aktier. emellertidDet svårt fastställa vilken utsträckningi deär att
svenska kapitalägamas avkastningskrav influerat det interna-är av
tionella, vilket resulterar deti oklart hur ägarbeskattningen ochäratt
omräkningen kapitalinkomster i till kronor inverkar på kapital-av euro
kostnaden. Huruvida det existerar positiv, eller ingennegativen sam-
variation alls mellan och småbolags aktier empirisk fråga.stora- är en
Det går med intuitiva vilka oftast förknippadeatt ärresonemang
med olika värderingar utdelnings- och reavinstbeskattningensom
effekter söka sig fram huruvida samvariationen mellan och små-stora-
bolags aktier positiva, negativa eller lika med noll. denDettaär är
centrala frågan för huruvida avkastningskravet småbolagsaktier på-på
verkas ochägarbeskattningen omräkningen kapitalinkomster iav av

till kronor.euro

7.6 Statsfinansiella effekter

dettaI avsnitt kommer statsñnansiella effekterna låta svenskaattav
företag sköta sin redovisning i diskuteras. behandlasI avsnitt 7.6.1euro
valutakursema och denågra antaganden Därefter, i avsnittgörs.av som
7.6.2 exemplifieras effekternaoch 7.6.3, för bolagsskatt och mer-
värdesskatt. sammanfattning avslutarEn därefter denna del.

7.6. 1 Valutakurser

I avsnitten följer används valutakurser från exempel.1997som som
För illustrera effekterna valutakursutvecklingen används tvåatt av
konstruerade valutor. Eftersom det inte farms officiellnågon ecu-kurs
används kursen på den korg valutor ingick i Iav som senare ecun.
diagram redovisas1 den dagliga kursen och genomsnittskursen för
månad respektive år. Ecukursen, från och med kommer attsom nu
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kr vid utgångenbörjan på året och 8,7värd kr i8,57kallas eurol, var
året.av

månatligtårs- respektivekurser och genomsnittDagligaDiagram
för under 1997euro

KrlEuro1
g

8.9 -
8,8 -
8,7 --

...... ..w
8,5 -
8,4 --
8.3

-Arsgenomsnitt4|i MánadsgenomsnittEuro1 - - - --

RiksbankenKälla:

standardav-ochkrgenomsnittskursen 8,62 eurolårligaDen var per
medelvärdet, 0,12avvikelsen frånden genomsnittligavikelsen, dvs. var

för hurkursutveckling får konsekvenserrelativt stabilakr. Denna stora
redovisa ieffekterna blir tillåta företagenatt euro.av

konstrueradanvänder viandra exempel, diagramSom euro-ense
ovanståendeingångsvärdekurs kallad hareur02. Eur02 somsamma

denhadeutveckling kronanvaluta följer sedan den gentemotsommen
harföregående valutafrånTill skillnadamerikanska dollarn 1997.

lcrfrån 8,56 iökarbetydligt. Värdet på euro2euro2 apprecierats en
värd 10,11euro2slut.början på året till vid årets Som9,83 ärmest en

på tilleffektervärde fårkr. trendmässiga uppgång iDenna stora
kurs.med balansdagensskall skeexempel alternativet omräkningatt
kr.0,30standardavvikelsenför ochMedelvärdet 9,54 kreuro2 varvar

naturligaräckervalutakursutvecklingOvanstående exempel på av
sikt. böreffekterna på kort Detskäl endast till beskriva poängterasatt

skallexempel och inteföljande endastberäkningarna i avsnitt äratt ses
relationendels visaavvikelsen. Syftetuppskattningar är attavsom

delsolika situationer,mellan de olika omräkningsmetodema i att
offentliga.innebär for detrisk redovisning ibeskriva den som euro
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Diagram Daglig kurs och års- respektive månatligt förgenomsnitt
eur02 har amerikanska dollarns utveckling under 1997som

KrIEuro2
10,20 --
10,00 —~
9,80 -

J T C‘ i U3 CU3 a 2"4 Ll
-ArsgenomsnittEuro2 Mánadsgenomsnitt - - - - -

Bearbetning data från riksbankenav

7.6.2 Effekter på bolagsskatteintäktema

Enligt den föreslagna metoden ska företagen bokslutet ochieurogöra
sedan omräkna resultaträkningen med periodens genomsnittskurs.
Genomsnittskursen vald därför den relativt rättvisande måttär äratt ett
på valutans värde under den aktuella perioden samtidigt den kansom
användas enkelti omrälmingsförfarande. Omräkning medett genom-
snittskurs innebär dock på del företagenssig valuta-att staten tar en av
kursrisk. Om företagens transaktioner jämnt fördelade periodenär över
kommer denna metod beskattningsbart resultat skiljerinteatt ettge som
sig mycket från resultatet vid redovisning i svenska kronor. Varje av-
vikelse från den fördelningenjämna innebär dock företagens resultatatt
påverkas. Enligt teori bör dessa avvikelser varandra pågängse ta ut
lång sikt. bygger på antagandetDetta transaktionsdagens valutakursatt
kommer överstiga genomsnittskursen lika ofta och lika mycketatt som
den kommer understiga den längre period.att över en

På kort sikt det dock högst troligt det kommer uppståär att att
avvikelser. stiliserat exempel illustrerarEtt detta. företag endastEtt gör

transaktion under året, varuförsäljning för 100 kr. Eftersomen en
företaget sköter sin redovisning bokförsi transaktioneneuro som en
intäkt i efter beloppet omvandlats med transaktionsdagens kurs.atteuro
Om kursen på transaktionsdagen 10 kr redovisar företagetvar per euro

intäkt på Vid årets slut företaget10 sitt bokslut ieuro ochgören euro.
har redovisad vinst uppgår till 10 företaget deklarerarNären som euro.
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9 krgenomsnittskursräkenskapsårets ärmedresultatetomräknas som
vilket skakronorsvenskablir 90taxerade inkomstenDenper euro.

kronor. Iihaft redovisningenföretagetkronorjämföras med 100 om
kronor100,28 2,8skattebortfall påuppkommerfalldetta ett men

skatteintäktema.ökningblirdetlikasannolikheten är attstor aven
valuta-ifluktuationervid kortsiktigauppståravvikelserDylika som

från företagen.riskdenkursen överstaten tarär som
finansie-uppstå någotdet intebörovanståendeEnligt resonemang

skillnad idet uppkommasikt kankortsikt. Påpå långringsbehov en
under-det blirOmnuvarandemedjämfört ettskatteintäktema system.

omöjligtdockomfattning säga.vilken attoch i äröverskottskott eller
sikt.kortfmansieringsbehov påkvantifierbartuppstår ingetDärför

aggregerad nivåförslaget påeffekternaexempel påFör att avge
vårproposi-1998 årsieuro-kursema. Denredovisadeanvänds de ovan

hos1999beskattningsbar vinstförpresenteradetion prognosen
Dettamdkr.180aktiebolaghuvudsakligen ärjuridiska personer

svårtmdkr.ungefär 50,4 Det attärskatteintäkter påskulle statenge
ieuro.redovisningövergå tillkommerföretagantaletbedömma attsom

ochbetydandemedföretag exportrimligtDet anta att storaär att
företag.småredovisningsvalutabyta änincitamentharimport attstörre

definierasmkröverstigande 250balansomslutningmedFöretag som
46förtaxering,års procentvid 1996svarade,företagDessa ca.stora.

företagdessaHälften antasbeskattningsbara vinsten.totaladen avav
blirbolagdessaitotala vinstenredovisningsvaluta. Denbyta

41,40,28skatteintäktematotalamdkr och del800,46O,5 41,4
mdkr.11,6

under åretjämntvinstenjämförelsenorrnSom attantas genereras
iredovisningVidarbetsdagar.under åretsdelarmed likadvs. stora

dåtidpunktenresultatetbeskattningsbaradetpåverkas intekronor av
fördel-kommerredovisar iföretagOminkomsten ett eurogenereras.

beskattningsbarapåverka detperiodenunderintäkterna attningen av
ojämntdär intäkternaexempelkommerSenareresultatet. ett genereras

detta.perioden visaöver
jämförsomrälcningsförfarandeteffekternaillustreraFör att av

till kronoromräknasiredovisningmedkronorredovisning i someuro
kro-iRedovisningkurs.balansdagensrespektivegenomsnittskursmed

redo-Vidhorisontella linjen.dendiagram 3irepresenteras avnor
intäkternaunder åretrollspelar det ingen näri kronorvisning genereras

iredovisningMedvalutakursen.påverkasde inteeftersom euroav
företageteftersomeller kursvinsterkursförlusteruppstådetkommer att

på åretslutetden iochkurstransaktionsdagensmedbokför intäkten
genomsnittskursen.medtill kronoromräknas
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Diagram fördelning åretVinstens med kronredovisning jämförsöver
med euroredovisning där omräkning skett årsgenomsnittetmed
respektive balansdagens kurs eurol

Mkr
174
172
170
168
166
164
162
160

c .o C" 75. uxo a.: å aM oäL..- Q

I I-Redovisning i Kr Genomsnitt Balansdag- - - - -

Omräkning med genomsnittskursen skulle detta exempel öka skatte-i
intäktema med 9 mkr. lågaDenna avvikelse förklaras saker.två Förav
det första intäkterna jämnt fördelade perioden och för det andraär över
har valutan i detta fall haft relativt stabil utveckling. Omen samma
exempel replikeras med blir avvikelseneuro2 med omräkning enligt

Ävengenomsnittskursen ökning skatteintäktema med mkr.42 ien av
detta fall beloppet litet avvikelsen har dock ökat med 370är men
procent på grund kursutvecklingen antagitsattav vara en annan.

Exemplen kan också användas för illustrera effekternaattovan av
omräkning med balansdagens kurs vad gäller resultaträkningen.även
Omräkning med balansdagens kurs för eurol skulle ha ökat skatteintäk-

med mkr medan beräkningen370 med balansdagenskurs enligtterna
euro2 skattebortfall på 1310 mlcr. avvikelserDessa visar påettger en
tydlig nackdel med välja "kursen enskild dag omrälmings-att en som
kurs, oberoende vilken dag väljs.av som

Hur skatteintäktema påverkas företagens vinsterattav genereras
ojämnt under perioden visas i exempel. faktiskaDen fördelningennästa
under perioden för de företag kommer byta redovisningsvalutaattsom

omöjligt fastställa. Idiagram två stiliserade exempel därär 4att ges
företagens vinster i kronor exakt densamma deärsumman av men

vid olika tillfällen. fallI 1 uppkommer 110 procentgenereras av
genomsnittet månad det första halvåret och det andra.90 Iprocentper
fall 2 verksamheten starkt säsongsbetonad och den delenär största av
intäkterna under januari och decemberIgenereras sommaren. upp-
kommer 80 och under ochjuni juli den120procent procent av
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däremellan inflyter 90månadernamånatliga vinsten. Igenomsnittliga
antal arbets-harEftersom året inte jämntrespektive 110 ettprocent.

dagarnade förstadagar måstehar lika mångamånaderna intedagar och
den totalagenomsnittliga intäkten fördenseptemberi attgenerera

fall.samtligaska bli densamma ivinsten

FördelningDiagram vinstenav

intäktDel av
1,3 --
1,2 A

- ................

...................

0,7
ä åå åås:s: g2g-g

Norm}| Fall--Fa||1- - - -

bolagsskatte-totalaminskar deföljerkursutvecklingen eurolOm
beräk-mkr fall Omoch med imkr fall 11med 26 i 1intäkterna

intäktsökningblir detkursutvecklingen i euro2utifrånningarna görs en
fall diagram 5skattebortfall mkr i Ipå 69fall ochpå mlcr i 197 ett

enligtsäsongsmässigtintäkternaskatteeffektenvisas att genererasav
fall

fördelningenochsäsongsbetonad verksamhetExempel påDiagram
eur02kursförändringartillhänsynefter tagitsvinst attav

Mkr
205 —~
195 --
185 --
175 ——
165 --
155 M~—
145 ~
135 -
125

O"E".CC g 3QC 2 ELJå 5

SkatteintäktFall 2 :-
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Som förklaring till diagrammet beskrivs beräkningama kortfattat.en
Som tidigare dettai avsnitt uppgårnämnts vinsterna för de bolag som

välja euroredovisning till 41,4 mdkr. Detta innebär skatteintäktantas en
för på mdkr.11,6 En jämn fördelning dessa vinster helastaten överav
året vinst på mkr166 41,4/249 dag. På grund säsongs-ger en per av
variationer uppkommer till exempel bara 80 denna dagsvinstprocent av
i januari dvs. mkr..133 Denna vinst skatteintäkt på 37 mkr.ger en
Genom använda respektive dags euro2-kurs omräknas dessa vinsteratt
och bokförs i förstaKursen den januari kr8,56 euro2.äreuro. per

betyderDetta bokförsvinsten till värde i euro2 på miljoner15,5att ett
euro2 133/8,56. Vid taxering omräknas den bokförda vinsten med
årets genomsnittskurs, lcr9,54 euro2, till vinst på mlcr148per en
15,59,54. Statens skatteintäkter blir i detta fall mkr41 1480,28.
Skillnaden i skatt mellan redovisning i kronor och blir 4 mkr 41-euro
37 på dags vinster.en

7.6.3 Effekter på mervärdesskatteintäktema

Den totala intäkten mervärdesskatt uppgick 1997 till 127,65 mdkr.av
Uppbörden sker månatligen och beloppen för respektive månad redo-
visas i diagram nedan. diagrammet6 Av framgår tydligt nettoin-att
komsten mervärdesskatt betydligtvarierar mellan månaderna.av

Det svårt bedöma hur del den totala mervärdes-är att stor av
skatteintäkten kommer från företag kommer byta redovis-attsom som
ningsvaluta. Utgångspunkten dessai exempel den gälldeär gräns som
för uppbörd under vilken1997 sammanfallerinte med dentyvärr gräns

används för beräkningar tidigarei kapitel. hadeFöretagsom ensom
omsättning överstigande mkr skulle40 mervärdesskattein-singöra
betalning den månaden efter20 i redovisningsperioden. Företagsenast
med fickomsättning under något längre kredittid dågränsen en
inbetalningen normalt skulle den andra månaden efter5 igöras senast
perioden. företagenDe står i genomsnitt för cirka 63större procent av
de totala inbetalningama mervärdesskatt. följerexemplenIav som

hälften dessa företag övergår till redovisning iantas att av euro.
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utbetalningochinbetalningmånatligaårs1997Diagram av
mervärdesskatt och netto

Mkr
1500 T

1ooo

500 ~

0

...... ..__.______________________________‘5oo :______......_

-1000 --
å åå og

-Återbetalninginbetalning - - - - -

i/SkaFKälla: Prognosgruppen,

Vid redo-kronor.mervärdesskatteintäktema iJämförelsenonnen är
skatt-slutliga skattendenpåverkas inte närkronorvisning i av

diagrammensker.omräkning Ieftersom ingeninträffadeskyldigheten
förskulleaktuella periodendenomsättningenvadredovisas mer-

omräkningsaltemativ.dag för respektivevärdesskattekonsekvenser per
Normendagligen.kan uppståavvikelserhurSyftet visaär storaatt som

dvs.omsättningfördeladexakt jämnti diagrammenrepresenteras av en
alternativmånad. övrigaFör antashorisontell för varjekurvan är

redovisning,löpandetill i sintransaktionernaomräknaföretagen euro,
detsedanomräknasperiodens slutEfterdagskurs,med respektive

respektivemedtill kronorfrånmervärdesskattebeloppettotala euro
för varjeredovisasuppstårdifferensomräkningsaltemativ. Den som

transaktionsdag.
redovisning imedkronorjämförs redovisning iexempletdet förstaI

påkursenrespektivegenomsnittskursomräkning enligtmedeuro
medberäkningentransaktionsdag. När görsmånadens sista genom-

medochmkr.skatteintäkt med 2ökaddetsnittskursen för eurol ger en
mkr. Görsmed 120ökningslutmånadenskursen vid sammaen

ökninggenomsnittskursenmedomräkningberäkning med euro2 enger
påvalutakursenmedomräkningochmed mkr.skatteintäktema 3av

skulltydlighetensmkr.med 192 Fördag ökningperiodens sista en
förstaför detendastomräkningsaltemativeneffekternaredovisas av

kvartalet i diagrammet.
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Diagram Mervärdesskatteintäkter enligt genomsnittskurs, månadens
dag ochsista eur02norm

Mkr
160 --
158 --
156 --
154 --

‘150 --
148 --
146 --
144 --
142 --
140

L slutlNorm Genomsnitt -Mánadens- - - - -

Enligt gäller för bolagsskatt bör differensemasamma resonemang som
genomsnittskursen användsnär varandra lång sikt.ta ut

Ovanstående beräkningar gjorda med fördelningär exakt jämn av
skattskyldigheten uppkommernär i månaden och detta naturligtvisär
starkt antagande. detHur egentligenett förhåller försig de aktuella

företagen dock omöjligt Därförär redovisas exempel på huratt veta. tre
konsumtionsmönstret kan diagrami konsumtionenNärut ärse
viktad enligt vikt l uppkommer 110 skattskyldigheten iprocent av
början månaden och till 90 sluteti månaden.trappas procentav ner av
Enligt vikt 2 sker det exakt 90 konsumtionen sker imotsatta, procent av
början på månaden och den till 110 i slutettrappas procentupp av
månaden. Med viktning enligt det tredje exemplet sker mindre delen

konsumtionen i början och slutet månaden och del istörreav av en
mitten. Viktema pendlar då mellan 104 och 96 Då de olikaprocent.
månaderna inte har antal dagar det inte exakt kurvaär isamma samma
varje månad den totala konsumtionen densamma samtligai fall.ärmen

Diagram 6 visar det betydande skillnader mellan månaderna.äratt
Mellan maj och juni 1997 sjönk konsumtionen och dänned skattein-
täktema med 20 se diagram 6.procent
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periodenunderkonsumtionenviktaolikaTre sättDiagram att

Mk
170 ——

160 j.

15o n

140 -0
J

130

120 --

lI il i110 ii iiii ix .Q .O.C.CC CC CCC CCCC C .Eff. 5.’i.2..2. 229. 2.2..EL 22.2
C ClLOÖ I C5 V‘U7 fP’ —f C7CJ — V7ClCVl CV -— vV VV

ViktVikt 2-Vikt1Norm - - - -- - -- -

omräkningskurs.genomsnittmånadensanvändsberäkningarnaI som
och be-viktenligt 1månadenfördeladkonsumtionen överNär är

på 42intäktsbortfall förblir det statenmed eurolräkningarna ettgörs
medskatteintäktemaökarmed eur02beräkning görsrnlcr. Om samma

mkr.56

period påunderfördelning ettkonsumtionensEffektenTabell enav
år

ViktViktViktmkr.
32l
-350-42Eurol
-6-4756Euro2

konsumtionenfördelningenexempeldettaslutsats ärförsta attEn avav
fördelningvidAvvikelsenmarkant.skatteintäkterpåverkar statens

Enfördelning.vidavvikelsen jämngånger25 änvikt 2 störreenligt är
be-harkursutvecklingenochfördelningenbådeandra slutsats är att

Exaktnegativ.ellerpositivbliravvikelsenförtydelse sammaom
ökad ochbådevalutakursenpåberoendekantransaktioner enge

skatteintäkt.minskad
under-mervärdesskattebasen ikapitel ingårtidigareibeskrivitsSom

mervärdesskatte-förändringVarjeEU-avgiften.delförlaget avaven
Effektenavgift.dennastorleken påpåverkadärmedkommerbasen att

försumbar.dock blibör
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7.6.4 Sammanfattning

Eftersom det omöjligt förutsägaär hur den svenska kronan kommeratt
förhålla sigatt går det inte kvantifieragentemot det finansi-atteuron

eringsbehov kan uppstå med de valda omräkningsreglema. Närsom
företag tillåts sköta redovisningsin ieuro, kan det leda till ökningen
eller minskning skatteintäktema beroende på valutakursutveck-en av
lingen och fördelningen intäkterna tiden. Visserligen kanöver ettav
kortsiktigt intäktsbortfall finansieras med framtida skatteintäkter som
kan uppstå på lite längre sikt. börMan dock medveten ävenattvara om
dessa skattebortfall måste finansieras i budget. Det går intestatens att
vid varje budgettillfälle hänvisa till förväntade framtida skatteintäkter

finansiering de tillfälliga skattebortfallen.som av
Det naturligtvis möjligt kronanär långsiktigt kommer ändraatt att

värde de fall denI apprecieras kommergentemot skatte-statenseuron.
intäkter från de företag sköter sin redovisning ieuro minska. Iattsom
de fall svenska kronan deprecieras kommer intäkter ökastatenssom att
eftersom varje redovisadi vinst värd i kronor. viktigtär Det äreuro mer

dessa effekter växelkursförändringenatt på skatteintäkterstatensav
inte används förmotiv eller finansiering expansivsom som av en
finanspolitik.

7.7 Redovisning i konsekvenser föreuro -
den ekonomiska statistiken

7.7.1 Bakgrund och förutsättningar

Den ekonomiska statistiken, produceras Statistiska central-som av
byrån, SCB, omfattar national- och fmansräkenskaper, statistik över
produktion, utrikeshandel, inkomster och konsumtion, investeringar
och sparande finansmarknad och priser. Statistiken,samt i alltsom
väsentligt bygger på uppgifter från företagens redovisning, redovisas
uteslutande i svenska kronor. Enligt tilläggsdirektiven skall utredaren
analysera tänkbara konsekvenser för den ekonomiska statistiken om
företagen tillåts redovisa i euro.

Som förutsättning för den vidare analysen gäller antal svenskaatt ett
företag betydelse under de åren kommernärmaste sinupprättaav att

redovisning och interna bokföringexterna i statistikensamt atteuro
kommer redovisas, publiceras ochatt till Eurostat i svenskarapporteras
kronor under överskådlig tid. En förutsättning den ekono-är attannan
miska statistik underlag för national- och finansräkenskaperutgörsom
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rådsförordningenenligtdefinitionertill ettanpassad EU:sskall omvara
ENS95.NationalräkenskapssystemEuropeiskt

ekonomiskaför denkonsekvenserfårredovisning iFöretagens euro
mellangäller konsistensuppstå vadbefaraskanProblemstatistiken.

ökadallmäntkanbalansräkningsuppgifter. Vidareochresultat- en
befaras.statistikenekonomiskadenosäkerhet i

tänkasalternativa närtvåkan angreppssättproblemenlösaFör att
hosall omräkningfallet skerdetvalutaomräkningen. Igällerdet ena

till SCBuppgifter i görlämnasdet andraföretag.berörda I someuro
sinSCBdärandra alternativet,omräkningar. Detnödvändiga 1

uppgiftsinsamlingvalutor idubblahanterastatistikproduktion måste
behöveråtgärderomfattandemycketinnebär dockbearbetning,och att

överensstämmelseförockså riskerinnebärSCB. Det attvidtas inom
uppnås.kanskatteändamål inteföruppgiftermotsvarande etc.med

företagenutredarens mening görenligtdärför attHuvudalternativet är
tillställsföretagenochkronorsvenskatillfrån attomräkningall euro

alternativetandraomräkningsmetoder. Detanvisningarcentrala om
vidare.behandlas inte

statistikekonomiskiVärderingsprinciper7.7.2

ochresultatFöretagssektomsbelyserstatistikekonomiskadenI som
värderingar. Islagolikaprincip tvåförekommer ibalansräkningar av

balansräkningsuppgifter iochresultat-företagsstatistikens.k. ärden
innebärDettaredovisningsnorrner.gällandeenligtvärderadeprincip
värdetslägstaenligtanskaffningsvärden,historiskatillvärdering

antalochefter näringsgrenarredovisasFöretagsstatistikenprincip etc.
statistik.ekonomiskförunderlaganställda och utgör annan

inkomstöverföringar,driftsöverskott,produktion,Företagssektoms
finans-ochnational-också iredovisassparandeochinvesteringar

rekommendatio-internationellaföljerdessa,Hosräkenskaperna. som
rådandevärderingsnormenEU:s,respektiveFN:s ärreglerochner

balansdagen,vidrespektivetransaktionstillfälletvidmarknadsvärde
andra-handlas påinteförnominell värderingeller poster ensom

motiverasmotsvarandeellerMarknadsvärderingenhandsmarknad. --
marknads-konsekventVidbehov.statistiskaanalytiska och enav

lika vär-och balanspostertransaktioneralla attkommervärdering vara
värde-andratillämpaekonomin. Attiolikaderade hos motparter

ekonomisk-detiinkonsistenserfel ochtillskulle ledaringsprinciper
upprätthållaomöjligtdockdetpraktiken attIstatistiska är ensystemet.

statistiken,makroekonomiskadenimarknadsvärderingkonsekvent
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eftersom många uppgifter hämtas från företag och andra institutioners
bokföring.

I nationalräkenskaperna registreras skillnaden mellan in- och ut-
gående balans och transaktionsförändring omvärderingar reali-som -
serade och orealiserade kapitalvinster. Dessa skall inte räknas som
inkomster eller sparande i nationalräkenskapssystemet. Det därförär
mycket viktigt hålla isär kapitalvinster ochatt kapitalförluster och
andra inkomster och utgifter; eftersom fel uppstår beräk-iannars
ningarna disponibel inkomst och sparande.av

7.7.3 Valutaomräkningar i nationalräkenskaperna
Som konsekvens regeln marknadsvärde skall i national- ochen av om
ñnansräkenskapema transaktioner i utländsk valuta till dagskursanges
vid transaktionstillfället, dvs. vad faktiskt utgivits eller erhållits vidsom
betalning omräknad till genomsnittet mellan köp/säljkurs eller om
transaktionen inte upphov till betalning, värdet vid överlåtelsenger en
omräknad till aktuell valutakurs. förutsätterDetta i princip varjeatt
transaktion skulle behöva omräknas enligt rådande växelkurs för att
slutresultatet skall bli korrekt. Så sker naturliga skäl inte praktiken.iav
Schablonmetoder tillämpas, det gäller utrikeshandeln.när Balans-t.ex.
räkningama skall omräknas till dagskurs vid balansräkningsdagen.
Valutaomräkningama i statistikrapporteringen lämnar dock mycket i
övrigt önska se avsnitt 7.7.5 nedan.att

7.7.4 Valutaomräkningar hos företagen

Valutaomräkningar förekommer denomineradenär i utländskposter
valuta skall räknas till svenska kronor i företagens bokföring. Dettaom
förekommer i varierande grad hos de flesta företag. Valutaomräkningen
sker med olika metoder. De har utvecklats kring företagensnormer som
redovisning Valutaomräkningar påverkas framför allt FAR:sav av
rekommendation förslag omräkning tillgångar och skulder iom av
utländska dotterbolag och BFN:s rekommendation R 7 värderingom

fordringar och skulder i utländsk valuta.av
Internationellt finns det total uppslutning kringnärmast denen

metod för omräkning avseende utländska dotterbolag bygger påsom
den amerikanska FAS 52 och FAR:s rekommendation till viss delsom
baseras på. Enligt denna metod skall utländska dotterbolag delas in i
två kategorier; för självständiga och för integrerade dotterbolag.en en

denFör förra skall omräkning ske med balansdagens kurs förgruppen
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tillomräknasresultaträkningenmedanbalansräkningens poster
dagskursmetoden.s.k.redovisningsperioden denförgenomsnittskurs

effektenomräkningsdifferens,uppkommer ärmetodVid denna somen
vidslutkurs vid åretstillomräknats ännettoinvesteringenatt annanav

värdeför-orealiseradföruttryckalltsåDifferensendess början. är ett en
förs iOmräkningsdifferensenårsresultatet.ingåskall iändring som

kapital.direktstället mot eget
balans-medräknas monetäraden posterFör omgruppensenare

med den kursräknasicke-monetäramedandagens kurs poster somom
Omrälcningsdifferensen, häranskaffningstidpunkten.vidgällde som

årsresultatet.därför iinräknaskursförlustellerspeglar kursvinsthelt
dagskursmetodens.k.denSverigemetoden iförhärskandehelt ärDen

1996.årsredovisningarbörsbolagensTendenser iRundfelt,se
behandlas ivalutautländskskulder iochfordringarVärdering av

Rekommen-rekommendation R7.skrivs i BFN:sdettaSverige när --
tillskall värderasskulderochfordringarallapådationen bygger att

internationellamellanskillnadenkurs.balansdagens Den största
påorealiserade vinsterkravet i R7och gällerR7rekommendationer att

valutakursreservtillskulder skallochfordringarlångfristiga avsättas en
påverkar iför utdelning. Kravetföremåltillkandärmed inteoch göras

enheter.juridiskaredovisning ipraktiken bara
ochrekommendationerinternationellaskillnad mellanytterligareEn
tillhänför sigkursdifferenserdeklassificeringengällerR7 somav

kursföränd-skallEnligt R7utländsk valuta.skulderoch ifordringar
valutautländskleverantörskulder iochkundfordringarpåringar

till lånetrans-hänförligaKursförändringarrörelseresultatet.redovisas i
finansiella poster.skall redovisasaktioner som

skyddadeffektivtvalutautländskskuld i ärellerfordranOm aven
fordran ellerskallhedging/valutasäkringutländsk valutaimotposten

för-innebärtill detta. Det atthänsynmedskulden redovisas tagen
R7.värdetbokfördadetskall påverkaväxelkursen inteändringen i

med allkurssäkringengenomförsRundfelt ovanseEnligt sanno-
Säk-terrninskontrakt.s.k.försäljningellerköpoftalikhet avgenom

terminskontraktenredovisningsmässigtuppnåsringseffekten attgenom
påförlusterellervarken vinsterinnebär"off-balance". Detligger att

betal-budgeteradeellerkontrakteradedenförränbeaktaskontrakten
faktum.ningen är ett

ochtransaktionerallaidealetstatistikenekonomiskaden är attI
redovis-växelkursrådandeomräknas enligt gentemotbalansposter

balansdagen,respektivetransaktionstillfállet t.ex.vidningsvalutan
endastdockgällerförhållandedagskursmetoden. Dettaenligt en

statisti-ekonomiskatill denvid rapporteringenföretagenminoritet av
ellerför kortarelåstaanvänder kurserföretag ärken. Många som
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längre tid. Genomsnittskurser, koncemintema kurser och andra förutbe-
stämda kurser vanliga.är

Enligt uppgift kommer Redovisningsrådet inom kort att anta en
rekommendation skall BFN R7. I sak innebärersätta det ingetsom som
påverkar utredarens ställningstaganden.

7.7.5 SCB-enkät valutaomräkningar i denom
ekonomiska statistiken

syfteI få bild vilka valutaomräkningsmetoderatt i praktikenen av som
används vid rapporteringen till SCB genomförde SCB enligt uppgift
vintern 1996/97 enkät till cirka 660 uppgiftslämnare inom denen
ekonomiska statistiken. Frågor ställdes bland vilken kursannat om som
används vid omräkning från utländsk valuta, förekomstenom av
valutasäkringar och vilken omräkningskurs skulle kunnaom annan som
användas företaget vid statistilcrapporteringen.av

Resultat avseende inkomna535 från uppgiftslämnare till in-svar
vesteringsenkätema, leverans- och orderstatistiken, ochimport- export-
prisindex, årlig industri- och finansstatistik, statistiken företagensöver
utländska tillgångar och skulder utrikeshandelsstatistiken visadesamt

inte hälften företagenatt rapporterade alla transaktioner enligtens av
acceptabel omräkningskurs, dvs. dagskurs vid transaktionstillfället eller
aktuell genomsnittskurs för kortare perioder. Hos 20nästan procent av
företagen förekom valutasäkrade värden och dessaatt rapporteras av

de inte kunde till kurs.merparten att rapporteraangav annan
Enkäten visade på spridning valutaomräkningsmetoderstor av

mellan företag, också inom koncerner och inomt.o.m.men samma
företag. Exempel från enkäten visade också skillnaden mellanatt
valutasälcrad kurs, koncemkurs och avistakurs kan bety-m.m. vara
dande.

Den SCB genomförda valutaenkäten indikation attav ger en om
valutaomräkningar kan icke försumbart problem deniettvara
ekonomiska statistiken.

Metod för omräkning Procent
Dagskurs vid transaktionstillfället 23
Generaltullstyrelsens växelkurser 12
Valutasäkrad kurs 18
Annan förutbestämd kurs 44

relevant 3
Totalt 100
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ekonomiskaför denkonsekvenserTänkbara7.7.6

statistiken

redovisning ingetföretagensvalutaomräkningar i är nytthanteraAtt
statistikekonomiskAllstatistiken.ekonomiskaför denproblem

denominerade iursprungligenochsvenska kronorredovisas i poster
svenskatillomräknasellerpåvaluta måste sättutländsk annatett

själva enligtföretagendirekt gängsedettaVanligtviskronor. görs av
ochflöden/resultatuppgifterbehöverSCBredovisningspraxis. om

ellermarknadsvärdevärderade till mot-konsekventställningsvärden
deproblembalansdagen. Ettrespektive är attvid transaktions-svarande

utsträckningitill SCB ärstatistikuppgifter storrapporteras om-som
förutbe-andraellervalutasäkrade ochandra kurser,räknade enligt
resultat-valutaomräkningarproblemstämda kurser. Ett är attannat av

automatisktomräkningskursmedbalansrälcningsposteroch gersamma
ställningsvärden iochmellan transaktions-till inkonsistenserupphov

underfastheltväxelkursen intestatistiken. Omekonomiska ärden en
resultaträkningmellaninkonsistensuppkommerredovisningsperiod en

kursschablonmetoder sammaföljdbalansräkningoch attavsom en
förs iOrnräkningsdifferensenanvänds.balanserochtransaktionerför

förstnämndabokföring. Detföretagenstill kapital iallmänhet eget pro-
det sist-allvarligarebetydligtvärdemässigtsannolikt änblemet är

nämnda.
uppstår ingeneuro-redovisningtill typföretagen gårOm över avny

intebehöverdenominerade itidigareproblem. Poster eurovarsom
uppgifter iförgällakommerdetomrälmas, medanlängre attmotsatta

sedantillomräknasställetikronor. måstesvenska Dessa meneuronu
skatter.och Manför deklarationkronorsvenskaeventuellt tillbaka till

redovisningsrekommendationerenligtmetoderkan gängseanta att
kronorsvenskatillvalutautländskvärden iför omräknaetc. att

svenskavärden ivid omräkningdvs.ornräkningsled,i allatillämpas av
kronor.svenskatillbaka tillfallförekommandetill och ikronor euro

valutaomräkningar iförriskenpeka påfinnas anledningkan attHär att
detillustreraexempel kanfelskattningar. Ettkan leda tillflera steg

sagda.
svenska kronorlån i näreuroredovisande företagOm etttarett upp

uppstår8,50kursenlånetåterbetalaroch äreurokursen 8,30 närär t.ex.
bokföringhaft sinhadeföretagetOmeuroredovisningen.kursvinst ien

förlustellervarken vinstnaturligtvishadekronorsvenskai upp-
utländskkronorsvenskadocksammanhangdettakommit. I är en

imyndighetsrapporteringföranvändsschablonmetodvaluta. Om en
omräkningföranvändsdenavviker frånoch dennasvenska kronor som
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till finns uppenbar för konsistensfel,från svenska kronor riskeuro, en
dvs. kommer skilja från kronorkronor in sig ut.att att

statistiken kommer redovisas svenska kronorekonomiska iDen att
utanför statistikrapporte-så länge Sverige står EMU. Detta gäller även

till övergång till euroredovisning hos företagen med-ring Eurostat. En
valutaomräkningamaför sannolikt ökar omfattning iiatt rapporte-

till den ekonomiska statistiken. Valutaomräkningar allmäntringen är
osäkerhetsmoment i den ekonomiska statistiken och kan orsakasett ett

betydande fel nationalräkenskapema, ñnansräkenskapema och andrai
allvarligt problemetmakroekonomiska Hur beror påäraggregat. stor-

leken transaktionerna och utvecklingen valutakursema.på En över-av
företagen förutsätts samband medtill euroredovisning i hagång en

Problemetökad eurodenominering transaktioner och balansposter.av
för myndighets-kan alltså komma öka den valuta användsatt om som

fördet här fallet svenska kronor inte representativrapportering i är- -
den dominerande verksamhetsvalutan euron.

inkonsistenser kan uppkomma statistik-problemEtt ärannat att om
delar bokföringen där från tilluppgifter hämtas från omräkningav euro

svenska kronor eventuellt inte kommer ske, alternativt omrälcnasatt en-
ligt metod den tillämpas för den officiella redovisningen.änannan som

osäkerhet statistiken kan befaras. Euro-redo-allmänt ökad iEn
hållas under särskild uppsikt, vilket innebärvisande företag behöver en

och eventuell granslcnings-ökad resursbelastning omprioritering av
valutakursdifferenserfrån sida. Vidare kan inslaget iinsatser SCB:s av

finansräkenskapema för-företagsredovisningen och i national- och
intäkter/kostnaderskall hållas åtskilda från andraöka. Dessaväntas

och sparandefår påverka driftsöverskott ieftersom kapitalvinster inte
nationalräkenskapssystemet.

Rekommendationer avseende7.7.7 euro-
beträffande omräkningredovisande företag av

statistikuppgifter från till svenska kronoreuro

företagsstatistik bygger hög grad standardiserade räken-SCB:s i på
utredarenskapsutdrag SRU-material. omräkningsmetoderDe som

för underlagföreslår skall tillämpas för SRU-materialet, liksom annat
statistikuppgifter.bör användas förför deklaration och skatter, även

bygger uppgifter intestatistikrapportering påFör utgörsomsom
korttidsstatistik leveran-underlag för deklaration och skatter, övert.ex.

ochfinansiella tillgångarorder, omsättning ochinvesteringar,ser,
enligtskulder, föreslås omräkning till svenska kronor skeratt samma
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tillämpas idagskursmetoden.princip innebär transaktioner/Det attsom
flödesuppgifter omräknas med genomsnittskursen för denantingen

mätperioden eller, detta olika skälaktuella inte möjligt, mednär ärav
acceptabel genomsnittskursen. metodapproximation En är atten av

officiellaanvända den Europeiska centralbankens kurs visst när-ett
datum, beräkna genomsnittskursen med vissliggande atten annan

föreslåsVärden tillgångar och skuldertidsförskjuming. som avser
gällande kurs det datum Vilkenomräknas enligt rapporteringen avser.

från svenskaskall användas för omräkning till kronor ikurs eurosom
eller statistik-föreslås bestämmas SCBstatistikrapporteringen av annan

vilka meddela euro-redovisandemyndighet, också böransvarig upp-
omräkningskurser skall gälla varje enskildgiftslämnare vilka isom

undersökning.
m.fl.samordning bör ske med andra myndigheter RSV vadEn

olikaomräkningsmodeller. företagen skulle behöva hanteragäller Att
olika myndigheter enligt utredarenomräkningsmodeller ärgentemot

olämpligt.

uppgiftsskyldighetFörfattningsregler7.7.8 om
statistikenekonomiskatill den

denlagen 1992:889Uppgiftsskyldighet föreligger enligt 4 § om
gäller ellerEnligt denna lag regeringenofficiella statistiken. 8 § i att

skall meddela före-bestämmerden myndighet regeringen närmaresom
och tidenskall lämnas,vilka uppgifterskrifter sättetsamtsom omom

sub-med stöd härav gjortuppgiftslämnandet. Regeringen harför en
1992:1668förordningennorrngivningen till SCB, 4 §delegering seav

bemyndigande utfärdarMed stöd dettaofficiella statistiken.den avom
uppgiftslämnandet till denföreskrifterregelmässigtSCB närmare om

verkets författningssamling SCB-FS.ekonomiska statistiken i
officiella statistikenlagen denUppgiftsskyldigheten i 4 § angesom

uppgiftskategorier. de givnaallmän nivå i form Inompå relativt aven
meddelaanslutande förordningenhar SCB enligt den rätt attramarna

lämnas.föreskrifter vilka uppgifter skallnärmare om som
tillmedan uppgiftslämnandetföretagen tillåts redovisa iOm euro,
tillomräkning hos företagenden ekonomiska statistiken kräver en

åliggande förinnebär detta tvekan särskiltsvenska kronor, utan ett
ändånaturligtvis omräkning inteföretagen. Förutsättningen är att en

skattemässiga, skäl.måste ske andra, t.ex.av
skallstatistikredovisningen skereglering i vilken valutaNågon av

förordningen den officiella statistiken.finns varken lagen eller ii om
första föreskrift från kräveralltså i hand SCBFrågan är somom en
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vid uppgiftslämandet till den ekono-svenska kronoromräkning till
bemyndigande tillfor regeringensstatistiken inommiska ramarnaryms

svenska kronor framståruppgifter omräknade iSCB. påKravet som en
aktuellautfommingen debeaktats vidfaktor harinte avsomny

statistikförfattningama.
urskillning och åter-skall användas medbemyndigandeEtt

gäller det naturligtvis1983/84:119 11. Särskilthållsamhet se s.prop.
hör till Riksdagens primäraenskilda egentligen"åligganden för som

regeringsförordningenaktuellafall bör denlagområde. tveksammaI
författnings-föreslår med hänsyn till dettaUtredarenkompletteras. en

redovisar lämnaför de företag ieuroskyldighetenreglering attsomav
omräknat kronor.officiella statistiken iuppgifter för den

den officiellaförordningen 1992:1668ändring itillFörslag om
statistiken

4§
myndighetEnmyndighetEn ansvararsomansvararsom

får meddelaför officiell statistikmeddelaofficiell statistik fårfor
föreskrifterytterligareföreskrifter dede ytterligare somsom

uppgiftsläm-för sådantuppgiftsläm- behövsfor sådantbehövs
förstai 4 §första nandenande i 4 § som avsessom avses

eller i lagenstycket 5-6lagenstycket eller 5-6 i omom
frågaofficiella statistiken ifråga denstatistiken iden officiella
skallvilka uppgifterskalluppgiftervilka somomsomom

ochtidpunktenlämnasochtidpunktenlämnas samtsamt
uppgiftslämnandet.foruppgiftslämnandet.för sättetsättet

harUppgiftsskyldiga sin1995:1061.Förordning som
skall lämnaredovisning i euro

officiellaför denuppgifter
svenskaomräknatstatistiken i

kronor.
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8 Allmänna överväganden

8.1 Behovet redovisning iav euro

l Inledningl
.

Från och med januari kommer1999 11 medlemsstaterEU:s haattav en
valuta. Denna valuta kommer under treåriggemensam gemensamma en

övergångstid kunna uttryckas både i valutaenhet,att en gemensam
och i nationella valutaenheter. Efter övergångsfasen kommereuro,

det enda legala betalningsmedlet i dessa länder.utgöraatteuron
Sverige deltar valutaunioneninte i från de svenska före-Förstarten.

arbetar i konkurrens företagmed från länder deltar itagen som som
EMU-projektet upplevs detta problem. den enkätI utredarenettsom
företog 1997 och redovisades i delbetänkandeettsommaren som

år uttalades i de flesta de svenska företagen detiattsamma svaren
uppkomna läget behövde kunna sin finansiella redovisning iupprätta

spriddDet vitt uppfattning bland dem besvaradeeuro. var en som
enkäten möjlighet för svenska företag den finansiellaatt upprättaatten
redovisningen i skulle företagen dels lägre kostnader för atteuro ge
administrera sin redovisning, dels tillgång till billigare utländskt risk-
och lånekapital.

uppfattning finnsDenna det behov kunna redovisa iatt ett attom av
framkom också vid remissbehandlingen delbetänkandet. Medeuro av

något undantag remissinstansema positiva och tillstyrkte huvud-ivar
sak förslagutredarens svenska företag skall möjlighetatt attges upp-

sin redovisning irätta euro.
det finnsAtt behov bland de utlandsorienterade börsnotera-ett stort

de svenska företagen kunna använda redovisnings-attav euron som
valuta har betonats företrädare för Electrolux, Ericsson, SCA,av
Skanska, Stora och Volvo vid somiutredaren anordnade den 18möteett
augusti 1998.
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undersökningSCB:s8.1.2

företagsekonomiskaklarlägga detingårutredningsuppdragetI att
det möjligtoch så långtredovisning itillåta ärbehovet att euroav

blandenkäthar därför låtit SCBUtredarenkvantifiera detta. göra etten
har redovisatsredovisning. Enkätensådanbehovetantal företag avom

ikapitellämnatsdess resultat harsammanfattningBilaga ochi 2 aven
peka någrautredaren endast påvill omstän-sammanhangdettaI

för behovsanalysen.betydelsesärskiltdigheter av
företagomfatta sammanlagt 956avseddUndersökningen attvar

icke-finansiellavaldaslumpvisnämligen 600aktiebolag,samtliga
finansiellade 321börsföretagenföretag, de 35 samtomsattamest

lokalaräknar inintelandet,finns här iföretag när mansom
ingårfinansiella företagbörsnoteradeoch de 8försäkringsbolag som

dessa 956Avbörsnoterade bolagenbland de nämnts.35 nysssom
komundersökningenverksamhet ochmed sinupphörthade 23företag

företag.omfatta endast 933därför att
omfattarintemärka undersökningenurvaletBeträffande är attatt

kr.miljonertilluppgår 5balansomslutning intemedaktiebolag somen
Andelenkom ligga 56Svarsfrekvensentotala procent.Den att

företagen. Avstorleken påmedenkäten stigerbesvaradeföretag som
ochenkätenbesvarathar 49icke-finansiella företagende små procent

Svarsfrekven-företagenicke-finansiella 57mellanstorade procent.av
och 77icke-finansiella företagen 69de procentför procentär storasen

harfinansiella företagenbörsföretagen. Deför de omsattamest en
svarsfrekvens på 52 procent.

före-framgårdelen enkätenförstapå den oavsettattAv avsvaren
har behovföretagenandelmindreendastdetär avtagsgrupp somaven

totalt 12bokföringen.löpande Detdenanvända i ärkunnaatt euro
medan 62behov,sådantsvarande procentde ettprocent angersomav

behovetSamtidigt ökarbehov finns. attfrågannej på ett avomsvarar
för småfrånstorlek, 2med företagensanvända procentkunna euro

företagen. Kommentarernadeförtillföretag 29 omsattamestprocent
börsföretagenblandutlandsorienterade företagen ärfrån störstade mest

denanvända ibehoventydiga.emellertid De attett euroavanger
bokföringen.löpande

klarthasigredan i dagföretag intetredjedel de ettEn ansersomav
kommerbehovetbokföringi sinanvända attbehov attatt ansereuroav

påställer kravleverantöreroch/ellerkunder attöka företagetsom
skall ifakturorofferter och noteras euro.

iredovisninghar behovföretagandel deEn stor euroavsomav
skallvalutadennaverka förmotsvarandekommer på sätt att att

direktaNågrakunder och leverantörer.medtransaktioneranvändas i
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krav på kunder och leverantörer kommer dock inte ställa. Löner-naman
till de anställda kommer fortsätta betala i svenska kronor,att attman

tredjedel de svarande företagen skulleäven nästan verka förom en av
också löner till de anställda skulle betalas i derasatt näreuro

redovisning sker denna valuta.i
enkätensAv på andra del framgår bl.a. det förstai handatt ärsvaren

företag utnyttjar valutasäkringar och det i dagsläget tillstora attsom
del europeiska valutor valutasäkras.är En majoritet destor som av

svarande företagen kommer valutasäkring i i de fall före-göraatt euro
går till använda i den löpande bokföringentagen över att euro

Enkätens tredje del de kostnadsreduceringar/vinsteravser som
skulle bli följd företaget går till använda bok-iatt över atten av euro
föringen. framgår det förstaAv i hand de företagenatt är storasvaren
och då framför allt de börsnoterade företagenmest omsatta som
finansierar sin verksamhet internationellt. Det börsföretagenär som

de får minskade ñnansieringskostnader vid övergång tillattanser en
bokföring i Börsföretagen sig också företagets valuta-väntar atteuro.
säkringskosmader skall reduceras vid användning bok-en av euro som
föringsvaluta.

harFöretagen också angivit andra vinster/fördelar med gå överatt
till i den löpande bokföringen. Informationsvinstereuro anges av
många företag, exempelvis bättre information till kreditgivaregenom
och underlättade kommunikationer mellan bolag olika länderägare, i
och tydligare jämförbarhet med internationella konkurrenter. och medI

blir valuta kan bokföring i tidigareatt stor ersättaeuron en euro
redovisning i USD. Det också klar fördel kunna användat.ex. är atten

valuta i utländska och svenska koncemföretag. övrigt kanIsamma en
användning i den löpande bokföringen företagetgöra attav euro
betraktas europeisk företag, vilket kan föra med blirsig detett attsom
lättare få europeiska kunder och det kommer fåatt att störreatt en
likviditet börserna.på

företagenOm inte får möjlighet gå till den löpandeiöveratt euro
bokföringen skulle gå miste de vinstmöjligheterman om som
redovisats här företagenDärutöver ökad administration iovan. anger en
och med europeiska kunder måste få betala i Dessutomatt euro.
påpekas företagets personal kommer efter i denatt process som nu
påbörjas däri Europa konkurrenter ställer sig till tänka deniute attom

valutan. svenska företagenDe skulle få försämrad konkurrens-nya en
kraft då konkurrenter använder marknadsförings-etteuron som
argument.
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undersökningslutsatser SCB:sUtredarens8.1.3 av

balans-endast aktiebolag medomfattarundersökningSCB:s en
klart från börjanDärmed står detkr ellerpå miljoneromslutning 5 mer.

redovisningbeträffande behovet islutsatserden tillåter någrainteatt av
näringsidkare.bland enskildaassociationsfonner ellerbland andraeuro

redovis-behovetheller någontinginteDen säger av euro somom
har lägre balans-aktiebolagbland de drygt 200 000ningsvaluta som

omslutning än sagts nu.som
undersökning till totalt 44 ManuppgårBortfallet SCB:si procent.

företagundersökning de intespecielladennakan i svaratanta att som
möjlighetenmindre intresseradehelaenkäten på detpå är atttaget av

besvarat enkäten.de företag Detredovisninganvända i än someuro
under-lägre vadföretag antagligenandelen positivainnebär änäratt

resultaten måstebortfalletresultat visar. Detsökningens görstora att
emellertid dettavill iförsiktighet. Utredarenbehandlas med stor

Svarsfrekvensen respektive 77understryka 69sammanhang procentatt
företagen Ooalansomslutning på 250icke-finansiellaför de änstora mer

medbörsföretagen innebärkr ochmiljoner attmest omsatta man
kommitdra slutsatser från de enkätsvarsäkerhet kanrelativt stor som

företag.från dessain
framgår, någotförsta delen enkätenpå den över-Av avsvaren

enkät- ochredovisadetill de i avsnitt 8.1.1raskande med hänsyn
mindre andelendastföretagsgiupp detremissvaren, äroavsettatt aven

löpandeanvända i denkunnaföretagen har behov att euroavsom
svarandedebokföringen. totalt 12Det ettprocentär som angerav

behovfrågannej påsådant behov, medan 62 ettprocent omsvarar
före-medkunna användabehovetfinns. Samtidigt ökar att euroav

deförföretag tillfor små 29storlek, från 2 mestprocentprocenttagens
börsbolagen.omsatta

blandföretagenutlandsorienteradefrån deKommentarerna mest
behoventydiga.börsföretagen emellertid De attettstörsta är avanger

dock dettaskall ibokföringen.använda den löpande Detieuro
sambanddel lämnats itillsammanhang påpekas kommentarernaatt en

augustiden 18med det utredaren anordnadeovannämnda mötetav
börsnoterade företag.med särskilt intresserade1998 sex

anledningingenfinns emellertid enligt utredarens meningDet att
redovisnings-verkligtdet finns behovifrågasätta ettatt somav euro

särskilt dåochbörsnoterade företagen,bland devaluta mest omsatta
börsbolagen.utlandsorienteradebland de

förmöjligtmed enkät det skulleSCB:sförhoppningEn att varavar
skulleeuro-redovisningkvantifiera de fördelarföretagen att som en

respektivehur investeringari kronorföra med sig storasamt att ange
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kostnadsökningar bokföring i såväl kronor skulleisom en euro som
endast litet antal företag lämnatinnebära. har några sådanaTyvärr ett

kvantifieringar.
.

överraskande de tillfrågade företagen har haft svårtDet inteär att att
kronor och hur vinsten skulle med redovisningi ören stor varaange en
och vad kostnaderna skulle bli någon möjlighet användai atteuro om

redovisningsvaluta avgörande komponentinte En ieuro som ges. en
sådan beräkning nämligen hur deklarationsskyldigheten tillär

skall fullgöras.skattemyndighetema
utgångspunkt för utredarens arbete skattedeklara-En given är att

Därmedskall i svenska kronor. emellertid intetionema är sagtavges
vad det skulle kosta ha bokföringen i ochnågonting attom euro

fullgöra deklarationsskyldigheten med belopp i svenska kronor. Som
anfördes flera remissyttranden 1997 års delbetänkande blir det ii över
praktiken omöjligt ha redovisningen i deklarationsskyl-att euro, om
digheten kan fullgöras med mindre företaget dessutom harinte än att en

fullständig sidoordnad redovisning svenska kronor.eller mindre i Imer
varierade uppfattningarna påtagligtlämnades enkät ii SCB:ssvar som

för ha sidoordnad bokföring ifråga kostnaderna att extraenom
marginella kostnadsökningar till betydande kost-svenska kronor, från

datasystem och administrativt arbete.nader för investeringar i mer
det tydligt så länge det inte finnsEnligt utredarens mening är ettatt

förenklad deklaration för företag med redovisningenkonkret förslag till
utredaren lägger fram med detta betänkande,i det slag someuro, av

kvantifiera den eventuella vinsten medkan företagen inte sig envare
tilleller kostnaderna med hänvisaderedovisning i attatt varaeuro

redovisningen.använda svenska kronor i
enkät. möjligtframgår också på SCB:s Det inteDetta ärav svaren

skattningar vilka vinster,ledning dessa någramed göraatt avav
kostnadsökningar förenade med byteochinvesteringar är ett avsom

till Resultatet enkäten således interedovisningsvaluta euro. av ger
företagseko-underlag för uttalande detutredaren tillräckligt ett om

redovisningnomiska behovet uttryckt i kronor iav euro.

Makroekonomiska konsekvenser8.1.4

makroekonomiskavidare analysera deuppdraget utredaren ingårI att
aktiekapital ocheventuell övergång tillkonsekvenserna ensom

bakgrundUppdraget lämnadeskan medföra.redovisning i mot aveuro
massmedia huruvida kronanstidigt under år idiskussion 1998 omen

möjlighetförsvagas företagen fickvärde skulle komma attatt avgeom
ha aktiekapitalet i denna valuta.redovisning ochi euro

6 SOU 1998:136
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anlitat professorn Clas Wihlborg biträde med denUtredaren har som
redovisats Bilaga tillmakroekonomiska analysen. Hans har i 3rapport

sammanfattning har lämnats ikapitelbetänkandet och rapportenen av
användandeWihlborgs huvudslutsats ökatär att ett av euro som

för svenskaoch för denominering aktiekapitaletredovisningsvaluta av
betydelselöst makroekonomisk synpunkt.företag deti närmasteär ur

förutsätter bl.a. aktie-emellertid påpekas denna slutsatsskallDet attatt
företagens valutahanterings-får informationomedelbartägarna om

information allsemellertid säkert de får dennainteprinciper. Det är att
fall nettoeffekten valutaflödena blitid. så kan påeller fall intei Ii vart

avsevärd.
Clas Wilborgs analys utredarentill professorMed hänvisning anser

redovisningsvaluta och för de-användandeökatatt ett av euron som
för svenska företag inte kan få någraaktiekapitalnominering antasav

makroekonomiska effekter.betydandemera

Sammanställning8.1.5 argumentenav

deenkät klartSCB:s 29Det omsattaprocent mestär att avgenom
aktiebolagenoch debörsnoterade aktiebolagen 20 störstaprocent av

ha den löpande bokföringen i Deha behovsig attett euro.avanser
dettillsammans förbörsbolagen står 80 procentmest omsatta avca

för likanäringslivet ochanställda inomtotala antalet storensvarar
vill hafjärde börsbolagtotala produktion. Omandel landets vartav

innebär detredovisningsvaluta till 20möjlighet byta procentattatt euro
vill ha denna möjlighetsker företagden totala produktionen i somav

sådantden sektorn arbetar ifemte anställd i privataoch ettatt var
företagen förgäller under förutsättningenföretag. slutsatsDenna att var

detandel produktionen. börför lika Mensig står poängteras attstor av
redovisning förmodligenbehov för ide företag har visat en eurosom

produktionen. till dettaför andel Läggstår attännu större upp-aven
med balans-300 260 aktiebolagskattningsvis 20 lprocent enav

möjlighet redovisa ieuromiljoner kr vill haomslutning 250över att
viktiga bakom önske-och det tydligt det står mycket intressenär att

redovisningslagstiftning.målen ändradom
uttryckt redovisning iföretagsekonomiska behovet i kronorDet av

framgått kunnat beräknas.har emellertid intesomeuro
pekar påmakroekonomiska analys utredaren låtit företaDen attsom

och aktie-effekterna kronans värde möjlighet till redovisningpå av en
begränsade.kapital bliri euro
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Skäl för redovisning i8.1.6 euro

Utredaren de framförts i ochutöveratt argumentmenar som svar-
kommentarer med anledning enkät,SCB:s under 8.1.2av se ovan -
följande skäl, redovisades redan i 1997 års betänkande, kansom an-
föras för svenska företag vid svenskt utanförskap, utmärksatt ett som

rörlig växelkurs, bör få ha löpande bokföringsin och sin finansi-av en
ella redovisning i övrigt i skattedeklarationema skalltrots atteuro,

svenska kronor.iavges
samtliga EU-länder har planerI på redan år 1999 tillåtastort sett att

de nationella företagen sin finansiella redovisning ieuro.upprättaatt
och med år kommer samtliga företag länderFrån 2002 i deltar isom

hänvisade till sin löpande bokföring ochEMU sinupprättaatt attvara
finansiella redovisning i övrigt i denna valuta. innebärDet nästanatt
alla företag de europeiska länder vi brukar jämföra med kommeri oss

redovisning viktig förändring förhållandeha sin i Det iäratt euro. en
till vad gäller i dag. några år kommer de svenska företagen,Omsom

väljer utanförSverige och ändrar redo-EMU inte sinatt stannaom
visningslagstiftning, i redo-Västeuropanästanatt attvara ensamma om
visa i liten nationell valuta medan den delen den europeiskastoraen av
företagsamheten redovisar i den mycket och internationellt gång-stora
bara valutan sådanI situation utredaren svenskaatteuro. en menar
företag till den fortgåendeanpassning intemationaliseringen påsom en

bör möjlighetredovisningsområdet redovisa iattges euro.
sakskäl brukar anföras för redovisningde två iEtt ärav som euro,

företagen hantera kronor dentvingas och parallellt iatt, om euro
finansiella redovisningen och i den rapporteringen, kostnaderexterna

företagensuppstår försvagar de svenska konkurrenskraft gentemotsom
utländska företag.

Redovisningskostnadema kan bli särskilt betungande för svenska
företag ingår i internationella koncerner vilka användsisom euron som
koncemvaluta. Utredaren den redovisning koncemvalutaniattmenar

svenska företagetdet i sådant fall ieuro börupprättaretteuro som
kunna godtas den vad svenski övrigt krävsmotsvararom som av en
redovisning.

Svenska företag har koncemvaluta har intresseettsom euron som
sina affärer för slippa valutasäkra ford-i sinagöraatt attav upp euro

ringar och skulder. Sådana företag kan komma begäraantas att att
leveransavtal med svenska företag tecknas faktureringi och atteuro
sker denna valuta. Många svenska underleverantörer kommer däri-i

faktureratvingas i också svenska affärsför-iatt att rentgenom euro
fär då behovhållanden och använda i den löpande bok-attav euro

föringen redovisningenoch i övrigt.
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redovisnings-riskerar särskiltYtterligare storagrupp somen
med företaghelt eller helt handlar iföretagkostnader nästanär som

länderaffärsvaluta. llanvänder sig DeochEMU somav euron som
handelsom-från tillsammansEMU-projektetdeltar i utgör ettstarten

förför Mycket talarbetydelse Sverige.råde utomordentligt attstorav
särklassSveriges ipå längre sikt kommerländerna i EMU utgöraatt

betydelse handelsvaluta kom-viktigaste handelspartners. Eurons som
de deltagandeåtminstoneår 2002 motsvaraatt summan avmer

det kommerräknar därför medvalutor. Utredarenländernas att att
uteslutande köper och säljerföretagsvenskafinnas många nästansom

affärerna ieuro.deltar i ochfrån och till länder EMU görsatt uppsom
förafinnas möjlighetutredarens meningdem bör det enligtFör atten

deltar i EMU.Sverige intelöpande bokföringen iden även omeuro
bokföring och redo-kostnaderna för löpandetydligtDet är att en

affárshändelsemasvenska kronorivisning i övrigt när merparten av
ochbetydande, inte deltar i EMUSverigesker i kan omeuro vara

utredarens meningfortlöpande fluktuerar. EnligtalltsåVäxlingskursen
ÅRLmöjligheten till omräkning enligt kap. 6 §heller 2tillgodoser inte

företagen kan ha redovisning ide svenskafullt de behovut euroav en
Redovisningskost-jfrinternationell standard avsnitt 8.1.8.högav

svenskaför framför alltbeaktansvärtdärförnadema argument attär ett
möjlighet hautanförskap bör haslag vidangivetföretag attettav ovan

redovisning isin euro.
intebrukar anföras företagensakskälandra deDet är att omsomav

anskaffablir det svårare för demkronor såtillåts redovisa i attänannat
ochjfr frågorna 12 13 ikapitalkostnaderna ökarutomlands ochkapital

frågetecken förlitetvill för sin delenkät. UtredarenSCB:s sätta ett
under årStockholms Fondbörs harpåstående.detta På senare en

Frånutländskpå börsen gått ibetydande andel aktierna ägo.över enav
harår 1991omkring vid utgångenägarandel på 7utländsk procent av

motsvarandetill 29 1997utländska ägandet ökatdet närmare procent
procent. ökningrespektive Dennaoch 1996 34 32siffror för 1995 var

normalt endast haftde utländska placeramahinderhar skett attutan av
talarkronor. Mycketredovisningar isvenska bolagenstillgång till de

tolka redovis-internationella placeramadeockså för är attatt vana
kronor.olika valutor inklusiveningar i

börsbolagen utnyttjat denuteslutaemellertid inteUtredaren kan att
upprättade ellerkronor års-räkna den inuvarande möjligheten att om

har påverkat deoch dettautländsk valutakoncemredovisningen till att
Än det nämndaemellertidviktigareutländska investerarna. är ovan

företagen, Sverigede svenskakommerförhållandet några åratt omom
redovisningslag-ändraroch inte sinutanför EMUväljer stannaatt

redovisa ii Västeuropastiftning, attnästanatt enensamma omvara
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liten nationell valuta medan den delen den europeiska före-stora av
tagsamheten redovisar i den mycket och internationellt gångbarastora
valutan sådanI situation utredaren de svenska före-atteuro. en menar

vidkännaskommer konkurrensnackdel på den intematio-tagen att en
nella kapitalmarknaden. talar för svenska företagDet anlitaratt som
den internationella kapitalmarknaden för kapitalanskaffning vid ett
utanförskap bör ha möjlighet ha sin redovisning iatt euro.

skäl talar för tillåta redovisningsvalutaDe att närsom euro som nu
utanför EMU-projektet gällerSverige står naturligtvis med långt större

styrka skulle besluta för deltaSverige sig i och går in iEMUattom en
övergångsfas. Utmärkande för övergångsfasen växelkursenär äratt
fast mellan och kronan; i själva verket och kronaneuron anses euron

och valuta fast uttryckta olikai valutaenheter. Det ärvara en samma
tydligt det då inte några betänkligheter tillåta redo-möteratt mot att
visning särskilt all redovisning efteri övergångs-vet atteuro, som man
fasen skall ske i dessutom ofrånkomligt företagDet är närmast atteuro.

redovisningövergått till ieuro med stöd den lagstiftning utreda-som av
föreslår för utanförskap kan behålla redovisnings-ettren euron som

under övergångsfasen.valuta

Skäl redovisning8.1.7 imot euro

de sålunda talar för anförasredovisning ieuro kanMot argument som
vissa skäl sammanhänger med redovisningens syfte. Utredarensom

det viktigt företagens redovisningar jämförbara. Enär äratt attanser
möjlighet för svenska företag välja mellan kronor och kommeratt euro

försvåra jämförelser mellan svenska företag redovisnings-med olikaatt
emellertid dessa kompenserasvalutor. Utredaren olägenheterattmenar

till jämförelser företagökade möjligheter med utländskaav som avger
sin redovisning i euro.

ÅRL8.1.8 Redovisning i enligt kap.2 6 §euro

ÅRLdagI erbjuder 2 kap. 6 möjlighet för svenska företag har§ en som
den löpande bokföringen och redovisningen kronori övrigt i svenska

sedan räkna års- och koncemredovisningen till Möjlig-att om euro.
heten räkna i svenska kronor upprättad redovisning tillatt om en euro

ÅRLenligt kap. emellertid målet2 6 § inte tillräcklig, Visaär är attom
företagets ställning och resultat enligt medett system euron som
redovisningsvaluta. Full jämförbarhet med företag harsom euron som
redovisningsvaluta uppnås inte.
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heller de behov löpandeOmrälcningsmöjligheten tillgodoser inte av
företag koncerner medfinns för svenska ibokföring i euroneuro som

företag harkan svenskakoncemvaluta. Detsamma sägas somomsom
hörTill denalla affärshändelser ialla eller nästan senare gruppeneuro.

medtill svenska företagunderleverantörerföretagsvenska ärsom
valuta ocksåanvänderredovisningsvaluta och sammasomeuron som

valutasäkra åtaganden.för slippa sinaaffärsvaluta bl.a. attsom
placerarevad internationellaanförts osäkert i månDet är ovansom

med redovisning ieller klarar sigredovisning ihar behov euro enav en
medsig redovis-talar för de kan nöjaMycketsvenska kronor. att

ÅRL.enligt kap. 6 §erhålls omräkning 2ningshandlingar genomsom
svensk mycketredan i versionkoncemredovisningenEmellertid är om-

bl.a.ytterligaretill har den vuxitfångsrik. Efter omräkning genomeuro
riskfinns uppenbarkrävs och detden omfattande attnotapparat ensom

informationsvärde delvissvåröverskådlig dessblir såden därigenom att
förlorat.går

samlad bedömning8.1.9 En

nuvarande möj-finner utredaren densamlad bedömningVid atten
tillredovisningsvenska honor upprättadiligheten räknaatt om en

ÅRL kompletteras medbörinte räckerenligt kap. 6 §2 utaneuro
från denredovisningen,det möjligt ha helabestämmelser gör attsom

koncemredovisningen, ilöpande bokföringen till euro.

ochmellan svensk valutaValfrihet8.1.10 euro

huruppskattningsvisför utredarenmöjligtinteDet attär angeens
kunna redo-behoveller fem år harföretagmånga attett, tre avomsom

ställer enligtsigemellertid inte nödvändigt. Detvisa i Det äreuro.
före-överlämna åtenklast och naturligastutredarens uppfattning att

del skulleför derasbedöma redovisning ieurosjälva atttagen enom
för-kostnaderfördelar det deinnebära så äruppvägerstora att som

avgivandedelsredovisningsvaluta,enade med dels byteett avav
svenskaredovisningsvalutan nämligendeklarationer valutai änannan

redo-byteföretag detkronor. Varje bör alltså, övervägernär av
företaget kanvisningsvaluta, ställa de besparingar göra genomsom

följer medkostnaderredovisning de ökadei attmot someuro
deklarationen. Omräknas till svenska kronor iredovisningen måste om

börkalkyl kostnaderna vinsternasådan visar änär störreatten
överlämnafrån byta redovisningsvaluta,företaget avstå Genom attatt
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till det enskilda företaget fårvalrätten förgarantier kostnads-attman
aspektema genomlysta byte redovisningsvalutainnan sker.är av

Begränsningar med hänsyn till8.2

beskattningsreglema

kapitel har lagts fram förslag till7 omräkningsregler förI skatte-ett
och statistikändamål. Förslaget sikte aktiebolagpå och ekonomiskatar
föreningar finansiella företagvissa beskattas aktiebolagsamt som som
eller ekonomiska föreningar. Tiden har inte medgett utarbetandet av

omräkningsreglermotsvarande avseende enskilda näringsidkare,
handelsbolag med fysiska bolagsmän och stiftelser.personer som

framgått vad anförtsSom i avsnitt 8.1.3 finns det i dag inteav som
hindrar svenska företagnågonting ha löpandeså önskar sinattsom som

och redovisningbokföring i övrigt både kronori svenska och i euro
eller främmandenågon valuta. ordningEn sådan innebärannan
emellertid dubblering redovisningen och dänned ökade kostnaderen av

finnasoch det torde inte företagnågot dag har sådan dubbelisom en
redovisning.

Enligt utredningens direktiv skall deklarationema svenskaiavges
kronor. tydligtDet skattemyndighetema fordrar de skatt-är att attom
skyldiga i deklarationema lämnar uppgifter förutsätter de harattsom en
i det fullständig bokföring i svenska kronor så kommer detnännaste

finnasinte något bland dessaintresse skattskyldiga ha sin löpan-att att
de bokföring och redovisning i övrigt i euro.

Utredaren har detta läge funnit fram förslagi det naturligt läggaatt
till bestämmelser redovisning ieuro endast gäller de associa-om som
tioner föreslås få tillämpa förenklade omräkningsregler förrätt attsom

ochskatte- statistikändamål, nämligen aktiebolag, ekonomiska före-
och vissa finansiella företag.ningar
får ankommaDet på Regeringskansliet under den fortsatta bered-att

lagstiftningsärendetningen komplettera den utredaren föreslagnaav av
regleringen med bestämmelser det praktiskt möjligt också förgörsom

enskildabl.a. näringsidkare, stiftelser hahandelsbolag och sin redo-att
visning i euro.
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Ikraftträdande8.3

de lagändringartillfram förslagutredaren läggadirektiven skallEnligt
ha sinskall kunnasvenska företagförnödvändiga attärsom

räkenskapsåretdet förstaför kronor fr.o.m.ställetredovisning i ieuro
skattebestämmelserår 1998. De ärinleds efter utgången ensomavsom

skallför redovisning inödvändig förutsättning att avvaraeuro
beträffande räken-tillämpas tidigastemellertidkanpraktiskt intresse

föreslårUtredareneller2000inleds den januarilskapsår senare.som
decemberdenträda kraft 1redovisningslagstiftningen skall idärför att

ellerjanuari 2000inleds den 1räkenskapsåroch tillämpas1999 som
senare.

till redovisning ieuroönskar övergåbolagönskvärtDet är att som
ochräkenskapsåretföre detgod tiddetta ifattar beslut nyaom

möjligt för PRVemellertid inteomedelbart. Detbeslutet ärregistrerar
kraft,lagstiftningen idenbeslut innansådant trättregistrera ettatt nya

detemellertidUtredarendecember 1999.den attdvs. tidigast 1 menar
denden januari-räkenskapsår laktiebolag medförmöjligtbör vara

redo-bytefatta beslutdelsunder våren 1999december31 att om av
räkenskapsårfölj andefrån och medverkanmedvisningsvaluta närmast

bemyndigadelsdet,lagstiftning medgerunder förutsättning att ny
kan registre-beslutetför såbeslutet registreringstyrelsen in snartatt ge

lagstiftning.enligt sammaras

Övergångsbestämmelser8.4

skyl-befrielse frånövergångsbestämmelseföreslårUtredaren omen
efternominella beloppetantecknaaktiebrevutelöpandepådigheten att

särskildafordras någraintedenomineringsvaluta. I övrigt över-byte av
gångsbestämmelser.
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Redovisning i9 euro

Principiella utgångspunkter9.1

för-har kapitel föreslagit aktiebolag och ekonomiskaUtredaren i 8 att
omfattas föreslagnaandra associationsformer deeningar samt som av

statistikändamål skall få möjlighetomräkningsreglema för skatte- och
tillredovisning, från den löpande bokföringenanvända i sinatt euro

Aktiebolag och ekonomiska föreningar utmärkskoncernredovisningen.
för-personligt för associationensdelägarna inte har någotatt ansvarav

kapital skall skydd åtpliktelser. stället finns bundet visstI ett ettsom ge
består det bundna kapitaletborgenärer. aktiebolagassociationens I egna

överkursfond, uppslcrivningsfond och reservfond.aktiekapital, I enav
kapitalet medlemsin-ekonomisk förening det bundnautgörs egna av

reservfond och uppskrivningsfond.och förlagsinsatsersatser samt
redovisningsvaluta fâ sketilläggsdirektiven skall byteEnligt av

aktiebolag ellersamband med byte räkenskapsår.endast i När ett enav
tillfrån svenska kronorförening byter redovisningsvalutaekonomisk
tillgamla räkenskapsåret räknasbalansräkningen för detmåste omeuro

för det räkenskapsåret fast-ingående balansräkningendennär nyaeuro
balans där alla relationer mellanställs. Resultatet blir då ingåendeen

främmande kapitalkapital, mellan ochfritt och bundet samteget
oförändradeoch delar balansräkningenmellan alla andra i ärposter

den utgående balansen för det gamla räkenskapsåret.jämfört med
den balansräkningenfråga blir då i omräknadeNästa posternaom

utgåendekapitalet skall denavseende det bundna itasegna upp
de skallbalansen för räkenskapsår med belopp ellersamma omsamma

skilja mellantill balansdagens kurs. därvid möjligträknas Det är attom
aktiekapital, och förlagsinsatser, och åå sidan medlemsinsatserena
överkursfond, uppskrivningsfond och reservfond, vilkaandra sidan

bli föremål för anspråk påendast bokföringsposter och inte kanutgör
återbetalning på de nyssnämndasätt posterna.samma som

kapitaletutgångspunkt i all bokföring detEn given är att egna
tillgångar Resultateträknas fram skillnaden mellan och skulder.som

bestämdaskall skillnaden mellan det på detta sättmotsvara egna
och skill-kapitalet vid ingången respektive utgången räkenskapsåretav
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skall under bolagets fria kapital åretsnadsbeloppet tas egna somupp
det bundna kapitalet balans-eller förlust. Om i ivinst posten egna

till eller svenska kronor enligt balansdagensräkningen räknas om euro
bundnakapitalets sammansättning och detkurs påverkas det egnaegna
illustrera detsig självt. exempel kankapitalet tillåts variera Ettav

sagda.

År 1
MkrMkr Skulder 400Tillgångar 1000

kapitalEget
kapital 100 MkrFritt eget

MkrkapitalBundet 500eget
50 Meuro

År 2
MkrSkulder 400Tillgångar Mkr1000

kapitalEget
Mkrkapital 50Fritt eget
MkrBundet kapital 550eget

50 Meuro

År år harbalansdagen kr förväxelkursen på 10l nästaär en euro,
hadeställettill kr. Om ioch kursen stigit 11stärkts euroneuron
hadesjunkit till krförhållande till kronan så kursen 9försvagats i att

kapitalet förts med 450 Mkr.bundnadet utegna
förändrats frånskulder inteföretagets tillgångar ochexemplet harI

definitionsmässigtkapitalet,till det andra. Detdet året somegnaena
oförändratskall dåtillgångar och skulderskillnaden mellanutgör vara

grundnoteras ibundna kapitaletresultat Om detoch årets enegna
emeller-växelkursförändringar framtvingar detpåverkasvaluta som av

exemplet harfördelningen mellan de olika Itid ijusteringar posterna.
det bundnamed beloppkapitalet minskatsdet fria somsammaegna

kapitalet ökat.egna
grundnoteras ibundet kapitalExemplet visar att ett eget somom

balans-till svenska kronor enligtbalansräkningen räknasi omeuro
detochpåverkas det kapitalets sammansättningdagens kurs så egna

stridersjälvt, någotkapitalet tillåts variera sigbundna motsomavegna
utredarenskan enligtgrundläggande redovisningsprincip. Det me-en

för företag allmänhet dennafråga ining inte komma i övergeatt
detlika lite principengrundläggande redovisningsprincip attomsom

mellan tillgångar ochfram skillnadenkapitalet räknas somegna
det på dettaskall skillnaden mellanoch resultatetskulder, motsvaraatt
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bestämda kapitalet vid ingången respektive utgångensätt egna av
räkenskapsåret.

bundna kapital, räknas fram den ingående balansiDet egna som
samband byte redovisningsvaluta,i med måste därförupprättas avsom

användas alla balansräkningar därefter, med hänsyni upprättassom
naturligtvis till de beslut efter bytet fattas överförandetagen som om av

belopp från eller till det bundna kapitalet.egna
inskränkningarVad gäller vad gäller överkurs-sagts utannusom

fond, uppslcrivningsfond och reservfond aktiebolag,i ekonomiska för-
andra med sådana fonder.eningar och associationer bör enligtDet

också gälla aktiekapitalet aktiebolag ochutredarens mening i utredaren
föreslår följande särskild lagstiftning klargöri det detta,en som se

Beträffande ekonomiska föreningar föreligger särskildakapitel 10. pro-
till förlagsinsatsema förenadeblem med hänsyn med vissa villkoräratt

fulltdet osäkert de kan behandlas bundetgör ut egetomsom som
kapital eller de i vissa hänseenden måste hanteras främmandeom som

kapitel tillkapital. Utredaren återkommer i detta liksom till behand-11
medlemsinsatsema. Också de finansiella företagen finnslingen iav

problem vad gäller hanteringen i det bundnavissa posterav egna
kapitalet, vilka behandlas i kapitel 12.

redovisningsvaluta9.2 Byte av

valuta i alla led redovisningen9.2.1 Samma av

detUtredaren skall lägga fram förslag till bestämmelser görsom
från den löpande bokföringen tillmöjligt ha hela redovisningen,att

utgångspunkt för den regle-koncernredovisningen, i En giveneuro.
möjligt alla ledvaluta skall så långt användas iringen är att avsamma

den löpande bokföringen sker skall alltsåredovisningen. Om i euro
delårs-årsbokslutet och årsredovisningen i liksomupprättas euro

ocksåföretaget skyldigt lämna sådana. rim-Detär ärattrapporter, om
koncemredovisningen valuta moder-ligt lämnas iatt samma som

bolagets årsredovisning.
fram förslag bestämmelserUtredaren lägger i enlighet härmed till i

ÅRL innebär den löpande bokföringenbokföringslagen och attsom
föreningarskall ske svenska kronor eller i aktiebolag, ekonomiskai -

och årsredovisningen skall skeoch andra associationer ivissa atteuro-
den löpande bokföringen för räken-valuta ianväntssomsamma

ÅRLföreslås bestämmelse koncern-skapsåret. iDessutom atten om
valuta moderbolagets års-redovisningen skall iavges samma som

redovisning.
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följande frågan alla företagåterkommer i det till iUtredaren om en
skyldiga använda valuta i sin redovisning.koncern skall att sammavara

byte redovisningsvalutaBeslutet9.2.2 avom

redovisningsvaluta skalldet första bytetfrånUtredaren utgår att varaav
aktiebolag ochberoende tillstånd myndigheter. Förfritt och inte avav

redovis-föreslår utredaren beslut byteföreningarekonomiska att om av
skallbestämmelse redovisningenfattasningsvaluta att attgenom en om

eller stadgarna.eller bort från bolagsordningen Iinförs iske i taseuro
eller stad-ändring bolagsordningenföretag kan sådanfinansiella en av

Finansinspektionen, kapitel 12.godkännandekräva av segarna

vid ingångenendast9.2.3 Byte nyttettav

räkenskapsår

påutredningsarbetet skall inriktastilläggsdirektivenI att enanges
sketill och kanfrån kronor viceordning där övergången versaeuro

före-räkenskapsårsskifte. härmedenlighetanslutning till Iendast i ett
redo-bytebestämmelse i bokföringslagenutredarenslår att avomen

räkenskapsår.endast vid ingångenvisningsvaluta får ske ett nyttav

balansutgående och ingåendeOrnräkning9.2.4 av

redovisningsvalutanbeslutskall verkställaföretagNär ett attett om
ingåendeför kronor, måste företagetställetskall i upprätta envara euro

beslutet.omfattas Denför det första räkenskapsårbalans i avsomeuro
före-förden utgående balansenbalanseningående närmastutgörs av

upprättad iutgående balansendetta fall dengående räkenskapsår. I är
alltså räknas tillsvenska kronor och måste euro.om

årsredovisningårsredovisningslagen ikap. 6 §I 2 att upp-anges en
valutafår beloppen dessutom isvenska kronorrättad i anges annan

balans-dagen för räkenskapsårets utgångenligt omräkningskursen på
framgår vilken omräkningskurs Detdagen. lagen inte ärAv avses.som

medkraft på problemetlagstiftaren inte velat lägganaturligt att ner mer
upplysandeskall användas itill de omräknade beloppenhänsyn att

frågadet emellertidsyfte saknar konstitutiv betydelse.och När är om
svenska kronor och heltlämna den gamla redovisningen i överatt

betydelse. Detredovisning får omräkningskursentill i störreen euro
räknaseftersom aktiekapitalet böralldeles särskilt aktiebolaggäller i
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andra företagsformer med bundetockså itill kurs. Mensammaom
få betydelse. Växlingskursenskillnader omräkningskursenkan ikapital

balansdag.under ochkronor/euro kan variera sammaen
räkenskapsår, nämligen denbokföringslagen följande12 §I nämns

den april, den juli- dendecember, den maj 30 1den 31 11 januari- —
innebär detseptember den augusti.och den 31 Det30 juni 1 att-

första dagen de fyraför den iomräkningskurs åtminstonebehövs en
emellertid möjlighetparagrafenräkenskapsåren.angivna I attges

detperiodtill angivitsförlägga räkenskapsåret än omannan som nu,
storföretagantal företag, bl.a. sådanasynnerliga skäl till det.finns Ett

Sheffield, också valtoch harMauritz AvestaSAS, Hennessom
nödvändigtSlutsatsen blir detför räkenskapsåret.period ärattannan

för denför alla årets dagarlämplig växlingskursmed att aven
genomföras.skall kunnaönskade ordningenutredaren

frågan huryttrande Riksbanken iUtredaren har inhämtat ett omav
följ ande.yttrandet återges härlämpligen bestäms. AvVäxlingskursen

redovisningsvalutaEUR/SEK för byteOmräkningskurs av

Orsakerna till dettanågon officiell valutakurslista.Riksbanken inte utger
Riksbanken inte bliflytande växelkurs villSverige hareftersomär att en

tvåhuvudsak alterna-värde. finns imissförstådd fastställa kronans Detatt
redovisningsvalutaornräkningskurs för bytefastställativa sätt att aven

Riks-följer dessa alternativfrån till ochkronor vice Här varavversa.euro
Europeiskadessa alternativ, ECB:srekommenderar det förstabanken av

valutakurslistan.på den officiellacentralbankens valutakurs EUR/SEK
valutahandelndåbäst fastställsvalutakursen for kronor ärObservera att

räkenskapsåret den januaribankdag. 1dvs. svensk Föri Sverige,öppen en
helg vilketoch kan följashelgdagden december 1 januari31 är av enen-

bankdagen års-efteråret dröja dagarsvenska kanförstagör ettatt par
Även dagen i deträkenskapsår ha helg forstaandra kanskiftet. nyaen som

bankdagen i före-användaräkenskapsåret. det bättre sistaKan attvara
räkenskapsårgående

valutakurslistacentralbankens ECB officiellaEuropeiska

tillkurs USDbankdag Riksbanken kronansVarje motrapporterar
Kanada och Japan.centralbankema i EU-ländema, Schweiz, Norge, USA,

valutakursland sintvå tillfällen bankdag respektiveVid varje rapporterar
valutorföregående ländersvid telefonkonferens.USD Förutommot en

ochZeeländska dollarockså Australiensiska dollar, Nyarapporteras
valutorfastställs valutakurser för 23Cypriotiska pund. Vid dessa tillfällen

valu-och kommeroch sker kl. 14.15 svensk tid. Efter 1 januari 19999.30
användas referens-vid telefonkonferensen kl.14.15takursema att som

några telefonkonferens-kommer bli mindre ändringar ikurser. Det att
allabasvaluta, dvs.kommer USDproceduren. Euron ersättaatt som
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valutakurser bestäms istället för USD. Dessutom kommermot moteuron
ytterligare valutor kvoteras5 PLN, CZK, ochHUF, SIT EEK. 11 EU-att
länders valutor blir och därmed kommer sammanlagt 16 valutor atteuro
fastställas. ECB kommer dagligen publicera dessa valutakurser16att
kvoterade vid telefonkonferensen kl.14.15. Listan från ECB kommer att
innehålla alla valutor16 dessa kronor Listanär medmotvarav en av euro.
valutakurser publicerad kommerECB sedan kunna användasattav som
officiella referensvalutakurser. Denna lista kommer väl känd ochatt vara
distribueras samtidigt till alla berörda länder. ECB kommer att annonsera
växelkursema flera inforrnationsbyråer, bl.a. TelerateReuter, och på
deras hemsida Internet.egna

frånGenomsnittskurs banker Sverigei

Det andra alternativet använda denär genornsnittskurs fem bankeratt som
beräknar bankdagvarje i Sverige. De fem bankerna sinarapporterar
mittkurser varje bankdag kl. 9.30 till PMI Penningmarknadsinforrnation.
Banker kronans kurs antal valutor, där kronans kursrapporterar mot ett

troligen kommer ingå efter januari1 1999. dessamot Av mitt-atteuro
kurser högsta och lägsta bort och på resterande mittkurser beräknastas ett
genomsnitt. exakta procedurenDen för detta bestäms Forex Swedenav
Valutahandelns branschorganisation. Forex Sweden kommer underatt
året beslut huruvida kronans kurs ingå.ska Bankernaäventa motom euro
använder sedan dessa genornsnittskurser för kunder ska växla utländsksom
valuta för mindre belopp. Bankerna bestämmer individuellt vilken margi-
nal de använder for bestämma köp- respektive säljkurs. En dagatt en
året har dock dessa fem banker bestämt de har marginal tillatt samma
genomsnittskursema. bankdagenDen sista året använder bankerna För-
eningssparbankens köp- respektive säljkurser. bankerDe för när-som
varande med i detta förfarandeär MeritaNordbanken, Skandinaviskaär
Enskilda Banken, Handelsbanken, Föreningssparbanken och Postgirot
Bank. Mittkursema kl. 9.30 ska rapporterade till PMI innan kl. 10.00vara
och genomsnittskurserna blir publika kl. 10.05.
Riksbanken rekommenderar Europeiska centralbankens officiella
valutakurslista där Riksbanken bestämt kronans kurs varje svenskmot euro
bankdag kl. 14.15.

På grund det anförda föreslår utredaren bestämmelse bok-iav en
föringslagen innebär vid byte redovisningsvaluta balans-attsom av
räkningen för föregående räkenskapsår skall räknasnärmast tillom

eller svenska kronor enligt den växelkurs fastställts deneuro som av
Europeiska centralbanken den sista bankdagen under räkenskapsåret.

växelkursenDet på balansdagen eller, balansdagenär infaller påom en
dag bankdag,inte den föregående bankdagenär närmast skallsom som

ÅRL.användas. motsvarande bestämmelseEn föreslås dessutom i
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detta omräknade balansräkningen ingåendepå tjänarDen sätt som
följande räkenskapsår. den skall dessutombalans för Mennärmast an-

balansräkningar uppgift ifrågavarandevändas avseende deti närsenare
räkenskapsåret lämnas.

Tidpunkten då beslutet får verkan9.2.5

från kronor till och skall alltså kunna skeövergång viceEn euro versa
räkenskapsårsskifte.endast anslutning till Vidare utredareni ett menar

företag ändrad redovisningsvaluta skallbeslut i alltidatt ett ett om
med följande räkenskapsår. finnstillämpas från och Detnärmast

företagen möjlighet skjuta tidpunktennämligen inte skäl påatt attge
räkenskapsår. ändraför bytet till Företag övervägerett attsenare som

redovisningsvaluta kan förbereda övergången under hur lång tidsin
beslutet väl fattat bör verkställashelst före beslut, detnär ärmensom

onödig tidsutdräkt.utan

beslutRegistrering ändring i9.2.6 omav

bolagsordningen eller stadgarna

sammanhanget vid byte redovisningsvalutakomplikation iEn är att av
för gamla räkenskapsåret efter omräkningden utgående balansen det

förvalutan skall den ingående balansen dettill den utgöra nyanya
skall omräkningen ske enligt kursräkenskapsåret. Som nämnts ovan en

därför för föreslåfastställs Utredaren harECB. stannat att attsom av
eller ekonomisk förening byte redovis-beslut aktiebolagi ett om av

omräkningskursenningsvaluta får registreras innan på angivet sätt
fastställd beslut endast ändringenblivit ECB. IPRV:s attanges avav

stadgarna har vartill fogas denbolagsordningen eller registrerats upp-
den ingående balansen skall med tillämpninglysningen upprättasatt av

omräkningskurs.ECB:s
anförda foga den anmärkningenUtredaren vill till det sist att ett

förening kan den ingående balansenaktiebolag eller inte upprättaen
balansen blivit fastställd. sker ofta långt in påinnan den utgående Detta

räkenskapsåret. exempel kan 9 kap. §det Som 7nämnas attnya
be-aktiebolagslagen föreskriver ordinarie bolagsstämma, på vilkenatt

skallslut skall fattas fråga fastställelse bl.a. balansräkningen,i avom
hållas månader efter utgången räkenskapsåret. Eninom mot-avsex

lagen ekonomiska för-svarande bestämmelse finns i kap. 4 §7 om
balansen föromedelbart behov den ingåendeeningar. Något av nya

före-redovisningsändamål föreligger heller för de mindreinteexterna
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för börsnoterade aktiebolagen krävs avseendedeMentagen. rapporten
ingåendedet första kvartalet räkenskapsåret och då måste denav

fastställd. fordrar redovisningenbalansen praktiken den internaIvara
de flesta företag kort tid detingående balans i in påupprättasatt nyaen

räkenskapsåret.

Återgång till redovisning i kronor9.2.7

utredaren föreslår beträffande byte redovis-ordningDen avsom
också dettill framstår lämpligningsvaluta från kronor näreuro som

ocksåVad anförts bör tillämpasgäller byte riktning.i motsatt som ovan
vid byte från till kronor.euro

redovisningsvalutabytedelbetänkande föreslogsårsI 1997 att av
tillstånd Skattemyndigheten. PRVfrån till skulle krävakronor aveuro

ifrågasatt verket skulleremissbehandlingen intehar under varaom
emellertid intetillståndsmyndighet. Utredaren harlämpligare som

punkt.det tidigare förslaget på denna Enfunnit skäl ändring igöraatt
har upptagits bokforingslagentillstånd till byte ibestämmelse nyttom

ÅRL. första frånutformats så det bytetBestämmelsen haroch att
ytterligare bytefritt varjekronor till eller vice är att avversa meneuro

tillstånd skattemyndigheten.redovisningsvaluta kräver av

Redovisning i koncerner9.2.8

synnerligen starktbokföringslagen visar påBestämmelserna i 12 § ett
bokföringsskyldigaförhindra destatligt kunnaintresse attatt genomav

längd kan uppnåförläggning ochmanipulationer räkenskapsåretsav
möjlighettydligtför utredarenotillbörliga skattefördelar. Det är att en

skatteundan-liknande risker förinnebärha redovisningen iatt euro
Utredarenredovisningsvaluta.draganden upprepade byten avgenom

skeredovisningsvaluta fårupprepade byten inteföreslår också att av
skattemyndigheten.tillståndutan av

principemellertid företag i koncern inärliggande frågaEn är enom
talarredovisningsvaluta. skälskall skyldiga ha Deatt somsammavara

koncernföretag talarräkenskapsår forför bestämmelsen gemensamtom
redovisningsvaluta för dessa företag.också för Som exem-gemensam

redovisningsvaluta koncern-fritt val ipel på vilka möjligheter ett av
Utredarenkan följ ande.förhållanden kan till skatteplanering nämnasge

deklara-skall sinaföreslår företag med redovisningen iatt euro avge
deklaratio-svenska kronor. Värdena itill skattemyndighetema itioner

utgångspunkt årsredovis-räknas fram med iför inkomstskattennen
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omräk-beträffande åtskilligaDärvid tillämpasningen i poster eneuro.
euro/kronorVäxlingskursengenomsnittningskurs utgör ett avsom
Riksskatte-omräkningskurs fastställsräkenskapsåret. Dennaunder av

vidskattskyldigakänd deikommerverket stort settatt avvaramen
ochoffentligväxlingskurseftersom ECB:sräkenskapsåret ärslutet av

koncern därfram.lätt räkna Iperiodförgenomsnitt är attett enen
kommer detandra kronoroch iredovisning ihar sinföretagnågra euro

påredovisning ieurohar sinför företagmöjligt attettatt somvara
till företag ivalutakoncembidrag i dennabalansdagen ettett sammage

mottagandedetsvenska kronor. Iredovisning ihar sinkoncern som
balansdagenstillsvenska kronorkoncembidraget iföretaget tas upp

detdeklaration. Iföretagetsanvänds ivärdedettaoch detkurs är som
deklarationenikoncembidraget ibokförsbolagetgivande euro men

för räkenskapsåret. Dennagenomsnittskursenenligtbidragetvärderas
värde kankoncembidragetsbeträffandedeklarationernaskillnad i

påföretagenmellankoncernenfördela resultatet iför ettutnyttjas att
helhet.för koncernenskattebelastningenminimerarsätt somsom

slag kanbeskrivetkoncembidragproblemDet ansesnuavsom
förutsättningarnaskattelagstiftningmedkaninnebära mötas angersom

redovisnings-blandademedkoncernerkoncembidrag iför tillåtna
andraemellertid uppnåseffekter kanLiknande trans-valutor. genom

redovisningsvalutorolikamed närkoncemföretagmellanaktioner
förkankänd.genomsnittskursen Detoch attsig ärbalansdagen närmar

anläggnings-köpgälla koncernintemaexempelytterligare ettta av
Över huvudvärden.mycket tagetförhållandevisförtillgångar stora

vidgaskomma avsevärtskatteplaneringtillmöjligheternatorde att om
redovisningsvalutan ifrihet bestämmafår fullbokföringsskyldigade att

koncern.iingårföretag ensom
kanförhållandenaminnetemellertid hållas iförtjänar attDet att

någotmöjligtfulltkoncemföretagen. Detmellan attärskifta avsevärt
omfattandeharkoncerneningår ide företageller några ensomav

dennaredovisa ikunnauttalat behovochfakturering i attett aveuro
svensk valutahandlar ibaraföretag koncernenandra imedanvaluta

företagocksåTill bilden hörkronor. utanredovisa iönskar att ettoch
övergår iröstmajoritetenexempelvisförskyllan, att nyagenomegen

redovis-skulle då,koncern ochingå ikommahänder, kan att omen
för-räkenskapsåretspåskall hanterasningsvalutan sätt somsamma

redovisnings-ocksåräkenskapsårbarabyta intetvingas utanläggning,
kravet pånuvarandedetaspekt gemensamtytterligarevaluta. En är att

Utländskakoncemföretagen.svenskadebara gällerräkenskapsår
räken-sällanpraktiken inteoch har ikan ha ett annatdotterföretag

problem.leder tillkänt,det, såvittsvenska storadeskapsår attän utan
lösesmöjligtså långtproblemskattemässigaönskvärtocksåDet attär
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skattelagstiftning och inte redovisningslagstiftning. Igenom genom
kapitel har också föreslagits7 bestämmelser hinderutgör motsom
koncembidrag till företag harinte redovisningsvalutasom samma som
bidragsgivaren. bestämmelserDessa så starkt incitament förutgör ett
företagen i koncern använda redovisningsvaluta detatt atten samma
framstår överflödigt därutöver meddela föreskrifter i bok-attsom
föringslagen företag i koncern skall skyldiga haatt attom samma var

redovisningsvaluta.samma

9.2.9 Utländska filialer

Enligt lagen11 § 1992:160 utländska filialer skall utländskom en
filial bedriver näringsverksamhet här landeti ha bokföringsom en egen

skild från det utländska företagets bokföringär i övrigt. Enligt 14 §som
lag gäller för filialens bokföring, vad föreskrivsutöver i 11samma som

13 vilka§§, bestämmelser saknar betydelse dettai sammanhang, i—
tillämpliga delar detsamma för svenskt företag motsvarandeettsom av
slag. Det innebär enligt utredarens mening det behövsinte någraatt
särskilda bestämmelser i lagen utländska filialer byteom om av
redovisningsvaluta. förslagDe utredaren lagt fram i det föregåendesom

det möjligt för utländska filialer igör Sverige ha sin bokföring ochatt
redovisningsin i i stället förupprätta i kronor.euro

9.2. 10 Delårsrapporter

ÅRL. ÄvenSärskilda regler delårsrapporter finns i kap.9 någonom om
ÅRLdirekt hänvisning inte deti kapitlet till kap.2 6 § framstårgörs det

för utredaren självklart valuta används i års- ochattsom samma som
koncernredovisningen skall användas i delårsrapportema.även Om
företaget sin års- och koncernredovisningupprättar i skall alltsåeuro

delårsrapportema iäven upprättas euro.
Någon särskild bestämmelse härom kan inte erforderlig.anses



1791998:136SOU

iAktiekapital10 euro

övervägandenAllmänna10. l

Inledning10.1 1
.

det möjligtlagförslagutarbetaingår görutredningsuppdragetI att som
haförsäkringsaktiebolagbankaktiebolag ochaktiebolag, attför svenska

skallUtredningsarbetetför i kronor.ställetiaktiekapital isitt euro
skallredovisningaktiekapital ochutgångspunkt imeddrivasdärvid att

aktiekapitalet ifår liggadettavaluta. I attangivet i ansessammavara
angivet iskallaktiebolagsregistretoch ibolagsordningen sammavara

bokföring.använder sinibolagetvaluta som
skallaktiernaför utredarenutgångspunkt ärgiven attEn annan

bolagfinansiellavissavaluta. Fråganochemitteras i omsammaen
skallvalutaaktiekapital iha sitt ut-möjlighet änskall att mer enges

sammanhang.redas i annat
nuvarandedetutredarenföreslogdelbetänkandeårs att1997I
kvotaktier.med s.k.aktievärden skallnominellamed ersättassystemet

utreda vidareAktiebolagskommitténtillöverlämnats attfrågan harDen
betänkande.förevarandeibehandlas inteoch

betydelseDenomineringens10.1

byteraktiebolagföregående föreslagitdet närUtredaren har i ettatt
balansräk-skallsåtillsvenska kronorfrånredovisningsvaluta euro

den in-tillräknasräkenskapsåret närgamlaför detningen euroom
Resultatetfastställs.räkenskapsåretför detbalansräkningengående nya

bundetfritt ochmellanrelationerdär allabalansingåendeblir då en
alla andramellankapital ochfrämmandeochmellankapital, eget

med denjämförtoförändradebalansräkningenoch delar i ärposter
gamla räkenskapsåret.för detutgående balansen

dettakapital, pådet bundnaförslag skallutredarensEnligt somegna
balans-användas allabalansen, iingåendefram i denräknassätt

till denaturligtvishänsynmeddärefter,räkningar tagenupprättassom
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beslut efter bytet fattas överförande belopp från eller till detsom om av
bundna kapitalet.egna

Tillämpat på aktiekapitalet innebär detta aktiekapitalet räknasatt om
till kursECB:s den sista bankdagen på det gamla räkenskapsåret och att
det erhållna beloppet sedan används i alla balansräkningar medsenare
de justeringar föranleds bl.a. och fondemission, konverte-som av ny-
ring och nyteckning med utnyttjande optionsrätt.av

skulle förDet i och sig möjligt här och låtaatt stannavara
aktiekapitalet bolagsordningeni och aktiebolagsregistret stå kvar med
sina svenska värden dvs. i svenska kronor. skulleDet innebära att
aktiekapitalet i årsbokslut och årsredovisning redovisades i en annan
valuta och med andra belopp i bolagsordning och aktiebolags-än
register. sådanEn mellanmotsättning redovisning och bolagsordning
skulle emellertid ägnad leda till missförstånd beträffandeatt stor-vara
leken på bolagets aktiekapital och leda till svårigheter tillämpaatt
bestämmelserna aktiebolagslageni till skydd för det bundnaegna
kapitalet. börsbolagen,De enligt enkät deSCB:smest omsatta ärsom

önskar möjlighet redovisa ieuro, torde dessutommest attsom en vara
angelägna kunna emittera sina aktier på den internationellaattom
kapitalmarlmaden med aktierna denominerade i dennaDet är moteuro.
bakgrund utredaren regeringens direktiv aktiekapital ochattser om
redovisning skall angivet i valuta. Aktiekapitalet skallvara samma
alltså i bolagsordningen och i aktiebolagsregistret i valutaanges samma

bolaget använder bokföring.i sinsom
Tvånget aktiekapitalet i redovisningsvalutan innebär iatt ettange

bolag byter från kronor till aktieägarna fåri Sverige påatt tasom euro
sig valutarisk. aktiebolagEtt har sitt aktiekapital angivet ien som
svenska kronor får nämligen skyldigt betala utdelning,attanses vara

ibelopp återbetalas samband med inlösen aktier och skiftes-som av
likvid i samband med bolagets upplösning i valuta. Om före-samma

byter till för aktiekapitalet får aktieägarna skyldigataget atteuro anses
betalning angivet slag ieuro. innebärDet olägenhet förta emot av en

dem de använda beloppen i Sverige och alltså måste växlaattom avser
varvid de löper risk förändringar i Växlingskursen euro/kronoratt
minskar värdet på vad de erhållit från bolaget.

I sammanhanget vill utredaren byte valuta för aktie-nämna att ett av
kapitalet drabbar alla aktieägare lika. Giltigt beslut sådan änd-om en
ring bolagsordningen kan därför träffas med två tredjedels majoritetav
enligt kap.9 14 § fr.o.m.ABL den 1 januari 1999 9 kap. 30 §. Om det
emellertid bolagsordningeni finns bestämmelse exempelvisattom
utdelning på aktier visst slag skall ske med kronori angivet beloppav
krävs enligt utredarens mening för giltigt beslut ändra bolags-attom
ordningsbestämmelsen till motsvarande belopp ieuro majoritetatt avse
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den januari 1999fr.0.m. 1tredje stycket 2§kap. 15i 9angessom
2.kap. 33 §9

idenominerasAktiekapitalet skall10.1

redovisningsvalutan

aktiebolagutredarenanförda föreslårmed detenlighet att ettI som
följaskyldighetskall hairedovisningsin attväljer upprättaatt uppeuro

sittdenomineraocksåredovisningsfråganibeslutet attgenom
valuta.aktiekapital i samma

redovisnings- ochskall ibeloppnominellaAktiernas anges
denomineringsvalutan

belopp, vilketnominellaaktiemassjälvklartDet närmast attär
valutaiavskaffas, skallböroch för sigutredaren i sammaangesanser

aktiebolagslagen.bör iaktiekapitalet. Detta angessom

ändringskall skedenomineringsvalutaByte avgenomav
bolagsordningen

redovisning ochha sinaktiebolag väljerUtredaren attatt ettmenar om
ochbolagsordningenbör framgådettaaktiekapital isitt aveuro,

innehållbolagsordningenskap. 4 § ABLföreskriften i 2föreslår att om
innebörd.stycke dennafjärdemedkompletteras nyttett av

alltsåskeraktiekapitalet iDenomineringen genom eneuroav
bolags-iändringsamtidigt medföretasbolagsordningsändring ensom

redovisningsvalutan.beträffandeordningen

denomineringsvalutaredovisnings- ochUpprepat byte av

införtharbolaghindraringentingfinnsDet ettatt ensomsom
denominerings-ochredovisnings-bolagsordningsbestämmelse attom

återfår dendärmedbestämmelsen ochupphäverskallvalutan vara euro
och hasvenska kronoriredovisningbolagsrättsliga rätten att avge

densammaBeslutsordningensvenska kronor. näraktiekapitalet i är som
kronorsvenskatill redovisning iåtergånginfördes. Enbestämmelsen

tredjeSkattemyndigheten 3 §tillståndsärskiltemellertidkräver aav
boktöringslagen.stycket
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Omräkningskurs vid första valutabytet

I 1997 års delbetänkande föreslogs PRV vid byte till skulleatt euro
räkna det registrerade aktiekapitalet enligt den växelkurs gällerom som
den dag ändringen registreras. Utredaren har emellertid tänkt påom
denna punkt. framgårSom det föregående skall företag byterettav som
redovisningsvaluta ingående balans i för det förstaupprätta en euro
räkenskapsår omfattas beslutet med tillämpning ECBsom av av en av
fastställd omräkningskurs avseende den sista bankdagen i det gamla
räkenskapsåret. Aktiekapitalet bör räknas till kurs. Tilläm-om samma

och omräkningskurs för alla deni ingåendeposterpas en samma
balansräkningen kommer aktiekapitalet efter omräkningen täcktatt vara

fritt kapital i utsträckning deni utgåendeegetav samma som
balansräkningen och alla relationer i övrigt mellan fritt och bundet
kapital, mellan och främmande kapital och mellan alla andraeget

och delar balansräkningeni oförändrade. Utredaren föreslårposter vara
kap.9 aktiebolagslagen35 § utformas enligheti härmed.att

Tidpunkten då fårbeslutet verkan

Redovisningsvalutan och denomineringsvalutan skall alltid vara
densamma. redovisningsvalutaByte föreslås ske endast i sambandav
med skifte räkenskapsår. bör dåDetsamma gälla byte denomine-av av
ringsvaluta. Som utredaren anfört det föregåendei finns det inte skäl att

möjlighet skjuta på tidpunkten för bytet tillstämman att ettge senare
räkenskapsår.

Beslut ändring bolagsordningen skall enligt kap.9 §35om av
aktiebolagslagen anmälas för registrering och får inte verkställasgenast
förrän registrering skett. kap. börI 9 35 § i klarhetens intresse före-
skrivas beslut byte denomineringsvaluta får verkan vid in-att ett om av
gången det räkenskapsår följer efter beslutet.närmastav som

likhetI med vad gäller för byte räkenskapsår måstesom av en
ändring bolagsordningen avseende byte denomineringsvalutaav av
beslutas i så god tid beslutet hinner registreras före utgångenatt att av
det gamla räkenskapsåret.

Vid byte redovisnings- och denomineringsvaluta skall denav
utgående balansen för det gamla räkenskapsåret efter omräkning till
den valutan den ingående balansen för det räkenskaps-utgöranya nya
året. Den till omräknade ingående balansen skall också användas ieuro

avseendebalansräkningar uppgift det gamla räkenskapsåretnärsenare
lämnas. Omräkningen skall ske enligt kurs fastställs ECB.en som av

innebär förDet aktiebolagens del bl.a. kan fastställaPRV inte aktie-att
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deteller några dagar in påförrän någonvalutankapitalet i den nyanya
besluti sittmöjlighet naturligtvis PRVräkenskapsåret. En är att anger

beslutetexpedierarförsta dagräkenskapsåretsfattats pådet haratt men
skett.omräkning har Enkänd ochomräkningskursen blivitförst när
synpunkt.otillfredsställande från juridiskemellertidordningsådan är

fålegitima intressetillgodose bolagensskulle dessutom inte attDen av
ochredovisnings-bytehuruvida beslutetbesked god tidi om av

godtagits PRV.denomineringsvaluta av
byteföreslå beslutfördärförharUtredaren att attstannat avom

påomräkningskursenfår innanaktiekapitalet registrerasvaluta för
endastbeslutfastställd ECB. I PRV:s attblivitangivet sätt angesav

upplysningenvartill fogasbolagsordningen registreras attändringen av
aktiebolagslagenenlighet medräknas ikommeraktiekapitalet att om

för bolagetregistreringsbeviskurs. EttECB:stillämpningmed av
dåkommerräkenskapsåretdetvecka in pånågonutfärdat PRV nyaav

föreslår PRVUtredarenvalutan.aktiekapitalet i den att avatt nyaange
registreringsbevissådantexpedieraofficioåläggsregeringen ettatt ex

registreringsbevisetverkställts. Avomräkningensåtill bolaget snart
liksomframgåaktiekapitalet räknatstill vilketden kurskommer attom

storlek.aktiekapitaletsomräknadedet till euro

valutabytevidOmräkningskurs nytt

tillredovisningsvaluta fråntillbaka sinaktiebolag byterNär ett euro
också bytas. Detaktiekapitaletdenomineringenmåstehonor av

kan liggaskall räknas Detaktiekapitaletfrågan huraktualiserar om.
medtill kronorfrånaktiekapitaleträknatill handsnära att euroom

gångentillämpades denomräkningskursdenanvändande somav
dåskulleBolagettillfrån kronorredovisningsvalutabolaget bytte euro.

aktiekapital.registreradegamlafå tillbaka sitt
olikakan tillämpaemellertid inteUtredaren att manmenar

balansräkning.ingåendebeträffande olika iomräkningskurser poster en
balansräk-iför allatillämpasmåsteomräkningskurs posterSamma

inteefter omräkningenaktiekapitaletkommer attningen, varaannars
utgåendedenutsträckning ikapital itäckt fritt eget somsammaav

bundetfritt ochmellani övrigtalla relationerochbalansräkningen
andraallamellankapital ochfrämmandeochmellankapital, eget

förändrade. Detkommerbalansräkningenoch delar i attposter vara
omräkningskurshistorisktillämpaorimligtvidareframstår att ensom

kursen,historiskadeningående balansen. Omdenupprättandevid av
frånskiljer sigtiden,långt tillbaka iliggerdagkan somavse ensom

omräkningenfår bolagetomräkningskursen,den aktuella engenom
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förändrad ställning förhållandei till företagandra inte räknatsom om
balansräkning,sin något kan betydelse skillnaden är stor.som om

Den slutsats utredaren drar det anförda den ECB fastställdaär attav av
omräkningskursen den sista bankdagen på det gamla räkenskapsåret
bör tillämpas också vid byte från till kronor. föreslagnaDeneuro
bestämmelsen kap. har utformatsi 9 35 § enligheti härmed.

10.2 Tillämpning vissa bestämmelser iav

aktiebolagslagen med belopp i svenska
kronor redovisningen inär är euro

Utredaren föreslår aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissaatt
finansiella företag så vill skall få årsredovisningsin iupprättasom

blir då hurFrågan med balansräkning i skall hanteraeuro. man en euro
bestämmelser aktiebolagslageni och associationsrättslig lag-annan
stiftning rättighet företag eller ålägger det skyl-ettsom ger en en
dighet, företaget enligt balansräkningen har aktiekapital, bundetom
kapital eller tillgångar viss i svenska kronor uttryckt storlek.av

Är växelkursen fast, vilket den under övergångsfasen, det inteär är
svårt räkna lcronbeloppen till hurMen vidatt gör ettom euro. man
utanförskap då växelkursen varierar från den dagen till den andraena

fråganDet den behandlas deti följande.är som

10.2.1 Aktiekapitalets storlek

förstVad gäller aktiekapitalet föreskrivs kap.i 1 3 § aktiebolagslagen
aktiebolag skall ha aktiekapital uppgår till laminst 100 000 iatt ett som

privata aktiebolag och till minst 500 000 kr publikai aktiebolag. Om
möjlighet för aktiebolag denominera aktiekapitalet iöppnas att euro
måste det registrerade aktiekapitalet i samband med övergången räknas

till omräkningenNär verkställd och aktiekapitalet registre-ärom euro.
i kommer det inte spela någon roll kronan försvagasrat atteuro, om

eller stärks förhållandei till Det innebär för det första deatteuron.
100 OOO-kronorsbolag övergår till i aktiebolagsregistretsom euro,
kommer stå med aktiekapital olikai belopp i beroende påatt näreuro,
övergången sker. För det andra innebär det f.d. 100 000-kronors-att
bolag övergått till aktiekapital i kan komma drivas medatt ettsom euro,
aktiekapital understiger 100 000 svenska kronor räknat till aktuellsom
kurs. inträffarDet så försvagas kronan sedansnart gentemoteuron
omräkningen aktiekapitalet skett. Utredaren sådanaattav menar
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aktiebolag itålas. flestaoch får Deofrånkomligakonsekvenser är som
fått aktie-tillåter haraktiekapital lagendet lägstadag har som
kr år 1973belopp 50 000vid olika tillfällen. Ettinbetalatkapitalet om

effekter penning-kr. Sådana000200i dag änmotsvaras avmerav
minimibeloppen ihöjningarkorrigerasvärdeförändringar avgenom

paragrafen.den angivna
lämpligt kap.i 1utredarens mening intedet enligtLagtekniskt attär

det riskerarGörminimibeloppen också i3 § ABL manmaneuro.ange
ske tillomräkningen skallmed regelnkonfliktikomma attatt om

lcronräkenskapsåret.det sistabankdagen underden sistakursECB:s
lagenväxelkurs ipräglas rörligutanförskapunderOch att ett avsom

kursfasttill angivenskall räknasaktiekapitaletskriva in att enom
olämpligt.framstår som

nyemissionvidKvittning10.2.2 m.m.

bundnastorlek på detangivenkronorpå viss iLagfästa krav egna
exempel kantill Somockså räknas nämnasmåstekapitalet euro.om

Kvitt-vid nyemission.kvittningABLkap. 11 §bestämmelsen i 4 om
får skebolagetfordran hosaktieteckninggrundskuld påning motavav

tilluppgårkapital fore emissionenbundnabolag,frågai egnavarsom
Enligtmedger kvittning.styrelsenmiljon kronor,minst omen

erforderligabolaget har denprövningenbörutredarens mening omav
fastställdaenligt denkapitalet skebundnadetstorleken på senastegna
räknasmiljon kronorkrav påDärvid får lagensbalansräkningen. omen

enligtberäkninggäller vidbalansdagens kurs. Detsammaenligttill euro
storlek betalningensådanbolag harkap. 12 § ABL att4 ett enav om

bolagetinbetalas tillbankkonto ellerpåskall inaktierför sättasnya
direkt.

revisorgodkändrevisor ellerAuktoriserad10.2.3

kap. §erbjuder 10 3omräkningsproblemexempel påytterligareEtt
skallutsedd revisorbolagsstämmanMinstandra stycket l ABL. en av

tillgångarnasgodkänd revisorellerauktoriserad revisor omvara
räken-för de tvåbalansräkningarfastställdanettovärde enligt senaste

basbelopp.0001gränsbeloppskapsåren överstiger motsvararett som
utredarensenligtbörbestämmelsendenVid tillämpningen manav

ornräkningskursentill enligtbasbeloppenräknakunnamening euroom
redovisadedeställa resultatetochbalansdagrespektiveför mot

nettovärdena.
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Utredaren sammanfattningsvis omräkningsproblemattmenar av nu
beskrivet slag kan lösas i aktiebolagslagen ochattgenom annan
associationsrättslig författning angivna kronbelopp omräknas till euro
med tillämpning omräkningskursen på balansdagen för den senastav
fastställda årsredovisningen.

10.2.4 Skydd för det bundna kapitalet.egna

En fråga hur med balansräkning i skall tillämpaärannan man en euro
associationsrättsliga regler till skydd for det bundna kapitalet.egna

Den centrala bestämmmelsen aktiebolagslageni till skydd för det
bundna kapitalet föreskrift i kap.12 2är § vinstutdel-attegna en om
ning till aktieägarna inte får överstiga vad fastställdi balans-som
räkning och, i fråga moderbolag skall koncemredo-upprättaom som
visning, fastställdi koncernbalansräkning for det räkenskaps-senaste
året redovisas bolagets eller koncernens fornettovinst året,som
balanserade fria fondervinst och med avdrag för redovisad förlust,
belopp enligt lag eller bolagsordning skall till bundetavsättas egetsom
kapital eller, fråga moderbolag,i belopp det friaom som av egna
kapitalet i koncernen enligt årsredovisningarna för företag dennainom
skall överföras till bundet kapital och belopp enligt bolagsord-eget som
ning skall användas för något ändamål utdelning tillänannatannars
aktieägarna. Några problem tillämpa den bestämmelsen redo-att om
visningen i kan enligt utredarens meningär inte uppstå. De ieuro
lagtexten angivna finns alla i årsredovisningen medposterna upptagna
belopp i och någon omräkning krävs inte.euro

lO.2.5 Nedsättning aktiekapitaletav

bestämmelseEn avsedd hindra bolaget sambandi medär att attsom
inlösen aktier överkurs delar ut det bundna kapita-av genom av egna
let har upptagits kap.i 6 § Nedsättningl ABL. för återbetalning till
aktieägarna, eller avsättning till reservfond eller till fri fond får inte

belopp full täckning finns för bundnastörre detän attavse egna
kapitalet efter nedsättningen. Beräkningen därav skall enligt paragrafen
ske enligt balansräkning för nästföregående räkenskapsår, dennaom
fastställs vid och på grundval de handlingarstämman, annars av som

i kap. första4 4 § stycket l-3 ABL. sistnämndaDe handlingarnaanges
den fastställda balansräkningenutgörs kompletterad på visstsenastav

i praktiken oftast med bl.a. den delårsrapporten.sätt, senaste
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emellertidaktiekapitalet.kapitalet ingår Dettadet bundnaI äregna
skallenligt kap.balansräkning 6 1 § ABLi denangivet i someuro

utredarens intefinns enligt meninggrund för prövningen. Detligga till
till aktuell kursaktiekapitalet skall räknas någonskäl kräva attatt om

sker.prövningennär
betänkandeAktiebolagskommitténstillägga iUtredaren vill att
aktiebolagföreslåsaktiebolag 1997:168Vinstutdelning i SOU att ett

finnsdet intetill aktieägare elleröverföra värdeninte får annan om
föregåendedetkapitalet. Vad ifor det bundnatäckning sagtssomegna
förslag tillaktiebolagskommitténsgäller ocksåinlösen aktierom av

vinstutdelning.kapitalet vidbundnaskydd för det egna

bristandepå grundTvångslikvidation10.2.6 av

kapitaltäckning

återfinns i kap. 2 § ABL. Itvångslikvidation 13Bestämmelserna om
ofördröjligendet åligger styrelsenparagrafen föreskrivs bl.a.den attatt

såbalansräkninggranska särskildoch låta revisorerna snartupprätta en
hälften detbolagets kapital understigerfinnsdet skäl egetatt anta att av
bolagetsbalansräkningenregistrerade aktiekapitalet. Visar egetatt

skallaktiekapitalet,registreradehälften detkapital understiger av
bolagethänskjuta frågamöjligt till bolagsstämmastyrelsen snarast om

åttainomGodkänns inte på bolagsstämmalikvidation.skall träda i
balansräkninggranskadrevisorernahänskjutandetmånader efter en av

dettiden för utvisarvidavseende ställningen stämman att egnasom
styrelsen,skallregistrerade aktiekapitalet,till detkapitalet uppgår om

hoslikvidation,bolaget skall träda ibeslutarinte bolagsstämman att
försätts likvidation.ansöka bolaget irätten att

skall ikontrollbalansräkningentydligt upprättasDet är att euro om
bolagetsanvändas ibolagsordningen skallenligtdenna valuta

denomineringsvaluta frånAktiekapitalet skall vid byteredovisning. av
omräknade beloppetförgång alla.honor till räknas Detom eneuro

beloppangivnadetta iaktiebolagsregistret och detantecknas i är euro
därefterbolagetanvändas alla balansräkningarskall i upp-somsom
registrerade,skall det ikontrollbalansräkninginnebär iDeträttar. att en

kap. § angivnaställas övriga i 13 2angivna aktiekapitalet moteuro
tillämpningsproblemNågravilka alla också angivna iärposter, euro.

dåutredaren det integrund valutan i balansräkningen kanpå sersomav
uppkomma.
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10.3 Tillämpningen vissa andraav

bestämmelser i aktiebolagslagen när

redovisningen iär euro

tilläggsdirektiven föreskrivsI utredaren skall belysa fråganatt om
vilken betalningsvaluta skall användas vid vinstutdelning samtsom
frågor vad skall gälla vid konvertering konvertibla skulde-om som av
brev, inlösen preferensaktier och återbetalning kapitaltillskott.av av
Även andra aktiebolagsrättsliga frågor uppkommer under arbetetssom
gång skall behandlas.

Med anledning härav och för undersöka i vad mån det behövsatt
särskilda Övergångsbestämmelser har utredaren gått igenom aktie-
bolagslagen och vad har föregåendei detutöver noteratssom om-
tillämpningen vissa bestämmelser aktiebolagslageni med belopp iav
svenska kronor redovisningen i konstaterat följande.när är euro -

10.3. Aktiebolags bildande1

När aktiebolag bildasskall skall bolagsordningen framgå bl.a.ett av
aktiekapitalets storlek. Skall bolaget ha redovisnings- ocheuro som
denomineringsvaluta skall detta också bolagsordningen.i Omanges
betalningen för aktierna skall erläggas i svenska kronor skall det anges
i stiftelseurkunden. Om bolaget skall bildas medan Sverige står utanför
EMU-projektet finns det skäl föreskriva för kunnaviss överkursatt att

förändringar Växlingskurseni under betalningstiden. beloppDetparera
kronori inbetalats till banken betalning för aktierna skallsom som

nämligen räknas till i samband förmed bolaget anmälsattom euro
registrering. fårDet ECB:s växlingskurs den bankendaganses vara
utfärdar intyg behållningen på kontot avgörande förärom som om
bolaget kan registreras. aktierna tecknats till nominella beloppetHar
omräknat till enligt Växlingskursen vid tiden för stiftelseurkundenseuro
undertecknande och kronans värde därefter har försvagats, skall
registrering eftersom bolaget då har tillförts värdenintevägras mot-
svarande aktiekapitalet eller minimikapitalet.

När aktiebolag bildas med redovisnings- ochett euro som
denomineringsvaluta behandlas således betalningar svenska kronori

betalning främmandei valuta. Frågan den kritiska värderings-som om
tidpunkten skall dagen för bolagets registrering eller dagen förvara
bank- eller värderingsintyget vill utredaren framgått besvara medsom
intygsdagen.
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medskall bildasbolaghelt uteslutaskan inteDet att ett eurosom
stiftelseurkunden före-och denomineringsvaluta iredovisnings-som

kanskestiftama vänder sigskall erläggasbetalningen iskriver att euro;
fr.0.m.ländermed hemvist inom de llkapitalplaceraretill som

till svenskskall inbetalasEMU-projektet. Beloppenårsskiftet deltar i
och därvidbehållningenutfärdar intygbank på vanligt sätt omsom

registreringsärendet ställs detta belopp ibeloppet i I euroeuro.anger
aktie-la iaktiebolagslagen på minst 100 000kap. §kravet i l 3mot

föregående räknasmed detskall då enlighetEurobeloppet ikapital. om
beloppetdagen för intyget. OmväxlingskursECB:smed tillämpning av

kr skall registreringuppgår till 100 000omräkningen inte vägras.efter

och aktiebokaktiebrevAktier,lO.3.2

preferensaktierochStam-

skallaktieslagbolagsordningenbestämmelser iförekommerDet attom
fondemission, åter-ellerutdelning, deltagande itillha olika rätt ny-

bolagetsutskiftning vidaktiekapitalet ellervid nedsättningbäring av
andel iföreträdesrätt tillmedför vissaktierupplösning. De som

och övrigapreferensaktierbrukar kallasoch vinsttillgångarbolagets
stamaktier.

föreskrivabolagsordningenmöjligt isålunda attDet attär
till årligstamaktiernaframförskall ha företrädesrättpreferensaktiema

intill vissutdelningsbara vinstbolagetsutdelning procent avav
föreskriftmedsällanregel kombineras intesådanaktiebeloppet. En en

fleraunder ellerkunnat lämnasutdelning harsådan inte ettnärattom
fåutdelningsbara vinstföljande årshar utpreferensaktierår, rätt att av

företrädes-skerstamaktiernautdelning påbelopp, innaninnestående
preferensaktiemabrukardettautdelning. Utöverackumulativtillrätt

till andel i vinsten.medförainte rätt
endastpreferensaktiemabrukarupplösning rättbolagets attVid ge

aktiensbelopperhållabehållna tillgångarbolagets motsvararett somur
ackumuleradfall inneståendeförekommandeinominella belopp samt

före-vanligenemellertid dåharlikvidationskvotutdelning. Denna
stamaktiernas.framförträdesrätt

fastställelsefrågafatta beslut iharbolagsstämmaDen att avomsom
dispositionerbeslutaocksåharårsredovisning i att avomeuroen

och dispositionernabalansräkningenenligtförlustenellervinsten
harpreferensaktierbolag medpåTillämpatuttrycks då i ett someuro.
detvalutabytetefterinnebär dettill redovisning iövergått atteuroen

svårig-Någrauttrycks ieuro.preferensaktiemabeloppet pånominella



Aktiekapital190 ieuro SOU 1998: l 36

heter utdelningen den nominellaavgöraatt motsvarar procentom av
beloppet eller motsvarande kan finnas föreskriven bolagsord-isom
ningen bör då inte uppstå valutabytet. det bolagsordningenOm igenom
föreskrivs utdelningen preferensaktiemapå skall visstatt ettvara
belopp, kr för räkenskapsår,10 måste bolagsstämman i sambandt.ex.
med beslutet dispositioner räkna beloppet kr till Som10om om euro.
omräkningskurs används den kända Växlingskursen, dvs normaltsenast
kursen på stämmodagen. Skall utdelningen utbetalas vid senare
tidpunkt löper bolaget valutarisk slag utdelningennären av samma som

främmandeeljest skall utbetalas i valuta efter stämmodagen, nedanse
under vinstutdelning.

har motsvarande tillämpning den lik-Vad påsagtssom nu
preferensaktiemavidationskvot kan belöpa på bolag medi ettsom

Är likvidationskvotenredovisningen relaterad till nominellai euro.
beloppet föranleda svårigheterkan det inte några i tillämpningen
eftersom faktorerna uttryckta valuta. lik-båda i Om återigenär samma
vidationskvoten bestämd till belopp i kronor, måste lik-visstär ett

beloppet till devidatorema på angivet räknasätt näreuronyss om
skiftet, varefter utbetala skifteslikviden kronor.de har iupprättar att
bolag övergått till i sin redovisning skall alltsåI ett som euro

genomgåendebolagsstämmans beslut dispositioner årets resultatom av
Skall utdelningen utbetalas valuta räknasuttryckas i ieuro. annan

beloppen till betalningsvalutan enligt Växlingskursen den dagi euro om
för dag bolagutdelningen blir tillgänglig lyftning. Så sker redan i i med

redovisningen kronor utdelningen skall utbetalas exempelvisi inär
USD.

beträffande utbetalningordning sålunda tillämpas i praxisDen som
utdelning valuta redovisningsvalutan bör kunna användasi änav annan

preferensaktierockså fråga utdelning i svenska kronor på ii om
aktiebolag till redovisaövergått iatt euro.som

och uttryckanaturligtvis möjligt ändra i bolagsordningenDet är att
preferensaktieägamas till utdelning sådan ändring kräveri Enrätt euro.

blandanförts i det föregående utomordentligt hög majoritetsom
preferensaktieägama. kan de svenskasvårt uppnå eftersomDet attvara
aktieägarna länge deltar harså Sverige inte iEMU-projektet intresseett

utdelningen betalas kronor.iattav

Aktiebrev

värdeSom anförts utredaren med nominelltatt systemet ettovan anser
på aktie bör upphävas. emellertidvarje Innan detta skett detär
ofrånkomligt nominella beloppet valuta aktie-iatt anges samma som
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kapitalet. övergång från kronor tillEn denomineringsvalutaeuro som
utlöser därför skyldighet infordra aktiebreven för påteckningatt atten
nominella beloppet ändrats 3 kap. 4 tredje stycket fine. Utredaren§ in
föreslår övergångsbestämmelse befriar aktiebolag byteren som som
denomineringsvaluta från denna påteckningsskyldighet.

och fondemission10.3.3 Ny-

fåraktiebolag skyldigt bl.a. emissionsbelopp iEtt attanses vara ange
redovisnings- och denomineringsvalutan. beslut fondemissionEtt om

aktiekapitalet hurskall det belopp med vilket skall ökas och angeange
aktie-beloppet skall överföras från bolagets övriga kapital tillegna

till kommerkapitalet. bolaget har övergått redovisning iOm euro
naturligtvissamtliga ifrågavarande belopp iatt anges euro.nu

varmedMotsvarande gäller beslut nyemission. beloppDetom
emissionsbeloppet skall alltidaktiekapitalet skall ökas sålunda ianges

händabolaget redovisar denna valuta. kan emellertidi Det atteuro om
erläggasbetalningen för de aktierna skall i svenska kronor. Detnya

främ-sammanhang behandlasinnebär kronor i detta måsteatt som en
betalningenmande valuta och alltså i princip på sättsamma som om

för deskulle ha exempelviserlagts i USD. Denna situation inteär ny
börseraktiebolag dag finns noterade vid utländskavåra istörsta av som

kapitalanskaffning nyemissioneroch dem för sin bl.a.utnyttjar genom
med avvikelse från aktieägamas företrädesrätt.

skall inbetalas bank-Betalning kronor för aktier i i princip påi euro
för ändamålet. bolagen harkonto bolaget Deöppnat störstasom

betalningen direkt. hur betalningenemellertid Oavsetträtt att ta emot
företeshar erlagts skall ärendet registrering nyemission intygi om av

tillförtsbanken eller bolagets vilket framgår bolagetrevisor attav av
medel motsvarande emissionsbeloppet.

valutarisk betalningen dettaDet tydligt bolaget löperär näratt en
Skererläggs i kronor medan registreringen skall ske isätt euro.

betalningstidenöverkurs och försvagas kronan underemissionen utan
kan resultatet bli till underkurs, vilket inte tillåtet.emission ären

anförts samband med bolagsbildningskäl iAv som ovan anser
dagen förutredaren den kritiska värderingstidpunkten skallatt vara
den dagenbank- eller värderingsintyget. Om det belopp i kronor, som

sammanlagt tillförts bolaget, omräknat tillstår på bankkontot ellerinne
växlingskurs dag till det ienligt ECB:s inte uppgår euroeuro samma

uttryckta emissionsbeloppet skall registrering vägras.
aktiebolagbör beaktasdet förhåller sig på det visetAtt när ett

bolagetbyta och denomineringsvaluta. Omredovisnings-överväger att
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har svenska kronornyemission i pågår det skifteöveren som av
räkenskapsår vid vilket valutabytet till sker, riskerar bolaget atteuro

ske tillnyemissionen kommer underkurs kronans värdeatt om
försvagas förhållande till Bolaget kani valutasäkra sig moteuron.
detta, från byta redovisningsvaluta elleravstå riskenatt ta att ny-

genomföras.emissionen inte kan För lagstiftaren finns inte anledning
påverka bolagets val.att

Emissionsprospekt

Skyldigheten emissionsprospekt knyts kap. ochi 4 18 § 5upprättaatt
kap. till beloppsgräns, kr. svenskt16 § ABL 300 000 Emitterar etten
bolag med aktiekapitalet i aktier blir det huvudi Sverige övereuro nya

beräkningsproblem, betalningen för tecknade aktieringa skalltaget om
erläggas svenska kronor; priset aktie muliplicerat med antalet elleri per
högsta antalet aktier emitteras ställs direkt beloppsgränsenmotsom

gäller för skuldebrev.300 000 kr. Motsvarande
Skall erläggas främmandebetalningen i eller valuta,euro annan

måste beloppet aktie räknas till svenska kronor med tillämpningomper
växlingskurs. har frågalämplig PRV inte någon uttalad praxis iav en

vilken växlingskurs skall tillämpas. Utredaren väx-attom som menar
förlingskursen känd bolaget den dag beslutet emissionmåste vara om

växelkursförändringarfattas, kan utlösa prospektplikt medannars
åtföljande oförutsedda prospektkostnader bolagettvingar attsom av-

bör be-bryta Utredaren därför prospektpliktenemissionen. attmenar
räknas växlingskurs förmed tillämpning ECB:s dagen emissions-av
beslutet. beloppet multipliceras antalet eller högstaomräknade medDet

Överskriderantalet kr före-aktier emitteras. produkten 300 000som
ligger prospektplikt, gäller för skuldebrev.inte. Detsammaannars
Problemet motsvarande gäller redan i dag betalningeninteär nytt, om
för tecknade aktier skall erläggas i valuta svenska kronor,änannan

inträffar sker främmande land. Någotvilket emissionen på börs inär
behov lagstiftningsåtgärder föreligger alltså inte.av

Vad gäller skyldighet prospekt enligtäven upprättasagts attsom nu
kap. lagen 1991:980 handel med finansiella2 1 § instrument.om

Emission konvertibler och optionerlO.3.4 av

förKonvertibler och emitteras enligt reglerna obligationer.optioner
betalningen för konvertiblerPRV kontrollerar inte motsvararnyaom

belopp konvertibel-exempelvis konvertiblemas nominella när en
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denunderkurs iskett tillemissionenOmregistreras.emission
nominella be-konvertiblemasunderskriditbetalningenmeningen att

för registrering emissionen. Däremothinderalltså intelopp detutgör av
samband med konvertering.betydelse ifår betalningen

Konvertering

under aktiemaskonverteringskursen intefårgällande sättasEnligt rätt
innebärdetta. Konverteringmeddet räcker intenominella belopp. Men
beloppskuldförbindelsensvarvidaktier,konvertibeln byts motatt

tillemitteratskonvertiblemaOmkonverteringskursen.avräknas mot
påkallas.konverteringkomplikationerleda tilldet närunderkurs kan

nomi-med aktiemaskonverteringskursen överensstämmerAntag att
fallunderkurs. såtill Iemitteratskonvertiblemabelopp ochnella att

aktierinnebärautbyte skulleeftersom attkonverteringskall vägras ett
vederlagtillförtsBolaget har inteunderkurs. mot-tillemitteras

tillkonvertibleremissionbelopp. Enskuldförbindelsenssvarande av
konverte-lämplighjälpasemellertidunderkurs kan enupp genom

100 krvärdenominelltmedkonvertiblerringskurs. Antag ettatt av
beloppnominellakontant. Aktiemas ärkrunderkursen 50tillemitteras

konvertibler bytsdvs. två200 kr,konverteringskursenkr.100 Om är
kr100konvertibelemissionentillförs bolagetaktie,mot genomen

350.1997:22godtagbart se SOUvilketaktie,kontant är s.per
skuldför-vid konverteringsammanhangetcentrala i ärDet att

medsambandkonverteringskursen. Iavräknasbeloppbindelsens mot
övrigaaktiekapitalet ochskalltill redovisning i posterövergång euroen

till Ikonverteringslånet räknasinklusivebalansräkningeni euro.om
ochpå aktiernanominella beloppetdeträknasmed dettakonsekvens

följandekonverteringskursenpåverkarkonvertiblema Det somom.
nominella be-konvertiblernasochaktiemasexempel visar. Antag att

konvertibler skallkr. Tvåkonverteringskursen 200kr ochlopp 100är
räknasvalutabytetsamband medaktie. Ibytasalltså kunna mot en ny

tillämpningmedkonvertiblerochaktierbeloppet pånominella avom
Nominella be-Växlingskursen 0,1 15600.användadelbetänkandetden i

0,l15600lOOalltsåblirkonvertiblemaochloppet på aktierna
Vid konverte-2000,115600 23,12.konverteringskursenoch11,56

kon-nominellt 11,56påskuldförbindelsemaavräknas motringen euro
aktie preciskonvertiblerdvs. tvåverteringskursen 23,12, somger en ny

förut.
konvertiblerbeslut emissionföreskrivskap. 4 § 8I 5 att ett avom

innehavareellerborgenärskall tillkommaskall bl.a. den rätt somange
ellerföre utbytetaktiekapitalethändelseför denoptionsbevisav

1998:1367 SOU
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nyteckningen ökas eller nedsätts eller konvertibla skuldebrev ellernya
skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller bolagetutges
upplöses eller upphör fusion. Det klart det i dag finnsinteär attgenom
några utestående konvertibellån innehåller lånevillkor direktsom som

sikte på den situationen det emitterande bolagettar byter redovis-att
ningsvaluta innan lånet till fullo betalt. Bland villkorenär brukar
emellertid ingå bestämmelse det värdepappersinstituten som ger som
biträtt bolaget vid emissionen företräda långivama frågorirätt att som

skuldförhållandet.rör Bestämmelsen brukar kombineras med före-en
skrift bolaget skall samråda med institutet i god tid bolagetatt innanom
vidtar åtgärder kan föranleda omräkning konverteringskursen.som av
Som exempel på sådan bestämmelse kan anföras § ll i L Men
Ericssons konvertibla förlagslån 1993/2000 följandehar lydelse:som
Utan särskilt uppdrag från fordringshavama behöveratt åberopas, är
banken berättigad såväl vid domstol eller exekutivatt, utomsom
myndighet, företräda fordringshavama i frågor formell rörnaturav som
detta lån".

Utredaren den omräkning konvertiblemas nominellaattmenar av
belopp och konverteringskursen blir följden det emitterandesom av
bolagets beslut byta redovisningsvaluta sådan fråga formellatt är en av

kan handläggas värdepappersinstitutet konvertibel-natur påsom av
havamas eftersom omräkningskursen fastställsvägnar ECB ochav om-
räkningen därmed reduceras till matematisk operation. Utreda-renten

föreslår därför inte någon bestämmelse i kap. aktiebolagslagen5ren
nominella beloppet på utelöpande konvertibleratt och tecknings-om

optioner konverterings och teckningskursen skall räknassamt närom-
bolaget byter valuta för redovisningen och denomineringen aktie-av
kapitalet.

lO.3.5 Nedsättning aktiekapitaletav

beslutEtt nedsättning aktiekapitalet skall bl.a. det beloppom av ange
med vilket aktiekapitalet skall nedsättas nedsättningsbeloppet, ned-
sättningsändamålet hur nedsättningen skall genomföras kap.6samt

§.3 aktiebolagEtt får skyldigt nedsättnings-attanses vara ange
beloppet och i förekomande fall utskiftningsbeloppet i redovisnings-
och denomineringsvalutan. Om bolaget har övergått till redovisning i

kommer samtliga ifrågavarande belopp därför iatteuro nu anges euro.
kanDet emellertid hända nedsättningen sker för återbetalning tillatt

aktieägarna och betalningen skall ske svenskai kronor. innebäratt Det
bolaget ådrar sig valutarisk eftersom kronoratt i detta sammanhangen

måste behandlas främmande valuta och alltså i princip påsom en
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betalningen skulle ha erlagts i exempelvissätt USD.samma som om
Denna situation förinte de våra aktiebolag dagiär störstany av som
finns noterade vid utländska börser och ofta utbetalar utdelningsom

belöper aktierpå utlänningar valutai svenskaägs änsom som av annan
kronor.

Ett bolag bolagsordningi sin har bestämmelser innebär attsom som
bolaget fortlöpande löser in aktier med belopp kronor harisom anges
anledning de valutarisker kan förenade medövervägaatt ettsom vara
byte redovisnings- och denomineringsvaluta till Bolaget kanav euro.
valutasäkra sig sådana risker, avstå från byta redovisningsvalutamot att
eller risken nedsättningsåtagandena fullgöras.inte kan lag-Förta att
stiftaren finns inte anledning påverka bolagets val.att

10.3.6 kap.7-11

Utredaren har kunnatinte finna bestämmelserna i dessa kapitelatt
erbjuder problem dem har behandlats föregående.detiutöver som

10.3.7 Vinstutdelning

Utredaren har det föregående föreslagiti aktiebolag valtatt ett som
för den löpande bokföringen skall valutaanvända inte baraeuro samma

i årsredovisningen förekommandei fall delårsrapporterockså iutan
Årsredovisningenoch i koncernredovisningen. enligtbestår 2 kap. l §

årsredovisningslagen balansräkning, förvalt-resultaträkning, noter,av
ningsberättelse och förekommande falli Finansieringsanalys. samtligaI
delar årsredovisningen skall beloppen valuta.i Har ettav anges samma
aktiebolag valt redovisningsvaluta vinstkommer årets ieuro som
resultat- och balansräkningen uttryckas ordinarie bolags-i Denatt euro.

fattar beslut fastställelse årsredovisningenstämma harsom om av
också besluta dispositioner beträffande eller för-bolagets vinstatt om
lust enligt den fastställda balansräkningen. Dispositionema uttrycks i

valuta årsredovisningen, dvs. detta fallisamma som euro.
likhet medI vad i dag gäller för svenska aktiebolagmånga medsom

aktieägare utomlands kan vinsten utbetalas valuta redovis-i änannan
ningsvalutan. Ett svenskt aktiebolag med redovisningen i kaneuro
alltså välja utbetala utdelningen i svenska kronor bolags-att trots att

beslut uttryckts i utbetalarBolag utdelningstämmans ieuro. som
främmande valuta räknar dagi aktie frånvinsten redo-om per
visningsvalutan till utbetalningsvalutan enligt kursen den dag utdel-

förfaller till betalningningen dvs. kupongbolagi omedelbart på
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stämmodagen eller vid den tidpunkt bolagsstämman beslutat och i
avstämningsbolag avstämningsdagenpå jfr kap. Aktiebolags-16 8 § i
kommitténs betänkande 1997:168 Vinstutdelning i aktiebolag. Det-

bör gälla gälla svensk aktiebolag med redovisningen iettsamma om
väljer utbetala utdelningen svenska kronori bolags-att trots atteuro

beslut uttryckts istämmans euro.
bolagsstämman beslutat utdelningenHar skall utbetalas i svenskaatt

kronor redovisningsvalutan uppstår kursriskärtrots att euro en
beroende på Växlingskursen kan förändras under den tid löperatt som
från bolagsstämmans utdelningsbeslut till dess förfallerutdelningen till
betalning under den tid det åtgår för bolaget administrera utbetal-att

Bolaget kan förmodligen bekostaningen. bankgaranti tillför-en som
säkrar aktiersamtliga utdelning till exempelvisägarna stämmo-av
dagens kurs. det inte möjligt för bolaget tecknaDäremot är att en
utdelningsgaranti bara gäller utdelningen till aktieägare bosatta isom

eftersom det skulle strida likhetsprincipenSverige i 3 kap. 1 §t.ex. mot
ABL.

Återbetalning kapitaltillskott10.3.8 av

likviditetsproblem kan fåEtt aktiebolag med hjälp aktieägareav en som
lånar bolaget medel till betalning. sådant lån påverkar emellertidEtt
inte bolagets kapital. Bolaget byter bara skuldeget moten en annan.

aktieägaren skänker bolaget medel. ökarAnnorlunda blir det Dåom
kapital tillgångarna Därmed täcksbolagets fria ökar.attegna genom

andel aktiekapitalet.också högreen av
aktieägartillskott varken lån eller kan karak-gåvaEtt är ett utanen

slags bolagets "hederskuld" redovisas blandteriseras intesom en som
skulderna och inte heller gåvobeskattas.

aktieägartillskott villkor innebärvanligt sker påDet är attatt som
återbetalas bolagets blir praktikentillskottet skall ekonomi bättre. Inär

förekommer villkor. skall återbetalastvå slags Enligt det tillskottetena
allteftersom fär fritt kapital tillgängligt för detta ändamål.bolaget eget

tillskottet vid likvidation konkurs skallandra innebär ellerDet att
fått fullåterbetalas sedan alla fordringsägama betalning innanmen

aktieägarna får kombinera dessa villkor. Villkorennågot. Det gårut att
tillskottet blir betrakta lån till bolaget.måste utformas så inteatt att som

Lån nämligen bland bolagets skulder och då påverkasmåste tas upp
för likvida-inte det kapitalet och tillskottet fåringen betydelseegna

tionsplikten.
till-nämnda villkoren för skuldföraDe inteutrymme attanses ge

fastställtskottet förrän bolagsstämman balansräkning visar atten som
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återbetalning. Såanvändas förkankapitalfrittharbolaget eget som
återbetalningspliktigaförlust bör detansamladredovisarbolagetlänge

balansräkningen.linjen iredovisas inombeloppet
Återbetalning aktieägartillskott företervillkoratpå angivet sättettav

dåfalltänker påframgårvinstutdelning. Detmedlikheterstora om man
Ocksådotterbolag.etthelägtmoderbolag till närtillskottet gjorts ettav

till aktie-förhållande sinamedeltillskjutit iharsamtliga aktieägare
redovisa vinstbolaget kan äråterbetalningvillkor närinnehav på om

flytande. För-vinstutdelningvanlig ärdet tydligt gränsen motatt
aktiebolagslagenbestämmelserna itillämpabjudersiktigheten att om

aktieägartillskott.villkoradeåterbetalningpåvinstutdelning av
de angivnaaktieägartillskott i någonerhållitaktiebolagOm ettett av

tillfrån kronorredovisningsvalutadärefter byterbolagetformerna och
villkorliga åter-till Denräknasbalansräkningenskall euro.omeuro,

framstårdetlinjeninomredovisasbetalningsskyldigheten sommen
balans-tillämpningmedredovisas idärbeloppetlämpligt avatt euro

dagens kurs.
skettaktieägartillskottklartomständigheterna stå ettkan attDet av

tillskottet.valutaskall ske iåterbetalningenpå villkor att somsamma
redovisningsvaluta.bytepåverkas intevillkor ettsådantEtt avav

full-skallbetalningenvillkoretfrånensidigt gåkan inte utanBolaget
medgertillskottetgjort annat.detillskottsvalutan inteigöras somom

företagsvensktjämställas medavseendedetta närkan i ettSituationen
redovis-valuta.främmande Iskuld ihari kronorredovisningenmed en

betalningsskyldighetensvenska kronoribeloppetningen menanges
riskbolaget löperoch göravalutanfrämmande atti denskall fullgöras

kursförändringar.grundpåförlustellervinst av
anförts skeskallaktieägartillskottåterbetalningBeslut somavom

avseendedettaiSituationenvinstutdelning.reglernaenligt om
skall fattaieuromed redovisningenbolagpåminner när ettnärmast om

redo-valutautbetalas iskall änvinstutdelningbeslut annansomom
Sakenvinstutdelning.underhäromanförtsvadvisningsvalutan, somse

ytterligareklarläggasintemeningutredningensenligtbehöver genom
lagstiftning.

Likvidation10.3.9

likvidationbestämmelsernafinnakunnathar inteUtredaren att om
föregående.detbehandlats ihardemproblemerbjuder utöver som
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10.3.1O Fusion

Aktiebolagslagen tillhandahåller sedan länge särskilt förfarande förett
samgâenden mellan aktiebolag. Förfarandet kallas fusion innebärsom

eller flera aktiebolag överlåtande bolag går iatt ett ett annatupp
Övertagande bolaget. Aktieägama i det överlåtande företaget får som
vederlag för aktiersina normalt aktier deti Övertagande bolaget. Det
eller de överlåtande bolagen upplöses och deras samtliga tillgångar och
skulder universalsuccession det Övertagande bolaget.övertas genom av
Någon likvidation överlåtande bolag behövs inte och skall inte hellerav
ske.

fusion inleds med de fusionerandeEn bolagenatt upprättar en
fusionsplan skall innehålla de uppgifter kan betydelsesom som vara av
för fusionen. Planen skall granskas bolagens revisorer, vilkasav
yttrande skall fogas till planen. Planen skall aktiebolags-registreras i

och uppgiftregistret registreringen skall kungöras i Post- ochom
Inrikes Tidningar. planen behandlas bolagsstämmoma, skallInnan av
aktieägarna haft tillfälle del den. Planen skall godkännas inteatt ta av
endast bolagsstämman överlåtandei bolag också,utanav om en
minoritet viss storlek begär det, bolagsstämman i det Övertagandeav av
bolaget. Bolagsstämmans beslut skall för giltigt biträdasatt vara av

tredjedelar deminst två avgivna och de vidrösterna stämmanav
företrädda aktierna.

Skyddet för bolagens borgenärer tillgodoses bolagenattgenom
måste ansöka tillstånd verkställa planen. sådan ansökan skallEnattom

förstai hand handläggas Verket skall kalla borgenäremaPRV. iav
överlåtande bolag och, fall, borgenäremai vissa i Övertagande bolag.

ansökan bestrids skallOm PRV överlämna ärendet till tingsrätten.
kan verket själv bifalla ansökan.Annars tillstånd lämnas, skall detOm

Övertagande fusionenbolaget anmäla tillsammans med nödvändiga
följdbeslut för ochregistrering. I med denna registrering fullbordas
fusionen, dvs. överlåtande bolag upplösta och deras tillgångaranses
och skulder övergår på det Övertagande bolaget. Samtidigt övergår
fusionsvederlaget till de tidigare aktieägarna bolag.i överlåtande

bolag har byttOm sin redovisnings- och denomineringsvaluta tillett
innebär det praktikeni svårigheter genomföra fusionstora atteuro en

med bolag har behållit sin redovisnings- och denominerings-ett som
valuta i svenska kronor. svårigheterna uppstår redan vid upprättandet

fusionsplanen. styrelserna förDet överlåtande och, vid absorp-ärav
tion, Övertagande bolag skall denna och den skallupprättasom vara

för samtliga deltagande bolag. emellertiddetta ligger inteIgemensam
nödvändigtvis fusionsplanen skall i och valuta.upprättasatt en samma
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aktierbolag bl.a. hur mångaskall det för varjefusionsplanenI anges
antal aktierlämnas för angivet ibolaget skallÖvertagandei det ettsom

skall lämnaskontant ersättningbolag vilkenöverlåtande samt som som
och de övriga villkorskall den tidpunktfusionsvederlag. Vidare anges

skallfusionsvederlaget. planenutlämnandet Iskall gälla för avsom
skall till-Övertagande bolagetvilka rättigheter i detockså somanges

medskuldebrev och andra värdepapperaktier,komma innehavare av
eller vilka åtgärder i övrigtöverlåtande bolagsärskilda rättigheter i som

för de nämnda innehavama.till förmånskall vidtas
fusionsvederlaget ibedömatvekan mycket svårtDet attär utan om

de deltaganderiktigtbestämts påfusionsplanen har sätt ävenett om
bl.a. redovis-beslutsunderlag fonntillhandahållit iharbolagen ett av

räkenskapsåren med beloppen iför deningshandlingar senaste tre
upprättade i olikaredovisningshandlingardessasvenska kronor. Om är

ytterligare.svårigheternavalutor stiger
förbjuda fusioner mellanpå frågaemellertid kommakan inteDet att

sådant förbudEffektenredovisningsvalutor.olikabolag har ettavsom
mellan aktie-samgående tvåkringgåendeåtgärder.bli Ettskulle bara

genomföras exempel-lika välredovisningsvalutor kanolikabolag med
bolaget förvärvarlikvidationsreglema. Detmed tillämpningvis enaav

likvidationdotterbolaget försätts iandra varefterdetdå samtliga aktier i
form lik-behållna tillgångar idessmoderbolagetoch övertar av

fusioneffekternamöjligt uppnåocksåvidationsandel. Det är att enav
till detinlcråmöverlåtande bolagetsöverlåtelse det över-avgenom

och veder-överlåtande bolaget likviderasvarefter dettagande bolaget,
bolaget.sistnämndabland aktieägarna i detskiftasför inkråmetlaget ut

dethar angivits ipåpekas de svårigheterocksåskallDet att som
på någotfusionsvederlaget intedet erbjudnaföregående bedöma sättatt

redovisningsvaluta. Lik-bolag med olikafusioner mellanunika förär
svenskautländska bolag köpersvårigheter föreliggernande närt.ex.

form aktier.betalningen ioch erläggerföretag av egna
särskilda be-föreslår utredaren inte någraanfördagrund detPå av

redovisningsvaluta.bolag med olikafusioner mellanstämmelser om
redovisningsom-nonngivande påöverlämnas till defårDet organen

kanslagför fusioner berörtmeddela derådet anvisningaratt somav nu
behövas.

kap.15-1910.3.11

dessa kapitelfinna bestämmelserna ikunnathar inteUtredaren att er-
det föregående.har behandlats idembjuder problem utöver som





2011998:136SOU

föreningarEkonomiska11

föreningarEkonomiska11.1

framnaturligt läggafunnit detkapitel har utredaren8anförts i attSom
gäller deendastbestämmelser redovisning iförslag till euro somom

ornräk-förenkladetillämpaföreslås fåassociationer rätt attsom
eko-aktiebolag,statistikändamål, nämligenochför skatte-ningsregler

finansiella företag.föreningar och vissanomiska
problemanalyserat deingåendehar utredaren ärkapitel 10I som

Vadredovisningsvaluta.aktiebolag byterförenade med att ett som
ocksåtillämpligtlånga styckensammanhanget i näranförts i det är en

redovisningsvaluta.förening byterekonomisk
kap.ochdet i kap. 2 § 7föreslår utredaren 2hännedenlighetI att

bestämmelserinförsföreningarekonomiska1987:66714 § lagen om
beträffande 2föreslagitbestämmelser utredarendemotsvarar somsom

bestämmel-aktiebolagslagen. föreslagnaDekap. §och 9 35kap. 4 §
bokföring iförening skall ha sinekonomiskinnebär att om enserna

eller ändringinförandeBeslutstadgarna.skall idetta avomangeseuro,
räken-detverkan vid ingångenstadgebestämmelse fårsådan aven
för detbalansräkningenefter beslutet. Attföljerskapsår närmastsom

kurs ECBenligt dentillskall räknasräkenskapsåretgamla euroom
användas isedan skalloch resultatetbalansdagen närfastställt för att

gamla räken-detuppgift lämnasbalansräkningarupprättade omsenare
bokföringslagen ochbestämmelserna iföljer de föreslagnaskapsåret av

årsredovisningslagstiftningen.
Även föreningarnasför de ekonomiskasåledes möjligtdet är attom

föreslåsbestämmelseravseenden tillämpadel i många somsamma
de tvåskillnader mellanfinns detaktiebolag vissabeträffande
harsärskilda överväganden.kräver Detassociationsforrnema attsom

aktie-kapitalassociation i vilkenaktiebolagmed ärgöra att ett en
aktie-skydd.roll till bolagsborgenäremas Ispelar centralkapitalet en

finnas minstadet måste visstfinns bestämmelserbolagslagen ettattom
publikakr förför privata och 500 000aktiekapital på OOO kr100
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aktiebolag. finns bestämmelserDessutom innebär aktiebolagatt ettsom
måste träda likvidation bolagetsi kapital understiger aktie-när egna
kapitalet i omfattning.viss Motsvarande bestämmelser saknas i för-
eningslagen. Medlemsinsatsema behöver således inte uppgå till något
visst belopp ochminsta någon likvidationsplikt på grund bristandeav
täckning medlemsinsatsema finns inte.av

aktiebolag sker bolagetI avgång normalt aktieägarenattur genom
säljer aktier,sina något inte påverkar aktiekapitalets storlek. Isom en
ekonomisk förening återigen innebär medlemsbyte föreningenvarje att
tvingas återbetala medlemsinsatsen till den avgångne medlemmen med
belopp beräknas med utgångspunkt i den balansräkning hän-som som
för sig till tiden för avgången. Insatskapitalets förändrasstorlek alltså
fortlöpande falletnågot inte med aktiekapitalet.ärsom

ytterligare skillnad värd förhållandetEn detnämna utgöratt att
aktierna i aktiebolag i princip kan överlåtas fritt och detett att
förekommer omfattande aktiehandel. ekonomisk föreningI ären en
medlemsbevisen föremål förinte handel och för-på sättsamma
eningarna kan exempelvis förinte nyemittera medlemsbevis skaffaatt
riskkapital. Förlagsandelsbevisen har detta karaktäri avseende mera av
aktier enligt vad utredaren erfarit med förlagsandels-handelnärmen
bevis mycket begränsad.

De angivna skillnaderna har betydelse för behandlingen denu av
olika ekonomisk förenings kapital.ingår i bundnaposter som en egna

1 1.1.1 bundna kapitaletDet egna

lagen föreningarI ekonomiska finns bestämmelser bundetom om
kapital och hur detta skall skyddas. bundna kapitaletDet utgörsegna

inbetalda eller insatsemission tillgodoförda insatser,av genom reserv-
fond uppskrivningsfond. Medlemsinsatser och förlagsinsatsersamt
skall redovisas för sig 9 kap. 7 §var .

Utredaren föreslår byte redovisningsvaluta får ske endast iatt av
samband med byte räkenskapsår. förening byterNär ekonomiskav en
redovisningsvaluta från svenska kronor anförtstill imåste, someuro
kapitel balansräkningen för det gamla räkenskapsåret räknas tillom

den ingående balansräkningen för det räkenskapsåretnär görseuro nya
Resultatet blir då ingående mellan frittbalans där alla relationerupp. en

och bundet kapital, mellan och främmande och mellan allakapitaleget
andra balansräkningenoch delar i oförändrade jämfört medärposter
den utgående balansen för det gamla räkenskapsåret.

frågaNästa blir då deni ingående balansen avseendeposternaom
det bundna kapitalet skall den utgående balansen föritasegna upp
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med belopp eller de skall räknasräkenskapsårsamma samma om om
därvid möjligt skilja mellantill balansdagens kurs. åDet är att ena

och förlagsinsatser, vilka kan kommasidan medlemsinsatser att
eller dem innehar förlagsandelar, ochåterbetalas till medlemmarna som

uppskrivningsfond och reservfond, vilka endastandra sidanå utgör
och kan bli föremål för anspråk återbetalningbokföringsposter inte på

de nyssnämndapå sätt posterna.samma som
finns därför enligt utredarens fyra principiellt olikameningDet sätt

det bundna kapitalet balansräkningarbehandla i iatt posterna egna som
efter valutabytet.upprättas

det bundnaförsta alltid iDet sättet är att ta posternaupp egna
anskaffningsvéirdet. innebär det värdekapitalet till Det att postensom

fått vid omräkningen den gamla balansräkningen till används ieuroav
balansräkningar denna valuta, med denalla iupprättassomsenare

beslut ökning eller minskningreservationen postenatt senare om av
värdet. exempel enligt utredarenspåverkar Som på meningposter som

detta kan uppslcrivningsfond ochalltid skall behandlas på sätt nämnas
överkursfond.reservfond i aktiebolag,samt,

dels behandla tillandra på angivetDet sättsättet är att posten
anskaffningsvärdet, denominera med verkandels iposten atteuro

dennaanspråk från återbetalning uttrycks idelägarna på postenav
förslag skallvaluta. enligt utredarensSom exempel på post somen

behandlas aktiekapitalet aktiebolag.på detta kan i Detnämnassätt ett
ekonomiskligger hand behandla medlemsinsatserna itillnära att en

förening återkommer följande till denpå Utredaren i detsätt.samma
frågan.

balansdagenstredje och fjärde behandla tillDet ärsättet att posterna
exempelkurs repektive med denominering i Somutan postenav euro.

kanpå skulle kunna behandlas på detta nämnassättposten som
förlagsinsatsema det följandeekonomisk förening. utvecklas ii Somen

förlagsinsatsema Förlagslånmed förlagslån. ibesläktadeär nära annan
finnsvaluta redovisningsvalutan till balansdagens kurs. Detän tas upp

skäl behandla förlagsinsatser kronor påi svenska sätt,att omsamma
förlags-föreningen bytt redovisningsvaluta till emellertidOmeuro.

samband kommerinsatserna i med valutabytet denomineras i euro an-
få förlagsinsatsen uttryckas denna valuta och dåspråk på inlöst iatt att

redovisas till "anskaffningsvärdet" på aktie-bör sättposten samma som
kapitalet aktiebolag.i ett

fram till slutsatsen uppskriv-så långt leder alltsåResonemanget att
anskaffnings-reservfond alltid skall redovisas tillningsfond och

fått vid omräkningen den gamlavärdet dvs. det värde posten avsom
detta värde skall användas allabalansräkningen till iDet är someuro.

denna valuta, med denbalansräkningar iupprättassomsenare
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reservationen beslut ökning eller minskningatt postensenare om av
följerpåverkar värdet. allmänna redovisningsprinciper ochDetta av

särskildanågra bestämmelser i behövs inte.ämnet
Redovisningen medlems- och förlagsinsatsema kräver emellertidav

ytterligare överväganden.

l Medlemsinsatser och insatsemission1.1.2

stadgarna för ekonomisk föreningI skall alltid den insats meden anges
skall föreningen,vilken medlem delta i hur skall full-varje insatserna

vad mån medlem får delta föreningen medi i insatsgöras samt en
vad han skyldig delta med 2 kap. första stycket 4.2 §utöver är att

Medlemsinsatsen betalas normalt kontant, ingenting hindrar attmen
stadgarna medlemsinsatsema skall fullgöras med egendom,attanger

eller med arbetsprestationer. kanvaruleveranser, insatsEnt.ex. vara
hur hög helst, insatsfrihet tillåten. Seeller hur låg inteärsom men
Malmén, ekonomiska föreningar, uppl. ff.2 1995 67Lagen om s.

för för-Belopp kan bli föremål vinstutdelning, dvs. överskott isom
överförasrörelse, kan till medlemsinsatsema insats-eningens genom

detta stadgarna sekap. §. krävs bestämmelser i 2emission 10 2 Föra
kap. första stycket 12.2 §

begäran få skriftlig uppgiftmedlem har påVarje rätt att av
föreningen medlemsskap och de han har betalt insitt insatser somom

medlemeller tillgodoförts insatsemission 3 kap. §.6 När engenom
efterhar har han månader avgången sina in-avgått rätt att utsex

tillgodoförda medlemsinsatser 4betalda eller insatsemissiongenom
kap. §.1

bjuder enligt utredarens medlems-Konsekvensen mening att
aktiekapitalet aktiebolag.insatsema behandlas på isätt ettsamma som

samband medinnebär medlemsinsatsema denomineras i iDet att euro
återbetalningföreningen byter redovisningsvaluta. Anspråk påatt av

ägnadmedlemsinsatsen framställs därefter i sådan ordningEn äreuro.
underlätta föreningens hantering återbetalningsanspråken. Det äratt av

skall åter-nämligen alldeles enkelt beräkna de beloppinte att som
medlemmenbetalas. Beloppet får överstiga vad belöper iinte påsom

enligtförhållande medlemmar föreningens kapitaltill övriga av egna
för dennaden balansräkning hänför sig till tiden avgången. Närsom

balansräkning upprättad framkommer gränsbeloppet iiär sammaeuro
valuta blir då klart enklare ställa detta beloppoch det mot ettatt

därför bestäm-återbetalningskrav uttryckt i Utredaren föreslåreuro. en
skall denomineras imelse föreningslagen medlemsinsatsemai attom

med byte redovisningsvaluta.i sambandeuro av
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Förlagsinsatser1.1.31

Gällande rätt

tillskottskapitalerhållaföreningenkanmedlemsinsatsemaVid sidan av
stadgarna. Detbestämmelser ikrävsdettaFörförlagsinsatser.formi av

tillskjutasfårförlagsinsatserföreskrivastadgarnaimöjligt attär att
§.kap. 2medlemmar se 5andra änäven av

upplösningvid föreningensdeförlagsbevisenUtmärkande för är att
allaöverskottfinnsdet närOmbland borgenärema. etthar rättsämsta

såförlagsandelarinnehavarna rätt attbetalts harharskulderkända av
med beloppinlösta mot-förlagsinsatsemafåräckeröverskottetlångt

ändamålför andraskerutbetalningstorlek, innansvarande insatsernas
§.kap. 3se 5

förlags-utfärdaföreningenskall ettförlagsinsatsvarjeFör
eller tillinnehavarentillvissställas tillskallBevisetandelsbevis. man,

bl.a. insatsensuppgiftinnehållaskallBevisetorder.ellerviss omman
vilketpåmedför, detinsatsen sättutdelningtilldenstorlek, rätt som

begränsningareventuellaske,inlösenochutbetalas samtskallutdelning
förenaderättigheterde ärförvärvahar rättfråga atti somsomvemom

§.kap. 4se 5förlagsinsatsemamed
följer lagengäller,förlagsandelsbevis annatfråga omI avomom

lageniföreskrivsvaddelartillämpligaiföreningar,ekonomiska som
till vissställtsharjämställs bevisHärvidskuldebrev.l936:81 somom

till vissellerinnehavarentillbevisochskuldebrevenkelt manmedman
förlags-innehar ettskuldebrev. Denlöpandemedordereller som

föreningensenligtochorderellertill vissställtandelsbevis somman
med denlikställdförlagsandelentill ärbeviset sompåskrift på ägareär

skulde-förmodas göralag äga rätt attstycketandraenligt 13 § samma
innehavarenendastskallbevisetPåskrift på görasgällande.brevet om

§.kap. 55bevisetförlagsandeldenförvärvstyrker sitt avsersomav
förlagsinsatser.samtligaförteckningföra överskallStyrelsen en

förasellerkortsystemellerlösblads-betryggandebeståkanDenna av
Förteck-liknandeeller på sätt.databehandling annatautomatiskmed

förlagsinsats,varjestorleken påuppgiftinnehållaskall omningen om
insatsentill utdelningdenoch rättför varje insatstidpunkten somom

villochtillgänglig för tahållasskallFörteckningenmedför. somenvar
6 §.5 kap.del denav

inlöstfå förlagsinsatsenförlagsandel har rättinnehar attDen ensom
skriftligenhan sägertillskottet,frånfem årefter upptidigast om

förlagsinsatsinlösafårFöreningenförväg.två år iminstbeloppet en
skriftligen sägerföreningentillskottet,frånårefter fem upptidigast om

beloppdettillskerInlösenförväg.månader i sombeloppet minst sex
dockfårBeloppetförlagsandelsbeviset.enligtstorlekinsatsensutgör
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inte överstiga vad föreningens kapital enligt densom av senastegna
fastställda balansrälmingen, anlitande reservfondenutan ellerav upp-
slcrivningsfonden, belöper på andelen i förhållande till övriga förlags-
insatser kap.5 §.7

Utredarens överväganden

Förlagsinsatsema ingår i bolagets bundna kapital. När de infördesegna
gjordes jämförelser med B-aktier i aktiebolag. Förlagsinsatsemaett ger
inte någon garanterad avkastning utdelningen likheti aktiermedutan är
beroende föreningen går med vinst. talar förDet förlags-attav om
insatserna likheti med aktiekapitalet i aktiebolag skall denominerasett
i i samband med föreningen byter redovisningsvaluta.att Deteuro
skulle innebära föreningen med befriande verkan skulleatt kunna
återbetala förlagsinsatsen i denna valuta. aktualiserarDet frågan detom

huvud möjligtöver beslut föreningsstämmaär påtaget ändraatt genom
föreningens skyldighet enligt utelöpande förlagsandelsbevis betala iatt
svenska kronor till skyldighet i stället betala iatten euro.

Det grundläggande princip inomär civilrätten gäldenär inteatten en
ensidigt kan ändra i villkoren utfästelsei han har lämnat isom
exempelvis skuldebrev. framgåttSom redogörelsen för gällandeett av

gäller för förlagsandelsbevisenrätt i tillämpliga delar vad före-som
skrivs skuldebrevslagen.i Förlagsandelsbevis kan ställas till inne-
havaren eller till viss eller order. framstårDet i hög gradman som
tveksamt föreningsbeslut byte betalningssvalutaett tillom om av euro
skulle giltigt förhållandei till någon i god förvärvat för-tro ettvar som
lagsandelsbevis ställt till innehavaren och med förlagsinsatsen och
utdelningsrätten angiven i svenska kronor.

Utredaren har därför för inte lägga fram något förslagstannat att om
föreningar med förlagsinsatser skall kunnaatt denominera dessa i redo-

visningsvalutan. förhållandetI mellan föreningen och förlagsinsats-
innehavarna bör således storleken förlagsinsatser, utgivna i svenskaav
kronor, i fortsättningen beräknasäven i svenska kronor.

balansräkningenI måste emellertid förlagsinsatsema redovisas till
värde i Frågan då vilken kursett är skall användas videuro. som

omräkningen.
framgåttSom det anförda förlagsinsatsema närbesläktadeär medav

förlagslån. förhållandeDet förlagsinsatsen och utdelningen skallatt
betalas i valuta redovisningsvalutan påverkar föreningensänannan
ställning. kronanOm stärks förhållandei till ökar belastningen påeuron
föreningen och dess ställning försvagas. Om förlagsinsatserposten
därvid redovisas enligt anskaffningsvärdet, dvs. enligt den omräknings-



Ekonomiska föreningar 207SOU 1998:136

redovisningsvaluta,gick tillföreningengälldekurs övernär annansom
därmedförlagsinsatser- ochredovisas ärdet beloppkan somsomsom

verk-föreningen iförpliktelseunderstiga denbundet- komma att som
utredarensenligtförlagsandelshavama. Dettaligheten har ärmot

ställetdärför iFörlagsinsatser börtillfredsställande.intemening
omräkning enligtvidframkommerdet belopptillredovisas ensom

bundnaleder till detdettakurs. den månbalansdagens I att egna
frittdet medföra justeringminskar börellerkapitalet ökar egeten av
kap. §förslag till uttryck i 9 7utredarenskommer ikapital. Detta

föreningslagen.
föreningarekonomiskaskäl behandladet finnsfråganTill attom

kapitelutredaren iannorlunda återkommerföretagfinansiellaärsom
12.

sambruksföreningar och1 1.2

bostadsrättsföreningar

kapital ioch omräkninginsatserharVad egetsagts avomsom ovan
frågamotsvarande tillämpning iföreningar harekonomiska om sam-
1988:222lagenbostadsrättsföreningar,ochbruksföreningar omse

lagaroch dessa1991:614 ibostadsrättslagenochsambruksföreningar
föreningslagen.tillgjorda hänvisningar
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företagFinansiella12

Inledning12. l

iredovisamöjlighetfårFöretag12.1 att eurosom

framläggadet naturligtfunnitutredarenkapitel har8 attanförts iSom
gäller deendastredovisning ibestämmelserförslag till someuroom

omräknings-förenkladetillämpaföreslås fåassociationer rätt attsom
aktiebolaghandförstastatistikändamål. Hit hör iochför skatte-regler

finansiella företag. Mennågravilkaekonomiska föreningar, äroch av
försäkringsaktiebolag och ömse-medlemsbanker,sparbanker,också

deomfattasföretagkretstill denförsäkringsbolag hörsidiga avsomav
dess-år 1998utgångenTill utgörbeskattningsreglema.föreslagna av
följerinteassociationersärskildbankaktiebolag somutom grupp aven

1987:618,bankaktiebolagslagenaktiebolagslagen utan sommen
kredit-skallsammanhanget nämnasaktiebolag. I attbeskattas som

föreningar. Iekonomiskavan1igaräknasmarlcnadsföreningar som
skallbokföringslagendetutredarenföreslårhärmedenlighet att av

ocksåekonomiska föreningarochaktiebolag utanbarainteframgå att
försäkrings-lcreditmarknadsföreningar,medlemsbanker,sparbanker,

denibeloppenförsäkringsbolag fårömsesidigaochaktiebolag ange
Beträffandeii övrigtredovisningenochbokföringenlöpande euro.

10.3.avsnitt 12.understödsföreningar se

skall skeredovisningsvalutabyte12. Hurl ett av

redovisningsvalutabytehurföreslagitutredarenharkapitel 9 ettI av
ekonomiskaochaktiebolagsikte påFramställningenske.skall tar

börordningenföreslagnautredarendenallmänhetiföreningar avmen
beskattnings-föreslagnadeomfattasföretagallatillämpas på avsom

enlighetutformats iharbokföringslagenBestämmelsen ireglerna.
föreslåsbankaktiebolagbestämmelsersärskildahärmed. Några om

ibestämmelsernabolag följersådanatillmed hänsynemellertid inte att
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aktiebolagslagen den utredaren föreslagnanär lagstiftningen träder iav
kraft.

kapitelI 10 och harll utredaren ingående analyserat de problem
förenade med aktiebolagär eller ekonomiskatt ett föreningsom en

byter redovisningsvaluta. Vad anförts deti sammanhanget gällersom
enligt utredaren också aktiebolaget ellernär den ekonomiska före-
ningen finansiellt företag. Problemanalysenär ett får dessutom ianses
långa stycken giltig också beträffande sparbanker, medlemsbanker, för-
säkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag.

enlighetI härmed föreslår utredaren finansiellt företagatt ettom av
sist angivet slag skall ha sin bokföring i detta skall ieuro, anges spar-
bankens reglemente, medlemsbankens stadgar respektive försäkrings-
aktiebolagets eller det ömsesidiga försäkringsbolagets bolagsordning.
Bestämmelser detta bör i 2 kap. sparbankslagen5 §upptasom
1987:619, kap.2 4 lagen§ 1995:1570 medlemsbanker och 2om
kap. 5 § försäkringsrörelselagen 1982:713 FRL.

Beslut införande eller ändring bestämmelse aktuelltom av en av nu
slag får verkan vid ingången det räkenskapsår följer närmastav som
efter beslutet. balansräkningenAtt för det gamla räkenskapsåret skall
räknas till enligt den kurs ECB fastställt för balansdagen ochom euro

resultatet sedan skall användasatt i upprättade balans-när senare
räkningar uppgift lämnas det gamla räkenskapsåret följer deom av
föreslagna bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslag-
stiftningen.

l-2. 1.3 Redovisning det bundna kapitaletav egna
enligt ECB:s kurs vid valutabytet eller
balansdagens kurs

Även det således möjligt beträffandeär sparbanker, med-attom
lemsbanker, försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag i
många avseenden tillämpa bestämmelser föreslås be-samma som
träffande aktiebolag eller ekonomiska föreningar finns det vissa skill-
nader kräver särskilda överväganden. Det har med detgörasom att att

kapitalet dessai associationer indelat i andraär aktie-iegna änposter
bolag och ekonomiska föreningar i allmänhet.

framgåttSom framställningen kapiteli denll fråga måsteärav som
besvaras i det bundna kapitaletposterna efter valutabytet skallom egna

i balansräkningen med detas belopp erhållits vid omräkningenupp som
enligt ECB:s kurs eller de skall räknas till balansdagens kurs.om om
Det därvid möjligtär skilja grundfond och garantifondatt ut i spar-
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medlemsbanker, aktie-ioch förlagsinsatsermedlemsinsatserbanker,
garantikapitalet iförsälcringsaktiebolag ömse-ettkapitalet i samtett

detutvecklas iskiljer sigförsäkringsbolag. Dessasidigt poster som
uppskrivningsfond,exempelvisfrånavseendenföljande i vissa enen

överkursfond.aktiebolag,reservfond eller, i en
bundnadetisistnämndamed denbörja posterFör att gruppen av

uppskrivningsfonder,självklartutredarenförkapitalet det attäregna
skallvalutabyte alltidefteröverkursfonderoch tasreservfonder ett upp

tillkursenligt ECB:svid omräkningenfåttvärdetill det postensom
balans-allaanvändas iskallvärdedettaDet är senaresomeuro.

den reservationenmedvaluta,i denna atträkningar upprättassom
värdet.påverkarminskningellerökningbeslut postenavomsenare

behöver inteochredovisningsprinciperallmännaföljerDetta av
regleras i lag.

aktiekapitaletmening iutredarensdet enligtsjälvklartLika attär
skallaktiebolagsregistretochbolagsordningenförsäkringsaktiebolag i

aktiebolag ibeträffandeföreslåspåi sätt somsammaeuroanges
§försäkrings-kap.i 2 5bördettaBestämmelserallmänhet. tas uppom

röreslelagen.
förlagsinsatserochmedlemsinsatservidarekräverKonsekvensen att

ekonomiskainsatser ibehandlas påmedlemsbanker sätti somsamma
kapitel ll. Detanförs härom ivadallmänhet,iföreningar somse

skallföreningssregistretochstadgarnaimedlemsinsatsemainnebär att
lagenkap. 4 §i 2detta börBestämmelseri tas omuppomanges euro.

svenskaiberäknasbördäremotmedlemsbanker. Förlagsinsatsema
dettaden månbalansdagens kurs. Imedornräknas tillochkronor euro

bör detminskar,ökar ellerkapitaletbundnaleder till detatt egna
föreslårkapital. Utredarenfritt attmedföra justering eget enaven

föreningarekonomiskalagenmotsvarande kap. 7 §9bestämmelse om
ÅRKL.i kap. 4 §5upptas

skallsparbanker jäm-grundfonden ihärefter gäller fråganVad om
följande.utredarenaktiebolagaktiekapitalet iställas med noterarett
sparbankförskall reglementetisparbankslagenkap.Enligt 2 5 § 5 en
ellergrundfondenhuruvida helabeloppgrundfondens samt enanges

tillBidragmed ellertillbakabetalas ränta.denna skalldel utanav
rutinerenligtbetalas iochgrundfonden tecknas stort sett somsamma

gäller ivadlikhet medoch iaktiebolagbildandevidtillämpas somav
intesparbankenbildande ettförfaller fråganaktiebolag omavom

för konstitue-vid tidentecknatsgrundfonden harmotsvarandebelopp
fyllergrundfondenförtalarbestämmelserrande Dessa attstämman.

aktiebolag. Dettaaktiekapitalet isparbanki ettfunktion somensamma
ochfonder vinst-kap.bestämmelser i 5förstärks vissaintryck omav

grundfond isparbanksdärförförslårUtredarendisposition. att sam-en
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band med byte redovisningsvaluta till i reglementet skallav euro anges
i denna valuta. bestämmelseEn detta bör in i kap.2 5 §tasom spar-
bankslagen.

Vad härefter gäller garantifonden Sparbank föreskrivsi i kap.5en
l § sparbankslagen sparbanksstämman får besluta bildaatt att en
garantifond bidrag huvudmän och andra. För bindan-attgenom av vara
de skall teckning bidrag till garantifonden ske på teckningslista. Påav
denna skall skall utgå och i så fall hurränta den skall be-anges om
räknas. Garantifonden får återbetalas endast det kan ske medom
hänsyn till bestämmelserna kapitaltäckning. I övrigt skall be-om
träffande återbetalningen gälla vad bestämts vid garantifondenssom
bildande. Av kap. framgår5 7 § vidare Sparbanken kan utfärda bevisatt

tillskott till garantifond får förvärvas Sparbanken i sambandom som av
med återbetalning fonden. Det intryck dessa bestämmelser för-av som
medlar garantifondsbevisen jämföraär med förlags-att närmast är att
andelsbevisen ekonomiski förening. enlighetI härmed föreslår ut-en
redaren sparbank bytt redovisningsvaluta till garanti-att om en euro
fonden skall beräknas i svenska kronor och redovisas tilli balans-euro
dagens kurs. den mån detta lederI till det kapitalet garanti-att egna
fonden ökar eller minskar, bör det medföra justeringen av reserv-

ÅRKLfonden. Utredaren föreslår kap.5 4 § utformas enlighetiatt
hänned.

De ömsesidiga försäkringsbolagen regleras i försäkringsrörelse-
lagen. Delägama i sådant försäkringsbolag försälcringstagama. Deett är

inte personligen för bolagets förpliktelser frågai bl.a.svarar om
livförsäkring och formervissa sjuk- och olycksfallsförsäkring,av men
kan ha sådant beträffande andra försäkringar begräns-ett utanansvar
ning eller med begränsning till visst belopp 1 kap. 7 § FRL. Beroende

försäkringslagpå och bolagsordningens innehåll försäkrings-svarar
tagama/delägama aktieägarna i aktiebolag eller komple-ettsom som

eller kommanditdelägama i kommanditbolag.mentärema ett
försäkringsbolagEtt ömsesidigt får inte bildas garantikapital,utan

det finnsinte särskilda skäl för det. Garantikapitalet skall betalasom
med skall betalasDet tillbaka det inte längre behövs förnärpengar.
rörelsens ändamålsenliga bedrivande och återbetalning förenligären
med bestämmelserna kapitalbasens sammansättning och storlek, jfrom
avsnitt l kap.12.7 8 §. bolagsordningenI för ömsesidigt försäk-ett
ringsbolag skall bl.a. garantikapitalet, vilkeni utsträckning röst-anges

skall tillkomma i vilken ordningrätt skall betalagarantema, garantema
in det tecknade garantikapitalet och i vilken ordningsamt räntaom
skall betalas på garantikapitalet och vinst delas till och iut garantema
vilken ordning garantikapitalet skall återbetalas kap.2 12-18.5 §
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bolagsstämmangarantikapitalet fattasåterbetalningBeslut avavom
Verkställdtillstånd.Finansinspektionensverkställasfår inteoch utan

verkställande direktöreneller genaststyrelsenskallåterbetalning av
§.kap. 412registreringföranmälas

bestämmelsernaredovisade gör ettdeUtredaren att numenar
Å garantikapitaldet finnaskansidan ettintryck.motsägelsefullt ena

sådanaaktiebolag iaktiekapitalet ifungera ettförutsättasfår somsom
förpersonligenintedelägarnadärförsäkringsbolagömsesidiga svarar

Å garantikapitaletinbetalassidanandraförpliktelser. avbolagets
Skill-försäkringstagare/delägare.nödvändigtvisinte ärgarantema som

bestäm-stödmedmellandessutom garanternad kan göras avsom
ochbolagsstämmapå garanterharbolagsordningen rösträttimelser

bjuderförsiktigheten attUtredaren attharinte rösträtt. menarsom
innebär ettDetförlagsinsatser. attbehandlasgarantikapitalet omsom

garanti-tillredovisningsvalutaförsäkringsbolag byttömsesidigt euro,
tillredovisas iochsvenska kronoriberäknasskallkapitalet euro

ökarkapitaletdettilllederdettamånden attkurs. Ibalansdagens egna
före-detjfr de ibalansräkningen,framgådetbörminskar,eller av

ÅRKL garanti-beträffande4 §kap.i 5ändringarnaföreslagnagående
sparbank.fonden i en

törsäkringsrörelsereglerReformeradedepartementspromemorianI
ÅRFL. föreslåsBl.a.kap. 4 §iändringar 5föreslås vissa1998:45Ds

försäkrings-livfdrsiikringsbolag,förvinstutdelningtillmöjlighet
be-harinteBolagförsäkringsbolag.ömsesidigaochaktiebolag ensom

enligtkommervinstdelade fårbolagsordningen utstämmelse i attom
ibolag kommerkapital. Dessafrittnågotredovisa egetförslaget inte att

§kap. 4till 5Med hänsynkonsolideringsfond. attfå hastället att en
framläggafrånutredarenÅRFL avstår attföremål för översyn nuär

Regerings-överlämnarparagrafendeniändringar utantillförslag
skallkapitalbolagetsivilkenbestämma postkansliet somegnaatt

garantikapitalet.värdeförändringar ijusteraföranvändas att

Redovisningsfrågor12.2

bokföringLöpande12.2.l

bokförings-ibestämmelserföreslagitföregåendedethar iUtredaren
associa-deiÅRL bokföringenlöpandedeninnebäroch attlagen som

omrälmingsregler förförenkladetillämpafåföreslås rätttioner attsom
ochellerkronor attsvenskaske iskallstatistikändamålochskatte- euro

löpandedenivaluta använtsskeskall iårsredovisningen somsamma
räkenskapsåret.förbokföringen
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En bestämmelse i bokföringslagen den löpande bokföringenattom
skall ske i svenska kronor eller torde för det flertalet ickestoraeuro
finansiella företag inte innebära några tillämpningssvårigheter. demFör
framstår det självklartnärmast bokföringslagen i dagatt innebärsom
krav på den löpande bokföringen fullgörsatt kronor.i För antalett av
de finansiella företagen och några de allra icke finansiellastörstaav
företagen ställer sig saken något annorlunda.

Svenska Bankföreningen har sålunda i sitt yttrande 1997 årsöver
delbetänkande avstyrkt lagregel beloppen deni löpandeatten om
bokföringen skall i svenska kronor eller En sådan lagregelanges euro.
innebär nämligen, enligt föreningen, de väl fungerande och effektivaatt
flervalutasystem finns på den svenska marknaden måstesom numera
modifieras till orimliga kostnader samtidigt deras funktionalitetsom
kraftigt försämras.

De företag vilkas intressen Svenska Bankföreningen företräder
omfattas kapitalkrav gäller fortlöpande dag för dag. Kraven iärav som
dag i den svenska lagstiftningen uttryckta kronori och de föreslås nu
kompletterade med krav uttryckta i framstårDet då närmasteuro. som
självklart dessa företag för kunnaatt statsmaktema de möjlig-att ge
heter till kontroll skall i enlighet medutövas internationellasom
åtaganden utformar sina redovisningssystem så de på begäranatt av
kontrollmyndighet kan omgång tillhandahålla uppgifter kronorutan i
eller hur de i lagen angivna kapitalkraven uppfyllda.äreuro som anger

föreslagnaDen regleringen behöver emellertid inte få de kon-
sekvenser Svenska Bankföreningen fruktar. på denKravet attsom
löpande bokföringen skall föras antingen i svenska kronor eller fåreuro
nämligen tillgodosett i redovisningssystemäven använderanses som

valuta under den förutsättningen omräkning till kronor ellerattannan
kan ske omedelbart det skulle behövas.euro om

Transaktioner i vissa delsystem får sålunda såväl enligt gällande rätt
med utredarens förslag registreras främmandei valuta. gällerDetsom

exempelvis i års- och delårsbokslut skallposter till balans-upptassom
dagens kurs. demFör saknar lcronvärdet vid anskaffningstillfállet be-
tydelse för vilket värde skall till på balansdagen.posten Enupptas

sak vissa upplysningsreglerär kan kräva stödrutinerattannan som
möjliggör berälcnandet valutaeffekten på det redovisade resultatet.av

Hanterandet till volym och antal betydande transaktioner i fleraav
valutor naturlig del många finansiellautgör företags verksamhet.en av
Inte minst gäller detta för banker och andra finansiella företag.
Informationen från bokföringssystemen läggs inte endast till grund för
företagens redovisning till grund för derasexterna internautan även
kontroll och tillämpningen särskilda rörelseregler finansiellav om
riskhantering och minsta buffertkapital.
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gårdetnödvändigtdet ofta attmomentantriskhanteringen attFör är
degällervalutapositioner. Dessutomolika attföretagetsberäkna

regelmässigtrörelsereglemarestriktionerandraochgränser som
företagfinansiellatillfälle.vid varje Föriakttasuppställer måste

kapitalkravs-riskhanteringbokföringkopplingensärskiltmotiverar --
och allmännaföreskrifterFinansinspektionenbestämmelser, att genom

får ske.bokföringvalutorvilkafrågan ireglerarråd närmare om
ÅRKL meddelasunderlyderför företagkanföreskrifterSådana som

nämnda lag.kap. §normgivningsbemyndigandet i 1 5med stöd av
därför inte.behövsfinansiella företagförlagstiftningsärskildNågon

kap. 4 §finns i 1normgivningsbemyndigandemotsvarandeEtt
därförÅRFL. försäkringsbolag behövsförlagstiftningsärskildNågon

heller.inte

Säkringsredovisningl2.2.2

värdet påförändringar ipåverkasställningochresultatföretagsEtt av
balans-utanföråtagandenrättigheterochskuldertillgångar, samtdess
balans-iförändringsbenägenkan säkra postFöretageträkningen. en

position.skyddandeskaffapositionräkningen att engenom
skyddande positionenpå denvärdeförändringaruppnåsSäkringen om

Redovis-positionen.säkradepå denvärdeförändringarkompenserar
värderingsprinciperolikaemellertid krävakanningslagstiftningen att

positionen.skyddandedenrespektivesäkradedenförtillämpasskall
säkringsredovisning,tillämpamöjligheterhar då vissa attFöretaget

frångås såpositionernaförvärderingsprincipeninnebärvilket att en av
för båda positionerna.tillämpasvärderingsprincipatt samma

grundläggandedenfråninnebärSäkringsredovisning avstegett
förekomman-och, ibalansräkningensredovisningsprincipen posteratt

ÅRKL jfr medkap. 2 §för sig se 2värderasskallfall, delposterde var
ÅRL. tillåtetendastsådantEtt ärstycket 5första avstegkap. §2 4 om

redo-påmed kravenförenligtoch det attskälsärskildafinns ärdet
medenlighetiöverskådligtupprättad på sättskallvisningen ettvara

kap.bild se 2 2rättvisandeskallredovisningssed och dengod att ge en
ÅRL. harFinansinspektionenÅRKL stycketandrakap. §med 2 4jfr§

råd tillallmäntråd seallmännameddelatSäkringsredovisningi ämnet
gäller förreglerMotsvarande1997:26.FFFS§kap. ll4

ÅRFL §till kap. 10råd 4och allmäntkap. 2 §försäkringsbolag se 2
1997:27.FFFS

påverkakanredovisningsvalutabytekonstaterarUtredaren att ett av
Säkringsredovisning. Antagföretags attförförutsättningarna ett en

tillförhållandeväxelkursförändringar iskyddasiposition moteuro
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kronan och företaget byter sin redovisningsvalutaatt till Dåeuro.
kommer den tidigare säkrade positionen längreinte påverkasatt av
förändringar i växelkursen mellan och kronan och behöver ocheuron
kan följaktligen inte säkras växelkursförändringar. Det betydermot
också den tidigare skyddande positionenatt övergår till att vara en

valutaexponering.öppen Förutsättningarna för säkringsredovisning är
således inte uppfyllda efter bytet redovisningsvaluta jfr allmänt rådav
till kap.4 ll § FFFS 1997:26 TillämpningIII. 6.p.

Motsvarande gäller position i valuta änom en en annan euro
skyddats förändringari i växelkursen mellan dennamot valuta och

Övergårlcronor. företaget till ha sin redovisning kani det med-att euro
föra den skyddande positionen förlorar sin verkan ochatt i stället ökar
företagets valutaexponering.

redovisningsvalutaByte kan alltså medföra säkrings-attav
redovisningen avbryts. Om säkringsredovisningen skett med tillämp-
ning anskaffningsvärdering kan redovisningsmässiga effekterav upp-
komma. Enligt Finansinspektionens allmänna råd säkringsredovis-om
ning bör uppskjutna orealiserade förluster redovisas omedelbart i
resultaträkningen. Uppskjutna orealiserade börvinster redovisas detom

förenligt med ordinarieär värderingsregler jfr Europeiska Kom-
missionens skrift Redovisning för införandet 1997, 72 ochav euron, p.
73. Utredaren dessa allmänna råd bör tillämpas vid avbrottatt imenar
sälcringsredovisning på grund byte redovisningsvaluta.av av

företagEtt skall byta redovisningsvaluta till kan redansom euro
under det sista kronräkenskapsåret känna behov .säkraett attav
framtida kassaflöden i såväl kronor andra valutor växelkurs-motsom
förändringar förhållandei till En sådan säkring kan skeeuron. exem-
pelvis terminsaffär företaget kronor eftermotgenom en som ger euro
valutabytet. Innan bytet har skett torde dock sådan terminsaffär elleren
liknande åtgärd kunnainte sälcringsredovisas. grundläggandeDen för-
utsättningen positionen skall valutasäkras skall exponeradatt som vara
för valutarisk nämligen inte uppfylldär positionen iären om samma
valuta rapportvalutan. företagetAtt i framtid kommernärasom atten
byta rapportvaluta påverkar inte denna bedömning. Säkringsåtgärder av
det slag diskuteras måste enligt utredarens mening redovis-isom nu
ningen behandlas valutaexponering så länge företaget redovisarsom en
i svenska kronor kan, givet förutsättningarövriga uppfyllda,att ärmen
omfattas sälcringsredovisning redovisning och aktiekapitalnärav en
eller motsvarande bundet kapital lagts tilleget om euro.

Utredaren frågan hur säkringar skall redovisas inteattmenar om
lämpar sig för reglering i lag. Det bör liksom hittills ankomma på
Finansinspektionen meddela den kompletterande normgivningatt som
behövs.
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orealiserade vinsterförFonden12.2.3

värdepapperöverlåtbaraföretag får värderaFinansiella är om-som
ÅRKL och kap. §marknadsvärde 4 kap. 6 § 4 5tillsättningstillgångar

ÅRFL. bokförda värdetföljd dettilluppkommerVinster attavsom
för utdelningtillgängligaanskaffningsvärdet dock inteöverstiger är

och4 kap. § 5fond för orealiserade vinster 7tillskall sättasutan av en
ÅRFL.ÅRKL kap. och 3kap. 6 § och 4 § 2respektive 4 5kap. 4 § 3-5

avsättningutländsk valuta måstefinansiella iBeträffande instrument en
tillhänförligvärdeförändringendelför den ärgöras ensomav
delför denmedan någon avsättninglokal valuta,värdeförändring i av

tordevalutakursförändringar inteorsakatsvärdeförändring varaavsom
Någon1997:26.kap. FFFSallmänt råd till 32 §nödvändig jfr 5
mellanskall fördelasvärdeförändringenhurvägledningnärmare om

torde före-praxisfinns inte.valutakursförändring Iprisförändring och
anskaffningskursensåväl tillprisförändringen värderaskomma att som

balansdagens kurs.till
skalltillfrån kronorredovisningsvalutabyterföretagNär ett euro

påkursenligt ECB:sräknasorealiserade vinsterfonden för om
tillmed hänsynbestämstill fondenavsättningarbalansdagen. Senare

utredarens meningenligtnågotupprättade ibalansräkningar someuro,
kronor.redovisningen ijämfört medinnebär några problem ärinte när

be-problemheller någradet intedet blirutredaren attSom ser
medräkenskapsåretför det sistafondentillavsättningenstämma

den ibestämsför vinstutdelningkronor.redovisning i Utrymmet av
be-uppkommakanfrågorbalansrälmingen. Deupprättadekronor som

meningutredarensenligtorealiserade vinster börfonden förträffande
lämpligen råd imeddelar allmännaatt-Finansinspektionenlösas genom
ämnet.

Kapitaltäckningsfrågor12.3

placerings-särskilda kapitaltäcknings-,gällerfinansiella företagFör
sker iredovisningföretagetsoch solvensregler. kan,Dessa euro, geom

finansi-försynnerhet vissasärskilda gäller iupphov till problem. Detta
kreditmarknadsför-medlemsbanker,ella företag, såsom sparbanker,

uppdragfåttUtredaren har iförsäkringsbolag.och ömsesidigaeningar
liv-återbäringsmedlen iproblem belysa bl.a. hurdessa ochstuderaatt

utredarenskalldet möjligtförsäkringsbolag skall behandlas. Om är
det sigVisarkan lösa problemen.till lagändringarförslaglämna som

lag-utforma sinaskall utredaren i ställetkan lösas,problemen inteatt
aktuella före-omfattar deförslagen inteframgårdetförslag så attatt
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detta sammanhang börI det inte ingår i utredarentagen. noteras att
uppdrag studera de indirekta effekter svenska företagsatt som
övergång till aktiekapital och redovisning kan fåi med avseendeeuro
på restriktioner gäller för finansiella företags placeringar ochsom
kapitaltäclcning.

12.3.1 Kapitalbas och kapitalkrav

finansielltOm institut byter redovisningsvaluta skall balans-ett
räkningen kronor föri det gamla räkenskapsåret räknas tillom euro
enligt kursECB:s på den bankdagensista under räkenskapsåret.
Eftersom hela balansräkningen räknas enligt växelkursom samma
förändras inte relationen mellan de olika balansräkningspostema. Det
innebär relationen mellan de riskviktade tillgångarna och primärtatt
och supplementärt kapital blir densamma i den utgående hon-
balansräkningen deni ingående eurobalansräkningen. Institutetssom
kapitaltäcloiing för lcreditrisk förändras alltså inte byte redo-ettav av
visningsvaluta. Eftersom blir redovisningsvaluta och svenskaeuro
kronor främmande valuta kommer dock vid bytet kapitalkravet fören
valutarisk allmänheti påverkas.att

Kapitalbasen

Kapitalbasen består delar,två primärt och supplementärt kapital.av
Primärt kapital består fritt och bundet kapital. finansiellaIegetav
företag bedrivs aktiebolagets formi primärt kapitalutgörs egetsom av
kapital med undantag för kumulativa preferensaktier och upp-
skrivningsfonder, kapitalandelen skatteutjämningsreserv och perio-av
diseringsfond det belopp bankens tillsamt motsom svarar reserver
följd avskrivningar på egendom upplåtits till nyttjande. Dess-av som

får vissa obeskattade räknas in primärt kapital.utom reserver som
Supplementärt kapital består eviga och tidsbundna förlagslån.vissaav
Efter Finansinspektionens tillstånd får andra kapitaltillskott ochäven

medräknas primärt eller supplementärt kapital.reserver som
Byte redovisningsvaluta innebär lån tagits i denattav som upp

gamla redovisningsvalutan bytet förvandlas till lån främmandeigenom
valuta. enskildaI institut kan det väsentligtvisa sig det supple-att

kapitalet form förlagslåni emitterade kronor eftermentära i bytetav
med växelkursenvarierar mellan och lcronan. effektDennaeuron

uppkommer till följd skulder i valuta rapportvalutanatt änav annan
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räknas till rapportvalutan med tillämpning balansdagensmåste om av
ÅRKL.kurs enligt kap.4 8 §
omräkning enligt balansdagensEftersom någon kurs inte görs

beträffande det primära kapitalet i enskilda juridiska upp-personer
kommer några valutaeffekter där.inte

finansiella företagsgrupper "koncernnivå vid tillämpningI av
kapitaltäckningsreglema m.m. kan dock valutaeffekter förekomma.

dotterföretag uppkommit efter förvärvstid-utländskaVinster i som
punkten kan nämligen räknas kapitalbasen med tillämpningin i av

för dotterföretag vidbalansdagens kurs. Vad i dag gäller utländskasom
finansiella företagsgruppens kapitaltäckningberäknandet denav

för dotterföretag harframtiden gälla svenska sinkommer i ävenatt som
valuta svenska moderföretag. Vissaredovisning i sittänannan

aktualiseras samtliga företag inom koncernentillsynsfrågor inteom
samtidigt. sådan fråga hur vinsterbyter redovisningsvaluta En är som
dotterföretag skall behandlas, endast detsvensktupparbetats i ett om

till-moderföretaget övergår till redovisa ieuro.svenska Enatt annan
skatte-kapitalandelen det beloppsynsfråga hur motär av som svarar

kanperiodiseringsfond skall behandlas.och Denutjämningsreserv
Sådanahar sin redovisning ieuro.fluktuera tiden i institutöver ett som

direkt konsekvens institutet harfluktuationer emellertid inteär atten av
förföljd genomsnittskurssin redovisning i utan atteuro, en av en

beskattningsändmål.användas vid omräkning förräkenskapsåret skall
redovisningsvaluta iför del inte byteUtredaren kan sin att ett avse

tekniska problem.förenat medfinansiellt institut änär annat rentett
föreskrifter Finansinspektionenlämpligen lösaskanDessa genom som

normgivningsbemyndigande finns idetmeddelar med stöd somav
föroch exponeringarkapitaltäckninglagen 1994:2004 storaom

utreda-den särskilda lagvärdepappersbolag ochkreditinstitut och som
företag.för finansiellaföreslår redovisning i euroren om

ändring bolags-tillsynen också denbetydelse förAv är att av
finansielltredovisningsvalutaför byte iordningen krävs ettsom av

tillsynsmyndigheten,godkännas avsnitt 12.9.skallinstitut seav

kreditriskerKapitalkravet för

balansräkningeninnebär helatillbyte till redovisningEtt atteuro
till-mellan de olikaväxelkurs. Relationenräknas enligt ECB:som

och riskviktningenomräkningenförändras integångspostema genom
ställs på institutkapitalkravheller detta.påverkas inte Det ettsomav

valutasåledes oberoende i vilken institutetför kreditrisker är upp-av
sin redovisning.rättar
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kapitalkravet för marknadsriskerBeräkning av

positionsrisker,delar marknadsrisker ibl.a.Kapitaltäckningslagen in
dessa detmotpartsrisker och valutakursrisker.avvecklingsrisker, Av är

val redovis-valutakursrisken påverkas företagetsendast avsom av
ningsvaluta.

med hänsyn till detför valutakursrisker bestämsKapitalkravet
itotala korta och långa positionerifrågavarande institutets positioner

denbelopp motsvarande 8utländsk valuta. Ett störstaprocent avav
jämförs med institutetsräknas fram ochdessa två totala positioner

beloppet minskatdet framräknadekapitalbas. Kapitalkravet utgörs av
kapitalbasen.med 2 procent av

ikommer positionerredovisningsvalutaföretag medFör euro som
därförmåstevalutarisk. företaginnebära Dessasvenska kronor att en

däremot intei svenska kronorkapitaltäcka positioner öppnaöppna men
kapitaltäckningslagenföreslår kap.Utredaren 4 8 §positioner i atteuro.

till uttryck.detta klart kommerändras så att
användaförkan försvåra institutenInförandet att egnaav euron

tidsseriereftersom de historiskakapitalkravetför beräknamodeller att
omräk-fram. Någongårför beräkningama intekrävs att tasom

svårigheterinnebärfinns före år 1999. Detningskurs för inteeuron
emellertidproblemkap. FFFS 1997:12. Dettatillämpa bl.a. 9 7 § äratt

gällerredovisa iväljerspecifikt för de företaginte utanatt eurosom
isvenska kronor och positionerföretag med redovisning iockså euro.

med-Finansinspektionendet får ankomma påUtredaren attattmenar
liknande bestäm-ochdennaföreskrifter för tillämpningendela av

melser.

på kostnadsriskervärdepapperbolag förKapitalkravet

motsvarande 25aldrig understigakapitalbas fårvärdepappersbolagsEtt
eller,föregående åretkostnader för detbolagets fastaprocent omav

de fastamindre år, 25verksamhet pågått ibolagets än procentett av
kap. §verksamhetsplan, 2 5bolagetsomkostnader iangetts sesom
bestäm-tillämpning dennakapitaltäckningslagen. Vidförsta stycket av

beräk-gränsbeloppetredovisningsvaluta börbyttmelse på företag som
balansräkningenanvändeskursmed tillämpning närsomav sammanas

samband med bytet.räknades iom
Finansin-kapitaltäckningslagenandra stycketkap.I 2 5 § ges

verksamhetkapitalkravet bolagetsspektionen möjlighet justeraatt om
bestämmelsen börUtredaren harändrats väsentligen. övervägt om

kapitalkravetmöjlighet för inspektionen justerakompletteras med atten
kronan.mellan och Förförändrad växelkursvid väsentligtäven euron
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har andel sina kostnader i kronorde värdepappersbolag stor avsom en
de kostnader det föregåendenämligen säkertdet inteär att som

rådanderedovisades efter omräkning till den dåräkenskapsåret i euro
Allaför den framtida kostnadsrisken.växelkursen representativaär

valutahar betydande kostnader i utländsk stårvärdepappersbolag som
därför förproblem. Utredaren har inteemellertid för stannat attsamma

möjlighetskulle Finansinspektionenlägga fram något förslag gesom
växelkursförändringar mellankapitalkravet vidjustjusteraatt euron

får denbehövs ytterligare nonngivningoch kronan. den mån detI ges
lagnonngivningsbemyndigandet ingår i denförinom omsomramen

föreslår.företag utredarenför finansiellaredovisning i someuro

Upplysningskrav

redo-effekt byteförhand uppskatta hurpåsvårtDet stor ettär att av
kapitaltäckning.fårfinansiellt institut på institutetsvisningsvaluta i ett

kapitaltäckningsanalys enligt 6 kap. 3 §denlämpligtdärförDet är att
ÅRKL kronräkenskapsåretskall lämna för det sistainstitutensom

kapitaltäckning.ingåendesåväl utgåendeuppgiftinnehåller somom
utgångspunktmed ibör därvid beräknassistnämnda uppgiften attDen

dennaUtredaren föreslårredovisningsvaluta.företagets attäreuron
tillämpningsföre-Finansinspektionensuppgiftsskyldighet regleras i

ÅRKL.skrifter till

kapitalbastillåtna12.3.2 Lägsta

minsta kapitalbasstartkapital ochLägsta

ha visstbankrörelselagen 1987:617enligtbank måste ettEn
beloppStartkapitalet detverksamhet.börjar sinstartkapital den ärnär

skall uppgå tillStartkapitaletkapital.form bundetkrävs i egetavsom
medlemsbankbankaktiebolag ochförbelopp större motsvararett som

medlemsbankeroch mindreför sparbankerochfem miljoner enecu
intebalansomslutningmedlemsbanker medmiljon För somenecu.

miljonstartkapitalmiljoner kronor minstaetthundraöverstiger är en
ecu.

habankerKreditmarknadsföretag skall på sätt ettsomsamma
till lägstakapital uppgårbundetformstartkapital i etteget somav
finansierings-1992:1610lagenkap. 4 §belopp uttryckt i 2 omecu, se

verksamhet.
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bank, kreditmarknadsföretagI eller värdepappersbolagett etten
startkapitalet golv för kapitalbasen. fårDenna sålunda aldrigutgör ett
under belopp motsvarande startkapitalet.ettner

bundna kapitaletDet i institut har redovisningsin iettegna som
kronor skall verksamheten påbörjas uppgå till visst minstanär ett
belopp uttryckt i kronor. beloppetAtt relaterat kan dettai iär ecu
sammanhang lämnas därhän; det kommer efter utgången år 1998av
automatiskt relateras till Vid byte redovisningsvalutaatt etteuro. av
från kronor till skall det kapitalet räknas enligt ECB:seuro egna om
kurs på den bankdagensista under det gamla kronräkenskapsåret. Om
kronan vid denna omräkning förhållandei till vidär änsvagare euron
tidpunkten för beslutet oktroj respektive tillstånd kan resultatet bliom

det omräknade bundna kapitalet i mindre det minstaatt är änegna euro
belopp uppställsi i EG-rätten för påbörja motsvarandeatteuro som
verksamhet.

Utredaren byte redovisningsvaluta bör få ledainte tillatt ettanser av
lägsta gränsvärden i EG-rätten underskrids. Med hänsyn härtillatt

föreslår utredaren det kapitalet i institut övergår tillatt ett attegna som
ha sin redovisning vid ingången det första räkenskapsåret medeuro, av
redovisning i skall ha bundet kapital inte understigerett egeteuro, som
det startkapital förminsta krävs påbörja verksamhet det slagattsom av

institutet bedriver. innebär exempelvis bankaktiebolagDetta att ettsom
har bytt redovisningsvaluta till måste ha minsta bundetettsom euro
kapital fem miljoner vidpå ingången det första räken-eget euro av

skapsåret med redovisning i Bestämmelser härom bör i 6 §upptaseuro.
lagen redovisning iom euro.

kap. tredje stycket lagenI 1 4 § medlemsbanker och kap.2 4 §om
andra stycket lagen ñnansieringsverksamhet föreskrivs dagi attom en
medlemsbank respektive lcreditmarlcnadsföretag tillståndkanett att
påbörja verksamhet med lägresin startkapital fem miljoneränett ecu
dock lägst miljon Endast mindre ochmedlemsbanker kredit-en ecu.
marknadsföretag kan komma åtnjutandei det lägre kravet på start-av
kapital. kreditmarknadsföretag gällerFör nettovärdet till-ett att av
gångarna planeradei den verksamheten får etthundrainte överstiga
miljoner kronor. medlemsbank gäller balansomslutningenFör iatten
den planerade verksamheten kan beräknas till högst etthundrauppgå
miljoner. bestämmelserDessa bör kompletteras med beloppsgränser i

de kan tillämpasså på medlemsbanker och kredit-ävenatteuro,
marknadsföretag redan från påbörjandet verksamheten önskarsom av
ha sin redovisning Utredaren föreslåri gränsvärdet kap.i 1 4 §atteuro.
tredje medlemsbankerstycket lagen och kap. andra2 4 § stycketom
lagen ñnansieringsverksamhet till miljoner12sättsom euro.
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kap. tredje stycketI 4 l § lagen finasieringsverksamhet före-om
skrivs dag kreditmarknadsföretagi fått tillstånd sinatt ett att startaom
verksamhet med lägre bundet kapital femänett eget motsvararsom
miljoner skall, nettovärdet tillgångarna i företagetsecu om av
verksamhet därefter etthundra miljoner kronor,överstiger kapitalbasen
höjas till fem miljoner Utredaren föreslår tillgångamasminst attecu.
nettovärde paragrafen också i och föreslåri gränsvärdetattanges euro
därvid till miljoner skall12 Det lagensätts noteras atteuro. om
medlemsbanker bestämmelse förinte någon mindre medlems-upptar
banker motsvarande den finns för mindre kreditrnarknadsföretag isom

stycket ñnansieringsverksamhet.4 kap. § tredje lagen1 om
Vad kreditmarknadstöretag har bäring ävensagtssom ovan om

beträffande banker och värdepappersbolag varför ändring ären
befogad bankrörelselageni och lagen värdepappers-göra ävenatt om
rörelse.

Förlagsinsatser

kreditmarlcnadsföreningar förlags-Medlemsbanker och kan emittera
andelslån. Förlagsandelslån skall redovisas kapital 5 kap. 4 §egetsom

ÅRKL därför föroch får användas uppfylla kravet på minsta5 att
startkapital. Förlagsandelslån ingår inte i kapitalbasen primärtsom
kapital endast supplementärt kapital 2 kap. andra stycket6 §utan som

och tredje stycket kapitaltäckningslagen.A
Beträffande vad startkapital enligt andra banksamord-utgörsom

artikelningsdirektivet hänvisas det i artikel till och 2 i2.11 1posterna
Nämnda artiklar ikapitalbasdirektivet2.1 i kapitalbasdirektivet. anger

vad kapital prop. 1992/93:89 107. Till primärtprimärtutgörsom s.
kapital vad nationell lag räknashör dels enligt skall egetsom som
kapital, dels Förlagsinsatser skall redovisas bundetvissa reserver. som

torde således hindra Förlagsinsatser ingårkapital. EG-rätten inte atteget
starkapitalet eller kapitalbasen kapital.i i såsom primärt

Regleringen kapitaltäckningslagen således restriktiv vadi änär mer
krävs enligt kapitalbasdirektivet. kan därför ifrågsättas inteDetsom om

kapitaltäckningslagen bör förlagsinsatser räknasändras så kan in iatt
dock endast åter-kapitalbasen såsom primärt kapital. Insatskapital får

betalas det kan ske med hänsyn till bestämmelserna kapital-om om
täckning se kap. och föreningslagen, och lagen4 l 3 4 kap. 1 3

medlemsbanker l996/97:163 och32-34, 43-44 49-samtom prop. s.
för förlagsin-50. Någon motsvarande begränsning återbetalning av

ñnns inte.satser
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förlagsandelslån kan anföras också be-Vad har sagts somnu
uppfylla kravet på startkapital medträffande möjligheten att upp-

kumulativa preferensaktier eller, i Sparbank, medskrivningsfond,
har förklarat den vilkagrundfond. Regeringen överatt attavser se
kan ingå startkapitalet prop. 1997/98:l66grundkomponenter s.som

mindreinskränker därför till föreslå endast59. Utredaren sig att ennu
författ-kapitaltäckningslagen behandlas ijustering kap. 6 §2 somav

ningskommentaren.

på minsta bundet kapital12.4 Krav eget

ochmarknadsplatser, clearingorganisationerauktoriseradeBörser,
elleromfattas kapitaltäckningslagen. Regeringen,fondbolag inte av

dock bemyn-bemyndigande, Finansinspektionen harefter regeringens
föreskrifter beträffande minstabolag meddeladigats för dessaatt

kap. kap. § lagenkap. 2 och 8 4bundet kapital se 2 5 7eget
stycketclearingverksamhet tredjebörs- och 6 §1992:543 samtom

detvärdepappersfonder. Utredarenlagen 1990:1114 ärattmenarom
föreskrifter beträffandeFinansinspektionen meddelarlämpligt att

med redovisningsvalutan i Iföretag slagdet nämnts euro.nuav som
bundet kapital uttryckas iföreskrifterna bör krav på minsta eget euro.

tillåtnaFöreskrifter12.5 störstaom

valutaposition

eller värde-banks, kreditmarknadsföretagsFöreskrifter ettettom en
ellerfår meddelas regeringenvalutapositionpappersbolags största av

Finansinspektionen. Finansin-bemyndigandeefter regeringens
1996:32.utfärdat allmänna råd i se FFFSspektionen har ämnet

tillåtnai valutapositionFöreskrifter begränsningar utgörstörsta ettom
valutarisker ochkapitalkrav förbestämmelsernakomplement till om

alltförfårsyftar säkerställa valutakursförändringar intetill storatt att
l995/96:216 48. Be-betydelse för ställning seinstitutsett s.prop.

medger Finans-stämmelserna tillåtna valutaposition attstörstaom
tillåtna valutaposition iinspektionen meddelar föreskrifter störstaom

Utredaren förutsätterkronor för institut har redovisning ieuro.sinsom
detinspektionendenna möjlighet kommer utnyttjasatt att omav

behövs.
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inlåningBankernas12.6

inlåning på kontoverksamheten ingårbanlcrörelse. IBanker bedriver
föroch tillgänglig insättarenbestämdnominelltbehållningen ärom

inlåning påskyldigfår ochbankvarsel.med kort En är ta emotatt
allmänheten.frånräkning

fortfarandekommerredovisningsvaluta tillbyttbankEn eurosom
svenska all-från denräkninginlåning påskyldig emotatt taatt vara

huvudsakligen iskefår förutsättasinlåningoch dennamänheten
dock dengällerredovisning iharbank sin attkronor. För eurosomen

fonn exponeringvalutakursrisk ialltför motfårinte storta aven
påtransaktionenkeltemellertidkanbankkronan. En engenom

därförvalutarisk. Utredarensådanvalutamarknaden begränsa menaren
kanredovisningsvalutanochinlåningsvalutanförhållandetdet attatt
kanproblem intepraktiskanågraförorsakabörolika inte somvara

själva.berörda bankernalösas deav

Försäkringsbolag12.7

försäk-motsvarande detillgångarskall,försäkringsbolag utöverEtt
tillräcklighatidpunktvid varjeavsättningama,ringstekniska en

solvens-denundreFRL.kap. § Den sättskapitalbas 1 8 gränsen ava
ochverksamhetensutgångspunkt iberäknas medmarginal artsom

lagendet ilägredock aldrigfår änKapitalbasenomfattning. vara
får ingåvilkaBestämmelsernagarantibeloppet.angivna poster somom

förochFRLkap. 22 §livfcsrsälcringsrörelse i 7förkapitalbasen finnsi
frånföreskrifteri24§ FRLkap.skadeförsäkringsrörelse i 7 samt

Finansinspektionen.

Livförsäkringsbolag12.7. 1

Återbäringsfonden

aktiekapital eller, iingåkapitalbasen ömse-livförsäkringsrörelse får iI
återbäringsmedelochkapitalgarantikapital,bolag, övrigtsidiga eget

obeskattadeorealiserade vinsterför fond förmed avdrag samt reserver.
inbetalthälftenmedräknasfår i kapitalbasen ännuDessutom av

kapitalet in-25garantikapital, minstelleraktiekapital procent avom
medräknasandraocksåmedgeFinansinspektionen får posterbetalts. att

uppräknadede i lagenbegränsningenmed dendockkapitalbasen atti
minstmed beloppkapitalbaseni motsvararingår ett enposterna som

SOU1998:1368
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sjättedel solvensmarginalen eller, det garantibeloppetär större,av om
7 kap. och22 26 FRL.

Med undantag för livförsäkiingsbolag bedriver rörelse medsom
stöd lagen 1989:1079 livförsäkringsbolag med anknytning tillav om
värdepappersfonder gäller livförsälaingbolag fårinte dela vinstatt ut

Årsvinstentill aktieägare eller på livförsälqingsrörelse skallgaranter.
till återbäringsfond i densättas mån den inte skall anspråkitasav en

till betalning enligt garantiavtal eller följerränta ellerFRLannatav av
ÅRKL. Återbäringfonden får endast användas för återbäring till
försäkringstagama och för förlusttäckning. Beräkning och fördelning

återbäring skall regleras i de försäkringsbolaget upprättadeav av
grunderna 7 kap. FRL.8 §

Utredaren har det föregåendei föreslagit livför-näratt ett
säkringsbolag byter redovisningsvaluta så skall aktiekapitalet ianges

på utredaren föreslagit beträffande aktiebolagsätt ieuro samma som
allmänhet, kapitel Beträffande10. garantikapitalet i ömsesidiga liv-se
försäkringsbolag har utredaren föreslagit garantikapitalet skall be-att
räknas i svenska kronor och falli så omräknas till med balans-euro
dagens kurs.

Återbäringsfonden i livförsälqingsbolag inte kapital iett utgör eget
bolaget. Vinster och förluster går dock denna i ställer förmot post mot

ÅRFL.det kapitalet, kap. och12 5 6 §§ FRL kap. 45 §samtegna se
fårDetta betydelse livförsälcringsbolaget byter redovisningsvalutaom

till Då bör enligt utredarens mening återbäringsfonden räknaseuro. om
till med tillämpning ECB:s omräkningskurs den sista bank-euro av
dagen under det sista räkenskapsåret. skälAv anförts kapitelr9isom
bör återbäringsfonden alla balansräkningari därefterupprättas tassom

till detta omräknade värde med de justeringar föranledsupp som av
beslut ökning eller minskning fonden. Vad sagtssenare om av som nu

återbäringsfonden bör enligt utredarens mening gälla också övrigaom
Återbäringsmedel.under huvudpostenposter

Vad slutligen angår det kapital ingår kapitalbasen, före-iegna som
slår utredaren det behandlas på återbäringsfonden.att sättsamma som

Bestämmelsen kap.i 7 23 beräkning§ FRL solvens-om av
marginalen bygger relationerpå mellan olika för föregående år.poster
Ett byte redovisningsvaluta påverkar därför inte solvensmarginalen.av
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Skadeforsäkringsbolag12.7.2

solvensmarginalenBeräkning av
eller, iaktiekapitalingåkapitalbasenfår iskadeförsäkringsbolagI

föravdragmedkapitalgarantikapital, övrigtbolag,ömsesidiga eget
medlikhetIobeskattadeorealiserade vinsterfond för samt reserver.

medräknaskapitalbasenfårlivförsälqingsbolag iförgällervad som
25garantikapital minstaktiekapital ellerinbetalthälften ännu omav

ocksåfår medgeFinansinspektioneninbetalts. attkapitaletprocent av
kapitalbasenfår ikapitalbasen. Dessutommedräknas iandra poster

FRL.kap. §enligt 13 luttaxeringbeloppinräknas motsvararett som
det högstamellanskillnadensigöverstigafår dock inteBeloppet vare

ellerfaktiskt harvadoch uttaxeratskanbelopp uttaxeras somsom
kapitalbasen.halva

högstadetskadeförsälcringsbolag utgörsSolvensmarginalen i avav
verk-händelsedenpremieindexen. Förskade- ochde s.k.belopp,två

Skade-premieindex.tillämpastidkortarebedrivitsendastsamheten
historiskahjälpmedberäknasolika beloppgrundas påindex avsom

grundasPremieindexettillbaka.årtill sjusträcker sigutfall uppsom
föregåendeutgångspunkt imedberäknasbeloppendast på ett som

räkenskapsår.
beräkna solvens-problemblikandet attUtredaren attnoterar

frånredovisningsvalutaskadefdrséikringsbolag bytermarginalen när ett
för be-krävstidsserierhistoriskadeeftersomtillkronor someuro,

finnsföromräkningskursfram. Någongårinteräkningama ta euronatt
1999.före årinte

solvensmarginalenhurfråganemellertidUtredaren att omanser
intetillredovisningsvalutabyttföretagberäknas iskall eurosom

myndighetdenellerRegeringen,lag.regleras ilämpligen bör rege-
vilkenföreskrivabemyndigasställetbör i attbestämmer,ringen

premie-fastställandevidtillämpasskallomräkningskurs avsom
Författ-fråga itill dennaåterkommerUtredarenskadeindex.respektive

finansiellaföriredovisninglagentill 7 §ningskommentaren euroom
företag.

försäkringsbolagömsesidigaUttaxering i

redovisningsvaluta ibytevidaktualiserassärskild fråga ettEn avsom
uttaxerings-påverkarbytetgäller hurförsäkringsbolagömsesidigtett

försäkringstagamaförsäkringsbolagömsesidigt ärDelägare i etträtten.
Återförsäkringstagare grunddock påinteFRL.kap. §l 7 avanses

delägare.återförsäkringen som
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Uppkommer förlust på försäkring i ömsesidigt försäkringsbolagett
på försäkring livförsäkring och sådan sjuk- och olycksfalls-änannan
försäkring kap.i 2 3 första§ stycket klasserna ochl 2som avses a
FRL, avgångsbidragsförsäkring eller återförsälcring, skall delägarna

med tillägg högst tiondel för den del förlustenuttaxeras av en av som
kaninte täckas användandet obeskattade fritt egetgenom av reserver,

kapital och reservfonden. bolagsordningenI kan frånin lagentas
avvikande bestämmelser hur uttaxeringen skall ske 13 kap. l §om

förstaFRL stycket andra meningen. Inbetalningen det beloppav som
kan fördelas på högst terminer. sista inbetalningenuttaxerats Densex

skall dock gjord år räknat från styrelsens beslutsenast trevara om
verkställighet. Förslår inte det uttaxerade beloppet till täckaatt upp-
kommen förlust, skall den kvarstående förlusten utjämnas genom
nedsättning delägarnas andel deni del premiereserven inteav av som

sjuk- eller livränta enligt kap.l fjärde stycket5 § FRL 13 kap.avser
2 § andra stycket FRL. Föreskrivs inte bolagsordningeni gällerannat

ochuttaxering nedsättning skall ske i förhållande till delägaresvarjeatt
premier 13 kap. första och andra3 § stycket FRL.

ändringEn bolagsordningen i försäkringsbolag skall stad-ettav
fästas regeringen. fårRegeringen dock bestämma Finansinspek-attav
tionen skall meddela beslut stadfästelse falli inte ärom som av
principiell betydelse eller i övrigt synnerlig vikt 1 kap. § FRL.4av

Det krävs bolagsordningsändring för ömsesidigt bolagatt etten
skall tillåtas ha det kapitalet och redovisningen i Innanegna euro.
stadfästelse kan ske måste det bl.a. ändringen iprövas är över-om
enstämmelse med försäkringsrörelselagen. fårDessutom beslutett om
ändring bolagsordningen för ömsesidigt bolag börja tillämpasettav
först år efter registreringsbeslutet, delägareinte samtliga biträttett om
det 9 kap. första18 § stycket FRL. Den delägare ändrings-är närsom
beslutet fattas har inom år från beslutets hävaregistreringrätt att ett
försäkringsavtalet iaktta den föreskrivna uppsägningstiden.utan att

avtalet har försäkringstagarenHävs få försäk-den påäven rätt att ut
ringen belöpande andelen premiereserven. har dock inte dagDenne iav
någon del återbäringsmedlen vilket kanrätt att representera ettav
betydande ekonomiskt värde. Situationen kan emellertid bli en annan

de i promemorian Reformerade försäkringsrörelseregler Dsom
1998:45 framlagda förslagen leder till lagstiftning.

Utredaren ömsesidigt försäkringsbolag byter redo-näratt ettmenar
visningsvaluta från kronor till så finns det skäl klargöra vadatteuro

skall gälla i fortsättningen beträffande och nedsättninguttaxering isom
förhållande till inbetalda premier. Det kan lämpligast ske attgenom

samtidigt den beslutar den ifrågavarandestämman valuta-som om
bestämmelsen ställning till bestämmelser bolagsordningenitar som
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kansådana bestämmelseruttaxeringsrätten. Genomreglerar bl.a.
förlust skallredovisadeandel i iklargöras hurexempelvis en euroen

svenska kronor. Skallbetalat premier ifastställas för delägare som
meddelandetväxelkurs rådde viddenmed tillämpningdetta ske somav

eller vidförsäkringspremienvid inbetalningenförsäkringen, avav
fördelas enligt någonskall förlustentidpunkt ellernågon annanannan

klargörasbolagsordningenberäkningsgrund bör iDet även vem som
gäller inteuttaxering har tagits. Dettabeslutbär valutarisken när ett om

betal-bestämmelseinnehållerbolagsordningenminst attomenom
13skall uppdelas på terminer,uttaxerade beloppetdetningen seav

främst för till vilketfrågor har betydelsedessakap. Svaret på2 § FRL.
tillämpningmed kapitalbasen vid 7kan ibelopp uttaxeringsrätten tas av

stycketförsta 4 FRL.kap. 24 §
vadföreslår skapas klarhetutredarenordningdenGenom omsom

försäkringsbolagömsesidigtifråga uttaxeringengäller i ettomsom
stadfästelse änd-på innanredovisningsvaluta. Kravetefter byte av

tillräcklig garantikan registrerasbolagsordningenringen utgör enav
Någraförsäkringstagamas intressen.tillvederbörlig hänsynför tasatt

inte.därförlagstiftningsåtgärder behövs

Värdepappersfonder12.8

andraochfondpapperfond beståendevärdepappersfondEn är aven
från all-kapitaltillskottbildatsharfinansiella instrument, genomsom

Förvaltningkapital.tillskjutitdemmänheten och ägs somavsom
värdepappersfond skötsandelar ioch inlösenförsäljningliksom enav

tillstånd förfåttsvenskt aktiebolagfondbolag, vilket är ettett somav
värde-förvaringsjälvt varkendock inteFondbolaget handhardetta. av

dessainlösenförsäljning ochellerpappersfondens tillgångar utanav
fårkreditinstitutBank ellerförvaringsinstitut.detta sköts annatettav

beviljat värdepappers-Finansinspektionen harförvaringsinstitut.vara
förvaringsinstitut.bolag tillstånd att vara

fondbestämmelserdet finnasvärdepappersfond skallvarjeFör som
utdelningvärde,fondandelamasför beräkninggrunderna etc.,avanger
egendomvärdepappersfonder. Den1990:1114lagen9 § somomse

värdeoch fondensmarknadsvärdetillfonden skall värderasingår i
fondbestämmelsema 30 §ide grunderenligtskall beräknas som anges

Rekommendationenår 1996FöreningFondbolagenslag. antogsamma
dennavärdepappersfonder. Enligtrapporteringochredovisningför av

tillämpliga delar.bokföringslagen ivärdepappersfonder tillämpabör
Standard förutfärdatFöreningFondbolagenshar presenta-Dessutom

värdepappersfonder 1995.förvaltningsresultat iuppnåtttion av
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Finansinspektionen har meddelat föreskrifter värdepappersfonderom
FFFS 1997:11. dessa framgår bl.a. informationAv skall lämnasatt

avgifter för försäljning respektive inlösen fondandelar och attom av
information årsberättelsen skall lämnasi avseende valutakursvinster/-
förluster valutakonton.på

Utgångspunkten för Finansinspektionens föreskrifter, liksom för de
Fondbolagens förening utfärdade rekommendationerna,av synes vara
värdepappersfondema skall till andelsägama med be-att rapportera

loppen i kronor. Något uttrycklig bestämmelse detta finnsangivna om
dock behov lagstiftning föreliggerinte. Något i enligtämnet ut-av
redarens regleras föreskrifter frånmening inte. Frågan lämpligast i
Finansinspektionen.

2.9 Tillsynsfrågorl

till FinansinspektionenRapportering12.9.1

och inlämnas till Finansinspek-närvarandeFör upprättas rapporter
Tillåts redovisning i det längre självklart itionen i kronor. inteäreuro

vilken valuta rapporteringen till Finansinspektionen skall göras.
Kontrollskäl talar för skall i valutaupprättasrapporternaatt samma

statistik-bolaget använder i årsredovisning, medan olikasinsom
och analysbehov bättre tillgodoses samtliga institutändamål om

i och valuta.rapporterar sammaen
verksamhet innehåller regelmässigtlagar reglerar institutensDe som

upplysningsplikt tillbestämmelser Finansinspektionen.om
ändringFinansinspektionen skall stadfästa varje iRegeringen eller

dess tillsyn.bolagsordning och stadgar i de institut står under Ensom
stadfästelse förutsättning för bolagsordnings- ellersådan är atten

förenings-stadgeändringen skall kunna registreras aktiebolags- elleri
sådana bolagsordningen ellerregistret. gäller också ändringar iDet

förenings bytestadgarna det första ledet bolags elleriutgör ett ensom
redovisningsvaluta. Några särskilda krav på tillstånd Finans-av av

inspektionen till behöver införas densådant byte alltså inte utan
ordningen frågor redovis-nuvarande bytegaranterar att om av

finansiellt företag kommer ellerningsvaluta i under Regeringensett
Finansinspektionens prövning

Utredaren emellertid villkor för godkännandevissaatt ettmenar av
redovisningsvaluta finansiellt företag lag.Bytetbyte i bör iettav anges

får försvåra effektiv tillsyn och det skall förenligt med medinte en vara
de regler gäller för det sökande företagets verksamhet.i övrigtsom
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byte redovis-särskilda lagidenhärom bör inBestämmelser tas om av
föreslår.utredarenfinansiella företagining i someuro

upplysningarlag infordramed stödkan i dagFinansinspektionen av
Medtillsyn.under inspektionensstårde institutslag frånolika somav

sådantFinansinspektionenbestämmelser kanstöd ettomsammaav
frånupplysningartill inhämtaredovisningsvalutabyttinstitut euro

med beloppenlämnasupplysningamadärvid fordraochinstitutet att
inspek-lagbestämmelsereller Någrakronorantingen i gersomeuro.
meningenligt utredarensbehövstillsynsmöjligheterytterligaretionen

inte.

RiksbankenRapportering till12.9.2

1988:1385lagenRiksbanken enligt 22 §anmodanEfter omav
stårföretagellerkreditinstitutriksbank skallSveriges annatett som

uppgifterdetill Riksbanken lämnaFinansinspektionenunder tillsyn av
valuta-påfölja utvecklingenförnödvändigaRiksbanken attansersom

föreskrifterutfärdaRiksbanken fårkreditmarknadema. närmareoch om
meningenligt utredarensBestämmelsenuppgiftsskyldighet.denna ger

fallförekommandeuppgifter iföreskrivamöjlighetRiksbanken attatt
skall lämnas i euro.

Övriga frågor12.10

Insättningsgarantin12.10.

ochbanker vissahosför insättningargarantiBestämmelser om
insättningsgaranti. I1995:1571finns i lagenvärdepappersbolag om

tillgodohavandenbestämda ärnominelltlagen föreskrivs att som
omfattasinsättningarmed kort varseltillgängliga för insättama av

till ersättninglag har insättaren mot-Enligt 4 § rättgarantin. samma
dåden dagtillupplupenbelopp, delssvarande dels ersättningens ränta

sammanlagt högstmedför varje institutinträder, dockersättningsrätt
Även omfattaskontoutländsk valuta påkr. insättning i250 000 av

1995/96:60 57.garantin se prop. s.
delvispåverkastillavgifter skall betalainstitutDe systemetett av

avsnitt 12.2.3ikonstateratskapitaltäclcningsgrad, se §. Somdess 13
någonkapitaltäclmingsgrad iredovisadeinstitutspåverkas inte ett

till redovisning iutsträckning övergångstörre euro.enav
återbetalningoch i 18 §Bestämmelserna ersättning äri 4 § omom

fråga kroninlåning. Fr.o.m.detmed utgångspunkt iutformade äratt om
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den l januari 1999 kan inlåning ske i och det kan inte uteslutas atteuro
sådan inlåning får betydande omfattning. väcker fråganDet deten om
skall ellerinsättaren garantisystemet skall bära valutariskenvara som
vid ersättning eller återbetalning.

lagens förarbetenI utgångspunkten det högsta ersättnings-attvar
beloppet i kronor skulle fastställas till belopp motsvarande 20 000ett

med användande den ecu-kurs gällde den dag banken gick iecu av som
konkurs Ds 1995:3 Insättningsgaranti 76. förErsättningsrättens.
insättningar på och andra valutakonton bör därför enligt ut-euro-
redarens mening insättningen omräknad till svenskautgöras kronorav
enligt växelkursen den dag ersättningsskyldigheten inträdde.

finnsDet enligt utredarens mening anledning följa utvecklingenatt
på detta område. Enbart införandet möjlighet för banker ochav en
värdepappersbolag ha sin redovisning i har emellertid enligtatt euro
utredarens mening inte sådan betydelse för insättningsgarantin atten
det erfordras någon lagstiftning.

12.10.2 Förbudet i insiderlagen korttidshandelmot

Den 1 januari 1997 infördes bestämmelser förbud korttids-motom
handel insiderlageni 1990: 1342. Om med insynsställning ien person

aktiemarknadsbolag förvärvar aktier bolaget, får aktieriett av samma
slag överlåtas vederlag tidigast månader efter förvärvet 7 §mot tre a
insiderlagen.

Intagandet bestämmelse i bolagsordningen aktie-attav en om
kapitalet skall i innebär inte aktieägare vid ingångenattvara euro en av
det första räkenskapsåret med redovisning förvärvar aktieri euro av

slag de han tidigare innehade. byteEtt redovisningsvalutaannat än iav
aktiebolag inverkar således inte på den tidsperiod under vilkenett

korttidshandelsförbudet gäller. följer också byteDärav att ett av
redovisningsvaluta inte i sig själv utlöser anmälningsskyldighet enligt

insiderlagen.9 §

Understödsföreningar12. 10.3

framgår detSom föregående går det förena de särskildaattav
kapitaltäcknings-, placerings- och solvensreglema för finansiella före-

med redovisning i Principerna för hur detta bör hartag göraseuro.
redovisats kapitel och dessai 9-11 principer har tillämpats dettai
kapitel. Utredningstiden har emellertid varit begränsad till drygt sju
månader och utredningsuppdraget har varit omfattande. har därförDet
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understöds-beträffandelagförslagutformamöjligtvaritinte att
emellertidbör detutredarens bedömningEnligtföreningarna. vara

föreningarbeträffande sådanalagbestämmelserutarbetamöjligt att
tillämpningRegeringskansliet medberedningen iden fortsattaunder av

framläggsde lagförslagsig iutredarende principer använt somavsom
under-utredarenbakgrund föreslårdennabetänkande.detta Mot atti

ochbokföringha sinvidaretills intestödsföreningar externarätt attges
redovisning i euro.
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Författningskommentar

bokföringslageniändringtill lagFörslaget om

25l 976: 1

§3 a
regleringbestämmelsen i dengrundläggandedenParagrafen somutgör

ochbokföringha sinföretag externasvenskaförmöjligtdet attgör
dennamellankopplingsålundafinnsDetredovisning i para-eneuro.

ÅRLÅRL tillämparföretaginnebärkap. 6 §graf och 2 att somsom
deden lagenenligtredovisningvaluta i sinanvändaskall somsamma

kap.i 2hänvisningamaföljdTillbokföring.löpandeanvänder i sin av
ÅRLÅRFL också vissaÅRKL blirkap. 6 §till 2kap. 2 §och 22 §

ÅRFLÅRKL löpandeha denskyldigaeller atttillämparföretag som
valuta.årsredovisningen iochbokföringen samma

redovisningenochbokföringenlöpandemellan denkopplingDenna
förevarandestycketförstatill uttryck iocksåkommeri övrigt para-av

skallårsbokslutetoch ibokföringenlöpandedenigraf. Beloppen anges
valuta.i samma

sparbanker,ekonomiska föreningar,aktiebolag,stycketFörsta ger
ochförsäkringsaktiebolaglcreditmarknadsföreningar,medlemsbanker,

kronorsvenskamellanväljamöjlighetförsäkringsbolag attömsesidiga
skull tagitstydlighetensförharKreditmarlmadsföreningaroch euro.

nödvändigt.detifrågasättasdet kan ärparagrafeni även omomupp
1998 utgörEfter utgångenbokstavligt.därvid uppfattasskallEuro av

utgjorttidpunkt hartill dennaframvalutorandraD-mark ochtyska som
formiEMU-projektetdeltarländerbetalningsmedel i de l1 avensom
paragrafförevarandemedavsiktenemellertid inte attDet äreuro.

användaredovisningi sinföretagsvenskamöjlighet för att euroöppna
spanskaD-mark,tyskauttryckt etc.i pesetas

bokföringenlöpandedenpåparagrafens kravInnebörden attav
allmänmotiveringeniha kommenteratsellerskall ske lqonori euro

avsnitt 12.2.
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Att de associationsformer enligt första stycket får ha sinsom
redovisning i skyldiga följa valetär redovisningsvalutaatteuro upp av

denominera aktiekapitalet eller motsvarande del detattgenom av egna
kapitalet dennai valuta har utvecklats i allmänmotiveringen.

andraI stycket regleras byte redovisningsvaluta, i första handav
från svenska kronor till bestämmelserna skall tillämpaseuro, men
också vid byte tillbaka från till svenska kronor. framgårDetta klarteuro

ordalydelsen.av
praktiskaAv skäl får byte redovisningsvaluta ske endast vidav

ingången räkenskapsår.ett nyttav
Vid bytet skall balansräkningen för det gamla räkenskapsåret räknas
till eller svenska kronor enligt den växelkurs fastställtsom euro som av

den Europeiska centralbanken den bankdagensista under räkenskaps-
året. Det växelkursen balansdagenpå eller, balansdagenär infallerom
på dag inte bankdag, den föregående bankdagenär närmasten som som
skall användas.

Den på detta omräknade balansräkningen skall ingåendesätt utgöra
balans för det räkenskapsåret. skall dessutomDen användas inärnya

balansräkningar jämförelse med eller uppgift lämnasgörssenare av-
seende balansräkningen för det sista räkenskapsåret med den gamla
valutan. Samtliga balansräkningeni skall räknas inklusiveposter om
det kapitalet. aktiebolagFör fortfarande skall tillämpa bok-egna som
föringslagens bestämmelser årsbokslut innebär det aktiekapitaletattom
räknas till denna växlingskurs, jfr 9 kap. 35 § aktiebolagslagen. Deom

ÅRL, ÅRKL ÅRFL.flesta aktiebolag tillämpar emellertid eller För
dem gäller ordning enligt särskilda bestämmelser härom i kap.2samma

ÅRL ÅRKL ÅRFL6 § till vilka och hänvisar.
Som anförts allmänmotiveringeni har utredaren för ord-stannat en

ning innebär aktiebolag och ekonomiska föreningar i dagattsom som
har sin redovisning i kronor och vill byta till fritt skall få göraeuro
detta. Någon granskning förmotiven bytet skall inte ske vid dettaav
första byte. kanDet emellertid inte uteslutas bokföringsskyldiga villatt
byta redovisningsvaluta gång för undgå skatt eller förännu att atten
försvåra myndighets kontroll. tredjeI stycket föreskrivs därför krav på
tillstånd Skattemyndigheten för byte redovisningsvaluta.nyttav av
Tillstånd bör bytet kan ske otillbörligti syfte.vägras antasom

23 §
förstaI stycket har angivits skattemyndighets beslut angåendeatt nytt

byte redovisningsvaluta får överklagas hos Riksskatteverketav genom
besvär. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.
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Ikraftträdandebestämmelserna

kapitelkommenterats iharBestämmelserna

årsredovisningslagenändring ilagtillFörslaget om

541 995 1 5:

2 kap.
§6

skallårsredovisningeniföreskriften beloppenstycket harförstaI attom
skallbeloppenföreskriftmedsvenska kronori attersatts omenanges

räken-underlöpande bokföringeni denvalutai somsammaanges
bokföringslagen års-§framgår 3innebär attskapsåret. Det aavsom

ellerkronorantingen imed beloppenkanredovisningen euroavges
löpande bok-för denval valutabokföringsskyldigesdenatt avmen

skallårsredovisningenivaluta beloppenvilkenföringen iavgör anges.
följdtillparagrafen kommertill denkommentarenanförts iSom av

ÅRFLÅRKL till kap. 6 §2och 2 kap. 2 §i kap. 2 §hänvisningama 2
ÅRFLÅRKLÅRL skyldigabliellertillämpar attföretagvissa attsom

valuta.årsredovisningen iochbokföringenlöpandeha den samma
Årsredovisningen ialltsåräkenskapsår skallför upprättasett euro

förts iräkenskapsårunderbokföringenlöpandeden euro.sammaom
vidarebokföringslagen följermeningenstycket förstaandraAv 3 §a

vid ingångenske endastredovisningsvaluta får ett nyttbyteatt avav
ibestämmelsen behövs intemotsvarighet till denNågonräkenskapsår.

ÅRL.
föreskrivsbokföringslagenmeningenstycket andra attandra3 §I a

räken-det gamlaförbalansräkningenredovisningsvalutavid byte av
kronor på vissteller svenskatill sätt.skall räknasskapsåret euroom

upptagits iharavseende årsredovisningenbestämmelseMotsvarande
andra stycket.

redo-föreskrivsbokföringslagenstyckettredje3 § attI om ena
bytefårredovisningsvaluta hanvisningsskyldig har bytt göra nyttett

gällerbestämmelsentillåter det. DenSkattemyndighetenendast om
med bestäm-föreningfår ibokföringenlöpandedenvalutan i men

årsredovisningenparagrafförevarandestycketmelsen förstai attomav
betydelsebokföringenlöpandedenvalutaskall iupprättas somsamma

byteårsredovisningen. Ettvaluta iupprepade byten nyttför avav
god-skattemyndighetensmedske endastkanvaluta årsredovisningeni

förnyat byteskall lämnas tillgodkännandehuruvidakännande. Frågan
med densambandmyndigheten iårsredovisningsvaluta attprövas avav
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frågan tillstånd bytaprövar valuta deni löpande bokföringen.attom
ÅRL.Någon särskild bestämmelse detta behövs inte iom

förtjänarDet påpekas paragrafen bara behandlaratt valutanatt i
årsredovisningen. får emellertidDet ligga i sakenssägas del-natur att
årsrapporter i valuta årsredovisningen.upprättas samma som

Utredaren har skäl framgår allmänmotiveringen kapitelav som av
9 avvisat tanken på redovisningsvaluta för alla företag ien gemensam

koncern. detta följerAv några krav på koncemredovisningenatt atten
skall i valuta årsredovisningenupprätts koncemföretagenisamma som
inte kan ställas. Däremot det lämpligt koncemredovisningenär att upp-

i valuta den användsrättas i moderbolagets löpandesamma som som
ÅRLbokföring och årsredovisning. kap.7 6 har§ ändrats enligheti

härmed.

4 kap.
13 §
Paragrafen i dess nuvarande lydelse utgår från årsredovisning ien
svenska kronor och möjlighet till omräkning till balansdagens kursger

fordringar och skulder utländski valuta. börDet naturligtvis gällaav
fortsättningeni årsredovisningenäven i svenska kronor.när upprättas

Enligt förslaget kan årsredovisningen emellertid i stället iavges
blirDå svenska kronor behandla utländsk valuta. Ford-atteuro. som en

ringar skulderoch i utländsk valuta fordringar ochän samtannan euro
skulder svenska kronor bör fåi räknas till enligt balansdagensom euro
kurs årsredovisningen iupprättasom euro.

Paragrafen har utformats i enlighet härmed.

5 kap.
2 §
Paragrafen i dess nuvarande lydelse förutsätter årsredovisningenatt

i svenska kronor och föreskriver skyldighet lämnaupprättas att upp-
lysningar hur utländski valuta har räknats till svenskaposterom om
kronor. Motsvarande upplysningsskyldighet bör gälla årsredovis-när
ningen i beträffande i dels svenska kronor delsupprättas postereuro

utländsk valuta änannan euro.

7 kap.
6 §

paragrafenI har införts första mening innebär kon-atten som
cemredovisningen skall i redovisningsvalutaavges samma som an-
vänds moderföretagetsi årsredovisning. denDet valuta användsär som
i moderföretagets löpande bokföring vilken valutaavgörytterstsom
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till 2författningskommentarenkoncernredovisningen,används i sesom
ÅRL.kap. 6 §

15591995:ändring i lagentill lagFörslaget omom

värdepappersbolagkreditinstitut ochårsredovisning i

dendetbokföringslagentill 3 §kommentaren är ytterstanförts iSom a
får ha sinbokföringsskyldigavilkaparagrafen bestämmer somsom
ÅRFL.ÅRL, ÅRKL ellerde tillämparsigiårsredovisning vareeuro,

företagbokföringslagen§i 3uppräkningdenI görs somavasom
bankaktiebolag,ingår bl.a.redovisning ifår löpandeha sin spar-euro

företaglcreditmarlcnadsföreningar. Dessamedlemsbanker ochbanker,
ÅRKLÅRKL. följer företagkap. 2 §Av 2omfattas att om-somav

ÅRLkap. 6 §bestämmelserna i 2bl.a.skall tillämpalagenfattas denav
kredit-ochmedlemsbankersparbanker,innebärvaluta. Det attom

bokföring ilöpandeha ärväljer sinmarlcnadsföreningar att eurosom
devaluta. Attårsredovisningen i äribeloppenskyldiga att sammaange

medredovisningsvalutabytebeslutetföljaskyldiga enatt avomupp
gällersåvitteller stadgarnareglementetbolagsordningen,ändring av

medlems-respektivegrundfondenaktiekapitalet,den valuta som
aktiebolagslagen,bestämmelser iföljerskall iinsatserna spar-avanges

ekonomiskaoch lagenmedlemsbankerlagenbankslagen, omom
föreningar.

4 kap.
§3

iårsredovisningfrånutgårlydelsenuvarandedessstycket iFörsta en
skallutländsk valutaskulderoch itillgångarföreskriverkronor och att
gällanaturligtvisbalansdagen. börDetväxelkursen påmedomräknas
före-kronor.i Denårsredovisningen upprättasfortsättningeni näräven
redo-företagetstillskall skeomräkninginnebärlydelsenslagna att

innebär detredovisning ieurohar sinföretagvisningsvaluta. För som
tillomräknasskallutländsk valutaochkronori änatt poster euroannan

skall det inteSjälvklartbalansdagen. görasväxelkursen påeftereuro
iomräkningnågon poster euro.av

andra§ändrad. 3Avföreslås inteBestämmelsen andra stycketi a
vidräknasskallbalansräkningenföljer istycket BFL att posterna om

bestämmelsedennatillämpningredovisningsvaluta. Vidbyte avav
vidväxelkursenanvändasanskajfningskursskall således inte som

före-anskaffats innangäller tillgångarförvärvstidpunkten såvitt som
redovisning itillföretag byttredovisningsvaluta. Förbyttetaget som
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gäller i stället aktuellt slag skall omräknas från detatt poster ieuro av
kronor fastställda anskaffningsvärdet till med växelkursen vid in-euro
gången det första räkenskapsåret med redovisning i Avav euro.
nämnda bestämmelse följeri BFL också motsvarande krav på ornräk-
ning vid byte från till kronor.euro

5 kap.
4 §

både kreditmarlmadsföreningarI och medlemsbanker förekommer
förlagsinsatser. Därmed aktualiseras de problem har behandlats isom
avsnitt och har föranlett11.1.3 förslaget till ändring i 9 kap. § lagen7

ekonomiska föreningar. bådaDe företagstypema omfattas emeller-om
tid inte redovisningsbestämmelsema föreningslagen.i För demav

ÅRKLgäller i stället bestämmelserna i se 9 kap. föreningslagen17 §
ÅRKL. ÅRKL.och kap.l 1 § Frågan måste därför regleras i Detäven

har därvid lämpligt välja lösning frågaiansetts att samma som om
vanliga ekonomiska föreningar. förevarandeI paragraf har därför
tillagts punkt 6 i sak med den föreslagnaöverensstämmer 9en ny som
kap. 7 § fjärde stycket föreningslagen.

7 kap.
4 §
Att koncernredovisningen skall beloppen i valuta iange samma som

ÅRL.moderbolagets redovisning har böra jfr kap.7 6 §ansetts anges,

Förslaget till lag 1995:1560 årsredovisning iom

försäkringsföretag

Som anförts kommentareni till bokföringslagen3 § det denär yttersta
paragrafen bestämmer vilka bokföringsskyldiga får ha sinsom som

ÅRL, ÅRKL ÅRFL.årsredovisning i de tillämparsig ellereuro, vare
denI uppräkning i 3 § bokföringslagen företaggörssom a av som

får ha sin löpande redovisning i ingår bl.a. försäkringsaktiebolageuro
ÅRFoch ömsesidiga försäkringsbolag. företag omfattasDessa L. Avav

ÅRFLkap.2 2 § följer företag omfattas den lagen skallatt som av
ÅRLtillämpa bl.a. bestämmelserna i 2 kap. 6 § valuta. innebärDetom

försälcringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolagatt väljersom
ha sin löpande bokföring i skyldigaatt beloppen iär atteuro ange

årsredovisningen i valuta. försäkringsaktiebolagAtt skyldigaärsamma
följa beslutet byte redovisningsvalutaatt med ändringupp om av en av
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aktiekapitalet skall ivalutagäller densåvittbolagsordningen angessom
försäkringsrörelselagen.bestämmelser iföljer av

7 kap.
4 §

ivalutabeloppen iskallkoncernredovisningenAtt somsammaange
ÅRL.jfr kap. 6 §7har böraredovisningmoderbolagets ansetts anges,

aktiebolagslageniändringlagtillFörslaget om

851975: 13

1 kap.
3 §

skallaktiekapitaletföreskrivsDärTredje stycket attär nytt. anges
aktiekapitalet iOmellersvenska kronoriantingen euro,angeseuro.

valuta. Ii dennasjälvklart ocksåbeloppnominellaskall aktiemas anges
befriarbestämmelseupptagitsharövergångsregleringen somen

aktiebolagslagenkap. 4 §enligt 3skyldighetenfrånkupongaktiebolag
nomi-detför påteckningaktiebrevenfordra invalutabyteefteratt av

valutan.dennella beloppet i nya

2 kap.
4 §

ochbokföringbestämmelsen framgårAvstycket attFjärde är nytt.
bolagsordningenimöjligtintehop.i Detaktiekapital hänger är att

behandlaunderlåtaochiskallaktiekapitalet attföreskriva att eurovara
ochaktiekapitalhar sittBolageller viceredovisningsvalutan somversa.

bolagsordningen.detta iintebehöversvenska kronorbokföring i ange
nominellaaktiemasgäller ocksåaktiekapitalharVad sagts omsom nu

belopp.

9 kap.
§35

bolagtanke påmedutformatshar ettattstycket DetAndra är nytt. som
kronor. Rutinentill svenskaåtergå ärviljatänkaskantillövergått euro

omedelbart ifår registrerasBeslutetvalutabyte.vid varjedensamma
och med detfrånförstfår verkan närmastdetaktiebolagsregistret men

balansdagensenligtAktiekapitalet räknasräkenskapsåret.följande om
denbankdag,intedaginfaller påbalansdagen äreller,kurs somenom

Övriga räknasbalansräkningenibankdagen.föregående posternärmast
ÅRL sistnämndabokföringslagen. De§eller 3kap. 6 §enligt 2 aom
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bestämmelserna anvisar växlingskurs den föreskrivs isamma som som
förevarande paragraf. Resultatet blir ingående balans denien nya
valutan där alla inklusive aktiekapitalet har relativaposter samma
storlek deni utgående balansen.som

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelsema har kommenterats under kap.1 3

Förslaget till lag ändring i lagen 1987:667om om

ekonomiska föreningar

2 kap.
2 §

överensstämmelseI med vad föreslagits beträffande aktiebolag harsom
paragrafeni i andra stycke upptagits föreskriftett nytt atten om

förening vill ha bokföringsin i måste detta i sinasom euro ange
stadgar. Beslut byte redovisningsvaluta sker alltså beslutom av genom

ändring stadgarna.om av
Som utvecklats i allmänmotiveringen avsnitt l1.1.2 bör medlems-

insatserna i ekonomisk förening behandlas aktiekapitalet i etten som
aktiebolag. finns därför skälDet kräva insatserna skall iatt att anges

föreningen övergår till bokföra dennai valuta. enlighetIatteuro om
härmed föreskrivs i stycket medlemsinsatsema skall denomineras iatt
redovisningsvalutan och detta skall komma till uttryck i stadgarna.att

7 kap.
14 §

stycketSjätte Det 9 kap. andra35 § stycket aktie-är nytt. motsvarar
bolagslagen, har kommenteratssom ovan.

9 kap.
7 §
I paragrafen har tillkommit fjärde stycke. bestäm-Denett nytt nya
melsen får betydelse för föreningar har gått till redovisning iöversom

Om det i sådan förening finns förlagsinsatser utgivna iäreuro. en som
svenska kronor, skall dessa balansräkningeni omrälmas till enligteuro
kursen på balansdagen. Skälen till detta har behandlats i avsnitt 11.1.3.

Posten Förlagsinsatser i ekonomisk förening del detutgör en en av
bundna kapitalet. redovisningEn förlagsinsatsema till balans-av
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blirkapitaletsamlade bundna störredetleda tillkandagskurs att egna
harkapitalet intesamladeEftersom dettidigare år.mindreeller än egna

kompenserasminskningenellerökningenförändrats, måste engenom
kapitalet. Dettafriadetökningellerminskningmotsvarande egnaav

avdrags-ellertilläggs-differensenskeskall tasatt enupp somgenom
ifrågavarandeansamlad förlust. Deellerkapitalfrittunder egetpost

detdirektförasresultatetpåverka motskall inte utanjusteringspostema
balansräkningen.kapitalet iegna

kronorsådana isikte påhandförstaalltså iBestämmelsen tar
ochvalutabytetförpå dagenredanfannsförlagsinsatserbestämda som
be-i lqonorfrågautgång. Iräkenskapsåretsvidåterbetaltsinte omsom

gäller devalutabyteteftertillkommit attförlagsinsatserstämda som
till följdbeloppenden månkurs.balansdagens Itillskall redovisas av

beloppenjämfört mednedåtelleruppåtavvikerväxelkursförändringen
i denredovisasskillnadenskallbalansräkningföregåendei närmast

bestämmelsen.iavdragsposttilläggs- eller angessom

§15
styckeindelning iändradÄndringen föranleddtredje stycketi är enav

7§.

omräknings-1999:000till lagFörslaget om
harföretagförbeskattningenvidförfarande som

ibokföringsin euro

1 §
ellerbokföringen iharföretagdeparagrafen somI att eurosomanges

lagen. Dettillämpaskalleller kronortillbokföringenlägger euroom
huruvidaväljaföretagennämndaför de attalltså ingenföreligger rätt

obligatoriskt.eller Dettainte.lagen ärskall tillämpade

2 §
själv-bifogasskalluppgifterövrigaskall, förutomEuroföretagen som

kommerDärigenomårsredovisning.bifoga sindeklararationen, även
haromräkningarkontrollerakunna attSkattemyndigheten m.m.att

korrektpågjorts sätt.ett

3 §
tillfrånskall räknasuppgifterdeparagrafen euroI omsomanges

resul-debestämmelseninnebärföretag attfinansiellaickekronor. För
2:19LSKSRU-schematfinns ibalansräkningsposterochtat- som
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första stycket skall räknas enligt bestämmelsen i 4 Finansiellaom
företag behöver inte lämna SRU-schema skall i stället bifoga sinutan
årsredovisning till deklarationen 2:20 LSK. För dessa företag gäller

resultat- och balansräkningen skallatt räknas till kronor enligtom
bestämmelserna i 4

Av sista framgårmeningen det omräknade resultatet skallatt vara
utgångspunkt för beräkning den skattepliktiga inkomsten.av

4 §
Paragrafen beskriver hur omräkningen från till kronor skall gå till.euro
Resultaträkningen skall räknas enligt årets genomsnittliga kurs ochom
balansräkningen enligt balansdagens kurs. Eftersom den genomsnittliga
kursen används för årets resultat och balansdagens kurs för övriga
balansräkningsposter så kommer vanligtvis inte tillgångs- och skuld-
sidan bli lika Av tredje stycket följeratt mellanskillnadenstora. skallatt
föras korrigeringspost. Om tillgångssidan är störreupp änsom en
skuldsidan så hamnar korrigeringsposten på skuldsidan. skuldsidanOm

så hamnar denär på tillgångssidan.störst Korrigeringsposten används
bara för tillgångs- och skuldsidan skall bliatt lika och kommerstora
inte på något påverka beräkningenatt sätt den skattepliktiga vinsten.av

5 §
I paragrafen hur skall förfara Skattemyndigheten avvikeranges man om
från den avgivna deklarationen på så underkännersätt att man
värderingen balans- eller skuldposter inom det kopplade området.av
Om den genomsnittliga kursen 9 kr och balansdagens kursär kr10är
så skall höjning värdet kundfordringarpå med 100 baraen av euro
påverka resultatet med 9/10 100 kr.900x

6 §
förstaI stycket föreskrivs hur företaget skall det byter redo-göra när

visningsvaluta. Ingående balans skall då räknas enligt balansdagensom
kurs. Bestämmelsen skall tillämpas såväl vid byte från kronor till

från till kronor.som euro
Av andra stycket framgår de företag yrkar avdrag föratt som

räkenskapsenlig avskrivning på inventarier och de andra tillgångar
skrivs enligt dessa regler skall räkna anskaffningsvärdet påsom av om

de inventarier anskaffats under de föreåren bytettre senastesom av
redovisningsvaluta och fortfarande finns kvar i verksamheten.som
Omräkning skall ske enligt den balansdagskurs gäller företagetnärsom
byter valuta. Dessa uppgifter behövs skall beräknanär avskrivningman
enligt kompletteringsregeln.
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7 §
avsnittmotiveringen,den allmännaframgårförslagettillMotivet av

7.2.2.

§3
behövsde kurserskall fastställaRSVparagrafen framgårAv att som

börUtgångspunktenlagen.ske enligtkunnaskallomräkningför att
centralbanken.Europeiskafastställs dende kurser avsomvara

kommunalskattelageniändringlagtillFörslaget om

70928231

Anvisningar
till 20 §
punkt l

förbeloppetavdragsgillamaximaltdetframgårstyckettredjeAv att
skall ieuroföretagenkr. För90representationsambandmåltid äri

kr90skallbeloppanvändas. Detta motsvarabelopp istället ett euro
periodenundergenomsnittliga kursendenutifrånoch beräknas

föreåretnovembertillbeskattningsåretforeandra åretdecember
Europeiskadenfastställskurserbör deDärvidbeskattningsåret. avsom

användas.centralbanken

till 24 §
punkt 4

paragrafen.iändringarföreslagitregeringenhar1998/99:28I prop.
förslaget.utformningenvidbeaktatsharändringarDessa av

och kon-avsättningarskulder,fordringar,föreskrivspunktenI att
till kursenvärderasskallredovisningsvalutanvalutai äntanter annan
valutasäk-förföremålutgång. Om ärbeskattningsåretsvid posten

lydelsentidigaredenanvändas. Isäkringskursenskallringsåtgärd
skalleuroföretagenmarkerautländsk valuta. För attbehandlades att

uttrycketställetanvänds iutländsk valutabehandla kronan ensom
nämndeslydelsenden tidigareredovisningsvalutan". Ivalutaannan än

skall rådaoklarhet ävenattingenavsättningar. Förhellerinte att om
bestäm-uttryckligmedlagtextenkompletterassåomfattasdessa en

detta.melse om
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Förslaget till lag ändring i lagen 1947:576om om

statlig inkomstskatt

2 § 3 mom.
I paragrafen vilka förutsättningar skall uppfyllda för attanges som vara
företag skall kunna och koncembidrag. Rekvisiten förstai styckettage
kompletteras med punkt föreskriver både givare ochatten ny g som

skall ha redovisningsvaluta.mottagare samma

10. Förslaget till lag ändring i mervärdesskattelagenom

l 994:200

8 kap.
6 §

paragrafensAv nuvarande lydelse framgår den ingående skattenatt
uppgår till belopp den utgående skatten hos den ärsamma som som
skattskyldig för omsättningen eller importen. det blirNär möjligt haatt
bokföringen i kan det, på grund kursdifferenser, uppkommaeuro, av
vissa skillnader de redovisade skattebeloppeni hos säljare och köpare

någon bokför eller fakturerarnär i Paragrafens lydelseparternaav euro.
har därför ändrats något. Grundprincipen för mervärdesskatten dockär
fortfarande utgående och ingående skatt skall uppgå tillatt samma
belopp, denna frångåsprincip måsteäven något på grund deom av
speciella förhållanden uppkommer bokföring eller faktureringnärsom
sker i eller valuta.euro annan

11 kap.
5 b §
Genom den regeln slås fast faktura alltid skall innehållaattnya en en
uppgift skattebeloppet angivet i utställarens redovisningsvaluta.om
Detta möjliggör avstämning mellan utfärdade fakturor och denen egna
bokföringen. det fall fakturanFör ställs i valuta änut annan
redovisningsvalutan, skall skattebeloppet i den valutan.även anges

förDetta skall frånutgå skattebelopp denneatt mottagaren rätt när
bokför fakturan.

Regeln har kommenterats i den allmännaäven motiveringen, avsnitt
7.2.3. Se också kommentarerna under kap.13 och 23 §§.15 a a
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13 kap.
§2

har sindet för denupplysninginförs medparagraf attEn somomenny
1999:000redovisningen i lagenrörandefinns reglerbokföring i euro

företag har sinförvid beskattningenomräkningsförfarande somom
bokföring i euro.

§§2315 och aa
vilket beloppklargörareglernade tvåAvsikten med är att somnya

redovisas iskallingående skattutgående respektiveskall användas när
deklara-skatten iredovisningensikte påReglernadeklarationen. tar av

exempelvisbokföringen.för Närockså följderfårtionen, enmen
skattebeloppetdetfakturerar ibokföringen imedsäljare äreuro,euro

deklarationstillfálletbokföras. Vidskallpå fakturan iuttryckt euro som
vidbokförda skattebeloppenredovisningsperiodenunderanvänds de

föreslagnareglerna i denenligttill kronor. Dettaomräkningen görs
för före-vid beskattningenomrälcningsförfarande1999:000lagen om

ieuromed bokföringensäljareOmbokföring ihar sintag euro. ensom
skallkronor,bokföringen imedtill köparedollarfakturerar i en

omräkningenviddollarkursenbokföringstillfállet användaköparen vid
kommerbeloppsedan dettatill lcronor. Det attskattebeloppet är somav

kursenanvändavid bokföringstillfálletSäljaren kommerdeklareras. att
handeklarationstillfállet kommerViddollar och attmellan an-euro.

lagenföreslagnaframgår denomräkningsmetodvända den omavsom
i kronor.skattebeloppetleder fram tillvilkenomräkningsförfarande,

motive-den allmännaikommenteratsreglerna harDe ävennya
bkap. 5under llkommentarernaocksåavsnitt 7.2.3. Seringen,

skattebetalningslageniändringtill lagFörslagetl om

1997:483

Tillämpningsområde, valutadefinitioner och1 kap.

Valuta

§7
tillskattebetalningslagenuppgifter enligtsamtligaParagrafen attanger

detredan i daggällerkronor. ärskall i Dettabeloppsina menanges
för företaginförsmöjlighetreglerasuttryckligendettaangeläget näratt

iredovisningha sinatt euro.
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12. Förslaget till lag ändring i lagen 1990:325om om

självdeklaration och kontrolluppgifter

1 kap.
1 §
Andra stycket och innehåller upplysningär det förnytt denatten om

har bokföringsin i finns särskilda bestämmelser i lagensom euro
1999:000 omräkningsförfarande vid beskattningen för företagom

har sin bokföring isom euro.

4 §
Paragrafen samtliga uppgifter till ledning för skallatt taxering tillanger
sina belopp i kronor. Bestämmelsen bekräftar vad redananges som
gäller i dag föranledsoch möjlighet införs för företag ha sinatt attav
redovisning i euro.

2 kap.
19 §
Enligt andra stycket punkten skall3 uppgift lämnas hur det bok-om
föringsmässiga vinstresultatet justerats för kunna läggas till grundatt
för beskattning. skallJustering naturligtvis resultat-göras även om
beräkningen visar förlust. Jämför punkt andra1 stycket anvis-en av
ningarna till 24 § KL justering ivissa fall skall ske detattsom anger av
bokförda resultatet. Ordet vinstresultat byts därför resultat.ut mot

Förslaget13. till lag 1999:000 redovisning iom euro
för finansiella företag

Lagens tillämpningsområde
1 §

paragrafenI lagen inte bara handlar redovisning iattanges om euro
också innehåller bestämmelser självautan bytet redovisnings-om av

valuta.
Finansiella företag definieras i 2 § l Begreppet omfattar företag

i 2 och§ 4 6-10.som anges

Definitioner
2 §
I paragrafen definieras vissa begrepp används i lagen.som

Första, andra och tredje punkterna. Dcfinitionerna bank, kredit-av
marknadsföretag och värdepappersbolag med demöverensstämmer
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andraUtforrrmingenkapitaltäckningslagen.kap. §används i 1 1 avsom
respektive rörelse-definitionerna ipunkternaoch tredje ävenmotsvarar

visser-företagnaturligtvis inteomfattarPunkternalagstiftning. som
harlängreanledning intenågonfåttharligen gång som avmenen

tillstånd.
kredit-bank ochdefinierasKreditinstitutpunkten.Fjärde som

används imed denDefinitionenmarknadsföretag. överensstämmer som
ibegreppetavvikelsenmed denkapitaltäckningslagen att

skeppshypotekskassan.Svenskainkluderarkapitaltäckningslagen även
kap. l §omfattande betydelse i 1harkreditinstitutBegreppet meren

ÅRKL finansbolagsådanainkluderarparagrafenden ävenattgenom
Övergångsbe-ipunkterna 3-5med stödverksamhetdriver avsom

finansieringsverksamhet,1992:1610till lagenstämmelsema om
allmännaSverigesskeppshypotekskassa,Konungarikets Sveriges
ändamåldetskeppshypotekskassan. FörSvenskahypoteksbank och

vidsåemellertid intebehövstillgodoseförevarande lag skall ensom
definition.

definition begreppetvidareinnebär någotpunktenFemte aven
kapitaltäclmings-kap. §i 6 1denföretagsgruppfinansiell än gessom

företags-omfattar nämligendefinitionenföreslagna utöverlagen. Den
kapital-enligt 6 kap. 1 §finansiell företagsgrupputgörgrupper som

föreskrivitregeringensådana företagsgrupper atttäckningslagen, som
för.skall gällaföretagsgrupperfinansiellabestämmelserna om

finansiell företags-kapitaltäckningslagenkap. 1 § attI 6 enanges
består av:grupp

ochverksamhetfinansiellmedholdingföretagellerinstitut ettett
ellerföretagutländskamotsvarandeinstitut,dotterföretagde ärsom

ellerinstitut,finansiella
verksamhet ochfinansiellmedholdingföretagellerinstitut ettett

finansiella institutellerutländska företagmotsvarandede institut, som
ochiholdingföretaget har ägarintresseellerförstnämnda institutetdet

företag,andraeller fleramed ägarnasleds tillsammans ett omsom
ellerdessa innehar,kapitaletandeltill denbegränsatär somavansvar

ochverksamhetfinansiellholdingföretag medellerinstitut ettett
enligtifinns ägarintressedetföretagenligtdotterföretag 1 samt som
finansiellmed"holdingföretagrespektive"institut"Definitioner av

kapitaltäckningslagen. Närochkap. 7finns i 1 § 5verksamhet" l en
anknutet företagskallföreliggerfinansiell företagsgrupp även ett som

Vadingå iägarintresse idet finnsellerdotterföretagär gruppen.som
ägarintresse"konstituerarrespektiveföretag"anknutetär ettsom

kapitaltäckningslagen.och 10i kap. l § 91anges



250 Författningskommentar SOU 1998:136

Regeringen kan med stöd kap.6 2 kapitaltäclcningslagen§av
föreskriva bestämmelserna finansiella företagsgrupperatt skallom
gälla falli vissa omfattasinteäven 6 kap. nämnda1 § lag.som av

Sjätte, sjunde, åttonde och nionde punkterna hänvisar endast till
respektive rörelselagstiftning.

Tionde punkten. Med försäkringbolag sådana försäkrings-avses
aktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag omfattas försäk-som av
ringsrörelselagen 1982:713. Av definitionen följer understödsföre-att
ningar tills vidare inte omfattas denna lag.av

Elfte punkten definierar begreppet finansiellt företag och har
betydelse för lagens tillämpningsområde, lse

Tolfte punkten definierar begreppet redovisning. Med begreppet av-
den löpande bokföringen grund- och huvudbokföring och de redo-ses

visningshandlingar företaget i förekommande fall skall upprättasom
enligt tillämplig årsredovisningslag.

Omräkningskurs
3 §
Denna paragraf innebär ECB:s omräkningskurs den sista bankdagenatt
under det sista kronräkenskapsåret i princip skall användas när ett
finansiellt företag byter redovisningsvaluta från kronor till I 7 §euro.

emellertid nonngivningsbemyndigande kan leda tillett attges som en
omräkningskurs skall tillämpas.annan

Förutsättningar för redovisa i och byta redovisningsvalutaatt euro
4 §

finansielltFör företag skall fä byta redovisningsvalutaatt måste deett
allmänna förutsättningarna i bokföringslagen och tillämplig associa-
tionsrättslig lag uppfyllda. Enligt förevarande paragraf krävs förvara
finansiella företag vissa ytterligare förutsättningar uppfyllda.att är
Prövningen förutsättningarna för byte redovisningsvaluta iettav om av

finansiellt företag för handen sker i samband med den ändringett är att
bolagsordningen, stadgarna eller reglementet varigenom valutabytetav

sker skall godkännas eller stadfästas myndighet. Men prövningav en
kan också ske under den löpande tillsynen. Förutsättningarna enligt
paragrafen skall fortlöpande uppfyllda för finansiellt företagatt ettvara
skall få ha sin redovisning i och brister det på denna punkt kaneuro
företaget tvingas byta tillbaka till kronredovisning.att

För finansiellt företag skall ha sin redovisning ieuro krävsatt
enligt första stycket första punkten det inte försvårar effektivatt en
tillsyn företaget eller den koncern eller den finansiellaöver företags-
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skallprövningföretaget ingår. Den ärvilken görasi om ensomgrupp
jämfört medföretagettillsynenförsvårarredovisning i över omeuro

stöd kap. 2 §kan med 6kronor. Regeringenredovisar idet
finansiellabestämmelsernaföreskrivakapitaltäclmingslagen att om

företag.slagandraskall gälla vissaföretagsgrupper även av grupper av
kapitaltäclqiingslagenvad iframgårdenna lag2 § 5Av att som

sådangälla förfinansiella företagsgmppförföreskrivs även enavsesen
företag.grupp av

tillsynenförsvåraruttömmande vadmöjligtinteDet attär somange
demed beaktandeenskilda falletdetbedömas imåstedettautan av

detverksamhetför just dengällerskyddsreglersärskilda somsom
ha säkraföretaget måstegäller dockGenerelltbedriver.företaget att

ochdokumentationrättidig produktion,förerforderliga rutineroch
kunna lämna.skyldigtföretagetinformationsådanförvaring är attav

kan fåFinansinspektionenochRiksbankenväsentligtsärskiltDet attär
tidsutdräkt.ochonödig omgångbehöverdeinformationden utan

detredovisa ieuromedgessåledes intekanföretag rättEtt att om
andra intressen-ochföretagets borgenärerförmöjligheternaäventyrar

gäller företagetsVidarede har till.informationfå den atträttter att
styrning ochde för riskhantering,såsominformationssystem t.ex.

interedovisar ieuro. Detföretagethantera ärkunnakontroll måste att
mindreharredovisar ieuroföretagiledningenrimligt ettatt ensom

acceptabelskulle ha utgjortvadföretagetkontrollgod änöver ensom
kronor.redovisat iföretagetstandard om

olikaföretagetsmåste bl.a.redovisningsvalutabyteVid ett av
företagetsställas ochkontrollsystemoch rapporterredovisnings- om

företagetsammanfaller med upprättaromställningändras. attDenna
redovisnings-gällandetidigareför företagetbokslut denisitt sista
marknadernafinansielladerörelser påtillMed hänsynvalutan. att

det förföretagfinansielltiförändra situationen ärsnabbt kanmycket ett
ochstyrnings-företagetsbetydelsefulltsärskiltdessa företag att

detomställningsfasenunderfullgoda samt attkontrollsystem ävenär
tillförlitligafullständiga ochlämnas rapporterframtiden kanför som
valutarisker.faktiskakontroll bl.a.förunderlagkan avge

får haföretag sinfinansielltkrävs dessutom2Enligt punkten ettatt
bestämmelsermed deförenligtendast detredovisning i är somomeuro

med vadlikhetföretaget bedriver. Iverksamhetdengäller för som
ändringelleroch prövningtillståndprövningförallmänt gäller avav

formellsåväldetskallreglementestadgar ellerbolagsordning, göras en
redovisningsvaluta.bytabeslutmateriell prövning attettavsom en

beslutetkontrollerafrämst ärdelen innebärfonnella attDen att
bank måsteförfattningar. Förbestämmelserna i vissmedförenlig en

lagenochbankrörelselagenbl.a.prövningsåledes göras moten
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1995:1571 insättningsgaranti, medan det för kreditmarknads-om
företag, värdepappersbolag och försäkringsbolag främst måste göras en

respektive rörelselag.prövning mot
materiella innebär bl.a.Den prövningen kontroll med hänsyn tillen

det sundhetskrav finns respektive lag.i Sundhetskravets innehållsom
skiljer något mellan de olika slagen företagsig beroende på vilkenav
rörelselagstiftning reglerar verksamheten. kreditmarknads-Försom
företag torde sundhetskravet innebära skyldighet i visst.ex. atten
utsträckning beakta de utomstående berörsintressen personer som av
företagets verksamhet kan ha jfr 1992/93:89 221.prop. s.

försäkringsbolag gäller bl.a. till följdFör skälighets- ochett av
sundhetsprincipen byte redovisningsvaluta endast får görasatt ett av

det förenligt med försäkringstagamas intressen. Någonärom
inskränkning därvid innebär inte de förslag lämnas i promemoriansom

GenomförsReformerade försäkñngsrörelseregler Ds 1998:45. de i
föreslagna reglerna för överskottshantering försäkrings-promemorian i

bolag redovisningsvaluta försäkringsbolag fåkan byte i ett storett av
betydelse försäkringstagama underlaget för försäkrings-för attgenom

rättigheter och skyldigheter förändras. enligtPrövningentagamas
denna paragraf skall sikte på sådana förhållanden.även ta

förenligt med de rörelsereglerna måstesärskildaUtöver att vara
byte redovisningsvaluta förenligt med bestäm-naturligtvis ett av vara

melserna tillämplig årsredovisningslag liksom med de föreskrifteri
med stöd denna. Tillstånd bör bytet kanmeddelats vägrassom av om

uppställda kraven jfr vad anförts författ-strida de iantas mot som
beträffande skattemyndighetensningskommentaren till BFL3 § pröv-a
förenlighet tillämplig skattelagning. kontroll bytets medNågon av

ankommer helt Skattemyndigheten.skall dock inte detta pågöras utan
Är tredjesådant ytterligare byte enligt §det fråga 3ett aom som

gäller dettastycket kräver skattemyndighetens godkännandeBFL att
godkännas.måste ändringen kan stadfästas ellerinväntas innan

konfliktomställningen får komma iAndra stycket i sig inteattanger
såvälmed de kraven. första stycket följer bl.a.angivna Av att ettnu

företag önskar bytaföretag igångvarandenystartat ett somsom
redovisningsvaluta, redovisningssystemmåste utrustade medvara som
kan hantera redovisning Andra stycket uppställer därutöverien euro.
kravet företagets skall kunna hanteraredovisningssystem ocksåatt
själva omställningen från redovisning kronor till gälleri Dettaeuro.
såväl vid byte från kronor till omvänt.euro som
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påOmräkning krav minsta kapitalbas för institut byttav som
redovisningsvaluta

§5
Paragrafen innebär kravet på minsta kapitalbas i samband med byteatt

redovisningsvaluta från kronor till eller vice skall räknasav euro versa
till redovisningsvalutan. Bestämmelsen skall läsas tillsammans medom

6§.

påKrav bundet kapital för institut redovisar ieget som euro

6 §
finns bestämmelser kapitalbasDet minsta för kreditinstitut ochom

värdepappersbolag respektive rörelselagstiftning.i på minstaKravet
kapitalbas för sådant institut sammanfaller med kravet på minstaett
bundet startkapital förkapital företaget skulle få påbörja sineget att
verksamhet.

Som anförts i allmänmotiveringen avsnitt 12.3.1 krävasmåste att
kapitalbasen till startkapitalet.uppgår minst Bestämmelser detta harom

förevarande paragraf.upptagits i Paragrafen innebär byte tillettatt
redovisning kan leda tilli institutet underkastas högreatt etteuro men
aldrig på kapitalbaslägre krav minsta före bytet.än

Bestämmelsen innebär institut till redovisaövergår iatt ett attsom
skall ha bundet kapital understiger detinte minstaett egeteuro som

startkapital krävs för påbörja verksamhet det slagattsom av som
institutet bedriver. Skall institutet efter bytet till redovisning i sökaeuro
tillstånd för ytterligare verksamheter det naturligtvis uppfyllamåste
kravet i aktuell rörelselagstiftning på minsta bundna kapitalegna
bestämt för sådan verksamhet.i euro

Bestämmelsen bundet kapital för bankaktiebolagminsta egetom
finns kap. andrai 1 4 § stycket bankaktiebolagslagen. I regeringens
proposition Ny associationsrätt för bankaktiebolag föreslås attm.m.

flyttasbestämmelsen till kap. stycket bankrörelselagen9 4 § andra
prop. 1997/98:166. Motsvarande bestämmelser för sparbanker och
medlemsbanker återfinns i 2 kap. andra stycket sparbankslagen2 §
respektive kap.l andra eller stycket4 § tredje medlemsbankslagen.

Paragrafen behandlar storleken på bundet kapital.minsta Deneget
innebär inte i sig det för bankaktiebolag sparbank skallelleratt ett en

prövning, motsvarande den vid tillståndsprövningen, hurgöras en ny av
aktiekapitalet respektive gmndfonden hänsyn tillmåste medstort vara

omfattningen och beskaffenheten den planerade rörelsen.av
kreditmarknadsföretagFör finns bestämmelser minsta bundetom

kapital kap.i 2 4 första§ och andra stycket lagen finansie-eget om
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tredje stycket nämnda lag föreslåskap. §ringsverksamhet. 4 lI att ett
tillgångar nettovärde överstigerkreditrnarlcnadsföretag harsom vars

till femha kapitalbas minst uppgårskalltolv miljoner someneuro
alltså aldrigkreditmarknadsföretag ställs detsådantPåmiljoner ettecu.

femkapital motsvarande miljonerbundetminstakrav på egetett ett
kreditmarknadsfdretaggäller förfrån vadavvikerDetta ettsomecu.

medgivande ha lägrefått Finansinspektionensharinte att ettsom
för det kapitalet sådantlägre ikapital. Denbundet gränsen etteget egna

bestämmelsen ibestäms i stället, i princip, 2lcreditmarknadsföretag av
kapitaltäclcningslagen där det föreskrivs detstycketkap. första6 § att

hälften kapitalbasen.minst Detkapitalet skallprimära utgöra av
kapital.nämligen främstkapitaletprimära utgörs egetav

bundetfinns bestämmelser minstavärdepappersbolagFör egetom
värde-tredje stycket lagen 1991:981kapital kap. andra ochi 2 §5 om

nämnda paragrafBestämmelsen i tredje stycketpappersrörelse. ger
från dettamöjlighet medge undantagvissdock Finansinspektionen att

medgivande vidsådantprövning måstelqav. förnyadEn göras ettettav
nämligen säkert endastredovisningsvaluta. intebyte Det är att enav

kravacceptabelt påtidigare kravet resulterar iomräkning det ettav
minsta kapitalbas i euro.

har sinenligt ordalydelse institutParagrafen sin även somavser
får dock iredan från första verksamhetsåret.redovisning Deni euro

sådana fall. sådant institutbetydelse ipraktiken någon Förinte ett
ställdesbundet kapitaldärför det krav på minstasammanfaller eget som

ställs vidtillstånd med in-för beslut det kravvid tidpunkten somom
mellankursenförsta räkenskapsåret. Det beror pågången det attav

tilloch är ett ett.euro ecu
ellerkreditinstitutFinansinspektionen kan ingripa ettmot ett

bundetuppfyllervärdepappersbolag kravet på minstainte egetsom
redovisningräkenskapsåret med ikapital vid det förstaingången av

nämligen bestämmelserrörelselag finnsrespektiveI attomeuro.
verkställighet ellerförbjudaFinansinspektionen kan ingripa attgenom
överträdelseförelägga rättelse beslut innebärett av enenom av som

värdepappersbolagsellerförfattning reglerar kreditinstituts ettettsom
felande institutverksamhet. sådan överträdelse kan renderaEn även ett

bedrivatillstånd sinoch återkallande dessvarning attytterst ett aven
förstadetdär vid ingångenverksamhet. En situation institutett av

uppfylla kravetförmårräkenskapsåret med redovisning i inte atteuro
därkapital, bör bedömas med situationbundet likartatpå minsta eget en

tillstånd påbörjar verksamhet kravetfått sininstitut utan attett som
likartadeuppfyllt. bör därför också föranledakapitalbas Deminsta är

Finansinspektionen.fråningripanden
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tillämpningen bestämmelsen saknar detFör i betydelseprincipav
tidigare har byttinstitutet redovisningsvaluta eller inte. En kon-om

sekvens växelkursen inte densamma vid två på varandraärattav
följande byten dock kravet på minsta kapitalbas efter det andraär att
bytet blir det ursprungliga.änett annat

Kapitalkravet skall omräknas vid byte redovisningsvaluta iäven av
påbörjat den verksamhet det fåttinstitut inte har tillståndännuett som

för.

Normgivningsbemyndigande

7 §
innebär eller denBestämmelsen regeringen myndighetatt som

bestämmer skall meddela de föreskrifter tillämpligregeringen om
omräkningskurs till behövs för finansiellt företagatt etteuro som som
har redovisning i skall kunna tillämpa de bestämmelsersin euro som
gäller för verksamheten.

kreditinstitut och värdepappersbolag behövs det bl.a. bestäm-För
melser hur kapitalbasens beståndsdelar, såsom aktiekapitalet,t.ex.om
det första efter bytet redovisningsvaluta skall tillåret omräknasav
rapportvalutan. utgående kapitalet uttryckt kronorDet iäregna

fortlöpande skall beräknas tillgångspostermedan kapitalkravet på
Kapitalbasen och de riskviktade tillgångarnauttryckta i måsteeuro.

valuta för det skall fastställauttryckta i möjligtatt attvara samma vara
företagets kapitaltäckning.

försäkringsbolagOckså för kan det behövas meddelas närmare
bestämmelser ornräkningskurs. skadeförsäkringsbolags vid-För ettom
kommande behövas bestämmelsertorde det omräk-närmaret.ex. om

skadeindex.ning premie- ochav

Förslaget till lag ändring i lagen 1992:161014. om om

ñnansieringsverksamhet

2 kap.
4 §
Paragrafen har kommenterats i allmänmotiveringen, avsnitt 12.3.2.

4 kap.
1 §

tillägg infogats beträffande kreditmark-andra stycket harI ett
företagnadsföretag har bytt till redovisning ieuro. sådantFör ettsom
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bundetkronor gällande kravet på minstaskall det bytet iinnan eget
förtill enligt lagen redovisning ikapital räknas 5 § om euroom euro

kapitalbasenFörevarande stycke innebär intefinansiella företag. att
bundetbelopp motsvarande det krav på minstaunderstigaheller får ett

meddet första räkenskapsåretkrävdes vid ingångenkapitaleget avsom
första följerkap. stycket 45 17 §redovisning i Av ettatteuro.

finansieringsverksamhettillstånd bedrivalcreditmarlcnadsföretags att
de bådaunderstiger enderakapitalbasenåterkallas,skall avom

från det denmånaderhar täckts inombristen intebeloppen och atttre
för företaget.blev känd

frånredovisningsvalutakreditmarknadsföretag byterEtt eurosom
lagenomräkning enligt §5skall ocksåtill kronor göra omen

företagetföretag. för iför finansiella Detredovisning i euroeuro
till kronor.därvid räknaskapitalbas skallpå minstagällande kravet om

lcreditmarlcnadsföretagmindreföreskrivsstyckettredjeI att ett som
kapitalbasverksamhet skall öka sintillstånd bedrivafått att om

överstigerkreditmarknadsfdretagets tillgångarnettovärdet senareav
andra stycket andra meningenkap. 4 §kronor. 2etthundra miljoner Av

värdet tillgångar iskall räknas innettovärdet intedetframgår iatt av
stycket,kap. förstai 1 3 §finansieringsverksamhetsådan angessom

ñnansieringsverksamhet.tillståndspliktigickedvs. tillgångar i
kreditmarknadsföretagsikte påändringsförslagetförstaDet tar som

Överstiger tillgångarna inettovärdetredovisning ihar sin ettaveuro.
skalltolv miljoner såredovisarlcreditmarlmadsföretag i euroeurosom

tidpunkten förmiljoner vidfemkapitalbasdet ha motsvarar ecusomen
ochmellankap.tillstånd enligt 2 l Kursenbeslut är etteuro ecuom

kapitalbas fem miljoneralltid kravet på minstaFöljaktligentill ärett.
ochhar sin redovisning ikreditmarknadsföretagför ett eurosomeuro

Beroende på kronansmiljoneröverstigande tolvnettotillgångar euro.
kreditmarknads-mindredet såkanutveckling visavi att ettvaraeuron

valutadenfrån ha sin redovisning ibytaföretag kan komma attatt ena
nettovärdet på tillgångarnaundgåför därigenomtill den andra attatt

eller tolv miljoner Attmiljoner kronortill etthundrauppgår euro.
emellertidhögre kapitalkravetbyte undgå detsådant ärettgenom

dettillgångarna innan ingångennettovärdetmöjligt endast avavom
hundratill takethar nåttefter bytet inteförsta räkenskapsåret ettupp

miljonereller tolvredovisningsvalutan kronorommiljoner kronor är
euro.redovisningsvalutanom äreuro

lcreditmarlcnadsföretagändringsföreslaget sikte påandraDet tar som
till kronor.bytt Förredovisningsvalutahar haft men senareeuro som

förvid tidpunktenanvända kursendet rimligtdessa företag inteär att
bedriva verksamheten. Förenligt kap. §tillstånd 2 1beslut ettattom

därefterochlueditmarknadsföretag har redovisat i över-someurosom
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därför stället kravet på minstakronor skall iredovisa igått till att
omräkning med den kursfastställaskapitalbundna eget somgenom

räkenskapsåret med redovisning idet förstagällde vid ingången av
kreditmarknadsföretagets redovis-såvälsagda gällerlror1or. Det om

verksamhetentillståndet bedrivaredanningsvaluta attnäreurovar
ochdenna tidpunkt i kronorvidredovisningenerhölls varsom om

för sedan byta tillbaka tilltilllaeditmarknadsfdretaget först bytt atteuro
skett skall självklartoch kronorbyten mellanflerakronor. Har euro

användas.till kronorbytetväxelkursen vid det senaste
kursbestämmelse vilkengenerellfinns någondenna lag inteI om

från till kronor. be-omräkning Deanvändas vidskall ecusom
meddelasskall dockbehövsomräkningskursstämmelser avsomom

bemyndigande, den myndighetefter regeringeneller,regeringen som
forredovisning ilagenenligt 7 §bestämmerregeringen euroom

finansiella företag.

1991:981ändring i lagentill lagFörslaget15. omom

värdepappersrörelse

5 kap.
1 §

kapitalbasen måstebestämmelser hurfinnsstycketI andra stor varaom
reglerar kravet påledet bestämmelsenivärdepappersbolag. Förstai ett

redovis-aldrig har byttvärdepappersbolagförkapitalbasminsta som
på minstabestämmelsen reglerar kravetledet iningsvaluta. Andra

redovisning i Etthar sinvärdepappersbolagkapitalbas för euro.som
tillstånd harfor beslutvid tidpunktenredanvärdepappersbolag omsom

bestämmelsen.omfattas båda leden i Dettaredovisning isin aveuro
mellan ocheftersom kursenbetydelseemellertid praktisksaknar euro

påbörjandetredan vidvärdepappersbolagtill Förär ett. ettett somecu
därför kravet på minstablirverksamheten redovisade i euroav

kap.beloppen i 2 5de angivnakapitalbas i ecu
fårredovisningsvalutahar byttvärdepappersbolagI ett som

fastställda kravet påtidigare för bolagetunderstiga detkapitalbasen inte
förieuroredovisninglagenkapitalbas omräknat enligt 5 §minsta om

redovisning ieurobytt tillvärdepappersbolagetfinansiella företag. Har
beloppdetfår understigakapitalbasen integäller dessutom att som

räkenskapsåretdet förstaingångenkapital vidkrävdes bundeti eget av
med redovisning i euro.

1998:136SOU9
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värdepappersbolag efter byte redovisningsvalutaFör ett ettsom av
får tillstånd bedriva ytterligare slag verksamhet för vilka gälleratt ettav
högre kapitalkrav bestäms kravet på minsta kapitalbas kap.2 5av

Finansinspektionen skall återkalla värdepappersbolags tillståndett
bolagets kapitalbas understiger det enligt bestämmelsen minstaom

kravet kapitalbas och bristen täckspå inte inom månader efter dettre
känd för bolaget kap.den blev 7 9 tredje stycket.§att

6 kap.
7 §
Paragrafen med motsvarande bestämmelse för bankeröverensstämmer

kreditmarlcnadsföretag, kap.och 8 16 § bankrörelselagen och kap.5se
lagen finansieringsverksamhet.17 § I regeringens propositionom

1997/98:71 Förstärkt tillsyn börser föreslås nämnda bestämmelse iöver
lagen ñnansieringsverksamhet justerad så överensstämmelse nåsattom

gäller för bankaktiebolagmed vad och värdepappersbolag a.a.som s.
100.

paragrafen framgår Finansinspektionen kan beivra såvälAv att en
författningöverträdelse meddelats med stöd värde-av en som av

pappersrörelselagen, överträdelse författning medde-som en av somen
lats med stöd författning reglerar värdepappersbolagetsav annan som
verksamhet.

9 §
fått redaktionellParagrafen har ändrad utformning till följd änd-en av

ringen i 7

till ändringFörslaget lag i lagen 1994:200416. om om

kapitaltäckning och exponeringar för kreditinstitutstora

och värdepappersbolag

2 kap.
6 §

förlagsandelslånnärvarande kan värdet ingå i kapitalbasenFör inteav
form hinderi supplementärt kapital. finns inte någotDetänannat av

förlagsandelslån valuta redovisningsvalutan.emittera i änmot att annan
bakgrund bör föreskriftdetta det inte i lag behållasMot attav omen

förlagsandelslån alltid kan ingå kapitalbaseni supplementärtsom
eller efter regeringens bemyndigande,kapital. Regeringen, Finans-

föreskrifterbör stället möjlighet i reglera vadinspektionen i iattges
förlagsandelslån kanvärdet inräknas i kapitalbasen. Ettmån av
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eller efter bemyndigande,bemyndigande för regeringen, regeringens
föreskriftermeddela hur kapitalbasen skallFinansinspektionen att om

saknas anledning begränsafinns kap. § Detberäknas i 7 17 att
för-till endast kunna medge värdetFinansinspektionens rätt attatt av

kapital. Föreligger förutsätt-räknas supplementärtlagsandelslån som
Finansinspektionen medge värdet förlags-därför kanningarna att av

kapital. Förevarande paragraf harräknas primärtandelslånen som
hänned.utformats enligheti

4 kap.
8 §

skall beräkna sin totalahur institutBestämmelsen netto-ettanger
rapportvalutan. föreslagna justeringenvaluta Deniposition änannan

följ dändring till förslagetutformning endastbestämmelsens är attenav
värdepappersbolag skall medges redovisa ikreditinstitut och rätt att

har sin redovisning iutländsk valuta. För institutär someuro, ensom
gällt tidigare.ändring vadförslaget inte någonkronor innebär somav

skall vid beräkning sinredovisning ieurohar sinEtt institut avsom
behandla positioner ivalutainettoposition än euroeuroannan

redovisar i kronorinstitutrespektive påkronor sätt ettsom somsamma
utländsk valuta.kronor respektive Enmed positioner i närmaregör

1994/95:50beräkningsmetoden i 312beskrivning ges prop. s.av

ändring ikraftträdande- ochlag i17. Förslag till om
till lagen 1992: 1610övergångsbestämmelsema om

ñnansieringsverksamhet

får ske ibyte redovisningsvaluta inteinnebärBestämmelsen att ett av
ikraft-verksamhet med stöd punkterna 3-5 ibedriverföretag avsom

finansierings-övergångsbestämmelsema till lagenochträdande om
stöddriver verksamhet medPunkt företagverksamhzt. 3 avsomger
finans-till 1988:606iövergångsbestämmelsema lagenpunkt 4 om

den bestämmelsen.fortsätta bedriva verksamhet enligtbolag rät1 att
författningskommentaren prop.punkten anfördes iBeträffande 3

tillövergångsbestämmelsema lagen233 "I punkt 4 i1992/93:89 s.
företag vidfinns bestämmelse innebär de1988:606 att somen som

finansieringsverksamhetför den lagens ikraftträdande drevtidpunkten
ansökanden lagen eller fick siniökte tillstånd enligt inteinte nyamen

enligt lagen 198022kunde fortsätta verksamhetenbeviljad, om
tidfråga åtaganden företaget gjort under denfinansbolig dei om som

lagen.bedrivits enligt den sistnämndaverksamhet För attsom
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verksamhet efter ikraft-dessa företag får fortsätta sinklarlägga att
ñnansieringsverksamhet i fråga sådanaträdandet lagen omomav

förutskickades dockåtaganden infördes punkten I propositionen att
marknaden och de bolag berörs kan bliefterdet översyn somen av

sådan för närvarandeändra bestämmelsen.aktuellt En översyn görsatt
därförBanklagskommitténs arbete. Utredaren inteförinom ärramen

företag bedriver verksamhet med stödföreslåberedd attatt avsomnu
skall få han sin redovisning ipunkt 3 rätt att euro.

vilkaÖvergångsbestämmelser enligtochPunkterna 54 är ettrena
ansökan till-verksamhet till dessföretag kan fortsätta bedriva att omen
slutligt.finansieringsverksamhet Förstånd enligt lagen prövats attom

bestämmelserdeföregripa Banklagskommitténsinte översyn somav
vilken verk-finansieringsverksamhet har den tid undergäller för

övergångsbestämmelsen punktmed stöd i 5samheten kan bedrivas av
ansökanden december eller,nyligen förlängts till 31 2000 om om

ansökan hardenna tid, till desstillstånd inomin prövatsattgetts
avvaktaBanklags-utredarens mening lämpligtslutligt. enligtDet attär

företag bedriverförslag ställning i frågankommitténs innan tas somom
ha sin redo-med stöd punkt bör möjlighetverksamhet 5 attav ges

punktbedriver verksamhet med stödföretagvisning i För avsomeuro.
föreligger behovdet något legitimtkan utredaren inte4 attatt avse

ansökan slutligt. Fråganbyta redovisningsvaluta innan prövats ettom
lämpligenställetsådant skall få byta redovisningvaluta iföretag prövas

tillståndprövningen.i samband med

ändring i lagen 1995:1570Förslaget till lag18. omom

medlemsbanker

1 kap.
4 §
Paragrafen har kommenterats i allmänmotiveringen, avsnitt 12.3.2. En
mindre redaktionell ändring har dessutom företagits.

2 kap.
4 §

enligt vilketParagrafen föreslås tillföras andra styckeett nytt en
dettaskall imedlemsbank önskar har sin redovisning i angesom euro
valuta.fall dennasina stadgar. så skall medlemsinsatsema iI anges

styckeBestämmelsen med förslaget till andra i 2överensstämmer nytt
allmän-kap. lagen ekonomiska föreningar och har behandlats i2 § om
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och törfattningskommentarenavsnitt 12.1 i till denmotiveringen
bestämmelsen föreningslagen.nämnda i

framgår stadgarna ändras skall ändringen stad-såAv 3 § att om
fästas.

7 kap.
14 §
Paragrafen med utredarens förslag till kap.7 14 §överensstämmer

stycket lagen ekonomiska föreningar.sjätte om

lagFörslaget till ändring i sparbankslagen19. om

l 987 6 91:

2 kap.
§5

föreskrivs redovisningsvalutan skallparagrafenI att om vara euro,
reglementet. fall grundfondendetta skall i I så skall ianges anges

Bestämmelsen har kommenteratsdenna valuta. i avsnitt 12.

4 kap.
15 §

andra styckettredje stycket har motsvarighet i bl.a. kap. 35 §Det 9nya
aktiebolagslagen.

ändring försäkringsrörelse-20. Förslaget till lag iom

lagen 1982:713

2 kap.
§5

Om bolaget skall ha bokföring skall dettasin i så iangeseuro
bolagsordningen. fall försäkringsaktiebolag aktiekapitaletI så skall i

i valuta. Bestämmelsen bl.a. kap.2 4§motsvararanges samma
aktiebolagslagen i utredarens förslag.

9 kap.
14 §
Bestämmelsen bl.a. kap. andra stycket aktie-9 35 §motsvarar

förslag.bolagslagen utredarensi
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Bilaga l

Kommittédirektiv

redovisning i utländsk Dir.Aktiekapital och
1997:76valuta

regeringssammanträde den maj 1997vid 15Beslut

uppdragetSammanfattning av

aktiebolag,vilket behov svenskaskall undersökasärskild utredareEn
aktiekapitalförsäkringsaktiebolag harbankaktiebolag och attav ange

skallsvensk valuta. Utredarenbelopp inominellaoch akties änannat
svenska företag har kunnavilket behovvidare undersöka att upp-av

skall både detUtredningenfinansiella redovisning ieuro.sinrätta avse
kanden europeiska valutaunionen,Sverige deltar ibehov omsom,

mellan denövergångsfas kommer löpa 1denfinnas under attsom
finnasoch det behov kanåroch utgången 2001,januari 1999 somav

utanför valutaunionen.Sverige stannarom
redovisa deskall utredarenkan konstateras,behovOm något

och nack-tillgodose detta de för-kanprincipiella lösningar samtsom
beakta deskall därvid bl.a.dessa. Utredarenförenade meddelar ärsom

regle-för den näringsrättsligakan haolika lösningarkonsekvenser
finansiella företag.ringen av

Bakgrund

förberedelsearbetepåbörjathareuropeiskaolikaInom ettmanorgan
europeisk valuta,tillför övergång euro.gemensamenen

fastställdesMadrid idecember 1995iVid EU-toppmöte ettett
Enligt dettavalutan.till denövergångenscenario för gemensamma

den januariflera inleds 1ske Enskall övergången iscenario steg. etapp
deltagandeoch de i valutaunionenmellanväxelkursendå1999, euron

ochnationella valutornalåses.oåterkalleligen Devalutorländernas
valuta.för och Nästauttryckolikablir därigenom sammaeneuron

eurosedlarsamband med2002 iden januariinleds l attsenastetapp
nationellaskallmånaderEfter högstomlopp.och isättseuromynt sex
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och dras och derassedlar in legala betalningsmedelstatusmynt som
upphöra.

inte bestämt Sverige skall delta i valutaunionen och,Det är ännu om
i så fall, från vilken tidpunkt. Riksdagen förväntas ställning fråganita
hösten Sverige skall ha reell valmöjlighet det1997. För äratt en

dessförinnan förberedelsernaemellertid nödvändigt redan påbörjaatt
probleminventeringpå det praktiska, administrativa planet. En har

Praktiska euroförberedelserredovisats departementspromemorian ii
Sverige Ds 1997:9.

upphov till olikasvenskt deltagande i valutaunionenEtt ger
övergångsfasenfrågor vad skall gälla underassociationsrättsliga om som

fråga gäller vilken valuta aktiebolagsefter den januari 1999. En il
nominella belopp skallaktiekapital och aktiers angivna. En annanvara

valuta redovisningen skall ske. valutaunionenfråga gäller i vilken Om
liknande frågor,stånd svenskt deltagande, uppkommerkommer till utan

företag likväl skall kunna emittera aktier ochsvenska upprättat.ex. om
ställningstaganden dessa frågor kani intesina redovisningar i väntaeuro.
har kommit till stånd.till dess valutaunionenatt

utredningBehovet av

Aktiekapital

kronoraktiekapital minst 100 000aktiebolag skall haSvenska ett om
kronor. Alla aktier iaktiebolag, minst 500 000eller, fråga publikai om

likadvs. aktierna skall haskall lyda på lika belopp,aktiebolag storaett
aktiekapitalet.tillsammansbelopp och dessa skallnominella motsvara

följa aktiekapitalet och aktiemasbestämmelserdessaAv attanses
Motsvarandesvensk valuta.nominella belopp skall angivna ivara

försäkringsaktiebolag.bankaktiebolag ochgäller för
detdeltar valutaunionen enligtSverige istår klartDet att om

aktiekapital ochvid Madrid-mötet, måstebeslutadesscenario som
den angivna inominella belopp fr.o.m. 1 januari 2002akties euro.vara

redan under övergångstidensvenska aktiebolagkan hävdasDet att
kan haoch utgången år 2001 intressemellan den januari 1999l avav

för bolagoch aktier Så kan detaktiekapital i t.ex.att someuro.ange
aktiekapitaletlämpligt haperiod framståbildas under denna attsom

redan från början.aktiemas nominella belopp bestämda ioch euro
problem kan uppkomma iundgår då del praktiskaBolagen somen

Även för andra bolagfrån kronor tillsamband med övergången euro.
aktiekapital angivet ieuro,tänkas ha värde deraskan det visst ärattett

europeiskaunderlättar deras verksamhet på dendärför dett.ex. att
kapitalmarknaden.
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aktiebolag kan ha motsvarande intressemöjligt svenskaDet är ettatt
också beslutaraktiekapital Sverigeha sitt i att stannaatt euro omav

Industriför-Bankföreningen, SverigesSvenskautanför valutaunionen.
fram-har hävdat detta iFondhandlareföreningenSvenskabund och en
fram-har särskiltOrganisationernaJustitiedepartementet.ställan till

utanför valuta-Sverigemängd bolag,hållit även stannaratt omen
Europamarknadentransaktionerha sinakommerunionen, ut-motatt

tryckta i euro.
anledningbakgrundenden angivnafinns närmareDet attmot nu

ochbankaktiebolagaktiebolagbehov svenskahurutreda samtstort
till del-övergångsfasenunderförsäkringsaktiebolag har ettattav

utanförskap sitt aktie-vidrespektivetagande valutaunioneni ett ange
därvid kon-detnominella belopp i Omkapital och aktiemas euro.

finns det anledningföreligger,sådant behov attettstateras att se
kunna till-lagstiftningsmodeller skulleolikapå vilkanärmare som

konkretaanledning utarbetafinns detSlutligengodose behovet. att
övervägandena visar sigunderlagändringartill deförslag varasom

behövliga.
förutsätt-har uppdragJu 1990:08 iAktiebolagskommittén att

svenskainföras reglerdet börningslöst överväga som gerom
svenskavalutaaktier imöjlighet emitteraaktiebolag änatt annan

någraKommittén har dock inte1991:89.kronor dir. ännu presenterat
förenade medkanfråga. frågordennaöverväganden i De ensom vara

dollaraktier iaktiebolag emitteraför svenska ärt.ex.atträtt av samma
aktierfråga emissionaktualiseras islag deprincipiella avomsomsom

fråganskallden utredaredärför naturligti överDet är att sesomeuro.
utredauppdragetocksåaktiekapital och aktier i övertar atteuroom

emitteragenerellbörfrågan svenska aktiebolag rätt attges en meraom
aktier utländsk valuta.i

Redovisning

svenskaskallårsredovisningslagen 1995:1554Enligt kap. 6 §2
svenskakoncemredovisningar iochsina års-aktiebolag upprätta

ellervalutatransaktioner har skett ibolagetsden månkronor. I annan
valuta, måstehar bestämts ivärde ursprungligentillgångamas annan

det,tillåtertill svenska kronor.således räknas Lagenbeloppen attom
upprättade redovisningen,kronorden i upprättasvid sidan enav

valutalagbestämmelser vilkensaknasredovisning i Det somomecu.
affárshändelser ibokföringen; bokföralöpandeanvändas i denskall att

redovisningssed.emellertid godtorde intesvensk valutaänannat vara
försäkringsföretag.bankaktiebolag ochgäller för bl.a.Motsvarande
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medOm Sverige går i valutaunionen, måste svenska företags
redovisning för tiden fr.o.m. den januari1 2002 ske i kanDeteuro.
hävdas falli del svenska företag har intresse redovisa iatt vart atten av

övergångsfasenredan under efter den januari denl 1999. Ieuro ovan
nämnda framställningen har organisationerna framhållit att ett stort
antal företag kommer övergå till redovisa och fakturera ieuroatt att
redan under övergångsfasen.

Även utanförSverige valutaunionen det tänkbartstannar är attom
kansvenska företag ha behov möjlighet sin redovis-upprättaattav en

därförning i bl.a. svenska företag med inriktning på Europa-atteuro,
marknaden också i denna situation ofta torde komma använda iatt euro

fakturering och redovisning.sin interna
finns denna bakgrundDet anledning analyseramot närmareatt

företagvilket behov svenska har under övergångsfasen efter denattav
respektive vid1 januari 1999 utanförskap sin redovisning iett upprätta

enbart det därvid konstaterasOm det finns behov ochatt ett atteuro.
detta tillgodoses enbartinte kan företagen i parallellattgenom en
redovisning omräknar beloppen från kronor till bör utredareneuro,
studera olika modeller kan tillgodose behovet. Slutligen börsom
konkreta förslag till ändringar redovisningslagstiftningeni utarbetas.

Utredningens uppläggning

Utredningen de frågornanämnda bör tvåi Igöras etapper.av nu en
första bör behovet aktiekapital i valuta svenskaetapp änav annan
kronor respektive behovet redovisning i analyseras. Om ettav euro
verkligt behov därvid konstateras, bör olika principiella till-sätt att
godose behovet diskuteras. Utredaren bör därefter redovisa sina över-
väganden.

sedanOm det resultatet den första har utvärderats finnsetappenav
skäl gå vidare, bör utredaren i andra uppdrag läggaiatt etapp atten
fram förslag till behövliga lagändringar.

dessa direktiv behandlasI endast arbetet under den första etappen.

Närmare utredningsuppdragetom

Aktiekapital och akties nominella belopp

Utredaren skall analysera svenska aktiebolags, bankaktiebolags och
försäkringsaktiebolags behov ha aktiekapitalsitt och aktiemasattav
nominalla belopp bestämda elleri utländsk valuta.euro annan

Övervägandena skall behovet såväl vid svenskt deltagande iettavse
valutaunionen varvid frågan framför allt får betydelsesin för perioden-
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vidoch utgången år 2001januari 1999denmellan l ettav som-
utanförskap.svenskt

eller andraverkligt behov i denkonstaterarutredarenOm ett ena
modeller kanolika principielladeskall hansituationen, somsyna

hand börförstalösning ibehov. ärtillgodose detta Den prövas ensom
svenskaaktiekapitalet antingen ihaaktiebolag kanordning där ett
modellfram till sådankommerutredarenOmeller ikronor att eneuro.

kan uppkommade problemanalyserahan närlämplig, bör ävenär som
från kronor tillvill beslutabolag över t.ex.attett euro,om

rubbar enskilda aktieägaresomräkningsdifferenserförekomsten somav
särskildfattas medbesluten måstemedfördärigenomoch atträtt

majoritet.
modeller kanandraanalyseraskallUtredaren även varasom

tillåtermodelloch främsthör förstTill dessaändamålsenliga. somen
Utredaren skallbelopp.nominelltaktieremitteraaktiebolag utanatt

och förutsätt-behovetpåoförhindradvidare närmareatt avsevara
bestämt iaktiekapitaletdelarmodell där olika ärtörningarna aven

valutor.olika
beaktastudera ochutredarenmodeller skallolikaVid prövningen av

vidkan uppkommaekonomiskrättslig ellerproblemde art somav
förvissa sigutredarenVidare skalltillövergången nytt system.ett om

svenskadenprinciper påmed vedertagnastridstår imodellerna inteatt
deuppmärksammaskall särskiltUtredarenområde.associationsrättens

kapital-bestämmelseravseende på demeduppståföljder kan omsom
värde-ochför kreditinstitutgällerexponeringarochtäckning stora som

solvensreglernabeträffandeMotsvarande skall iakttaspappersbolag.
försäkringsföretag.för

frågorhurredaunder arbetetutredarennaturligt tarDet är att av
andra EU-länder.behandlas ikommadetta kanslag attantas

Redovisning

harsvenska företagbehovvilketskall undersöka attUtredaren avsom
ochårs-och sinabokföringenlöpandeden upprättaanvända i atteuro

behovbelysa såväl detskallUtredningenkoncemredovisningar i euro.
gällerdeltagande i valutaunionen,svenskt närvidkan finnas ettsom

finnasbehov kandetjanuari 1999,övergångsfasen efter den l somsom
anledningDärvid finns detutanför valutaunionen,Sverige stannarom

svenskamöjligheterdeutsträckningstudera i vilkensärskiltatt som
svenskaupprättad iredovisningräknadag harredan iföretag att om en

behoveteventuellatillgodoser detutländsk valuta atttillkronor aven
sammanhangetvaluta. detutländsk Iiårsredovisningarnaoffentliggöra
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måste EG-rättens bestämmelser offentliggörande årsredovis-om av
ningar beaktas.

Om utredaren kommer fram till det finns behov tillåtaatt ett attav
redovisning i skall han studera de olika modeller kaneuro, som
tillgodose sådant behov. Hänsyn måste därvid till sambandetett tas
mellan redovisningen och associationsrättens vinstutdelningsregler. I
den delen skall utredaren samråda med Aktiebolagskommittén. Vidare
måste hänsyn till förekommande samband mellan redovisning ochtas
beskattning; utgångspunkten bör deklaration och skalltaxeringattvara
ske i svenska kronor. Utredaren skall också välja lösning såen som
långt möjligt bevarar möjligheterna till jämförelser mellan olika före-

redovisningar. Uppenbarligen frågan huruvida det skalltags ger om
tillåtet redovisa ocksåieuro Sverige utanför valuta-att stannarvara om

unionen anledning till särskilda redovisningstekniska överväganden,
eftersom det deni situationen inte finns fast omräkningskursnågon
mellan och svenska kronor. Utredaren skall i samband medeuron
sådana överväganden samråda med de normgivande på redo-organen
visningsområdet inhämta synpunkter från skatteförvaltningen.samt

Övrigt

För utredarens arbete gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare redovisa regionalpolitiskaatt
konsekvenser dir. 1992:50, offentliga åtaganden dir. 1994:23,pröva
redovisa jämställdhetspolitiska aspekter dir. 1994:124 redovisasamt
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.
1996:49.

Utredaren skall redovisa den angivna första arbetetetappennu av
den oktober15 1997.senast

Justitiedepartementet
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wr oKommittédirektiv oo
WW

W

Dir.UtredningentillTilläggsdirektiv om
utländsk 1998:28redovisning iochaktiekapital

1997:06valuta Ju

den april 1998regeringssammanträde 6vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

frågorutredafått uppdraghar isärskilde utredare attDen omsom
1997:06 skallutländsk valuta Juredovisningaktiekapital och i

lag-behovetföretagsekonomiskaanalysera detytterligare av en-
för utländskaföretag ochför svenskadet möjligtstiftning görsom

ställetbokföring iieuroredovisning och sinha sinfilialer i Sverige att
svenska kronor,för i

eventuellkonsekvensernamakroekonomiskadeanalysera ensom-
medföra,kanoch redovisning itill aktiekapitalövergång euro

förföretag ochför svenskadet möjligtlagförslagutarbeta görsom-
offent-och sinbokföringha sinutländska filialer i Sverige upprättaatt

för kronor,stället iredovisning i iliga euro
förknippade medkansärskilda problemdeöverväga varasom-

till allaställningfinansiella företag,i vissaredovisning i ta omeuro
så be-och,redovisa ieuromöjlighetföretag börfinansiella att omges

avseendelagändringarnödvändigaförslag tillfallet, utarbetadöms vara
dessa företag,

aktiebolag,svenskamöjligt förlagförslag detutarbeta görsom-
aktiekapital ieuro iförsäkringsaktiebolag ha sittbankaktiebolag och att

stället för kronor,i
1987:667 ekono-ändringar i lagenförslag till deutarbeta om-

bedömsföreningsrättsliga lagarandraochmiska föreningar varasom
väljerföreningarsådana ekonomiskanödvändiga för upprättaattsom

redovisning isin samteuro,
från till kronoromräkningreglerförslag till delämna euroom-

statistikändamål.beskattnings- ochförbehövssom
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Utredningsarbetet hittills

Flertalet medlemsstater i EU torde fr.o.m. den 1 januari 1999 komma
delta deni europeiska valutaunionen. Det innebäratt dessa med-att

lemsstater från den dagen kommer ha valuta. Underatt en gemensam
drygt treårig övergångsfas kommer denna valutaen attgemensamma

kunna uttryckas både i valutaenhet, och i nationellaen gemensam euro,
valutaenheter. Efter övergångsfasen kommer det endautgöraatteuron
legala betalningsmedlet dessa länder.i Sverige kommer inte delta iatt
valutaunionen från starten.

Med anledning det förestående europeiska valutasamarbetetav
tillkallade regeringen beslut den 15 maj 1997 särskild ut-genom en
redare, justitierådet Svensson,Bo med uppdrag undersöka vilket be-att
hov svenska aktiebolag, bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag har

kunna aktiekapitalet och aktiemas nominella belopp iatt annatav ange
svensk valuta. Utredaren skulle vidareän undersöka vilket behov

svenska företag har kunna finansiellasin redovisningupprätta iattav
euro.

Utredningsarbetet skulle enligt direktiven i två Igöras etapper. en
första skulle behovet aktiekapital i valuta svenskaetapp änav annan
kronor respektive behovet redovisning i analyseras. Om detav euro
därvid konstaterades verkligt behov, skulle olika principiellaett sätt att
tillgodose behovet diskuteras. Om det efter utvärderingen resultatetav

den första visade sig det fanns skäl gå vidare, bordeetappen att attav
utredaren andra lägga frami förslag till behövliga lagänd-etappen
ringar.

Resultatet arbetet under den första redovisades ietappenav
december 1997 i delbetänkandet Redovisning och aktiekapital i euro
och utländsk valuta SOU 1997:181.annan

Utredarens överväganden innebar sammanfattningsvis följande.
Svenska företag bör möjlighet sin redovisning iatt upprättages
Detta bör dock gälla finansiellainte företag inte bedrivs ieuro. som

aktiebolagsforrn, främst ömsesidiga försäkringsbolag och sparbanker.
Svenska företag bör inte möjlighet ha redovisningsin iattges
utländsk valuta änannan euro.

Svenska aktiebolag, bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag
bör, de har sin redovisning i också skyldiga ha sittattom euro, vara
aktiekapital i euro.

Svenska bolag bör inte möjlighet ha aktiekapitalet iattges annan
utländsk valuta De bör inte heller möjlighet emitteraän atteuro. ges
aktier olikai valutor.
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nominelltaktie skall haregler varjeAktiebolagslagens ettattom
s.k. kvotaktier.med reglerbelopp bör ersättas om

remissbehandlats.harDelbetänkandet

utredningytterligareBehovet av

Redovisningsfrågor

remissförfarandet framgåttharefterföljandeoch detutredningen attAv
värde kunnaskullesvenska företagåtskilligadet för attvara av

pekarUtredningenstället för i kronor.iredovisning isinupprätta euro
för möjliggöralagstiftningenförändring iemellertid också på attatt en

framför alltverkningar,negativakan få vissaocksåiredovisning euro
företag.mellan svenska Dejämförelsermöjligheterminskade göraatt

redovisningens intressenterförkan uppkommaolägenheter som -
begränsad be-visserligentordekreditgivareborgenärer, vara avm.m. -

företagsekonomiskadetregeringenmindreIcke destotydelse. attanser
klarlagt. Detfulltinteredovisning ieurotillåta ärbehovet ännuattav

skulleföretagbland svenskatillövergånghävdatshar också att euroen
anled-finnsstabilitet.kronans Detsvenskaför denfå effekterkunna

ställningstagandedefinitivtfrågor innandessaanalyseraning ettatt
fullföljer sittutredningenhindraemellertid intebörDetta attgörs. nu

tillförslagframoch läggerigäller redovisninguppdrag, såvitt euro,
löpandehaföretagför svenskadet möjligt attlagändringar görsom

koncemredovis-årsredovisningar,årsbokslut,ochbokföring upprätta
delårsrapporter iochningar euro.

finansiella företag.beträffandegällandesigSärskilda hänsyn gör
omfattasvärdepappersbolagochkreditrnarknadsföretagBanker, av
omfattasförsäkringsbolagmedankapitaltäckning,påsärskilda krav av

Utredningenoch placeringsregler.skuldtäcknings-solvens-,särskilda
vidregler slårhur dessaosäkerhetrådandetillmed hänsynhar om

sparbankerföretagsfonner, bl.a.vissaförordatredovisning i atteuro
redo-möjlighetenundantas frånförsäkringsbolag,ömsesidiga attoch

analyserafinns det behovmeningregeringensEnligtvisa i attaveuro.
ytterligare ifinansiella företagenför degällerproblemde särskilda som

utredningsarbetet.fortsattadet
företag börsvenskadetutredningsarbetet harUnder övervägts om

valutor,andraredovisning isinmöjlighet även t.ex.upprättaattges
bedömninghar i utredarensinstämtFlertalet remissinstanser attdollar.

bedöm-delar deninföras.bör Regeringenmöjlighet intenågon sådan
ningen.

utländskaomfattadetill utredaren intedirektivenursprungligaDe
redovis-emellertid fråganUppenbarligen harfilialers redovisning. om
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ning i betydelse för dessa. finnsDet därförstor även anledningeuro att
låta utredaren frågan utländska filialers bokföringta ochnu upp om

redovisning i euro.

Associationsrättsliga frågor

Utredarens förslag svenska aktiebolag har valt ha sinatt attsom
bokföring och redovisning i skall kunna ha sitt aktiekapitaleuro
denominerat i har tillstyrkts i samtliga remissinstanser.stort setteuro av

hellerInte kanregeringen det finns några skäl betydelseatt motse av
sådan ordning. Tvärtom kan möjlighet denominera aktiekapi-atten en

talet i och aktieremittera i värde för svenskaeuro euro vara av
aktiebolag behöver anskaffa kapital på den europeiska kapital-som
marknaden och också naturlig för de aktiebolagär övergår tillsom
redovisning i definitivt ställningstagandeEtt bör visserligen inteeuro.

förrän de företagsekonomiska och makroekonomiskagöras analyser
tidigare har berörts har genomförts. Utredaren bör emellertidsom

parallellt med dessa analyser genomförs utarbeta fullständiga förslagatt
till den lagreglering behövs för svenska aktiebolag, bankaktie-attsom
bolag och försäkringsaktiebolag skall kunna ha sitt aktiekapital i euro.

särskild frågaEn aktiekapital och redovisning alltid måsteär om
i valuta. Utredaren har såsom föreslagit sådannämntsvara samma en

koppling. Regeringen sådan ordning bäst ägnad till-att är attanser en
godose de skyddsintressen bär den associationsrättsliga lag-som upp
stiftningen. En ordning fordrar överväganden det inte finnsannan som

för i detta sammanhang. fortsattaDet utredningsarbetet börutrymme
därför bedrivas med utgångspunkt i aktiekapital och redovisningatt
skall ochangivna i valuta.vara en samma

En ordning där aktiebolag kan denominera aktiekapitalsitt och upp-
sin redovisning i upphov till flertalrätta associations-etteuro ger

frågor.rättsliga flestaDe har berörts delbetänkandet.i Under remissför-
farandet har ytterligare frågor framkommit. Det enligt regeringensär
mening lämpligt dessa frågor behandlas i det fortsatta utrednings-att
arbetet.

Utredaren har under den första aktier skallövervägtetappen om
kunna olikaemitteras i valutor. Sådana förslag har motiverats med att
det skulle kunna underlätta svenska bolags kapitalanskaffning och att
det skulle underlätta för banker uppfylla gällande kapitaltäclcnings-att
krav. Utredaren har emellertid inte det motiverat gåansett att är att
vidare i denna fråga. Flertalet remissinstanser har tillstyrkt utredarens
bedömning. Regeringen frågan börövervägaatt tasavser senare om

i sammanhang.annatupp
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från dagens medhar övergångUtredaren övervägtäven systemen
s.k. kvotaktier. har kommit framnominellt belopp till Hanaktier med

bör ske och omfatta samtliga företag.sådan övergångtill ztt en
för del det finns anledning fortsätta arbetet isinRegaringen att attanser

för dennafullföljande detta arbete inomdema fråga. Ett ut-av ramen
genomförande sådana ändringarskulle emellertid försenarednng ett av

brådskande, nämligen redovisning och aktiekapital isomkan vara mera
därför stället uppdra Aktiebolagskom-iRegeringen attavsereuro

frågan kvotaktier.fortsätta beredningenmittén att av om
första utredningsfasen ingick analyseraIdirektiven till den inte att

uppkomma andra företagsformerkapitalfrågor kan i ide sirskilda som
ekonomiska föreningar,finns bundet kapital,vilka det ett eget spar-

ställning tillm.fl. Enligt mening bör utredarenbanler regeringens tanu
vidsådana andra företagsformer skall behandlashur let kapitalet iegna

ö/ergång till redovisning i euro.en
behov analys vilka problemfinns ocksåDet närmareett av en av

enskilda företagets övergånguppkomma samband med detkan isom
redovisning och aktie-och aktiekapital i kronor tillfrån redovisning

kapial i euro.

Övrga frågor

vidarebör utgångspunkten tillsEnligt regeringens mening attvara
och avgifter skall ske kronor. Meddeklaration samtliga skatter i enav

falloch kronan uppkommer i så speci-flytande växelkurs mellan euron
utsträckning på företagensgrundas iella problem. Beskattningen stor

fortsatta utrednings-därför anledning i detredwisning. finnsDet att
tillmetoder för omräkning frånförslag till lämpligaarbetet framta euro

speciella problemkroror. behov analysera definns ocksåDet attett av
preliminär-mervärdesskatt, innehållenuppkomma beträffandekansom

arbetsgivaravgifterskat, m.m.
kanoch andra idär företag redovisar i kronorordning vissaIn euro

finnsfor den ekonomiska statistiken. Detverkningarnegativafå ussa
analysera vilkenfortsatta utredningsarbetetbehov i detdärfår attav

statistik-få och fram modeller för omräkningbetydelse detta kan ta av
uppgifter.

behovetSlutligen regeringen det finns anledning överattatt seanser
lagstiftningen. detåvergångsbestämmelser till den l samman-nyaav

kanockså beaktas vilka problem praktiskbörhanget art upp-av som
ikraft-inför lagstiftningsför registreringsmyndighetemakomna en ny

trädinde.
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Utredningsuppdraget

Redovisningsfrågor

Utredaren skall lägga fram förslag till de lagändringar nöd-ärsom
vändiga för svenska företag skall kunna ha sin löpande bokföringatt
och årsbokslut, årsredovisningar,sina koncemredovisningarupprätta
och delårsrapporter i i stället för kronor fr.o.m.i det första räken-euro
skapsåret inleds efter 1998 års utgång. Utgångspunkten skallsom
härvid och redovisningsvaluta, antingen kronor ellerattvara en samma

skall användas samtliga redovisningshandlingar.i Lagförslageneuro,
skall innehålla dereglering villkoren och formerna förnärmareen av
byte redovisningsvaluta, däribland de materiella förutsättningarna,av
formerna för beslutet byte tidpunkten då beslutet får verkan.samtom
Lagförslagen skall också förutsättningarna för företag skallatt ettange
kunna återgå till redovisning kronor.i

finansiella företag gäller särskildaFör kapitaltäcknings-, placerings-
och solvensregler. kan, företagetsDessa redovisning sker ieuro,om ge
upphov till särskilda problem. gällerDetta i synnerhet förvissa finansi-
ella företag, sparbanker,såsom medlemsbanker, kreditmarknadsföre-
ningar, ömsesidiga försäkringsbolag och understödsföreningar. Utreda-

skall studera dessa problem. detOm möjligt, skall han lämna för-ärren
slag till lagändringar kan lösa problemen. detVisar sig attsom pro-
blemen kan lösas, skall utredareninte i stället utforma lagförslagsina
så framgår förslagendet inte omfattar de aktuella företagen. Iatt att
detta sammanhang detbör inte ingår i utredarens uppdragnoteras att att
studera effekterde indirekta svenska företags till aktie-övergångsom
kapital och redovisning kan få medi avseende på de restriktionereuro

företagsgäller för finansiella placeringar och kapitaltäckning.som
Slutligen skall utredaren lämna förslag till sådana lagändringar som
det möjligt för utländska filialer ha bokföringi Sverige sin ochgör att

redovisning stället försin i i i kronor.upprätta euro

Associationsrättsliga frågor

Utredaren skall utarbeta lagförslag det möjligt för svenskagörsom
aktiebolag, bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag ha sitt aktie-att
kapital i i stället för i kronor. Utgångspunkten skall därvid atteuro vara
aktiekapitalet skall angivet i valuta redovisnings-vara samma som
valutan.

Utredaren skall vidare studera de särskilda aktiebolagsrättsliga
frågor kan uppkomma det blir tillåtet bestämma aktie-attsom om
kapitalet Till frågori dessa hör kring aktiers nominella beloppeuro.
och hur detta påverkas aktiekapitalet bestäms ieuro. Därvid skallnär



Bilaga 1 275SOU 1998:136

nominella be-aktiebrev, där dettill hurställningutredaren också ta
efter detbehandlaskronor, skalluttryckt ihittills har varitloppet att

vilkenfråganskall vidare belysatill Hanhar gåttbolaget över omeuro.
frågorvid vinstutdelningskall användasbetalningsvaluta samt omsom

inlösenkonvertibla skuldebrev,vid konverteringskall gällavad avsom
Även andrakapitaltillskott.återbetalningochpreferensaktier avav

skallunder arbetets gånguppkommerfrågoraktiebolagsrättsliga som
behandlas.

vanligaendastdelarna omfatta inteskall de angivnaArbetet i nu
törsäkringsaktiebolag. Ut-ochbankaktiebolagaktiebolag ävenutan

Regerings-pågår inomdet arbetedärvid beaktaskallredaren som
törsäkringsaktie-ochbankaktiebolageninordnasyftekansliet i att

regelverk.1975:1385aktiebolagslagensbolagen under
ekono-förhållandetundersöka detutredarenskallVidare attom

börredovisning ieurosinmöjlighetmiska föreningar upprättaattges
före-eller andraföreningarekonomiskalagenändringar iföranleda om

påieuroredovisningskall effekternaSärskiltlagar.ningsrättsliga av en
Även associationsrätts-kapital belysas.reglerföreningslagens egetom

och ekono-aktiebolagföretagsfonnerandratillfrågor hör änliga som
företagsfonnenden månuppmärksammas, iskallföreningarmiska

hurbelysaskall ocksåUtredarenredovisa ifåföreslås rätt att euro.
Utredarenbehandlas.livförsäkringsbolag skallåterbäringsmedlen i

lagändringar.nödvändigaförslag tilllämnaskall

Övriga frågor

lag-företagsekonomiska behovetdetskall analyseraUtredaren enav
sökamöjligtdetoch så långtieuroredovisning ärtillåterstiftning som

kvantifiera det.
makroekonomiskaeventuelladevidare analyseraskallUtredaren

en aktiekapital ieuro.redovisning ochtillövergångkonsekvenserna av
för-förföretag kommerbehandla såväl hur attskallAnalysen att agera

sådantillvid övergångvalutapositionerändra sina om eneuro somen
gällerVadkurs.för kronansfå konsekvenserkunnaskulleövergång

beaktas.effekterlångsiktigabåde kort- ochskallden frågansenare
iuppkommakande problemanalyseraskall vidareUtredaren som

aktiekapital iochfrån redovisningföretag övergårsamband med ettatt
inriktas påskallArbetetaktiekapital ieuro.till redovisning ochkronor

räken-tillanslutningendast ikan skeordning där övergångenen
synpunkterdebakgrundUtredaren skall därvidskapsårsskifte. mot av-

delbetänkandetunder remissbehandlingen när-lämnatshar avsom -
före-skall tillämpasomräkningsmetodbelysa vilken när ettsommare

till kronor.eller frånfrån kronor tillgår övertag euroeuro
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utgångspunkt förEn arbetet skall deklaration samtligaattvara av
skatter och avgifter skall ske i svenska kronor. Utredaren skall lägga
fram förslag till hur skatter och avgifter bör hanteras exempelvis hur
omräkning skall gå till företagen har sin bokföring ieuro.när I sam-
band med detta skall utredaren ekonomisk analysäven presentera en av
de föreslagna omräkningsmetodema. För mervärdesskatten gäller van-
ligtvis det belopp företag redovisar ingående skattatt ettsom som

med vad företag haröverensstämmer redovisat utgåendeett annat som
skatt. kontinuitetDenna bör behållas, in- och utgåendet.ex. attgenom
mervärdesskatt särredovisas i sidoordnad bokföring till beloppsina ien
kronor enligt principer gäller dag.i Sidoordnad bokföringsamma som
kan också bli föraktuell innehållen preliminärskatt och arbetsgivarav-
gifter m.m.

Utredarens förslag skall utformas på statsfinansiellt neutraltett sätt.
dettaI sammanhang skall särskilt beaktas vilka konsekvenser förslagen

kan få för Sveriges avgift till Europeiska gemenskapernas budget. Om
förslaget får negativa kostnadskonsekvenser, skall utredaren redovisa
hur dessa skall finansieras.

Utredaren skall vidare ställning till hur intresset godta av en
företagsstatistik bäst kan tillgodoses inom för därett systemramen
företag har redovisningsin ieuro. samband med dettarätt upprätta Iatt
skall utredaren analysera konsekvenserna för den ekonomiska
statistiken. Vidare skall utredaren skissera lämpliga modeller för om-
räkning statistikuppgifter.av

Övrigt

Utredaren skall redovisa resultatet sitt arbete den oktober31senastav
1998.

Justitiedepartementet
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2Bilaga

sammanställning deochfrågorenkätSCB:s svar somav~
lärrmats

FFfinansiella företagför bådeenkäten redovisasfrågorna ipåSvaren
delasicke-finansiella företagenföretag IFF.icke-finansiella Deoch upp
STF.och företagMSFmedelstora företagSF,företagpå små stora

förlandet stårföretagen idelitet antalrelativtEftersom störstaett enav
dethartotala produktionenanställda ochantal ansettsdel totaltstor avav

enkätundersökningen. Demed idessa företagsamtligaväsentligt äratt
Fondbörs.StockholmsMOF påföretagenhär de mest omsattautgörs av

SAF.samtliga företagsammanhållet fördessutomredovisasSvaren

för företagErtfdretagsekonomiska behovetdetDel I Avser av
bokföringeni löpandedenanvändaatt euro

löpandeanvända i denbehovFråga företagHar Ert1 att euroav
bokföringen

MOFSAFFFIF FSvarsalternativ
STFSF MSF

62315 40 4och planer1 behovJa,
220 4115422 behovJa, ännumen

inga planer
Ännu 5137365018 333 oklart

14325108756775Nej4
2752616815510895Sza

409 12149808199svarande

fördelningprocentuellaSvarens

222 4100 4och planerbehovl Ja,
7810 122 4behovJa,2 ännumen

planeringa
Ännu 192632 223019oklart3

526264486279Nej4
100100100100100 100Sza
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Företagens kommentarer:

Små icke-finansiellaföretagan
Nej, det kan bli aktuellt vid ökad internationalisering.0 men en

icke-finansiellaStora företag
behovetJa, kommer finnas då huvudkonkurrentema1999 i Europaatt0 0 m

blir "Euro-bolag".
såJa, det legalt kommer övergång ske till Euro.ärsnart atten

Oklart, det på önskemålberor hur starka utländska aktieägare på fåhar att
balans/resultaträkning i Euro

först Sverige blir medNej, i Eurozonen.när
behovet finns användaNej, Euro transaktionsvaluta iatt som en

grundbokföringen dock tillkommande valuta.men som en

Finansiella företag
behovet finns koncemperspektiv.Ja, sett ett0 ur

Oklart, vi förordningar utgivna Finansinspektionen.styrs av av
Oklart, kunderna vilken valuta de vill affäreravgör göra

på fårOklart, beror den offentliga redovisningen ske i Euro.om
huvudbokföringen ske påNej, kommer i SEK, bokföringenatt men

produktnivå i reskontror kommer ske i Euro.att
så får från våraNej, behovet finns länge vi inte krav utländska0 som oss

ägare.
öka.Nej aktienotering i kan behovet kommaEurogörs att0 men om,

Synpunkter: Flertalet företag besvarat enkäten företagets storlekoavsettsom - -
har behov använda i den löpande bokföringen. framgårinte Detattav euro
emellertid behovet ökar med företagets storlek. Flera deatt mest omsattaav
börsföretagen har redan planerat för använda bokföringen. deti I övrigt äratt euro

redan har sådana planer.företag som

Fråga 2 företagsKommer Ert behov använda i den löpandeattav euro
bokföringen öka företagets huvudsakliga kunder och/elleratt om
leverantörer begär offerter respektive fakturor i euro

ÄnnuFrågan besvaras frågaendast dem oklart eller på‘Nej’svaratav som
begränsar fråga.Detta antalet vid dennasvar

Svarsalternativ IFF FF SAF M OF
SF MSF STF

sannolikt1 Ja, 23 3 7 49 38 147 6
Ännu2 oklart 17 24 25 29 95 3

3 Nej 53 40 50 79 222 10
Sza 93 101 124 146 464 19
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procentuella fördelningSvarens

32 3140 26sannolikt 25 37Ja,l
Ännu 20 1624 20 20oklart 182

48 5339 40 5457Nej3
100 100100 100 100100Sza

Företagens kommentarer:

företagicke-finansiellaStora
så deklarationermed längesannolikhet SEKmedvi fortsätterJa, största0 men

måste redovisas i SEK.och skatter
får EU-kunder.eller vifå betala i Eurobegärsvenska företagJa, att om0 om

Sverige.dominerande betalningsvalutan idenblirförst EuronJa, när0 men

företagFinansiella
privatmarknaden.vänderdå visannoliktJa, motoss0

eller OklartNejfråga endast de företagPå dennaSynpunkter: svaratsomsvarar
få eller fakturor iber offerterkunder/leverantörerfråga Om företagets att

gällerbokföringen.använda i Detbehovpåtagligt företagensökar att euroaveuro
12 %23+41 företagPå fråga svarade 64företag. lsåväl mindrestora avsom

bokföringen.till i Detbehovde harsvarande översamtliga attettatt euro
svarande.samtliga40 %23+41+l47 företagökat till 211antalet har här av

löpandei denanvändaFråga företag väljer3 Om Ert att euro
valutadå för dennaverkaföretaget ävenbokföringen, kommer attatt

anställda/kunder/löner tilltransaktioner medförska användas
leverantörer

Ännu fråga och1oklartellerdem ‘Ja’Frågan endastbesvaras svaratsomav
blanddärför litetfråga. Antaletantalet vid denna ärbegränsarDetta svarsvar

sammanslaget.redovisas dessaoch därförföretagsmå och mellanstora

till anställdaLöner

MOFSAFFFIFFSvarsalternativ
STFoch MSFSF

18125 2531sannolikt1 Ja,
Ännu 1029 1235242oklart2

532 8924333 Nej
16293101 86061S:a
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Svarens procentuella fördelning

1 sannoliktJa, 29
2 oklart 40
3 N 31
S:a

Kunder

Svarsalternativ IFF FF SAF MOF
SF och MSF STF

sannoliktl Ja, 48 59 40 147 9
Ännu2 oklart 44 36 36 116 6

3 Nej 14 6 11 31 1
S:a 106 101 87 294 16

Svarens procentuella fördelning

sannolikt1 Ja, 45
2 oklart 42
3 N 13
S:a

Leverantörer

Svarsalternativ IFF FF SAF MOF
SF och MSF STF

sannoliktl Ja, 49 67 38 154 11
oklart2 Annu 47 30 36 113 5

Nej3 10 134 2 7 0
S:a 106 011 8 7 294 16

Svarens procentuella fördelning

1 Ja, sannolikt 46
oklart2 44

3N 10
S:a

Företagens kommentarer:

Små icke-finansiella företag
vill ha enhetligtJa, vi ett system0

Mellanstora icke-finansiella företag
Ja, inte kan lika liggavi kvar med SEK och behandlagärna Euron t0 om som ex
DEM.
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företagicke-finansiellaStora
Löneinfonnation imedSverige blir i EMU.förstlönerJa, när ges euromen0

redan 1999.
avtal med kunder.förutsedd fleraredan iEuroanvändningen ärJa, av0

Nej för löner.kommer tvingas.ingenoch leverantörer,med kunderJa, attmen
skall använda Eurovibokföringendå detOklart inte motär styr omsom

valutarisken.intressenter utan
Sverige.utformas ifölja den praxisvi kommerOklart, att som0

Finansiella företag
marknaddå kunder ochordningomvändDock iför löner. styr.Ja, även0

huvudsak i Euro.ilöneutbetalningar i Sverige görsförutsätterJa, att0

behovharföretagendast besvarasFrågan skall attSynpunkter: avsomav
ställninginte tagiteller företaglöpande bokföringen ännudenanvända i someuro

sinanvänder iföretagetpekarsådant behov. Svarentill mot att euroett om
ochmed kunderockså transaktionerverka förredovisning kommer att attman

harföretagenendast 10 motsatti Dettörs ärleverantörer procent somavcaeuro.
anställda kommerockså tilllöneroklartdet attinställning. Däremot ännuär om

utbetalas i euro.

deklarationengäller förutsättningenfrågaFråga denna4 För att av
alltså vidbehöversvenska kronor. Niskeavgifter skallochskatter i
sidoordnadhalöpande bokföringenden ävenanvändning i eneuroav

kronor.svenskabeloppbokförs tilltransaktion isittbokföring där varje
i denanvändaförutsättningardessaunderErt företagKommer att euro

bokföringenlöpande

därförSvarsunderlagetfråganej ärdemFrågan intebesvaras svaratsomav
icke-små och mellanstoradeuppdelningtillåterbegränsat och inte aven

samtliga.beräknats förstorleksgrupper.finansiella iföretagen

MOFSAFFFIFFSvarsalternativ
och MSF STFSF

146171811sannoliktl Ja,
159 7405564oklart2 Annu

996323133Nej3
1730189104108S:a

procentuella fördelningSvarens

10sannoliktl Ja,
59oklart2
313N
100S:a
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Företagens kommentarer:

Mellanstora icke-finansiella företag
Nej, det skapar merarbete0

icke-finansiellaStora företag
Oklart, avgörande för val valuta i bokföringen kommer frekvensenattav vara
transaktioner i euro.
Nej, orimliga kostnader vid dubbel bokföring.

låterNej, det krångligt.dyrt och
Nej, definitivt inte omöjlig uppgift.en-
Nej, det stårdet förutsättningarnaiär sidoordnad bokföring isant attsom en

behövseuro
Nej, det kan tvinga fram flytt till Euro-land.en

Finansiella företag
detJa, kommer emellertid leda till mycket kostnader haatt stora attmen

dubbla redovisningssystem.
Ja, sannolikt, det enkelt redovisa transaktioner i olika valutorär i modernaatt
ekonomisystem.
Nej, det orealistiskt i bokföringenär registrera transaktioner i SEK.att även
Nej, innebär dubblering alla transaktioner.av

Synpunkter: Frågan skall besvaras endast företag har behov kunnaattav som av
använda i den löpande bokföringen. hälftenDrygt de svarande företageneuro av
kan för närvarande ställning tillinte de kommer använda bok-ita attom euro
föringen det blir nödvändigt också ha sidoordnad bokföring svenskaiattom en
kronor. En tredjedel företagen, företagets storlek, ställer sig negativ tilloavsettav
detta alternativ.

Fråga 5 denna fråga gällerFör förutsättningen deklarationenatt av
skatter och avgifter skall ske svenska kronor och omräkningi att av
bokslutet till svenska-kronor kan ske schablonmässigt omräknings-via ett
system.
Kommer Ert företag under dessa förutsättningar använda i denatt euro
löpande bokföringen

frågaDenna besvaras inte dem frågaNej eller fråga2 Jasvaratav som
Svarsunderlaget därför begränsat och tillåter inte småär uppdelning de ochen av
mellanstora icke-finansiella företagen i storleksgrupper.
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MOFIFF FF SAFSvarsalternativ
ochSF MSF STF

21 38 9sannolikt 6 111 Ja,
Ännu 48 158 6oklart 68 422

55 122 16 17Nej3
251 1696 85 70Sza

procentuella fördelningSvarens

25 16 15 56sannolikt 6l Ja,
Ännu 60 63 38oklart 71 562

19 22 623 24Nej3
100 100100 100 100Sza

kommentarer:Företagens

företagicke-finansiellaStora
gång årschablonomräluiingSkallJa. göras en per0

frekvensenval valuta bokföringen kommeravgörande tör iOklart, att varaav0
transaktioner i euro.

ytterligareskall besvara fråga begränsasAntalet dennaföretagSynpunkter: som -
föregående fråga skallpå intefråga och med dejämfört med 4 i att svaratsom-

omräkning tillschablonrnässigNågot fler företag positivahär. närär ensvara
altema-tilldeklaration skatter och avgifter,kan vidsvenska kronor ängöras av
dettai falldet de börsföretagenföregående fråga. Framför allttivet i är stora som

bokföring.kommer använda i sinsannolikt att euro

deklarationenFråga fråga gäller förutsättningendenna6 För att av
mervärdesskatt,ochskall ske svenska kronorskatter och avgifter i att

och betalasarbetsgivaravgifter skall deklareras iavdragen A-skatt samt
svenska kronor.

bokföringeni den löpandeanvändaKommer Ert företag att omeuroa
särredovisas iskallrörande mervärdesskattvarje transaktion en

svenska kronorbelopp isidoordnad bokföring till sina

fråga ellerpå fråga eller 5 Jfråga Nej 1besvaras inte demDenna svarat asomav
tillåter uppdelningoch intepå fråga Svarsunderlaget därför begränsatär en av
storleksgrupper.små icke-fmansiella företagen ide och mellanstora

MOFSAFIFF FFSvarsalternativ
03 9sannolikt 61 Ja,

42 736 1oklart 1062 Annu
813 4 734Nej3
1552 198146Sza
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procentuella fördelningSvarens

sannolikt1 Ja, 6 04 4
oklart2 73 69 72 4 7

3N 23 25 24 53
S:a 100 100 100 100

b Kommer Ert företag använda i den löpande bokföringenatt euro om
varje transaktion rörande avdragen preliminär A-skatt och arbet-
sgivaravgifter skall särredovisas i sidoordnad bokföring till sinaen

kronorbelopp i svenska

fråga frågafråga dem eller ellerbesvaras inte Nej l 5 JaDenna svaratav som
tillåterfråga därför begränsat och uppdelningSvarsunderlaget inteär aven

små icke-finansiella företagen storleksgrupper.de och mellanstora i

Svarsalternativ SAF M OFIF F FF
sannolikt 10 3 13 21 Ja,

oklart 108 39 14 7 72
10 38 6283 N

198 15146 52S:a

procentuella fördelningSvarens

13sannolikt 6 71 Ja,
4 7oklart 75 742

19 19 403Nej
100 100 100S:a

den löpande bokföringenföretag använda iKommer Ert att omeuroc
såväl avdragenrörande mervärdesskatt,varje transaktion som

skall särredovisas iarbetsgivaravgifterpreliminär A-skatt samt en
till sina belopp i svenska kronorsidoordnad bokföring

fråga fråga ellerfråga dem Nej eller Jabesvaras inte 1 5Denna svaratav som
tillåter uppdelningfråga därför begränsat ochSvarsunderlaget inteär aven

små icke-finansiella företagen storleksgrupper.de och mellanstora i

SAF MOFSvarsalternativ IFF FF
11 0sannolikt 81 Ja,

36 142 7oklart 1062
813 453N 32

198 15146S:a



SOU Bilaga 2 2851998:136

fördelningprocentuellaSvarens

sannolikt 6 5 0l Ja,
oklart 69 722 4 7

25 23 533
100 100 I00Sza

Företagens kommentarer:

icke—finansieIlaföretagStora
på regelverk vid omräkning. bberor skattemyndighetemasmed a. DetOklart0

borde administrera.och c att
industri, fördyra administrationen.skall effektivisera inteEuropasNej, EMU

krångligt. kan hantera detta relativtdyrt och b lönesystemeta Nej, det Ja,är
enkelt.

företagFinansiella
transaktionerdubblering alladet innebärNej, av0

fråga skallpå fråga eller Nej inte4 5Synpunkter: JaFöretag svarat svarasom
användasvårt ställning till de kommerfråga. hardenna Företagen atttaatt om

skall särredovisasrörande mervärdesskattvarje transaktionbokföringenieuro om
delfråga desvenska kronor a. Ca 70sidoordnad bokföring ii procent aven

Över hälften de börsföretagendet oklart.företagensvarande störstasäger äratt av
använda bokföringen.sådant fall kommer idock i intesäger attettatt euroman

huruvida kommer använda idet oklartSamma inställning är attatt euroman-
delfråga skall transaktion rörandebokföringen till varjehar företagen Här-

svenska kronorarbetsgivaravgifter särredovisas iavdragen A-skatt ochpreliminär
någotbörsföretagen positivabokföring.i sidoordnad De ärmest omsatta meraen

här delfrågatill iän a.
preliminär A-skatt ochdelfråga såväl mervärdesskatt avdragenI skall somc

sidoordnad bokföring.arbetsgivaravgifter svenska kronor i Deredovisas i en
med den redovisas itill denna situationinställningsvarandes överensstämmer som
använda isåledes oklart företagen kommerdelfråga Det är att eurooma.

negativa.medan flera de börsföretagenbokforingen, ärstoraav
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i företagvalutasäkringen Ert i dagDel II Avser samt

övergång till bokföring ivid eventuell löpande euro.en

Fråga Använder Ert företag valutasäkringar7

SAF MOFSvarsalternativ IFF FF
MSF STFSF

101 40 166 268 17l Ja
90 53 128 358 1872 Nej

95 107 154 168 524 27Sza

procentuella fördelningSvarens

32 9616 66 248l Ja
6884 34 76 4922 Nej

100100 100 100100 100S:a

Fråga för närvarande de valuta ödenErt företag8 Valutasäkrar som
påverkar resultatet

på fråga Antalet företagFrågan besvaras endast dem Jasvarat somsomav
sammanslaget.varför företagen redovisasvalutasälcringar begränsatanvänder är

MOFSAFSvarsalternativ
valutor 2dollar ole 31i1 Ja, a .

valutor 28 2i2 Ja,
valutor 20såväl i 75i3 Ja, som .

26 1eller4
25S:a

Svarens
Svarsalternativ

valutoro/ei dollar1 Ja, a
valutori2 Ja,

såväl valutori3 Ja, i som .
eller4

Sza
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långOm tidQ för hur

Svarsalternativ SAF MOF
måntid 6Kortare 52 9än

mån6-12 59 12
månLängre tid 12 16 1än

Sza 127 22

procentuellaSvarens

Svarsalternativ SAF MOF
måntid 6 41Kortare 41än

mån 466-12 54
måntid 13Längre 12 5än

S I 00 I 00:a

Företagens kommentarer:

företagStora icke-finansiella
europeiska valutor. Valutasäkring sker koncenmivå.huvudsakligen i ViJa,0

stårfår kvartalskurser och valutarisken moderbolaget för.fasta

Finansiella företag
årutomeuropeiska valutor. Allt till säkras ihuvudsakligen i 10Ja,0 upp

swapkontrakt.

Fråga Ni för närvarande kagitalet i utländska9 Valutasäkrar det egna
dotterbolag

Frågan frågaendast dem Antalet företagbesvaras Jasvaratav som som
så begränsat redovisas sammanslaget.använder valutasäkringar företagenär att

Svarsalternativ SAF MOF
dollar o/e 1i 3l Ja, a

12 22 Ja, 1
såväl somi 13 10i3 Ja,
eller 116 13N ,4

144 26Sza
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fördelningSvarens procentuella

Svarsalternativ SAF MOF
huvudsakligen i dollar o/e valutor1 Ja, 2 4utomeurop.a

europeiska2 huvudsakligen i valutorJa, 8 8
såväl europeiska3 Ja, i i valutor 9 38utomeurop.som
eller undantagsvis4 Nej, 81 50

Sra 100 100

Fråga på10 Valutasäkrar företag alltid ellerErt beror det kostnaden
kursutvecklingenoch förväntningarna om

Frågan endast dem fråga Antalet företagbesvaras Jasvaratsomav som
såvalutasäkringar begränsat företagen redovisas sammanslaget.använder är att

a Flöden

Svarsalternativ SAF MOF
Valutasäkrar alltid 191 100
Valutasäkrar det lönar sig 62 vi 51när tror

25Sra 151

procentuella fördelningSvarens

Svarsalternativ SAF MOF
Valutasäkrar alltid 76l 66
Valutasäkrar vi det lönar sig 34 242 när tror

100 100Sza

b kapitaletDet egna

Svarsalternativ SAF MOF
Valutasäkrar alltid1 30 9

lönarValutasäkrar vi det sig2 31 7när tror
16Sza 61

procentuellaSvarens

Svarsalternativ SAF MOF
Valutasäkrar alltid1 49 56

2 Valutasäkrar vi det lönar sig 51 44när tror
Sza 100 100
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Företagens kommentarer:

företagicke-finansiellaSmå
sker löpande.Individuell prövning0

företagicke-finansiellaStora
Industriforetag spekulerar ipolicy-baserat.alltid,Valutasäkrar0

valutafluktuationer.
Flödenutländska dotterbolag.enbart ivalutasäkraskapitaletDet egna0

vårareglerar pris ivalutaklausulharvalutasäkras vi inte somom
kundkontakter.

min-nivå.ochDock medkapitalet.alltid detValutasäkrar max-egna0

Finansiella företag
alltid.valutasäkrassmå bolagMycketFlöden ja.0

löpandegår i denanvändaFråga tillföretag11 Om Ert över att euro
ställeti idå valutasäkringen göraskommerbokföringen, att euro

företagfråga Antaletdem JaFrågan endastbesvaras svarat somsomav
sammanslaget.redovisasvarför företagenbegränsatvalutasäkringaranvänder är

a Flöden

MOFSAFSvarsalternativ
1799sannoliktl Ja,

18kronorflöden svenskai2 Ja, intemen
120svenska kronorfortfarande till3 Nej, säkrar

3 7 201S:a

procentuella fördelningSvarens

MOFSAFSvarsalternativ .
72 85sannoliktJa,1

1013svenska kronorflöden iinte2 Ja, men
kronor 15 5fortfarande till svenskasäkrarNej,3

100100Sza

kapitaletb Det egna

MOFSAFSvarsalternativ
1245sannoliktl Ja,
0fortfarande till svenska kronor 15säkrarNej,2

60 12Sza

10 SOU 1998:136
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Svarens procentuella fördelning:

Svarsalternativ SAF MOF
1 Ja, sannolikt 75 100
2 Nej, säkrar fortfarande till svenska kronor 25 0
S 100 I 00:a

Företagens kommentarer:

Stora icke-finansiella företag
Ja, inte flöden i svenska kronor. säkrarMan självklart flöden för de riskermen

har, oberoende hur bokför.man av man
Ja, valutavolymema behöver säkras minskar väsentligt, dvs.men som
kostnaderna minskar.
Ja, blir företagets funktionella valuta.euron

Finansiella företag
detJa, förutsätter bolaget harinte exponering i SEK, bokföring.att oavsett
därJa, det aktuellt med i Euro.är motposten

Ja, sannolikt valutasäkras det kapitalet i möjligtvisEuro, undantag USD,egna
GBP.

ÖvrigadetJa, kapitalet i dotterbolag inom Europa. bolag säkras iegna
utomeuropeisk valuta.

Synpunkter: Det framför allt företagär utnyttjar valutasäkringar.stora som
Merparten företagen valutasäkrar i dag såväli europeiska utomeuropeiskaav som
valutor. Om används i den löpande bokföringen kommer majoriteteuro en av
företagen i stället valutasäkringar i Samtligagöra börs-att mest omsattaeuro.
företag kommer valutasäkra iatt euro.
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bedömningar kostnads-Avser deDel III av

bli följd Ertreduceringar/vinster skulle attsom en av

går löpandetill använda i denföretag över att euro

bokföringen

på internationellaFråga verksamhet denFinansierar företaget sin12
transaktionervalutasäkrar vissakapitalmarknaden och/eller

MOFSAFIF F FFSvarsalternativ
STFSF MSF

105 243012 5851 Ja
313 41 790 94 96 72 Nej

27522106 154 16795Sta

procentuella fördelningSvarens

MOFSAFIFF FFSvarsalternativ
MSF STFSF

892011 38 1851 Ja
80 118295 89 622 Nej

100100100 100 100100S:a

påverksamhetenFråga närvarande finansierarför13 Om Ert företag
lån emissioner,ellerkapitalmarknaden,internationelladen t genomex

fickdå finansieringskøstnader minska Niskulle Ert företags om
bokföringenlöpandeanvända i deneuro

Då detpå frågafråga de företag 12.besvaras endast Ja ärDenna ettsvaratsomav
internationellaverksamhet på densinlitet antal svarande företag finansierarsom

har lämnatfåtal företagsammanslaget. Ettredovisas företagenkapitalmarknaden
bok-löpandeövergång till i denmöjlig vinst viduppskattning euroenaven

kostnads-någonlitet informationför förUnderlagetföringen. är att omge
storlek.reduceringens

OFSAF MSvarsalternativ
9171 Ja

50 7Oklart
23 4Nej3
90 20S:a
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procentuella fördelningSvarens

Svarsalternativ SAF MOF
l Ja 19 45

Oklart 3555
3 Nej 26 20
Sza l 00 100

Företagens kommentarer:

icke-finansiella företagStora
eurobaserad.kostnaden sjunker koncernen blirJa,0 om

icke-kostnadsminskning till den minskade exponeringen ii proportionJa,0
eurovalutor.

och likvidsvårt frågan dag bliOklart. Oerhört besvara i antas storatt euro en0 -
Vårt kankostnad. alternativ USDmarknad och det bör innebära lägre är som

måste tilllika billigt SEK.swapasvara men
på ränteutveckling.Oklart, beror svensk

kreditvärdighet.funktionkostnadenNej, är en av

påverksamhetallt företag finansierar sinframförSynpunkter: Det är stora som
kan för närvarandekapitalmarknaden. inteden internationella Företagen avgöra

medför finansierings-övergång den löpande bokföringentill i atteuroom en
dockbörsföretagendel dekostnaderna minskar. En mest omsatta trorstor av

bokföringen.vid användning ilägre kostnader av euroen
på de vinsterfå storlekenmålsättning med enkäten uppfattningEn att omvar en

den löpande bok-använda iskulle kunnaföretagen göra att eurogenomsom
underlagetså kunnat beräkna sin vinstdet företagföringen. Tyvärr är attsom

tillåter statistisk redovisning.inte en

Fråga valutasäkrar vissaför närvarande14 Om Ert företag
då valutasäkringskøstnader minskaföretagetstransaktioner, skulle om

löpande bokföringenNi fick använda i deneuro

denna fråga. Då detfråga skall besvaraEndast de 12företag Ja ärsvaratsom
redovisasvalutasäkrar vissa transaktionerlitet antal svarande företagett som

möjligfåtal har lämnat uppskattningföretagen sammanslaget. företagEtt aven
litetövergång den löpande bokföringen. Underlaget förvinst vid till i äreuroen

någon kostnadsreduceringens storlek.för informationatt omge

Svarsalternativ MOFSAF
1 Ja 27 10

Oklart 956
3 Nej 21 3
Sza 104 22
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fördelningprocentuellaSvarens

Svarsalternzativ SAF MOF
l 26 45Ja

Oklart 54 41
3 Nej 20 l 4
Sia 100 100

Företagens kommentarer:

icke-finansiella företagStora
säkringar Euro-valutan upphör. kostnadsbesparingarJa. Alla Storamot0 som

dock kan kvantifieras. viktigaste osäkerheten försvinner.inte Det är att
kostnaden minskar minskad risk/Volatilitet.Ja, p g a

bråkdeldenna besparing de besparingarJa, görsutgör en av som
de konkurrensfördelar detta kommeradministrativt i hela koncernen samt att

ge.
svårt kvantiñera. teknik för bokföringen ochJa, Beror iatt om0 men euro

aktiekapitalet iär euro.

valutasäkrar transaktioner.Synpunkter: framför allt företag DetDet är stora som
löpandeoklart för svarande användning i dende företagenär om en av euro

bokföringen valutasäkringskostnader.medföra minskade Dekommer storaatt
börsföretagen optimistiska företag möjligheternaövrigaär än attmer om
minskade kostnader. tillåter någon beräknadSvarsunderlaget inte kvantifiering av
kostnadsreducering.

Fråga ifråga15 13 och 14Vilka vinster/fördelar utöver de angivna
skulle uppnåErt fick använda i den löpandeNiföretag euroom
bokföringen uppskattning denGe möjligt ivinsten procentav avom en
ursprungliga totala kostnaden.

på fråga, börs-denna 937 företagendastDet mest omsattasvaratär varavsom
harredovisning de vinster/fördelar dessa företagföljerföretag. Här en av som

möjligafåtal har också lämnat uppskattning denföretagEttuppgivit. en av
litetövergång till den löpande bokföringen. Underlaget förivinsten vid äreuroen

någon storlek.information vinstensför kunnaatt ge om

vinst-/färdelsslagAngivna

företagicke-finansiellaSmå
handla sälja internationellt.Enklare0 -

transaktionsvinst för affärer inom EU.Växlings- o0
omräkning vid konsolidering DB.Besparar av0

skattersvårt några fördelar ändå måste betala löner och iDet är att se om man0
SEK.
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Mellanstora icke-finansiella företag
Kursrisker vid inköp undviks.
Slipper kursförluster.

använda valutapositivt kunna i alla dotterbolag.Det är att samma
Administrativ förenkling

undviker /minimerar löpande omräkningar majoritetMan om en av
kunderna och leverantörerna byter valuta.
Enklare fakturahantering och snabbare bokslut

icke-finansiella företagStora
Börsen i euro

påStörre likviditet börsen
Minskad exponering
Slipper omräknings- och kursdifferenser

till kreditgivare/ägareinformationBättre
Verksamheten blir och säkertransparentmer

mellan olika länder/bolagKommunikationen underlättas med samma
fel minskar.valuta, risken för

Koncemkonsolidering och mellanavstämning koncembolag
ämförbarhet med internationella konkurrenterJ

internationellTillgänglighet till kapitalmarknad
på marknaden, då europeisktImagemässigt vi företagär ett

marknadsmässigt med i Sverige.säte
dåEnhetlighet tvingande och bolagensi Europa Europasär gränser

operationellt suddas och vilket kostnadsbesparingar.ut mer,mer ger
Konkurrensfördelar

kostnaderMinskade administrativa
vid och administrationFördel redovisning

transaktionskostnad dock försumbar kostnadsminskningLägre
konton koncemprislistaföljaLättare att samtupp en

då gårkommer först hela Sverige medVinsten i euro.

Finansiella företag
fårVi lättare europeiska kunder

Marknadsmässiga fördelar
valutaförluster dagliga transaktionerInga i

Behovet omarbetning redovisningen till andra valutor ex.vis US-dollarav av
försvinner sannolikt
Ökad jämförbarhet pga redovisningsvalutan SEK och användsär större änatt

många analyserar våra bokslutssiffrorinvesterareav som
tillgångFörbättrad till internationella kapitahnarknader och ökade möjligheter

aktivt medverka i omstruktureringen den europeiska marknaden.att av
påaktierna Stockholmsbörsen blir det enklareOm i för aktieägarenoteras euro

och övriga läsa redovisning iatt en euro.
når investerarbasVi i Europa.större

Förenklade kontakter ekonomiska frågor med moderbolag Tyskland.i i
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blivande koncemvaluta.Euro är
upplåning, marknadsföringFördelar vid redovisning,

datakostnader slipper dubbla systernGemensamma
och vid administrationvid utlandsbetalningarFördelar

får valutor hantera.Vi färre att
betalningsmedelförst blir allmänt ii dagslägetvinsterInga närutan euro

Sverige.

kansammanfattning de vinster företagenföljerSynpunkter: Här av som anseren
övergång använda den löpande bokföringen. Dettill ivid ärgöras att euroen

för litetkvantifrera Underlagetfåtal kunnat sina vinster.endast företag ärett som
väntad minskade kursrisker och lägreredovisning. ofta vinststatistisk Enför ären

fakturahantering.mellan valutor enklarelöpande omräkningarkostnader för samt
medkonkurrensvillkor och bättre jämförbarhetsig bättreförväntarFöretagen

affärsmöjligheter, lättarekan bli ökadekonkurrenter. Detinternationella att
blir bättretill utländska kreditgivare ochInformationenkunder. ägareeuropeiska

ökar. Behovetutländskajämförbarhet för investeraretilloch möjligheterna attav
Tillgången till dentill valuta försvinner.redovisningomarbeta företagens annan

börsnoterade aktier blirförbättras ochkapitalmarknadeninternationella mer
koncem-användas ienhetlig valuta, kanlikvida. positivtDet är att en euro,
dotterbolag,konsolideringomräkning vidbesparassammanhang, företagen av

koncemprislista.använda sigföretagen kan av en

åsamkasFråga kostnader/nackdelar skulle Ert företagI 6 Vilka om
bokföringen Gei den löpandefick användaföretag intg omeuro

ursprungliga totaladenkostnadenuppskattningmöjligt i procent avaven
kostnaden.

börs-fråga,denna 9endast företagDet 25 omsattamestär svarat varavsom
dessa företagkostnader/nackdelarderedovisningföretag. följerHär somaven
kostnadenockså uppskattninghar lämnatfåtal företaghar uppgivit. Ett avaven

Underlaget förlöpande bokföringen.använda i den ärfå möjlighetinte attatt euro
kostnadens storlek.någon informationför kunnalitet att omge

kostnads-/nackdelsslag:Angivna

icke-finansiella företagMellanstora
arbeta iutlandsägt företag bör vinackdelar.Oklart med för- och Som samma0

vårt utländska moderbolag.valuta som

företagicke-finansiellaStora
Ökad måste få betala iEU-kunder kunna Euro.administration,0

fördelarfår dessaVårauppskatta. huvudkonkurrenter i EuropaOmöjligt att0
tänka viställa personalen till i Euro,långblir1999. Det attatt omen process

bli efter.kommer att
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måstehalkar efter i konkurrensen. Vi förutsättningarVi0 samma som
Europa-samarbete.länderna inom

administrativa kostnader för rapportering koncernen.Högre inom
svårtblir fungera inom internationell koncern och kunderDet att gentemoten

och leverantörer.
dotterbolagensKostnad för konvertera rapportering till SEK.att

Valutasäkringskostnader
exponering i liten valuta.Fortsatt

Finansiella företag
Förlust kunder.0 av

likviditet aktie.Försämrad i egen
blir blandade Riskhanteringen kompliceras.SEK och i Sverige.Euro

årsredovisningen,Dubbla räkenskaper i genomlysningen försämras.
deltar europeiska investerares omviktning aktieportföljer.Vi i av

deförluster/nackdelar här spegelbilder vinster/Synpunkter: De nämns ärsom av
fråga Således kostnader för valuta-fördelar räknar företagen medangivits 15.som

konkurrensvillkor och förlust kunder.säkring, ökad administration, sämre av
påkrav dubbla redovisningar, likviditet för företagetsDärutöver nämns sämre

kostnaderaktier på börsen och högre för rapportering inom koncernen.

måste bådeFråga och iOm företag använda svenska kronorI 7 Ert euro
årligabokföringen, vilka investeringsutgifterden löpande resp

uppskattatGe möjligtmerkostnader skulle detta medföra ettom
procentuell hur mycketinvesteringsbelopp uppskattningsamt aven

för bokföringen företaget skulle öka.kostnaden i

kostnadsökningar företagenföljer redovisning investeringsutgifter ochHär aven
såväl fåtalbokföring kronor skulle medföra. Etthar uppgivit iatt somen euro

årligaockså uppskattning investeringsutgifter ochföretag har lämnat en av
någonkostnadsökningar. Underlaget för litet för kunna informationär att ge om

investeringsutgiftemasl kostnademas storlek.

investeringar och kostnaderAngivna

icke-finansiella företagSmå
Programinvesteringar0
Medför administrativt arbete.0 mer

Mellanstora icke-finansiella företag
Bedöms kräva ytterligare tjänst.0 en
Investeringskostnaden inte problemet, däremot administrationen.är0

Stora icke-finansiella företag
Programinvesteringar och fler administrativa tjänster.0
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investeringskostnader vårt redansmå eftersomTroligen ganska ärsystem0
idag. förberedda.utvecklat Vi är

då skandinaviskt företag använder multi-investeringskostnad viIngen ettsom0
i dag.ekonomisystemcurrency

Finansiella företag
både ochredovisa i SEK.Orimligt Euroatto

betydande för företaget.Kostnaderna bedöms0
kostnadsökningar.Marginella0

där kan dubblai ekonomisystem registreraVi har investerat nyttett man0
valutor.

måste löpande bokföringen både svenskaföra den iOm företagenSynpunkter:
medföra och ökadekommer detta programinvesteringarkronor och atteuro

antal har länmat beräkningar påkostnader. Endast litet företagadministrativa ett
årskostnader.investeringskostnader och totala Underlaget för litet för liggaär att

statistisk redovisning.till grund för en

lämnats svarande företagenkommentarer deAllmänna som av

företagicke-finansiellaSmå
övergång påverkai hur till kanhar inte inVi ännu satt euron oss.0 oss en

dåantalet arbetstillfällenkommer försämra vinsten minskaEuron att o0
kostnaderna ökar.

icke-finansiella företagMellanstora
mindre problem,detaljhandelsföretag den löpande bokföringenSom är ett0

kassahanteringen är värre.
beroende de direktivanvända kommer sannolikt bliBehovet attatt av0 av euro

erhåller från vårt moderbolag.visom
vilket innebär behovpå den svenska marknaden,.arbetar i dagFöretaget att0 av

uppstår våra kunder kommer kräva detta.atteuro om

icke-finansiella företagStora
konkurrens medförsvagas iför svenska underleverantörerStor att0 oro

euroland. får negativa effekter föri sinDetta tur oss.
då huvudsakligen bedriver lokalSå länge fast och viSEK är mot0 euron

behov tilltjänsteproduktion vi inget överstörre att euro.avser
redovisarstår skall betala skatter i SEKSverige utanför och viOm EMU mrn0

helstvi i SEK.
koncernen och har endast relationmoderbolag för den svenska delenVi är av0

hade blivit annorlunda,Hade enkäten koncernentill avsett svarenmamman.
kostnader/intäkter.med högre

på dettaför komplex besvarasFrågan för sätt.är atteuro0 om
landetrisken flyttarUnderstryker för företag tatt ut ur om ex

dubbe1bokfdring blir nödvändig.
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datasystem bådeVi kommer införa SAP kan bearbeta ochEuroatt ett som
parallellt. till myndigheterSEK Rapportering och världskoncemen sker it v

SEK.
Val Euro/lokal valuta SEK redovisning i mycketstyrsav 0 av
koncempolicy.

Finansiella företag
bankñlial använder vi redan i dag flervalutasystem.Som Vinstenett attav

beståranvända lätthet praktiskt.renteuro av
verkar ha krav på båderimligt SEK och löpande bokföring.Det Euro iatt

Årsredovisning båda däremoti verkar rimligt.
ellerhar inte behovet avsikten redovisa i däremot faktureraVi att atteuro,

kunder så önskar i ändras helhet gårDetta givetvis Sverigesom euro. om som
tillöver euro.

övergång från till kommer ske såSEK kunderna önskar ellerEn atteuro om
lagstiftning. enkelt räknaDet är attgenom om.

vill ha svenska kan någon fördelVi i fortsättningen Vi inteäven pengar. se
vårmed fristående bank ombesörjsSom service utlandsärendeneuro. av av

bank.annan
våraVårt behov bank kommer kunder.att styrassom av

den lokala marknaden behovSom ñnansieringsforetag vi inga attser av
lagstiftning d kan vi däremot bli tvingade till det.redovisa i Genomeuro. e

Våra Finansinspektionensredovisningsregler föreskrifter.styrs av
Då kunder och marknad kan uppskattningarall verksamhet görasstyrs av

påvetskap förändrat beteende denna front.utan om
ytterligare valuta bokföra Våra kunder vad viVi att styrenser euro som

skall göra.
frågornahar internationella kontakter varför har diskuteratsVi inga inte i

bolaget.
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Bilaga 3

konsekvensernamakroekonomiskaDe

Clas Wihlborg
och finansvetenskapprofessor bank-Felix Neubergh i

Göteborgs universitetHandelshögskolan vid

Inledning

med medlemsländer.bildas den l 1999 11klart EMUDet står attnu
EU-länderoch Grekland deDanmark, StorbritannienSverige, är som
utredningar haråren. antalde 3-5 Ettutanför åtminstonestår närmaste

bland svenska företag ochanvändandetangåendegjorts euronav
SE-banken,värde och stabilitetdetta för lqonanskonsekvenserna av

uppdrag SverigesMarkets, 1998, påHandelsbanken Prospera1998, av
pekar utred-allmänhetMidland, 1997. IHSBCRiksbank, 1998,

och låne-fakturerings-användningökadpåningarna av euro somen
påpekas ofta.kapitalutflöden och Volatilitetrisk förvaluta. En

företagens användandeframför alltutredningar berörAnalysen i dessa
medföljande skift valuta-och idelbetalningsvalutaav someuron

emellertid aggregeradmakroekonomisk analys kräverEnpositioner. en
mark-aktieägares och andratill både företags,hänsynanalys där tas

beteende.nadsdeltagares
factosvenska företag kan bli deiblandhar detdebattenI attsagts

skifta till redovisnings-"medlemmar" EMU att someurongenomav
seaktiekapitalet från kronor tilldenomineraochvaluta att eurogenom

företagen därav blirvilken mening och månbakgrundsreferenser. I
anställda fönnod-oklart då svenska aktieägare ochmedlemsföretag är

efter introduk-hemvalutakommer ha kronanligen ävenatt euronssom
fondbörs också,vid Stockholms diskuterasHandel ition. someuro

de facto medlemskap.ytterligare ett motsteg
före-redovisningsvaluta liksom valet denomineringValet avavav

direkt.påverkar användandet och kronanaktiekapital intetags av euron
företagsinnebär helt klart denna valutas vikt blandinförandeEurons att

oberoende vilken valutaoch hushålls transaktioner ökar an-av som
del den faktureringvänds redovisning. troligti Det är att stor somen av

se 1998. kankronor kommer i Prospera, Dettai görasgörs att euronu
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efterfråganmedföra utbud och på den svenska valutamarknadenatt
Storleken dessa effekter införande beror delspåverkas. på påav eurons

konkurrensförhållanden och betalningskotymer inom olika branscher
dels aktieägares valutaportföljer. kan förändras före-och på Dessa om

väljer öka exponeringen i Förväntningar kronanstatttagen ex euro. om
förhållande till kan också påverka användandet"hårdhet" i eurons av

fakturering.kronan it ex
medföra fördelarnaökade användandet kanDet attatteuronav av

ökar för vissa företag. Dock denutföra redovisningen i äreuro
främsta uppgift informerande för före-redovisningensexterna att vara

och då framför allt nuvarande och potentiellaintressentertagets
redovisningsvalutaor bör därför starkt be-finansiärer. Valet av vara

hemvaluta. gäller naturligtvis valetfinansiäremas Detsammaroende av
för aktiekapitalet. skall också påpekasdenomineringsvaluta Det attav

allt högre grad från denredovisningen iden skattemässiga separerats
beräkning före-Frågan i vilken valutaredovisningen. ettexterna om av

från frågan valetkan därför i hög grad skiljasbeskattning skertags om
och aktiekapitalets denomineringredovisningsvalutaexternav

utbudet och efterfråganskrift undersökamed dennaAvsikten är att om
kan påverkaspå svenska kronor av

handelsvaluta vid Stockholms fondbörsvalet1 av av
redovisningsvaluta2 valet av
denomineringsvaluta för aktiekapitalet3 valet av

första, dvs valetdet bara dendessa punkterBland ärtre av
direkt påverkan påStockholms fondbörs harhandelsvaluta vid som en

del börshandeln innebärden meningenvalutaflöden, i att storen av
reella valutaflöden.

liksom valetdenomineringsvaluta för aktiekapitaletValet avav
efterfråganpåverka utbud ochredovisningsvaluta skulle indirekt kunna

och hushållsden mån dessa val påverkar företagspå svenska kronor i
olika valutor. Frågan måstepreferenser för finansiella positioner i som

valutadenomineringskifte i redovisningsvaluta ochställas är ett avom
förföretagens och hushållens preferenseraktiekapitalet påverkar euro-

finansiella tillgångar och skulder, givetoch lcrondenominering av
försäljning, produktion och inköp från olikafördelningföretagens av

aspekter på före-aktieägamas hemvist.länder, och givet Dessa senare
påverkapåverkas införande ochverksamhet kan ocksåtagets av eurons

frågan redovisnings- ochanvändande helt oberoende av omeurons
valutaflöden diskuterasdenomineringsvaluta. påverkan på inteDenna
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och denomineringsvaluta kanredovisningsdå valethär utom varaav
användning verksamheten.iberoende av eurons

euro-handelför och effekternadiskuterasavsnitt 2I argument av
analyseras teoretisktDärefter, avsnittfondbörs. ivid Stockholms

denomineringsvaluta. Huvud-redovisnings- ochskiften ieffekterna av
och denominerings-redovisnings-detta avsnitti är attargumentet

sammanlagdaföretagens och hushållensbör påverkavalutan inte
antagandenberoende vissaslutsatsvalutapositioner. Denna är an-av

antaganden diskuteras.information.aktieägamas Dessagående
ochskift redovisnings-viktiga effekterna imöjligenDe av

för valutahante-uppstå målsättningarnadenomineringsvalutan kan om
ekonomiska. diskuterasDettaredovisningsmässigaringen änär snarare

utreda vilka målsättningarutförts förenkät harEni avsnitt att
detalj iEnkäten redovisas ivalutahanteringen.företagen har i

räkning förutfört enkät för utredningensAppendix. Vidare har SCB en
företagenslagstiftning begränsarkostnadernakartläggaatt somav en

aktiedenomineringsvaluta. SCBsredovisnings- ochväljamöjligheter att
mycket antalgenerella frågor täckerförhållandevismedenkät ett stort

endastspecifika 118den enkätenföretag. iFrågorna är menmeregna
ingår.företag

enkätfrågor betraktas med skepsis. Dettapåvanligt börSom svaren
kan tänkas ha starkaEMU-frågan där respondentenminst igäller inte

problemmed EMU.Sverige går i Ettbetydelsenåsikter annatattavom
särskilja effekter in-ha svårtkanrespondenten attär att av eurons

skift aktiekapitalets denominering.ieffektenförande från t ettav ex
beteende i makro-företags inanalysenavsnitt 5 ettI sätts av

beträffande makroekono-för dra slutsatsersammanhangekonomiskt att
skillnadeneventuella idiskuteras också denkonsekvenser. Härmiska

fästs starkt vidflyter ellerkronankonsekvenser euron.om
Huvud-analys och slutsatser.sammanfattningAvsnitt 6 utgör aven

redovisningsvalutaanvändandeökatslutsatsen är att ett euron somav
detsvenska företag iaktiekapitalet förför denominering äroch av

synvinkel.makroekonomiskbetydelselöstnärmaste ur

fondbörsvid StockholmsEurohandel

miljarderför 330svarade 1997 29utländska placeramaDe procent
Motsvarandefondbörs SFB.på Stockholmshandelnkronor av

ägandetutländska ioch 1996 34 32 Detsiffror 1995 procent.var resp
Electroluxbolagen 24,3de vid börsen ägs36 procent.mest omsatta var

siffranEricsson 50 Astrautlänningar. Förtill 60 är procent,procent av
dominerasutländska ägandetVolvooch 31 Det42 procent.procent av
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USA och Storbritannien medan euroländemas ägande litet. Iär
Ericsson härrör ägandet från34 USA, från10procent procentav
Storbritannien, medan 6 utlandet.övriga För Astraägs ärprocent av
motsvarande siffror två21 7 3 Dessaprocent, procent procent.resp
företag för volymen Stockholm och företag28 i tioprocentsvarar av

för två tredjedelar. den totala volymen således handelnAv ärsvarar
med euroländema liten. beror till delen aktie-Detta största att
marknadernas roll i de finansiella i USA medan deärsystemen stor
finansiella kontinenten domineras banker. mycketDesystemen av

anglosaxiska länderna diversifierataktiva fonderna i de har också
Tabell och b visar ägandet svenska börsaktier.internationellt. la av

utländska medborgare. dessa31.7 ägdes 20Avprocent var ca pro-av
Storbritanniens ägande ungefärmedborgare i EMU-länder.cent var

lika stort.
införandet ganska liten betydelseden bild målats harI av euronsom

fondbörs det verkar ytligt inteför handeln vid Stockholms och sett
erbjuda euro-denominerad handel i Stockholm.särskilt intressant att

ändras snabbt. Liksom i Sverige expanderarBilden kan emellertid
roll föroch aktiemarknademasaktieägandet snabbt på kontinenten

betydelsefullt. Aktie-företagens finansiering och agerande blir alltmer
också förväntas bli intematio-ägandet fonder kanvia i Europa, som

använderAntalet aktieägare,nella, snabb frammarsch.påär euronsom
aktieägareöka snabbt och dessahemvaluta kan komma attsom

före-intresserade svenskaamerikanska,kommer, liksom de att vara av
tag.

finns det anledningutveckling beskrivitsden förväntadeTrots som
bådevid så längeeurodenominerad handel SFBskeptiskatt motvara

länder till-utanför bådaStorbritannien står EMU. DessaSverige och
aktiehandelnfortsätta domineramed kommerUSA att att ensammans

för-dessa länder det svårttid framöver. aktieplacerare iFör är att se en
svenska företagsker Vidare kandel handeln i Stockholm ieuro.attav

aktier ieuro vid börser inom EMUlista sig och erbjuda handel i sina
antal svenskaeller euro-handel etableras där.i London, Ettnär stort

och/eller London. Handel iföretag listade Yorkredan i Newär euro
förhållande tillkan konkurrensmedel för SFB inaturligtvis ettses som

svärd handeln ibörserna sådan handeli Europa är ett tveeggat ommen
ocksåkronor läggs samtidigt. Handeln i kronor kanned ses som en

förhållande aktieägare. Omkonkurrensfördel för till svenskaSFB i
tänkas föredrahandeln enbart kan företagvid denomineras iSFB euro

och denna blir säkert SFB.listade vid enbart börs börs inteatt envara
börjarblir medlem i EMUOm Storbritannien inte Sverigemen

bäst kanfall det möjligtbilden ändras i detta SFBäven är attmen
denominerad ihävda konkurrensen med London, handelnsig i ärom
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kronor. Lindgren påpekar bilaga "Eurohandeli till påRagnar en
Stockholmsbörsen" Stockholms fondbörs 1988 frånatteuro-grupp,
aktieägamas synpunkt bör valutadenomineringen aktiehandeln inteav
ha någon betydelse. aktier någorlundaPrissättningen på med stor
omsättning sådan priserna på aktie, handlas i olikaär att en som
valutor, omräknat till viss valuta snabbt svensk aktie-utjämnas. Enen

värdering kronor bolag bör också oberoendei visstägares ettav vara
i vilken valuta aktie handlas eller denomineradärav en

effektiv prissättning, den beskrivits kräver hög lik-En som ovan,
viditet handeln aktier. flesta listade företag har inte sådani Deav
likviditet, vilket får till följd aktieägare hemvaluta kanmed vissatt en
förväntas föredra både handel och denominering denna valuta. Pris-i

valutor,skillnader dock mellan börser, använder olikaexisterar som
dessa skillnader snabbt enligt existerande studier.utjämnasmen

förMed hänsyn till de ineffektiviteter småexisterar, änsom om
aktier det ha betydelsemed omsättning, troligt det kan vissär attstor en

redovisas ihandeln aktier erbjuds i vid SFB. enkäteri Deom euro som
handeltyder ganska få företag föredrarovannämnda promemoria på att

företagenhandel Stockholm. Troligen måstei framför i kronor ieuro
mellan kronor och Handel båda valutorna ivid SFB välja i sammaeuro.

med för-medföra låg likviditet båda vidaktie kan i valutorna SFB
bilagakonkurrenskraft för följd Lindgrenssämrad SFB se Ragnarsom

ovan.nämnd
aktiehandel bli måstefrågan i skall intressantFör att om euro

aktiekapitalet frånhandeln länkad till omskrivningi euro vara en av
efterfrågan handel ieurokronor till Troligen det också så påär atteuro.

aktiekapitalet iberoende önskan hos företagen denomineraär attav en
nåskulle önskandenominering i sin bero påDenna atttur eneuro.

märkasbredare internationellt. skall dåinvesterare Det attgrupp
företag redannu kan detta mål utländska börser. Försvenska uppnå via

fördellikviditet aktiehandeln kan det dockuppnå hög iatt omvara en
länkadehandeln till valuta börs eller antalkoncentreras på etten en

börser.
företagen ochDe allra svenska Ericsson Astra ärstörsta som

troligenvälkända internationellt, redan listade utomlands och de har
dollartillräcklig för handeln kronor,omsättning uppnå likviditet i iatt

och Något mindre företag likviditetsskäl koncentreramåsteeuro. av
förhandeln till valuta. Valet hemvalutanvaluta blir beroendeen av av

den företagetinvesterare vill nå.grupp
Svenska företag individerdeltill mycket litenägs nämntssom av

Överhuvudtagetmed hemvaluta vid bildandeEMUs 1999. äreuro som
allaövervikten inhemska företag aktieägares portföljer ii storav

länder. den enligtövervikt kommer försvinna snabbt dåDenna inte att
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forskningen beror på valutarisker infonnationsfördelen hosinte påutan
inhemska aktieägare. Med andra 0rd, andelen utländskt ägande i

företag troligen starkt beroendesvenska inte Sverige blirär av om
EMU-medlem eller står utanför. ändå konstaterasDet måste antaletatt

med hemvaluta kommer expandera tidenaktieägare överatteuron som
med ökat aktieägande inom EU, antingen Storbritannien blir medlem i

då möjligt, ocheller troligt, antal företagEMU Det är t.o.m. ettatt
denominerar aktiekapitalet i väljer troligen också haDessa atteuro.
handeln aktieri i euro.

den enkät redovisas Appendix ställs fråganI i nr lOsom om
företagsledningen från exponeringssynpunkt fördel denomi-i attser en

aktiekapitalet i och använda handelsvaluta vidnera euro euron som
femton bland de beträffandeSFB. Sex de-mest omsattaav svarar

femton beträffandenominering och åtta handelsvaluta påav svarar
företagBland andra två tolv, respektive tolvSFB. stora ettsvarar av av

användningen fördel. Med hänsyn till diskussionenatt enav euro vore
de företagen förvånansvärt positiva beträffandeär störstaovan euron,

särskilt svenska, amerikaner och engelsmän dominerar ägare.som som
kan företagsledningamaFörklaringen kommeratt att atttrorvara euron

bli attraktiv, dvs starkare, investeringsvaluta kronorän ävenmer som
för dem inte har hemvaluta.som euron som

Slutsatsen teoretisk synvinkel det svårtär ärresonemanget attav ur
avgörande fördel erbjuda handel enbart vid deieuro SFB iatt attense

allra flesta svenska företagens aktier. Enkätsvaren tyder dock på deatt
företagen, fördelar i både de-inte majoritet,största än attenom ser

Kanskenominera aktiekapitalet och erbjuda handel i kanatt euro.
förklaras kommermånga företagsledare befarar kronansvaret att attav

bli förhållandevis och valuta.instabilatt en svag
Vad skulle de makroekonomiska konsekvenserna bli delstorom en
företagen Vid erbjuder handel Svenskars ochSFB i euro ut-av

länningars portföljval olika valutor kan förväntas oberoendei ivara av
vilken valuta främsta effektenhandeln sker påpekats Densom ovan.
blir då färre utländska deltagare börshandeln köper och säljeriatt
svenska kronor. Svenska deltagare i börshandeln, å andra sidan, måste

och utländskagå in i högre utsträckning. Efterhandut euro somur
medborgares handel kommer dominera handeln blir den förraatt
effekten dominerande med följden valutahandeln svenska kronoriatt
kan komma minska i volym. inledande skede kan effekten dockIatt ett
bli den motsatta.

eventuella likviditetseffekten i valutahandeln svenska kronorDen i
kan inte förväntas omedelbart bör utvecklas långsamt tiden.överutan

dock svårt denna långsiktiga effektDet viktig. Kon-är att se som
försekvenserna kronan blir handelsvaluta för aktier ärattav euron
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handelsvalutaför valetkonsekvensernamindre intressantsåledes än av
bör detVidareförhållande tilleventuella svaghet ikronans euron.av

handelsvalutaattraktiv ärgrunden förpåpekas attatt enses someuron
stabil kronan.blirförväntasden äntroligen att mer

irrelevansdenomineringsvalutansRedovisnings- och3.

förmåsteantagandensöka de görasdetta avsnittSyftet med är att som
skall påverkadenomineringsvalutanellerredovisnings-antingenatt

Utgångspunktenvalutor.olika ärnettopositioner ihushållsochföretags
obe-bordevalutorför olikapreferenserföetagsochhushålls varaatt

aktie-företagsdenomineringenochredovisningsprinciperroende avav
stället bestämmasborde ivalutaportföljenönskadekapital. Den av

mark-finansiellavalutor.olika Deförsäljning iochinköpkonsumtion,
företag ochför bådemöjligtdeterbjuder instrument,naderna görsom

oberoendeönskasvalutapositondenhushåll uppnå om enatt avsom
valutan. Dettaeller andra ärdenominerad i dentillgångviss är ena

dediskuterasDärefterdetalj först.iförklarasskallhuvudfallet mersom
transaktionskostnader ärochinfonnations-antaganden somom

hålla.skall"irrelevans-propositionen"förnödvändiga att
nettoflödet itotalaoch hur detbpanelernabelyser iFigur 1 c

deno-ochredovisnings-oförändradförblirmarknaden närSEK/euro
påbaseratförenklade exempletmycket ärändras. Detmineringsvalutan

ochtill importerarsvenskarföretag, exporterarägsett sommenavsom
förväntadetillhänför sigpanelernasiffrorAlla ieuro-ländema.från

sigSålundaSEK-ekvivalenter.i väntarolika valutor,flöden i mätta
företagets vinstsiffrapå SEK 50. Denna utgörutdelninghushållen en

950. Hus-och inköp i1000försäljning iförväntadfrån euroeuro
i SEK.i Sverigeköpatillanvända utdelningenhållen attämnar varor

nettoexponering ieuroföretagetbasfallet harpanelI utgör ensoma,
påberokommerstorlek i SEKUtdelningens attSEK-ekvivalenter.50

nollexponering,önskarSEK/euro-kursen. Företaget,framtidaden som
år.för leveranstenninsmarknaden ettköper SEK iochsäljer omeuro

hushåll.ochbåde företagnoll förnettoexponeringenDärmed blir
kunde ha ingåtthushållenuppenbartdetpanelRedan i attära

förblivaltdettagjorde,företagetterminskontrakt attomsomsamma
försäljningochköpoch företagensHushållensexponerad i aveuro.

substitut.terminskontrakt är
medanieurovalt redovisaharföretagetdetbpanel attI attantas

aktiekapitali SEK. Företagetsdenomineratfortfarandeaktiekapitalet är
visassiffror kommerde externtsåledes attexponeratär uppsommen

växelkursen.påverkas interedovisningeniåretvid slutet avav
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Företagsledningen väljer därför inte ingå terminskontrakt föratt att
uppnå "hedge". Redovisningsmässigt behövs detta inte denävenen om
ekonomiska exponeringen oförändrad.är

Redovisningsförändringen påverkar naturligtvis inte företagets
förmåga utdelning i SEK vid slutet året. Omatt SEKJeuro-kursenge av
ändras, kommer utdelningen i SEK ändras. Hushållen med-att antas

detta. De ingår därför tenninskontrakt.vetna De säljer ochom euro
köper SEK. Vinster förluster på detta kontrakt kommer inträffa dåatt
utdelningen i SEK minskar ökar resultat växelkursföränd-som av
ringar. förvissarDärmed sig hushållen konsumtionsfönnågasinom
SEK oberoende50 växelkursen.av

I panel slutligen har företaget valt denominera aktiekapitalet iattc
Utdelningen specificeras således också i och förväntas blieuro. euro

50 SEK-ekvivalenter. Företagsledningen ingen exponeringeuro ser av
aktiekapitalet. Aktieägama däremot SEK/euro-kursen ändrasvet att om
kommer de vinster eller förluster i konsumtionsförmåga.göraatt De
"hedgar" därmed den förväntade utdelningen i med hjälp etteuro av
terminskontrakt.

Figur illustrerar företagensl plus hushållens nettopositioneratt
förblir oförändrade då redovisnings- och denomineringsvalutan ändras
under antagandet hushållen söker gardera sig växelkursföränd-att mot
ringars inverkan på konsumtionsfönnågan. Företaget kunde valt precis
vilken valutaposition helst kunna påverka den totalautan attsom
nettopositionen för företag och hushåll.

Frågan återstår vilka antaganden liggerär gömda i dennasom som
analys och kanske inte helt realistiska. Följande antagandenär ärsom
nödvändiga för irrelevanspropositionen skall hålla:att

Antagande Hushållens transaktionskostnader för uppnåatt en
önskad valutaposition får inte företagensöverstiga
transaktionskostnader.

Kommentar
Större delen hushållens aktieägande ligger i fonder. Hushållen väljerav
sådana för uppnå önskat risktagande i valutor.att Fondernast ex
kostnader valutahanteringeni jämförbar med företagens kostnader.är

Antagande Hushållen måste informerade företagensvara om
exponering för kunna uppnå önskad exponering i deatt

portföljema.egna
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Kommentar
informeradekontinuerligtkan intefondersåvälHushåll omvarasom
infonneradekanexponering. Deföretagensförändringar i omvara

detiden kanochvalutahanteringeni övermålsättningarföretagens
ändras.växelkursförändringarkänslighet förföretagensobservera om

uppnå densåledes kunnahushållenbörtidengenomsnittI över
ändra positionerkan företagenkort siktpåönskardeexponering men

detta.hushåll observerarochfondervalutakänslighetoch attutan

Aktiedelasalla vinsterdetanalysen ut.Antagande I attantags
sammanfaller dåoch företagetsexponeringkapitalets

exponering.hushållensmed

Kommentar
stabilitet.efterutdelningspolitikenföretag i strävarvanligtDet är att

företagetsdärmedabsorberas-förlusterochValutavinster reserver.av
beror på iutdelningarbaserad påkonsumtionsförmågaHushållens

valutakursföränd-den månstabila.hålls Iutdelningarnavalutavilken
påverka för-ställetde ikommerutdelningar attmärks iinteringar

hus-endasthållerbeslcrivits,Irrelevansen,i aktier.mögenheten omsom
förmögen-ilikvärdig kronautdelad kronabetraktarhållen ensomen

aktier.heten i
företagirrelevansen, strä-bryter ärscenario, att ettmöjligtEtt som

denomineringsvaluta.aktiekapitaletsiutdelningenstabilitet ieftervar
prin-bokföringsmässigaenligtvaluta-exponeringenberäknasSamtidigt

delaförmågaföretagetsiförändringar utattreflekterarinteciper, som
förluster,ochekonomiska vinsterFöretagettill aktieägarna. görmedel

före-absorberas ioch förlustervinsterförändras. Dessadå växelkursen
utdel-baserade påvalutapreferenserhushållens ärOmtagets reserver.

kommerinklusivevärdereellaaktiekapitaletspåoch intening reserver
påverka företagetsdenomineringsprincipenoch attredovisnings-

plus hus-för företagnettopositionentotaladenliksomvalutaposition
håll.

SEK-ekvivalenterårvalutaflöden iFörväntade1Figur ettom
på termineuro-flödesäljer exponerara Basfall: Företaget

FöretagHushåll
|

UtlnUtIn

950InköpiFörsäljningi 1000SEK50Konsumtioni euroSEK50 euroUtdelningi
SEK 50Utdelningi

påSälj tennin50SEKpåtermin50Köp euro
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b Redovisningsprinciper medför företagetatt väljer att inte sälja på termineuro
redovisning i euro

Hushåll Företag

In Ut In Ut

Utdelningi SEK50 KonsumtionSEKi 50 Försäljningi 50 Inköpi E50euro eurovarierarmed Utdelningi SEK50
SEK/euro redovisati euro

KöpSEKpátermin Sälj pá50 termin50euro

c Företagets aktiekapital i denomineras euro

Hushåll Företag

iln Ut In Ut

UtdelningSEKi 50 KonsumtionSEKi 50 Försäljningi i inköpeuro1000 S50euro
UtdelningSEKi 50

KöpSEKpåtermin50 Sälj pätermin50euro

kanVi tillbaka figurtill där denomineringsvalutan ändrades från
SEK till I panel kan tänkavi utdelningen hålls stabil iatteuro. a oss
SEK då SEIUeuro-kursen ändras medan i panel utdelningen hålsc
stabil i Om samtidigt företaget har tenninskontrakt inte äreuro. som
direkt relaterade till företagets ekonomiska ställning kommer växtl-
kursförändringar upphov till ytterligare vinster och förlusteratt ge
kontrakten. Om hushållen kännerinte till dessa eller väljer ingåatt
hedgekontrakt för uppnå stabilitet i inhemsk valuta, blir företagensatt
bokföringsmässigt bestämda valutapositioner avgörande för de totala
valutaflödena.

Sammanfattningsvis innebär diskussionen faktorertvåatt är av-
görande for redovisnings- och denomineringsvalutans påverkan :å
valutaflöden. det förstaFör måste företaget bestämma valutapositiorer
på bokföringsmässiga grunder och inte på ekonomiska grundcr.rent
Tenninskontrakt och andra hedgekontrakt påverkar då den ekonomiska
exponeringen. detFör andra måste hushåll och aktiefonder ovilligavara
eller ofönnögna p.g.a. informationsproblem likställa förändringa iatt
företagets och utdelningar underlag för portföljval ireserver som
valutor.
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valutahantering ochföretagensenkätundersökning4. En av
denomineringochredovisningsvalutatillattity aver

pitalaktiek

enkätundersökning,tillochfrågornaredovisasAppendixI svaren en
valuta-målsättning iföretagetssyftar tillfrämst utrönaattsom

medelstora,företag: 30 små, 30tillsändes 118Enkätenhanteringen. ut
Blanderhållits.harvid SFB. 53de 2830 omsattamestsamtstora svar

SCBgjordesUrvaletde 2816märkts omsatta.dessa mest avav
SCB-enkäterhållerföretagbland de störreslumpmässigt omensom

euro-utredningen.
förprincipernasyfteoch har utröna21 attFrågorna som

iproportionerväljerföretagetmedel. Omlikvidaivalutapositionema
redovis-börvid betalningaranvändsvalutordetillförhållande som

Storvalutapositionema.för över-betydelsehainteningsvalutan större
valuta.betalas iinköpenförklarasvaluta kanvikt någon atti annanav

fördollarochDEMövervikten iverkarkommentarernadömaAv av
Troligengäller för SEK.detta Detsammapåförklarasföretag sätt.vissa

förväntade in-allt påframförsåledeslikvida medeliberor positionerna
medföradärförbetydelse kanökade ettutbetalningsvalutor. Euronsoch

troligenskiftdetta1998,SE-banken, ägerseskift tillstort meneuro
aktiekapita-Denomineringenredovisningsvaluta.oberoende avavrum

skallutdelningförväntaddåytterligareskiftetförstärkalet kani euro
betalas i euro.

valutahantering. Företagförprincipernaskall belysa3-9Frågorna
icke-ekonomiskhar antingenbalansräkningsexponeringbetonar ensom

syfte.spekulativtiexponeringenanvänder täckningellermålsättning av
balans-betonarföretagenallrademajoritet störstaVi storatt avser en

tillendastframgårfråga 8 treatträkningsexponering, seravmen
växelkursför-förväntadoberoendeheltbalansräkningexponeringen av

månvisssåledes ianvändsBalansräkningsexponeringenändring.
sökerföretagflerresultatetförstärksslutsats attspekulativt. Denna av

balansräkningsexponering.noll-transaktionsexonering änuppnå snarare
redovisnings-antingenkanTransaktionsexponering ettsomses

bokförda förvänta-endastdet inbegriperexponeringsmåttorienterat om
siktlängrepåbetalningarförväntadeinbegriperdetOmbetalningar.de

ekonomiskföranvändastransaktionsexponeringkan proxysom en
ekonomiskfå företagsåAnmärkningsvärt ärexponering. att anger

målsättning.värdeoch/ellerkassaflödeavexponering som
hälftenellerhälftenpå nästantyderSammanfattningsvis attsvaren
valuta-redovisningsorienterade i sinstarktföretagende ärstörstaav

balanserakontrakt förfinansiellaivalutapositioner atthantering. De tar
kontrakt berordessaStorleken påexponering.bokföringsmässigrent
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dock förväntadepå vinster och förluster. Svaren i fråga 8 tyder på att
fjärdedel 4 16 företagen arbetar med ekonomiska mål-renten av av

försättningar valutahanteringen ekonomisk exponering, endast förvän-
tad avkastning, hedging skattefördelar. Slutsatsen detta är attger av en
förändring redovisningsvalutan och/eller aktiekapitalets denomine-av
ring kommer påverka företagens valutapositioner i högatt grad. Om-
kring hälften företagen också fördelar i skifta tillattav ser euron som
redovisnings- och denomineringsvaluta.

Det nämndes fjärdedel de företagen har eko-att störstaovan en av
nomiska målsättningar för valutahanteringen. företagsDessa valuta-
hantering kan förväntas oberoende valet redovisningsvaluta.vara av av
Denomineringsvalutan kan ha betydelse för deras valutahantering om
målsättningen minska osäkerheten växelkursersär inverkant attex om
på marknadsvärdet företaget räknat i Aktieägama bör emeller-av euro.
tid lätt kunna uppnå den valutaportfölj de önskar för dessa företag då de
ekonomiskt orienterade företagen också har anledning informeraatt
aktieägarna detta.om

Om det kan hälften de företagen skiftarantas att störstaav
redovisnings- och denomineringsvaluta 1999 uppstår frågan vilka
effekter detta kan ha på valutamarknaderna. Vi kan företagenanta att
har bokföringsmässig målsättning för valutahanteringen och deatten
har nettotillgångar i Om aktiekapitalet denominerat i SEK,äreuro.
hedgas balansräkningsexponeringen med försäljning ocht.ex. euroav
köp kronor på terminsmarknaden. Om aktiekapitalet denomineras iav

minskar efterfrågan kronorpå på terminsmarknaden med stor-euro
leken på skiftet till denomineringsvaluta. Ett sättannat atteuro som
uppnå effekt minska upplåningenär i för köpattsamma euro av
svenska kronor. Den direkta effekten skulle således bli minskning ien
företagens nettoposition i svenska kronor.

Som ändras hushållens valutapreferensernämnts inte före-attav
ändrar principerna för valutahanteringen.tagen Då aktieägarna och

aktiefonder blir informerade eller upptäcker företagens ändrade valuta-
position och därmed deras exponering, kan aktieägarna ta motsatta
positioner förhållandei till företagens. Det naturligtvis inte säkertär att
aktieägarna har omedelbar kunskap företagens positioner. Enom nya

minskning efterfrågantemporär på svenska kronor kan då följa påav
företagens skift i valutapositioner. spekuleraAtt storlekeni på dessa
skift verkar inte möjligt ingående kunskap antal enskildautan ettom
företag. Den totala effekten på valutakurser och kapitalflöden behöver
emellertid inte bli Vi återkommer istor. avsnitt till denna effekt.nästa
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valutapositioner i makroekonomisktFöretagens ett
sammanhang

företagens valutapositioner bestämshävdadesDet att av enomovan
redo-risk och förväntad avkastningekonomisk värdering ärav

aktiekapitalet ovidkom-såväl denomineringenvisningsvalutan avsom
Ävenutbud för valutor. företagensför efterfrågan ochmande om

bokföringsmässiga beräkningarbestämspositioner t.ex. rent avav
och denomineringsvalutan irrelevantkan redovisnings-exponering vara

nettoefterfrâgan på valutor. Aktieägama kanför den totala nämntssom
valutaportföljföretagens beteende uppnå den demed vetskap om

företag ökar sitt innehavönskar. innebärDetta att ett av euro avom
euro-tillgångarredovisningstekniska skäl, säljer aktieägarna i mot-

portföljens ekonomiska valutaexpone-grad för bibehållasvarande att
ring.

exponeringsberäkningar ochföretag kan ändrasannoliktDet är att
informationinformeras.aktieägarna Företagenspositioner utan att om

och Wihlborg, 1997.allmänhet dålig se Oxelheimiexponering är
och de-därför bli följden skift i redovisnings-Valutaflöden kan av

företagensaktieägarna lyckats beräknatills dess åternomineringsvaluta
bokförings-ingåttsinkl valutakontraktekonomiska exponering som av

skäl.tekniska
valutaflöden från kronor tillstorleken på deMöjligheten finns att

och denomine-förändring redovisnings-ikan uppstå eneuro, som av
de utjämnasavsevärda på kort siktringsvalutan, kan även omvara

upptäckt vadmånader eller år,inom, några när ägarnasäg, ett som
hundratalsskift valutapositionerhänt. skulle sig iDet röra omom

pessimistiskaföretag skiftar samtidigt. Dettamiljarder kronor, allaom
företagensinformationscenario beror aktieägares brist påpå om

Även företag ökar sina positionerändrade valutapositioner. antalettom
kronanbetydabekostnad kronor behöver detta intei på atteuro av

marknadsdeltagare,under devalveringstryck. Spekulationhamnar av
svenska företag, kaninträffat förinser fundamentaltingetattsom

trovärdig vidpenningpolitikenförväntas köpa kronor bara ärom
rådande växelkurs.

företagenskronan flyter skulledet först den svenskaOm antas att
valutamarknaden.kronor Omskift till innebära ökat utbud ietteuro av

ekonomiskförväntade kursen, kan bero påden framtida antassom
utbudetkonkurrenskraft, oförändrad köpspolitik och företags är av

Eftersom skiftriskvilliga aktörer valutamarknaden. iikronor ettupp av

och förlusterkan upphov till reellaexponerade och vinsterkontraktDessa är ge
bokföringsmässighedga exponering.de används föräven att rentom
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redovisningsvalutor skulle allmänt känt då företagen skiftarvara
valutapositioner, finns det ingen anledning efterfrågan inteatt tro att
skulle infinna sig. Samma innebär det högst osannoliktargument äratt

aktieägarna inte medvetna vadatt pågår.är om som
Om Sverige vid tidpunkten för företagens transaktioner har låst

kursen till och den fasta kursen trovärdig, kommer det ökadeäreuron
utbudet tillgångar i kronor leda till tryck uppåt på den svenskaatt ettav

lederDetta till ökad efterfråganräntan. på värdepapper i kronor ochen
därmed kapitalinflöde.ett

Detta innebär det ganska meningslöst försökaäratt attresonemang
beräkna storleken på valutaflöden i samband med företagen övergåratt
till redovisnings- och denomineringsvaluta. Om Riksbankereuro som
för trovärdig penningpolitik vid rådande växelkurs kan övergånger.en
ske med minimala störningar.

Om kronan och rådande förväntningar kronan kommerär är attsvag
bli valuta utanför den unionen,att då kan ökademonetäraen svag

valutautflöden skapa problem för Riksbanken och kronans värde. Dei
framkommer då inte säkert efterfrågannågon på kronor kan balan-som

det ökade utbudet. En valuta kan också stärka tendensemasera svag
bland företagen övergå till redovisnings- och denomine-att euron som
ringsvaluta.

Innebörden detta Riksbankens trovärdighetär i penning- ock.attav
valutapolitik kan avgörande för effekterna företags transaktio-vara av

i samband med frivillig övergång till gällerDetta medner en euro.
såväl fast flytande kurs.som

Slutligen kan det det enklaste undvikasägas att sättet att at
valutaflöden, beror på bokföringsorienterad valutahantering,rentsom
påverkar kronans värde eller leder till valutaflöden totalt,stora är at
företagen informerar aktieägarna syftet med förändringar valuta-iom
positioner. enda informationDen behövs storleken aktie-påärsom
kapitalet denomineras i och vilka målsättningar företaget harsom euro
hantering valutarisker. Aktieägama kan då förväntas återställa sinaav
valutaportföljer för bibehålla önskad exponering.att

6. Sammanfattning och avslutning

Ådahl,I artikel i Finanstidningen 1998 hävdas det företagensatten
redovisning kommer på kronan efter introduktionensättaatt press av

den 1/1 1999. har ocksåDet hävdats i SE-banken 1998t atteuron ex
det ökade användandet på bekostnad kronan fakture-av euro av som
ringsvaluta kommer leda till mycket valutaflöden. Etatt stora
devalveringstryck på kronan skulle därmed uppstå.
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deanblicken rimliga,vid förstaverkar ärDessa argument men
bestämningsfaktorer.valutaflödens Deanalyspartiellbaserade på aven

beroendevalutapositionerbestämmeraktieägarnahänsyn tillinte atttar
bör påverkasinteavkastningsbedömningar,deras risk- ochpå avsom

före-aktiekapitalet. Omfördenomineringsvalutaochredovisnings- ett
påverkadettadenominerade i kommerminskar lån atttag t euroex

ändrat konsum-haraktieägarna inteOmexponering.aktieägamas
skulle deoch varförsamtidigttransaktionsvalutaellertionsmönster
proportio-valutaportföljensbibehållaförlån ikan de öka sina atteuro

ner.
deltyder påhärenkätundersökning redovisas att storDen avensom

redovisnings-tillskiftakommerföretagende allra attstörsta euro som
med i deninte gårSverige monetäradenomineringsvaluta,och även om

balansräkningsexpone-betonarsamtidigtföretagenEftersomunionen.
slutarföretagensannolikhetenvalutariskhanteringeni attringen är stor

balansräknings-för hedgamarknadernafinansielladepositioner i attta
destället kommervaluta.svensk I mot-i icke att taexponeringen

andraibalansräkningsexponeringenför hedgasvarande positioner att
innebär sigifinansiella positionerskift i storaDettavalutor än euron.

för-exponeringaktieägamasinnebär ocksådevalutaflöden, attmen
exponering. Derasegentligamed derasförst häntnågotändras attutan

hedge-transaktioner.företagensändrasexponering av
valutaflödenföretagensplusnettoeffekten för aktieägamasFör att

företagensinformeradeaktieägarnanoll måsteskall bli omvara
informations-dennasäkertintevalutahanteringsprinciper. Det attär

valutaflödenpånettoeffektenföljdenmedomedelbarspridning attär
undvika dettaenklasteavsevärd.bli Detperiod kan sättet attunder en

omvalutahanterings-informerastimulera företagenhelt enkelt attär att
principer.

Även grundtill påfrån kronornettoutflödedet sker ett aveuroom
valutaposi-sammanlagda omdisponeringoch aktieägaresföretags av

devalverings-kapitalutflöden ellerdet inteså följer etttioner att stora
mängd mark-finnsobserveras. Detkommertryck på kronan att en

penningmarknads-instru-valutor ochipositionernadsaktörer tarsom
Riks-växelkursförändringar. Omförväntadeochbaserat på räntorment

dettrovärdig finns ingenförblirvalutapolitikochbankens penning- an-
kapital-ochsvenska penning-på köparebefara bristledning att aven

marknadsinstmment.
kanomdispositioner,företagenskan följaValutautflöden, avsom

penningpolitikRiksbankensdevalveringstryckskapadäremot ett om
politik. Köpareförhållande till EMUsinflationistisk ibefaras bli av

ellerstigerfram enbartdåvärdepapper kommersvenska räntanom
penningpolitikendock märkasskallvärde sjunker. Detkronans att om
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inte trovärdig det bara tidsfrågaär är innan utflöden inträffar ochen
devalveringstryck uppstår. Företagens omdispositioner från kronan till

kommer då bara påskynda oundvikligatteuron en process.
En avslutande fråga vilka konsekvenser förbudär, ha redovis-ett att

ningen och aktiekapitalet denominerat i skulle ha. Resonemangeteuro
angående avsaknaden makroekonomiska konsekvenserovan av av

företags övergång till gäller naturligtvis för denna fråga.äveneuro
Andra hänsynstaganden kan dock viktiga företag inte beredsvara om
möjlighet redovisa och denominera aktiekapital i den valutaatt de
önskar. Avsaknaden sådan möjlighet legalt kan jämföras medav en
valutakontroller, dvs. restriktioner på valet valuta i placeringar ochav
lån. Restriktioner på företags och hushålls val valuta olikaiav av-
seenden tolkas ofta tecken på ofönnåga bedriva stark ochett attsom en
konsekvent penningpolitik. Detta kan leda till högre valutansräntor om
värde skall försvaras. Dessa restriktioner också oftatyper av ses som

på dåligt företagsklimat.symptom
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Appendix: En enkätundersökning svenska företagsav
valutahantering

beskrivs liggerDen enkät nedan till grund för analysen eventu-som av
ella effekter på företags val valutapositioner då redovisningsvalutanav
ändras eller aktiekapitalets denominering skiftas från kronor till euro.

syftar utsträckningFrågorna i hög till företagenavgöraatt tarom
för minska bokföringsmässigpositioner exponering. Dåatt renten

"hedging" begrepp i dagligt tal används mycket slarvigt har ettsom
antal frågor indirekt företagenställts, bör visa hur på valuta-som ser

möjligt balansräkningsexponeringexponering. Det endastär t.ex. att
"hedgas" i de fall företaget sig vinst transaktionen.väntar göraatt en
"Hedging"-transaktionen då självai verket spekulativär rent men
företaget fråga balansräkningsexponering"ja" på hedgas,svarar en om

målsättning ekonomisk.dess ärtrots att rent
Enkäten gick till 118 SCB slumpmässigt valda företag. Avut av

dessa företag de medan28 30 små under 50mest omsattavar var
anställda, medelstora anställda och30 51-200 30 mer 200större än
anställda.

frånSvar erhölls 13 små, 12 medelstora, de12 16 28stora samt av
Totalt svarade 53 företag. får till-118 Dettaomsatta.mest av anses

fredsställande särskilt andel de företagenstor mest omsattasom en av
på börsen svarade. företags handlande helt avgörandeDessa iär ett
makroekonomiskt perspektiv och diskussionen koncentreras till dessa
företag.

frågornatabellerna följer berör och företagens placeringI l 2som
likvida medel. Avsikten valet valuta kanär utrönaattav om av

förklaras företagets transaktionsvaluta. Om så fallet, kommerärav en
förändring redovisnings- och denomineringsvalutai inte nämnvärtatt
påverka företagenvalutapositionema. Vi bland de harstörstaattser
lika förmånga övervikt utländsk valuta för svensk valuta isom
förhållande faktureringsvalutan.till skrivna kommentarer förklarasI
"övervikten" i flera fall del företagets inköp betalas iatt storav en av en
viss valuta. tycks därförDet helhet för-proportionernasom om som
klaras företagets transaktionsvalutor. flesta företagsvenska be-Deav
talar också löner och skatter i svenska kronor. förändras inteDetta av

redovisnings- eller denomineringsvalutan ändras.att
troligt fårDet vi andel bland likvida medelär störreatt änse en euro

andelen de 11 euro-valutoma kan förklarasDetta emellertidav nu. av
troligen blir viktigare transaktionsvaluta denatt äneuron som nu-

varande de valutorna.11summan av
Frågorna 3-9 berör företagens principer för handskas medatt

valutaexponering. tabellen för frågaI 3 redovisas företagens mått på
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företag använderexponering. sig enbart balansräknings-Inget av
och endast de och de före-exponering, småett mest omsatta ettav av

efter arbeta med ekonomiskt exponerings-strävartagen att ett rent
begrepp. allra flesta företag arbetar med valutahanteringDe mätersom

kombination transaktions- och balansräknings-exponeringen som en av
allra företagexponering. de och antal mindreTre största störreettav

fokuserar transaktionsexponering, företaget betraktashelt på dvs. som
eller utbetalningar utländsk valuta för-i den mån in- iexponerat en

kan ha eller mindre lång sikt beräkningenFöretag iväntas. mer av
frågaexponering 7.

enbart de riktigt företagen arbetarDet tydligt medär nästanatt stora
balansräkningsexponering medan andra arbetar med transaktions-

endast de sofistikerade företagen arbetarexponering. Att större mer
med balansräkningsexponering upphov till misstanke deattger en an-
vänder balansräkningsexponering underlag för valutatransaktioner,som

själva verket spekulativa.i ärsom
ställs frågan exponeringsmåtten de tjänarFörst 4 nämnt ovanom

underlag för "hedging" och säkring. tycks fallet.Dettasom vara
Frågorna och 6 gäller valutasälcringsinstrument. intresse5 Avtyp av
här redovisningsaspekter valet. framgår tabellen förSomär styrom av
fråga allra aspekter.6 betonar de 16 företagen dessa De7 största ärav
dock ingalunda dominerande.

fråga företagen för hedge-på tidshorisontenI 7svaren anger
för balansräknings-transaktioner. Svaren tyder på tidshorisontenatt

ofta eller längre medan transaktions-exponeringen ligger kring årett
hanteras för period till tolv månader.exponeringen Denen av sex

förhållandevis långa för någothorisonten balansräkningsexponering är
förvånande dess hantering bokföringsmässig. kan ocksåDetär rentom

för ekono-så balansräkningsexponeringenattvara ses som proxyen
brist på bättre Alternativt syftet kunnamisk exponering i mått. är att ta

spekulativa positioner under täckmantel hedging.mer av
denna företagetFråga 8 belyser frågeställning. Vad önskarsenare

uppnå med hedging-transaktioner noll-exponering tyderOm ärsvaret
det företaget verkligen utländskpå söker balanserad position iatt en
valuta viss tid. Tabellen endast de allravisaröver störstaatt treen av

efter noll-exponering bland de hanterar denna11strävar expone-som
frågaring enligt 3. Förhållandevis fler söker noll transaktions-
Underexponering. delfråga 8d fråntyder de mest omsattasvaren

företagen gradenpå hedge be-balansräkningsexponeringatt ärav av
roende förväntade vinster eller kostnader för hedge-kontrakt. Dettaav
tyder på ekonomiska icke-målsättningar blandade medatt är
ekonomiska. Många företag tycks kunskap och skick-de hartro att
lighet delfrågaprognosticera den framtida påväxelkursen. Svarenatt
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de allra företagen valuta-dock endast8e visar störstaatt ett tarav
hedge-kontraktenbart för uppnå vinster. Endast tvåpositioner taratt

skillnader i Skatteregler för hedge-transaktionerför kunna tjäna påatt
balansräk-transaktioner. Sammanfattningsvis tycksoch spekulativa

syfte bokförings-och hanteras med uppnåningsexponeringen mätas att
exponerade positioner. Dock avvägning mellanmindremässigt görs en

och förväntad avkastning eller kostnad för hedge-kontrak-exponering
tet.

målsättning ytterligare. fåtalbelyser företagens EndastFråga 9 ett
ägarstrukturer till hemvaluta dåföretag med enklamindre ägamasser

arbetar hemvalutahanteras. företag med lcronanvalutarisken Fem som
bokföringsmässigtför helhet. tyder åter påkoncernen Detta ettsom

andra ord, redovisningsmässiga fluktuationer i vinst ochMedsynsätt.
ekonomiska värdefluktuationer risk-tycks dominera ivärde över

hanteringen.
slut företagen de fördelarfråga till bedömningI 10 ger en om ser ur

redovisningsvaluta,valutahanteringssynpunkt i användaatt euron som
handelsvaluta för aktierna.för denominering aktiekapitalet ochav som

aspekterna belyser företaget arbetar med eko-första två återDe om
förväntasmålsättningar riskhanteringen. fallet,nomiska i Om så är

redovisnings- denomineringsvaluta inteföretaget valet ochattsvara av
före-betydelsefullt. anmärkningsvärt hälften deDet störstaär är att av

förfördelar skifta till hemvalutaitagen att expone-ser euro som
deno-ringsberäkningar. lika många sex betonar viktenNästan attav

med tidigareaktiekapitalet konsekventaminera i Dessa äreuro. svar
företagentyder hälften degivna på uppåt störstaattsvar, som av

betonar redovisningsmässiga mått exponering.pårent
för hälften deSlutligen tabellen fråga 10visar i störstaatt avsvaren

börsen.företagen fördelar använda handelsvaluta påi attser euron som
Övriga företag tycks sådana fördelar.inte någrase
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Tabell 1 a.

Källa: SCB, Pressmeddelande, 1998-07-09 Nr 1998:160

Ägandet svenska börsakterav
Samtliga fördelade efterägare samhällssektor

1996-12-31 1997-12-31
Mkr % Mkr V.

Offentlig sektor 136 432 8,2 160 247 7,6
Finansiella företag, ink. inv.bolag
försäkringsbolag etc 356 273 21,6 445 816 21,0
Aktiefonder 141 529 8,6 200 699 9.5
Övriga företag 142 448 8,6 164 826 7.8
Intresseorganisationer 121 707 7,4 159 122 7,5
Hushåll 230 646 14,0 318 414 15,0
Utländska ägare 521 981 31,6 673 475 31,7

Summa 1 651 016 100 2122 599 100,1

Tabell 1 b.

Det utländska ägandet fördelat efter landtillhörighet, de 10 ägarländerna,största
MKR

1996-12-31 1997-12-31
Mkr la Mkr /o

USA 273 292 52,4 334 713 49,7
Storbritannien 86293 18,0 121 065 18,0
Luxemburg 17 126 3,3 34 791 5,2
Schweiz 21 068 4,0 28 552 4,2
Finland 10 353 2,0 24 747 3,7
Belgien 18 581 3,6 23 180 3,4
Tyskland 9 219 1,8 22 013 3,3
Nederländerna 13 667 2,6 20 804 3,1
Danmark 11 083 2,1 15 246 2,3
Norge 9 323 1,8 13 893 2,1
Övriga länder 44 407 8,5 34 471 5,1

Summa 521 981 100 673 475 100

1 Det påutländska ägandets fördelning páländer baseras uppgifter innehavenom av
VPC-konto. Det innebär förvaltarregistrerade påatt aktier redovisas förvaltarens
nationalitet, inte behöver överensstämma med den egentliga ägarens nationalitet.som
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Beträffande valutaexponering

på medellikvidaungefärliga storleken koncernens kassadenVar vänlig ange

1001-2500milj 2501-5000milj Merän5001miljmilj0-500milj 501-1000Foretagsstorlek- ingetSEK SEKSEK SveSEK SEK
2Småföretag 11
2Medelstoraföretag 9 1

Storaföretag 13 1
45 1De före- 3mestomsatta 4

páStockholmstagen
fondbörs

445 137 4Totalt

olika valutor motsvararProportionernaför bästa alternativet:Var kryssa det2. vänlig av
valutorfakturering i olikaungefär proportionerna av

I
iJa,ungefär

IngetStoröverviktför valutaStoröverviktförgenomsnitt svarannanFéremgsstorlek SEKtidenöver
DollarrelateradDEMrelaterad

3Småföretag 82
2Medelstoraföretag 82

26Storaföretag 6
13 35De 5mestomsatta

företagenpá
Stockholmsfondbörs

65 32715Totalt
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Antal enkätsvar:

Småföretag: 13 30st. st.av-
Medelstora företag: 12 30st. st.av-

företag:Stora 12 30st. st.av—
företagen på SFBDe 16 28mest omsatta st. st.av-

Totalt 53 118 st.st. av
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SMÅFÖRETAG

företag förHur ofta använder Ert valutaderivat säkraatt

Frekvent Ibland Aldrig Inte tillämpbart
A. Optioner

frän utländskaVinsthemtagningar-
0 0 2 3dotterbolag

2antaganden 1 O 2Kontraktuella-
Förväntade prognostiserade- är 1 0 2 2transaktioner inom ett

prognostiseradeFörväntade- är 0 3 2transaktioner bortom 0ett
konkurrensexponering 0 0 2 3Ekonomisk-

Inte tillämpbartFrekvent Ibland Aldrig
B. Terminer

frånVinsthemtagningar utländska- 30 O 2dotterbolag
2antaganden 1 0 2Kontraktuella-

prognostiseradeFörväntade- 3är 0 2inom 1transaktioner ett
prognostiseradeFörväntade- år 0 0 3 2bortomtransaktioner ett
konkurrensexponering 0 0 2 3Ekonomisk-

tillämpbartAldrig InteFrekvent Ibland
C. Swappar

från utländskaVinsthemtagningar- 30 0 2dotterbolag
20 2antaganden 1Kontraktuella-

prognostiseradeFörväntade- är 2 21 0inom etttransaktioner
prognostiseradeFörväntade- 2är 0 0 3transaktioner bortom ett

30 2konkurrensexponering 0Ekonomisk-

Inget 3 stsvar:
Inte tillämpbart: 5 st
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FÖRETAGMEDELSTORA

valutaderivat för säkraofta använder Ert företag attHur

Frekvent Ibland Aldrig Inte tillämpbart
OptionerD.

frånVinsthemtagningar utländska- 0 O 7 2dotterbolag
3antaganden 0 0 6Kontraktuella-

Förväntade prognostiserade- år O 0 7 2inomtransaktioner ett
Förväntade prognostiserade- är 0 0 2transaktioner bortom 7ett

2konkurrensexponering 0 0 7Ekonomisk-

lbland Aldrig Inte tillämpbartFrekvent
E. Terminer

fränVinsthemtagningar utländska- 20 0 7dotterbolag
30 0 6Kontraktuella antaganden- prognostiseradeFörväntade- år 21 1 5transaktioner inom ett

prognostiseradeFörväntade- år 20 1 6transaktioner bortom ett
0 7 2konkurrensexponeringEkonomisk-

Ibland Aldrig inte tillämpbartFrekvent
Swappar

från utländskaVinsthemtagningar- 1O 0 7dotterbolag
0 1antaganden 0 7Kontraktuella-

prognostiseradeFörväntade- år 0 7 10transaktioner inom ett
prognostiseradeFörväntade- år 0 1O 7transaktioner bortom ett

10 0 7Ekonomisk konkurrensexponering-

Inget 1 stsvar:
2Inte tillämpbart: st
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FÖRETAGSTORA

företag förHur ofta använder Ert valutaderivat säkraatt

Frekvent Ibland Aldrig inte tillämpbart
G. Optioner

frånVinsthemtagningar utländska-
dotterbolag 0 0 4 7
Kontraktuella antaganden 0 0 4 7-
Förväntade prognostiserade- ärtransaktioner inom ett O 0 4 7

prognostiseradeFörväntade-
ärtransaktioner bortom O 0 4ett 7

Ekonomisk konkurrensexponering O 0 4 7-

Frekvent ibland Aldrig Inte tillämpbart
H. Terminer

frånVinsthemtagningar utländska-
0dotterbolag 1 3 7

antagandenKontraktuella 2 1 3 5-
Förväntade prognostiserade- ärtransaktioner inom 2 3 3ett 4
Förväntade prognostiserade- ärtransaktioner bortom ett 0 2 4 4

konkurrensexponeringEkonomisk 0 1 4 5-

Frekvent Ibland Aldrig Inte tillämpbart
Swappar

frånVinsthemtagningar utländska-
0 0 4dotterbolag 7

antaganden 0 0Kontraktuella 4 7-
prognostiseradeFörväntade- år 0transaktioner inom ett 0 4 7
prognostiseradeFörväntade- år 0transaktioner bortom ett 0 4 7
konkurrensexponering 0Ekonomisk 0 4 7-

Inget 2 stsvar:
inte tillämpbart: 1 st

12 SOU 1998:136
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FÖRETAGEN PÅ FONDBÖRSOMSATTA STOCKHOLMSDE MEST

valutaderivat förofta använder Ert företag säkraHur att

Frekvent Ibland Aldrig Inte tillämpbart
Optioner

från utländskaVinsthemtagningar-
1 2 10 0dotterbolag

0antaganden 1 10 3Kontraktuella-
prognostiseradeFörväntade- är 2 6 0inom 7transaktioner ett
prognostiseradeFörväntade- är 4 10 0transaktioner bortom ett 1
konkurrensexponering 0 O 11 3Ekonomisk-

Frekvent Ibland tillämpbartAldrig Inte
TerminerK.

från utländskaVinsthemtagningar- 3 17 4dotterbolag
9 6 0 0Kontraktuella antaganden- prognostiseradeFörväntade- år 012 4 1transaktioner inom ett

Förväntade prognostiserade- är 6 03 6transaktioner bortom ett
4konkurrensexponering 0 1 9Ekonomisk-

Frekvent Ibland Aldrig Inte tillämpbart
Swappar

från utländskaVlnsthemtagningar- 6 13 2dotterbolag
4 5 Oantaganden 3Kontraktuella-

prognostiseradeFörväntade- 0år 3 5 5transaktioner inom ett
Förväntade prognostiserade- årtransaktioner bortom ett

OkonkurrensexponeringEkonomisk-

lnget 0 stsvar:
Inte tillämpbart: 0 st
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TOTALT

företagHur ofta använder Ert valutaderivat för säkraatt

Frekvent Ibland Aldrig Inte tillämpbart
OptionerM.

fränVinsthemtagningar utländska-
dotterbolag 1 2 23 12
Kontraktuella antaganden 2 10 12-

prognostiseradeFörväntade- årtransaktioner inom 3ett 8 19 11
Förväntade prognostiserade- årtransaktioner bortom ett 1 4 24 11
Ekonomisk konkurrensexponering 0 O 24 15-

Frekvent Ibland Aldrig Inte tillämpbart
N. Terminer

frånVinsthemtagningar-
dotterbolag 13utländska 7 5 15

Kontraktuella antaganden 12 107 11-
Förväntade prognostiserade-

årtransaktioner inom 16 8 11ett
Förväntade prognostiserade-

årtransaktioner bortom 3 9 19ett
Ekonomisk konkurrensexponering 0 2 21-

tillämpbartFrekvent Ibland Aldrig lnte
O. Swappar

frän utländskaVinsthemtagningar-
12dotterbolag 3 2 19

Kontraktuella antaganden 4 4 18 10-
Förväntade prognostiserade-

årtransaktioner inom 4 18 10ett 5
Förväntade prognostiserade- år 10transaktioner bortom ett 3 4 19
Ekonomisk konkurrensexponering 0 20 141-

Inget 6 stsvar:
Inte tillämpbart: 8 st
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owned firmsdomesticallyof permittingimplicationsThe to

euro withinaccounting in foreignhave their acurrency
domestic SEKthat basedtaxation system on currency

Shahnazarian‘by Hovick

Abstract

of firmsimplication permitting operatinganalyze thethisIn wepaper,
their books in the homewho today haveSweden andin currency,

withinforeignaccounting inhave theirSEK to euro, acurrency,
based the home SEK. Westill will be inthattaxation system currency,

believe work within suchmethod whichconversionpresent ancanwea
non-arbitrageshow how thealsoenvironment. Moreover, we

of firm affected by thevalue thewhich gives theconditions
between differentcomparisonexchange pair wisedifferent Byrates. a

initial choice theshow that thefinanciallong atterm wesources,
indeed be alteredfinancialdifferentmargin between sources can

of thealso derive the shapemethod.of the conversion Webecause
the totalFinally, also providesteadyfinns balance sheet in state. we

steadyof capital in state.cost

Introduction

withspecial Commission,decidedThe Swedish to setgovernment up a
todaySweden and whofirms operating inconsider whetherthe task to

permittedshould beSEKbooks the homehave their in tocurrency,
euro.‘ guidelinestheforeign Inin thehave their accounting tocurrency,

should bethat suchpointedthethe commission, systemoutgovernment
the homestill will be based inthatinvestigated within taxation systema

of importance.observationsthisSEK. In context, two arecurrency,
whichconventionapply uniform reportingFirstly, Sweden meansa

the drawncoincide withbalance sheet of the firmthat the musttax one

andFredrik Lundqvistthanks Anders Brose,‘ author Kristoffersson, PeterThe
valuable andsuggestionsLindén forBo comments.

publishedCommission in SOUinvestigation carried by theinitialThe out was
that believepresented the investigationmain conclusion181. The1997: was

that permit firms have theirneed legislationforthat there tostrongare a a
currencies thanother SEK.books in
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for shareholders.the Cummins, Harris and 1994 pointedHassetup
that the effect of such reporting differentconventionout tax are

compared reporting The uniform reporting into separate system.a
combination with the wish firms the homein whileto tax currency,
firms have their foreignaccounting in has interestingcurrency, many

implications.’economic
Secondly, Sweden has decided thejoin European Monetarynot to

EMU, full member,Union the first Instead, Sweden hasat stage.as a
decided have floating exchange This that theto rate system.a means
exchange SEK/euro will float during the accounting period. Thisrate

forproblems the taxation of the firms’ income and also thecreates
shareholders receive from their ownership. The problemsreturn

the method. Theconversion commission should presentconcerns a
feasible method thatconversion work within environmentcan an
described above. The of the investigation will be published inreport
October, 1998.

of thisThe deliver analysis ofeconomictopurpose paper an
the issues mentioned above. This done by the help of dynamica

model where the growth ofeconomic representative finn describeda
by differential that identify differentseveral equations how variables in
the balance sheet change time. be able do this, theT0 toover we use
information the three basic financialin the balance sheet,statements:
the and the ofincome changes in financialstatements, statements
conditions Secondly, identify different financial and accountingwe

that the behavior of the firm. differentialconstraints constrain Using the
describing the information the threeequations in in basic statements

and different the behavior, introduce dynamicconstraints on we a
optimization model based Sinn 1987, SöderstenKanniainenon

Shahnazarian The finn1995, and 1996. objective of the in this
model maximize the value of flows subjectcashto present net to

financial and constraints.‘specified accounting of the contributionsOne

2 Södersten 1995 pointed thatKanniainen with uniform reportingout a
the balance sheet of theconvention firm coincide with the drawntax must one

for the shareholders. description of the differentA accounting regimestwoup
that reporting practice in developed and the effectscountriesmost taxgovern
of these be foundreporting conventions in Cummins, Harris Hassetcan
1994 and Södersten 1995.Kanniainen
3 closely the work ShahnazarianThis follows of and 1998.Brose
4 The impact of taxation financial policy and the of capitalcorporate coston
has been examined in the literature carefully. Hall 1967,Jorgensonvery
Poterba 1985, 1975,Summers King Södersten l981a,Bergström

Södersten 1982b, and Sinn 1990 examples of such studies.Bergström are
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identify how the value of the firm affected by thein this topaper
implication of themethod. This done by examining theconversion

method5 the non-arbitrage condition. Finally, theconversion on we use
effects ofmodel examine thesolution of the dynamic optimization to

Themethod the financial and investment behavior.the conversion on
presentedexamined following the method in Sinnfinancial behavior

1987.
firms’organized follows. Section 1.1,The presentspaper as

thewhile section 1.2three financial in presentsstatements sameeuro,
method foralsosection 1.2,in SEK. In presentstatements awe

denominated into homeforeignconverting statementscurrency
listedthe financial decisions in sectionThe constraints areoncurrency.

of firm and theof the value thecontain expression1.3. Section 1.4 an
theclose 1.4 by presentingproblem. sectiondynamic optimization We

oftheoretical impact taxation, inconditions. Theoptimality
the financial behaviormethod,conversioncombination to on

of capital studied ineffects theTheexamined Chapterin cost areon
Chapter

theoretical modelThe1

containedinformationof themodel thisthe theoreticalIn usepaper we
thethe balance sheet, incomefinancialthree basicin the statements:

financial conditions theof changesthe inand statementstatement,
andFollowing Shahnazarianof funds statement.and usessources

financial in sectionthese threeformalize1998,Brose statementswe
that proposedthe methodsection 1.2,1.1. In converttopresentwe

defines theSection 1.3SEK.financial inthe three tostatements euro
thesection 1.4,the financial decisions. Inconstraints set upweon

conditions.the optimalityproblem and concludedynamic optimization

haseffects from the long-termdistinguishing the shoi1—te1mofThe importance
include 1981,Examples Summersmuch of the literature.been pointed inout

1989.Auerbach 1983 and Osterberg ForHayashi 1982,Abel 1982,
thisreader the references inreferences, the to paper.more

5 that havedifferent conversionsthat therementionimportant totwoto are
convertedthe balance sheet and the incomebe made. Firstly, statement atare

dividends, capital gains, interestSecondly, alsothe level. convertcorporate we
distinguishissued importantand shares in into SEK.incomes toeuronew

formulae only ofthe derived oftenconversions, since inbetween these two one
when andchosen explicitly declarethis havethe In topresent.two paper, we

implications.level has However,the conversion thewhether at corporate any
results the conversionsthis the ofimplications derived inof themost paper are

of capital incomes.
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Firms’ three financial in1.1 statements euro

in1.1.1 The balance sheet euro

The balance sheet the firm’s liabilities, ofand equitypresents assets, as
given date, the when the books closed. Assetsat momenta are

the firm’s and liabilitiesinvestments, and equityowner’srepresent
indicate how these financed. Theinvestments dividedassetswere are
into and fixedmajor Current Thetwo components: assets assets.
liability and shareholders side of the balanceequity sheet shows what
the firm their lenders, business the authorities andpartners, taxowe
their stock side dividedThis into four major components:owners.

liabilities, long-terrn liabilities, reserves, anduntaxedcurrent
shareholders equity.

ofdefine the accountable valueWe assets as

KeCA+Me1.1

CAe assets’where the Fixed assumed consistscurrent assets. toare
eMof machinery and equipment .

CUThe liabilities include their liabilities , their longcurrent

LLe ASDeliabilities untaxed, their and their equitytenn reserves
ECB eBcapital . Thus the total liabilities definedare as,

LLB CL ASDe EC1.2 + + +

ASD"where contains the accumulated supplementary depreciation in
of plan.excess

eECThe defined followsequity as

1.3

EC REe +UREe SCe +RR’ +FR +0URE"

e SCeREwhere restricted equity includes share capital and

RR UREerestricted while unrestricted equity includesreserves

FRe OUREe.free and other unrestricted equity Otherreserves

6Allocations made only for should in Sweden be reportedtax purposes as
untaxed in the balance sheet.reserves
7which booked the original less the depreciation and revaluation.at costsare
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PLBFforwardloss broughtincludes profitunrestricted equity or
NBIe .financialloss for theprofitand yearor

andl.1-1.3definitions equationconcludes the in setTable 1.1 up
firm.incorporatedforsheet inbalancethe closing aneuro

for firmsheet inclosing balanceTheTable 1.1: euro a

LiabilitiesAssets

Share capitalandMachinery SCeMe
equipments

RestrictedCurrent assets RRereservesCAe

Free FREreserves

unrestrictedOther 0UREreserves

supplementaryAccumulated ASDe
depreciation

liabilitiesLong-term LLe
liabilitiesCurrent CLe

equalbeof the firm’sthe valuesheetthe balance toIn assets must
thatliabilities,the firrn’s so

0URE‘’FReMe SC‘ RR‘CA ++ ++
1.4

CLeASD‘ LL"+ ++

inThe income1.1.2 statement euro

EBTebeforedefine earningsLet taxes asus

6M‘ zLLeOCfM",L W"LEBT" —— -—
1.5

arce We

eWeL 0C thef M L whilethe operatingwhere arerevenue -
materials andforthewhich includesOperating cost rawexpenses
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econsumables 0Cand other external charges and the f1rm’s forcost
WL. f KLMvariable factor the production function with,

f fO, O, 0 f öMe0.and the economicW,
depreciation ILL"of machinery and equipment. the financial

which includes the f1rm’s interest long-termcostsexpenses on
liabilities. addingBy allocations to the accumulated supplementarynet
depreciation the depreciation,economic the depreciationto getwe
according the law. Supplementary depreciation in ofto tax excess
plan the difference between depreciation according the booksto
depreciation according Swedish laws depreciation for incometo tax or
tax and depreciation according plan. In the supplementaryto our case
depreciation of planin excess

ASD ÖTC 5M"1 .6 -

C ewhere the taxable residual value of machinery and equipments.
According the rules, the firm their into tax must taxespay

home let theHowever, firm first calculate the intaxescurrency. we
Then, the calculated income in SEK seeconvert tax toeuro. we euro

further section 1.2.2. The firm based its earningstaxespays on

TA" rfM‘’,L W‘L OC —5M‘ -zw— —
17

6’C 6M— —

NBIewhere the thus be derivedcorporate tax rate.z can as

NBIe EBTe-TA° 1-rEBTe1.8

OUREe.businessNet income increases other unrestricted equity
otherHowever, unrestricted alsoequity decreases because firmthe

dividends which attributable business andincome,out to netpays are
RRe, FRe.also allocates of the unrestricted equity into andsome

3 thisIn will that other fixed. However, couldcostspaper, we assume are one
that these dependent of the production level in the firm. Thiscostsassume are

will only make the mathematical level complicated but will affect thenotmore
conclusionsmajor in this paper.
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0UREe the change-unrestricted equityof otherchangeThus, the
balance- be writtenclosingbalanceopeningfrom the to can as

De rre fre0UREe NBI1.9 — - -

FRee followsRR definedandwhere the change in are as

RR rre1.10

FR fr‘1.11

machineryofresidual valuecalculation of theThe1.1.2.1 tax
equipmentsand

ofdepreciationforrulemodel the mainwill onlythis taxIn paper we
of thethe implicationexplainbe ableand Tomachinery equipment. to

legislation-theSwedishaccordingdepreciationrule formain taxto
define theneedcent-method at 30balance todeclining weper

theand alsoand equipmentof machineryresidual valuetaxable
of thesevalueresidualThe taxablefor suchof motionequation assets.

equationcalculated by the followingbeassets can

M+ASDCe1.12

ofresidual valuetaxablefor theof motionThe equation
and equipmentmachinery

Ie—6TC"Ce1.13

residualtaxableof the firm’schangethat the1.13Equation states
minusequals the firm’s investmentmachinery and equipmentva‘.ue of

balancedecliningperiod. Thethatfor duringdepreciation income tax
57 30% remainingof theofdeductionallows maximummethod a

5TCe. allowed depreciationresidual value, Thetaxable ratetax
than depreciationbe higher the economicassumed rate.to
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1.1.2.2 The balance sheet and its dynamic characteristic

The LLe,variables of CAe, CL‘,this model SCe, RR‘,state are
FR‘, OURE ASD‘ Mand whatIn follows will specifywe

ofequations motions that hold for these variables.state
The long liabilities increases by borrowingtenn andnew

decreases by Ileof the loan. definingBy the changerepayments netas
in long-tenn liabilities, write the ofequation formotion longwe can

liabilitiesterm as

LL‘ Ile1.14

The change of and liabilitiesnet definedcurrent assets current are as
below

CÄ ca1.15

CZ‘ cl1.16

The change of share capital includes both ofnet issues shares,new
stock dividends and splitsstock

SC‘ N‘1.17

9 additionIn cash dividends, companies stock dividendsto splitmay pay or
their stock. A stock dividend the of additional shares of stockpayment to

stockholders. So for example, when declare 25common centa company a per
stock dividend, that for four shares owned, stockholder themeans every a on
record date will receive additional share. stock splitA proportionatean a
increase in the number of shares. For example, split itscommon a company
stock three for that the stockholders receive three shares for eachone, means

held the record date. Although there real financial differenceone on no
between stock dividends and stock splits- stockholders simply receive more

both the typical motives behind them and their accountingpaper- treatment
differ. The technical distinction between the that stock dividendtwo a

transfer of retained earnings the capital stock whereastoappears as account,a
stock split shown reduction the valuein of each share.a as a
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theequalsand equipmentmachineryfirrn’sofThe change a
the economicand equipment minusmachineryininvestment new

and equipmentof machinerydepreciation

M"’I—/I1.18

inpositionfinancialinof changesThe1.1.5 statement euro

formallyflowcashreportingthat closestfinancialThe tostatement
thisposition. Infinancialinof changesthereferred statementto as

capitalworkingbased theand statements are onusessourcespaper, a
minuscapital equalsfunds.‘° currentWorkingof current assetsconcept

ofandoftenanalystsFinancialliabilities. usessourceaprepare
liquidity: Thefirrn’sofindicationcapitalworking statement aas an

firmliquid theprovide, thefirmcapitalworking morecanamore
Incash flowsimilar statement.Thisconsidered be. tostatementto a

capitalworkingofand statement,order weto usessourceprepare a
must

thecapital itemnon-workingeachinchangethedeterminel on
thehaschangeeffect thatand theperiodtheduringsheetbalance on

cash position.
ofcasheffectsidentify thethe income2 examine tostatement on

retained earningsbetweenof incomethe divisionwelloperations, asas
andtheconsolidatedthenThese itemsdividends.and sourcesonare

statement.uses
ininclude increasescapital non-currentworkingofSources

decreases inborrowing, non-currentfor instance,via,liabilities new
worthinand increasesequipmentand netplantsuchassets as

additionalofsaletheretained earningsadditionsofbecause to or
ininclude decreasescapitalworkingofstock. Usesofshares non-
inof loan, increasethesuchliabilities repayment non-current aas

decreases inandfixed assetsininvestmentsincludingassetscurrent
loss.operationand/or havingdividendspayingworth by annet

thedefinementioned above,proceduretheFollowing we can

CUCÄe-WCEcapitalworkingincreases/decreases inchange

as

cashand° possible base statementalsoHowever, to onusessourcesa
statements.
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1.19

C216-CE sCe+ RR"’+ FR"+ 0UREe+ ASD"’+ LIf— Me
SC‘:where the change eshare Min capital and thenet net

change in machinery and equipment." Another of derivingway
equation 1.19 realize that changes in the side of the balanceto asset
sheet equal the changes the liability side of the balance sheet.must on
Thus, condition 1.19 whether ofto systemwe can use see our
difference equations see section 1.3-1.4 fulfill the necessary
condition.

1.2 The balance sheet and the income in SEKstatements

The1.2.1 balance sheet in SEK

Firm’s and liabilities inassets
Table 1.1 denominated in foreign euro. taxationForare currency

these have be converted the homeinto SEK.topurposes currency
There four principal methods for converting foreignare currency
denominated into home Theystatements currency. are

i The Current/non-current method: Each liabilitycurrent asset or
converted the exchange liabilitiesat current rate, non-current assets or

converted the historical exchangeat rates.are
The Monetary/non.moneta1y method balanceconverts monetary

sheet items such cash, short- and long-term liabilities theat currentas
exchange and items such machinary andrate non-monetary as
equipments the historical exchangeat rate.
iii The temporal method refinement of the monetary/non-monetarya
method. The difference that inventories shown balanceinare
sheets market values they be converted using theat current currentmay
exchange rate.
iv The method: A11 balance sheet items convertedcurrent rate are
using the exchange the exchange the balance sheetcurrent rate rate at
date.

The first three methods mentioned above necessitate the knowledge
of the historical exchange This problems for firm thatrates. creates a
today has its accounting in SEK. does have information aboutnot any

" The equation of motions for these variables defined in section 1.1.4.are
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theproblem duringthishistorical exchange However,the rates. a
provisional regulations. Forsolved byand betransition stage can

the transitionconvertedbein SEKexample, accounting to ateurocan
the last dayof-coursenatural transition dayexchangedate’s Arate.

finnperiod theafter the transitionaccounting Moreover,of year.an
that thecould demandThebooks inwill keep its governmenteuro.

ofthe timethe exchangeregisterfirm, for conversion rate atpurposes,
accountingfirm have itsprobably force thewillThisthe transaction. to

beconsidered thiscommissionTheand SEK.both toin veryeuro
the first threeof view,pointtaxationfor the firm. Fromcostly a

fordeductionsof theefficient. Mostprobably bewillmethods most
basedcostsand interestfor depreciationexample deductions onare
historicallcnowledge of thedemands thethisandhistorical values

thatshould behand,the otherOnexchange rates. aawareone
leadsdefinitionbyconversioncomplicated tosystem

the longfor ignorance. Atand gives incentivesmisunderstandings run,
beregardedinitiallywhichcomplicated conversion tosystema

andof firm itsfor theeffect taxationnegativehaveefficient aacan
shareholders.

consideredhas beenmentioned abovesimplicityThe argument
methodThe "currentby the commission.be important rateto very

method thethismentioned,best.condition Asthe simplicitysatisfies
theperiod. Accordingtransitionduring the current ratesuitable tomost

exchangetheconverted usingsheet items rate atmethod all balance are
call "thehenceforth willwhichaccountingthe end of the a, weyear,

convertedwill bewhichbusiness incometheday,balance netaccept
ä . Thefinancialfor theexchangewith the rate averageyearaverage

NBI‘ ofapproximationbecauseusedexchange to convertrate a
thementioned earlier,period.the Asduring mostthe exchange rates we

demand thatincomegovemment’sefficient totaxguaranteetoway
Thedifferent transactions.fordifferent exchangethe firm register rates

of thedampenfinancialfor theexchange rate someyear mayaverage
let thefor simplicity,becauseextemalities that government,may occur

ofstandardized method conversion.firm moreuse a
andinequality between themethodThis conversion asset-creates

bydifferencebalance thebalance sheet. Weside of thethe liability
CD, thedifferences-variable, Conversionuntaxed atusing a new ,

balance sheetside of theliability as

1.20 a,NBIfCD, ä —-
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Table concludes1.2 the closing balance sheet converted SEK.to

Table The closing1.2: balance sheet in for firmeuro a

LiabilitiesAssets

f a,SCfMa,

a,CAf a,RRf
a,FRf

0UREf, Df rrf —frf ENBI,‘+a, — -
a,ASDf
a,LLf
a,CL‘;’
CD

I

The differencesConversion equal the difference between theto
exchange and the exchange the balance sheet dayrate rate ataverage

multiplied by the business income.net

1.2.2 The income in SEK and the calculation of thestatements
liabilitytax

As mentioned in section 1.2.1, will thewe we use average
exchange for the financial the incomerate into convert statementyear

SEK. Let define earnings before EBTto in SEKtaxeseuro us now
belowas

EBT c7fM",L WL 0C -áMe— —m
570iLLe 071m- - -

The firm based its earnings before in SEK.tax Usingtaxespays on
1.7, the in SEK followsconvert tax paymentswe as

TA c7rfMe,L W’’L OC 5M‘— — —1 22
§TCz’LL‘ 6M"’— — —

NBIbusinessNet in SEK, thus be derivedcan as,
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râEBT° ENBITA 1NBI EBT-1.23 -

DecisionsConstraints FinancialThe the1.3 on

principle interestedcash-flow economics, inThe Inconstraint: we are
That theof wealth during the accounting period. is,the changein

spend andthat economic unitthe maximumincome amount an can
of period the beginning of thatmuch the end instill be worth in a asas

the cash flow that really Theshareholders,period. For matters.
profit and cash flow importantdistinction between reported one;an

whereas cash whatthe basis for companiesincome tax payments,
fund capital expenditures, andservice debt,the firm to paycan use

dividends.
leads theand 1.14-1.18 into 1.191.5-1.11Inserting tous

firmfor thefollowing cash-flow constraint

1.24

1570—iLLerfMe,L w"’L 0C"D 1 +— ——

-cae +cle Ne +116-1" +

specify institutional constraintsfollows will variouswhatIn we
decisionmodeling the f1rmstaken consideration whenthat be intomust

making process.

10%least berestrictedallocation the1 The must atto areserves
the shareless than 20%the restrictedof the NBI reserves

capital:

,BNBIerre1.25 2

1.25 belowrewrite the constraintUsing 1 .5-1.8, can aswe

1.26

6TCWeL ocg iLLerre rfM",L,B1-z -— — -

z level equalsimplicity also that the priceFor toassume one.we

13 SOU 1998:136
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RR’: øSCe 0.2. RRe øSCeiff where IfS there would benotq,
theconstraints allocations restricted However,toany on reserves. we

impose non-negativity constraint the allocations the restrictedtoa on
solutions where the firm have allocationsnegativeto preventreserves

restrictedto reserves

rre O1.27 Z

De3 The dividends exceed business incomecannot netgross
eNBI eOURE, other FReunrestricted plus freeequity reserves
allocations rre.the other restrictedminus If dividendsto reserves

exceed this the equity base of the firm would fall. Theamount
conditions be summarized mathematicallycan as

De NBIe OUREe FRe1.28 -rreS + +

However, know from 1 .4 thatwe
FRe +OUREe Me +CAe -SCe -RRe ASDe LLe CLe.- - -

Using this condition and 1.12, therewrite constraint 1.28we can as
below

De SNBIe -rre+Ce+CAe -RRe-LLe-CLe1.29

DeIf substitute the expression for from 1.24, into 1 .29we ,
obtain the followingwe

-åeCecle +Ne +lle SI +cae -rre +Ce
1.30

CAe RRe LLe CLe+ —— - -

This inequality constraint the of external funds. Thisa on use
constraint showing that the of investment, the increase ofpart current

free and other unrestricted equity that covered byassets, notreserves
depreciation and the increase of restricted betax current mustreserves

financed by issuing liabilities, long-tenn liabilitiescurrentnew new or
shares.new

4 The firm allowed dividends: Negativenegativenot to pay
dividends would subsidies from the form ofingovernment taxmean
refunds



Bilaga 3471998:136 4SOU

D‘ 201.31

Dfor from 1.24, 1.31If substitute the expression intowe ,
the followingobtainwe

6’Ccle N +11‘ le ca1.32 2 ++ - —

§TCezfM°,L W°L OCe iLL1 thewhere -—— — - —
retainable profit. Inequality 1.32after book income net statestax or

of financing through of shares, ofthat the issues increasenewsum
of long-term liabilities least beliabilities and increase must atcurrent

the of and the ofenough finance investment increaselarge partto
be financed through accelerated depreciationthat cannotcurrent assets

and retention.

Swedish law share capital thatAccording the firm have5 to musta a
§5 100000least SEK.-at

E
SC1.33 2 -

a

denominate it’swhere the exchange that the firm toratea uses
the denomination day.share capital at

shares:firms repurchase of their In6 The allowed to ownsome
shares.firm repurchasethere that forbids the itsSweden law to owna

distributionsfirm makeThe for this that otherwise the tocanreason
thereshareholders exempted from personal taxation. However,that are

capital byfirm sharepossibility the law that lets the reduce itsin aa
there discussion inspecial by the authorities.permission Moreover, a

willthisSweden let the firm repurchase shares.its In notto paper we
firm’s ability re-purchase itsconstraint theimpose to ownany on

ofof sharebe able analyze implication reductionshares, theto to a
capital by permission and/or repurchase.

1V9Ne1.34 2

each andalso condition7 Finally, impose non—negativity onwe a
balance—sheet item:every
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Me 01.35 2

CAe 01.36 2

FR 01.37 2

ASD" 01.38 2

LLe 01.39 2

CL 01.40 2

C 01.41 2

dynamics for the firmThe1.4 system

will for the value of the firmwhat follows, expressionIn setwe up an
the three basic financial andsection 1.4.1. usingBy statements

the financial decisions, willdifferent in sectionconstraints on we
specify problem and the optimality conditions.1 .4.2, the optimization

Firmof the and Cash Flow ConstraintThe Value Its1.4.1

condition for equilibrium the capital market thatThe fundamental in
particular will be thethe yield investing inin SEK assetany same ason

taxesz"all other taking intothe yield in SEK assets, accounton

T,,a2iVeu Td0l3Deu11 --
1.42

rra4Ve a5Neu+1— —

a2VeuVeu of thewhere the value the firm in timeateuro u,
usedof firm time the exchangevalue the in SEK at rate toazu,

euNfirm the value of thethe value of the in SEK toconvert euro,

a3Deu the dividend cash flowissue time inin at u,new euro
V of firmspaid by the finn, the derivative the value withSEK

the dividend the capitaltime, accruingrespect to tax, tax on
the market the marginal of incomegains, interesti rate, rate tax

bond income.on
The hypothesis this that investor that has chosenin topaper an

buy shares in the shares converted into SEKreturneuro compare on

3 1977 Dixon 1992 chapter PoterbaSee King Section 4.1 90-91,pages
and Sinn 1987Summers 1985 232-233, 63-65.pages pages
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with the euro-bond converted into that theSEK. Wereturn on a assume

Vu either euro-bondsinvestor invest inwants to euro or euro-

Veushares. of investing this in euro-bondsHis ireturn amount

ia2Veu.convenedThis in into SEK gives Thereturneuro. euro
after-tax for euro-bonds thenin SEK investing inreturn

Ve1 ua2i the investor instead buy euro-shares.However, can— .
shareholder’s after-tax equal thethat the in SEKIn return tocase,

after-tax dividends paid time plus the after-tax accruedin SEK at u
period. The value of the invested incapital gains in the amountsame

VVeu by thisincreases Converting SEKamount toeuro euro.

a4Ve,by where the usedvalue increase exchangegives ratea4a
for the firm have issued shares duringconversion. However, may new
this which decreases the value increase for old shareholders byperiod

a5N"u after-tax accrued capital for shareholderThe gains theSEK.

ra4Ve a5Nu1 theExpression 1.42SEK. represents— —
condition.non-arbitrage

obtain of finn1.42 then the value theintegratingBy atwe can
time

oo ’"duIp6a3De—a5Ne—V°t1.43

ut

1Tl-T 1pi,}/and.p—.Corporated,r;/6:where
l-rc a4 a4——rc

profit fromdividends the cash flow constraint, of definednet tax, are
1the firrn’s budget 1.24. that the exchangeconstraint rate7 means

used the in euro-bond higher thanSEKto convert return toeuro on a
the exchange used the accrued capital ingainsconvertrate to toeuro
SEK.

optimization problem optimality conditions.1.4.2 The and the

that the interest and theWe rate rateassume wage are
firmexogenously given. The will choose the path of employment,time

increase and long-term liabilities, of shares,in issuescurrent-net new
free and restricted ofincrease in increasenet net currentreserves,

and that the marketinvestment value of its sharesassets net so



Bilaga SOU 1998:136350 4

variables of the problem themaximized. The optimizationstate are
firmsand the residual value ofstock of machinery equipment, tax

ofshare capital, the stockmachinery and equipment, current assets,
liabilities, the stock of free- and restrictedand long-terrncurrent

depreciation.the stock of accumulated supplementaryreserves,

1.43 subject 1.24,f1rm’s objective then maximizeThe toto
1.10-1.11, 1.6, 1.14, 1.30, 1.32,1.13, 1.15-1.17,1.18,

1.33-1.41 and the initial conditionsand1.26-1.27,

Mä, FR‘t FRS, ASD"t ASDäCA5, M"tCAet ,
CLe CL3.LL‘ LES, tt The current-value Hamiltonian forand

this problem is:

r5TC~’—i3LL"’2fa,M",L w°L 0Cpea, {1F +— -—
—éMNe +ll‘} —pa5N +,uM,I"-1 —ca" +cl"’ +

åTCe psC,N ,uRR,rr ,uFR,fr,uCA,caeIe + ++ ++ ,ace -
c3TC"’5TC n,Ie rr‘ N+,uLL,ll"’ ,uCL,cle671/I + ++ pm, —-— ——

+C"+CA‘—SC’—RR —LL"’—CL+nf{N" +113-118 +ca—cl"

+6’C’’ zfM‘,L—w‘L—0C —iBLLe-cae +cl —1 +1—

SC—§TC‘} ——a—+n4RReasce+n2CA’"’ +n,sce+n,M —

IVn9CL" n,0N‘n7ASD" n8LLen5FRe n6C ++ + ++ ++

andWhere uASD" uu ’uCL‘CA usd #1112" ’uFR" are‘HM’ ac ’’ ’’ ’
stock variables, whilethe shadow for theprices n n2 nsn, f , , ,, ,

ofKuhn-Tucker shadow-priceand thens ng nwaren4 ns ns, n7, ,, ,
RRe ¢SC", 1.33 1.37-1.30, 1.32, 1.35-1.36,constraints

first order conditions1.41 and 1.34. The necessary are:

I‘:—pt9a,+pM,,+,uC,, 01.44 +n,—nf

ll‘: p¢9a, 01.45 +,uw +nf-n,

N:p6a,—a,+,uSC,,—n,+nf+n,001.46
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L:fLw°1.47

ca‘: pfia,1.48 Ohum, +nr -nf

cl:p9a3+,uCLe—n,+nf1.49 0

rr‘:1.50 O,amg -n,

fie:1.51 :O#RR9

M‘:,11M.r+5,uM,—1—zfM,(p6’a31.52 +n,—n,
1.53

r+6T,uCe—6Tp0a3r+p/‘SD.Ce: +nfz-n,C5

-m-m

+z1—r{p6a3+nf}LL"’:,11w1.54 +n,r/zw -ng

,LimeCA:1.55 nu, -n, -nz

CL‘:,11C,,1.56 +nrryae -ng

,dmSCe:1.57 +n, +n4ç0r,uSC, -ns

tmRR‘1.58 +n,rpm. —n4

FR‘:,11FR¢1.59 rpFR, -ns

/JASD.ASD°:1.60 r,uASD, -n,
1.61

—5TCle —rr‘ -Ne -11‘ +ca" —cl" +C‘ +CA°nr:

51:
—SC—RR‘—LL‘—CL‘20, n,.0, 11,5:

I
1.62

+6TC{N‘ +119 —ca +cl‘ -1‘ +1—rfa,M,Lnf:

2o,n,—6‘5o—w‘L—0C‘—;BLL—5TC‘}2O,nf
n f

5F1.63 M20,n, 20,12,nl: än
1

ÖF
1.64 n2:CA20,n2 0,n257-0

2
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SC öF
en3zSC —a—l2O,n3O,n3§301.65

ÖF
n4:RR‘—aSC‘Z0,n4Z0,n4—01.66

än,
ÖF

n5:FR"20,rz5Z0,n5—O1.67
öns

n6:CZO,n6Z0,n6é€—01.68
5116

n7:ASD‘Z0,n7Z0,n,6—F01.69
5n7

n3:LL°20,n820,n86—F01.70
åns
ÖF

n9:CL‘20,n9Z0,n.,—01.71
än.,

—een9:N +N ZO,n,0 20,1.72 1110:"lo

Financial DecisionsThe2

beconsidered in thistaxationThe systemcorporate paper can
following parameterizationcharacterized by the

1-rp1-rc(1‘T)(1-‘rd)(1‘T)2.1

which dominatesdebt dominates retention, inwhich implies that turn
willof finance. what follows,Inshare issues wesourceas anew

firm would likewhich that therelation 2.1 holdsthat meansassume
issues andfor retained and sharesubstitute debt earnings toto new

dividend-floor andfirm’s dividend-ceiling,whether theinvestigate
will establishbinding. Mathematically,other constraints try toweare

whether the shadow prices n7, ng,n., n2, n3, n4, ns, n6,nr, nf,

and 2.2.and will be strictly positive section 2.1notng nm or
thatintroduced this model,adjustment have been inNo costs so

Therefore,instantaneously. imposethe adjustment procedure weoccurs
1.52-1.60,constraints i.e.stationary on
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2.2

.0:’uFR‘ /UASD‘:luv /‘L1: :For :rusd /‘mzIUM

the values oftogether with 1.52-1.60 give2.2 ,uM, pc.., ,
andUme ‘uASD Iuu." CLUSÖ RR#CA"’ ’ ’’ ’ ’

1"Tf +"f+n1e/36053
2.3 /JM r+ö

6Tpt9a3r+pASD, +nfr+n, +n6-n,
2.4 y ‘ r+6T

z1—r{p6a,+nf}+n,—n8
2.5 /‘LL "

r
n,+n2

2.6 :UCA
r

ng-n,
2.7 :UCL

r
"3"r‘"40

2.8 ,uscf
r

n -n,
2.9 ;Ume

n752.10 :UFR

"7
2.11 .UAsoT

financialcomparisons between differentPair wise2.1

nstruments

financialwill the three longthis section,In termwe compare
preferences." Preferencefirm’spair determine theinstruments in to

obtained by financial instrumentsrelations that comparing twoare any
betweenhold everywhere the solution The substitutionin twospace.

ofvalue thefinancial changes the marketinstruments gives rise into

4 be mixed withworth mentioning that financial preferences should not up
the utility preferencespreferences in of levels, because such notaresense

according Fishers separation theorem.important to
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firm. be able this changeTo the Hamiltonian function, F.to see we use
The Hamiltonian function describes plane above the solutiona space

ll Nbecause linear and ThisF in that the overall financialmeans
be foundoptimum by mapping the preference relations betweenoutcan

financial instruments.twoany

Comparison2.1.1 The Between New Share Issues and
Retained Profit

T0 be able find whether the firm chooses issues of sharesto out new or
retained profit finance investment, the first order conditionto we use

N ewith regard lle1.46. IWe that andto assume are
exogenously-given values. We also that the firm distributesassume an

that both andpositive less than business income, otheramount net
unrestricted freeequity plus minus allocations the othertoreserves
restricted O.n, alsoWe that the firmreserves. assume pays

dividendspositive n O. Finally, also that O.we assume n,f
than be showed thatcan

F
p6a3—a52.12 O: NI RP~We

4

where stands forNI issues of shares and denotesRP retainednew
profits. NI RP that share issues superior retentiontomeans new are

the NI RPmargin, When the opposite while whenat - true,
NI RP the firm indifferent between issues of shares andnew~

retention.
Expression 2.12 the marginal advantage of substitutingmeasures

share forissues retention. The substitution does effect thenotnew
market value of the firm, because the stock of doesequity changenot
when of profit replaced by of issues ofnetone euro one euro new
shares. The substitution only advantages andcreates gross
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shareholders."disadvantages for the clarify thisT0 statement we
rewrite expression 2.12 follows:as

1
CTa31‘7d+a57c‘1 O2-13 II

4

Substitution between or ofSEK issuesaone euro new
shares and retention gives rise three advantages. of all,Firstto asrr

saved because of reduced capital Secondly, If theSEK gains tax.
finn choose substitute share issue with retained profit,to new one euro

possible for firmwould be the raise dividends byto payments
a31 rd after personal dividends.SEK, The disadvantagetaxes on——
of the substitution that or SEK has be paid for thetoasone euro

a31— rd Tc 1The advantage thus becomesissues. net + asnew —
favorable and only theSEK. Substitution advantage innet euro

1
El-a3 1 rd a51c 1 the shareholder . . .to positive.+ 1s--

4
2.12 be interpreted another thisExpression in Forcan way.

i1—rp
multiply both sides of 2.12 by Thispurpose we e.1 Td1- T-

implies the following

2.14

ai 1—rai1-2 p p2 2 :NI~RP-:a51 rc1— r am rd1- r-

left hand side of ofThe equation 2.14 the retention incost
This the that the firm when substitutesSEK. in SEKcost saves new

share issues for retention. The right hand side the of sharecost new
the of firmissues in SEK. For instance, retention that thecost saves

because of substitution exceed the of thenthe share issuescost new
prefer substitute of shares for profits.will issues retainto new

‘5 This based Sinn 80.part on page
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advantage of the substitution for the ofThe accountingnet case
found by 1in home be assuming thatcan az a, ascurrency as,

follows

Til—‘£pi1-rp
NI RP2.15 : ~1 rd1 rl 1cl— T— - -

conclude that2.1,Using we can

i1-rpi1-rp
NI RP. This that themeans2 1 rdl r1 rcl- — — —

theprofits instead of issuing sharesfirm prefer retain its atto new
formalized Thewith regard the Swedish in 2.1.margin systemto tax

of substitution the ofbetween the advantage incomparison net case
the of accountingwith the advantage inSEK accounting net case euro

sharethe choice the margin betweensee 2.14 imply that at new
of theretained profits indeed be altered becauseandissues can

dividends and capitalmethod used gains inconversion to convert euro
ofofexample, the exchange the time issuesSEK. For rate atto new

exchange the time of dividendshares lower than the paymentrate at
ofrelation specified above in the SEKthan the marginal cost cancase

these exchange highIf the difference betweenbe altered. two rates are
disturbed. This thatinitial bethan the incentivetax can means

NI RP of shares becomewhich that issues morenew canmeans
the home depreciate betweenfavorable than retain earnings currency

dividendshare and thethe time of issues payment.new
could be solved by theTheoretically, this problem using same

for example the exchangeexchange thatrate 13 asaz averageso
the Swedish law does permitduring the year. However, tax notrate

forAccording the law shareholders should be taxedsuch method. taxto
dividend day. Shareholdersthe they receive theat paymentamount

the dividend day which theydividends inreceive at paymenteuro
bethe day. This that the taxationexchange mustto at meanseuro same

of dividendbased the exchange the time However,rate at payment.on
firm havelike give the the opportunity its accounting intoto eurowe

finn’sand dividends than that thisin must acceptwepay euro,
be altered because of exchangefinancial decisions rate movements.can

of accomplishing exchange neutrality abandonAnother rate toway
of dividends that paid foreign currencythe principle that taxation in

of dividendshould be based exchange the timerate at payment.on
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Such legislationHowever, could be adopted dividends that paidon are
by Swedish firm and who has decided have its accounting intoa
euro. Sweden adoptBut, such rules dividends paid bynotcan on a
foreign finn. This that such legislation would createmeans non-
neutrality between Swedish and foreign firm.owned Thea a
conclusion that the exchange neutrality be obtainedrate can we

the non-neutrality between the exchange rules regarding theaccept
of dividends paidtaxation by Swedish and foreign ,owned firm.a a

Another problem the risk taking by shareholders. Aconcerns
legislation that force shareholders their dividendto taxespay on
income in which converted bySEK adopting thetoeuro, are average
exchange during the risk for the shareholders.rate createyear, a new

possible that the exchange appreciate from the end of therate year
and the dividend day. This that shareholders willpayment means
receive in but taxed forSEK higher which basedmount amountan a

the exchange during the year. One solve thisrate toon average way
force firmthe dividends in SEK. this method,By let the firmto pay we

take the exchange risks. One could that the firm have betterrate argue
opportunities exchange during this period.to ratemanage exposures

SwedenHowever, adopt such legislation foreign ownednotcan on a
firm. This that those shareholders that shares in foreignmeans own
companies will have exchange byto ratemanage exposures
themselves, while shareholders that shares Swedishin companiesown

protected by laws. This implies that Swedish firm will have toare a
exchange risks which foreign firm let of.ratemanage a

The Comparison2.1.2 Debt and Retained ProfitBetween

findTo be able whether the firm chooses debt retained profit,outto or
ethe first order condition with regard 1.45. Wetowe use assume,

e eI Nthat and values.exogenously-given alsoWe thatare assume
the firm distributes that both positive and less thanamount netan
business otherincome, unrestricted plusequity free minusreserves

S However, this problem be solved by follwing rules. Swedishcan
shareholders that receive dividends for their ownership in foreign companies

usually taxed for this income in foreign countries. In Sweden, theseare
shareholders reduction for foreign These foreign paid todayget taxes. taxes are
converted SEK using the exchange the dividend day. However,to rate at we
could instead the exchange for conversion Thisrateuse average purposes.
method would neutrality between the dividenstaxation of paid by thecreate
foreign and Swedish firms.
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Oother words andother restricted Intheallocations to reserves. n,
showed thatthan beO becann f .

-
F

po9a3+yw O:DF RP2.16 -511‘
-

the marginalfinancing. Thus 2.16stands for debtwhere DF measures
debt financing for retention.of substitutingadvantage

5F
that the policy,. .important O DF RF,mentionto :-e

ä
boundary of the solutionsolution the lowerthatimplies atget awe

De also thatcharacterized by whichsolutionThis O meansspace. ,
ewould become negative equalvaluethe market N O.to 2or zero

solution when the finnexclude such non-optimalthisFor wereason,
shares.fromwhen they abstain issuingshares orissues new

shareslet the firm repurchase itsthis model,inHowever, to ownwe

e valuementioned above becomesuch the policy0.N In cancase
finn.for theincreasing

thisof be able interpretthe first 2.16need rewriteWe tototermto
shown that 2.16 be re-writtenbecondition. ascancan

-1—a31—r.1—rz1
Tpa2ll-2.17 -i —a41 Tc attal:

indifferent betweenshareholderthat representativeAssume a
firm. If the firm choosespolicy within theborrow-and-distribute now

profit, wouldof retainedof debt withsubstituteto euroeuro oneone
bydividendfor the firm raise thebe possible paymentsto euro,one

rda31- dividendstheThus, SEKwhich SEK.represents Z3
market value oftaxes. also raise theDividendafter personal payments

7 referred Sinn, 82.interested readerThe to page
‘I30 G1"s corresponding figure . .The . euro isin n.

4
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AVthe shares by that the debt capital gains becomestaxeuro, so on

rca4AVe a3l rd zca4AVeThe shareholderSEK. thus receive — ——
that the shareholder remains indifferentSEK. To betweenensure

fulfilled:and debt, claims beretention two must
The market value has fall that selling the shares would neitherto so

give capital gains losses, thusnor
-M 1

—a31 rca4AVea4AV" a4AV"rd SEK.:— - 1 E-
initial that the shareholderS0 the actually receivesamount

a31 rd
a31 rd Qa4AV Thisbecomes SEK. . correspondsi--

a31 rd
euro.n 1 rra4 —
instead of implies future.Using debt retention interest inpayments

the dividend that because of beFuture arise interestcuts payments must
high the shareholders they invest theleast receiveamountat as as

dividend in the capital market.initial amount
If shareholders invest the initial that they receive in theamount

market, then they will receive net of income taxcapital

1.030 74"1—rpa22.18
1Ta

a31 7.11
1 rpa2zcorresponds TheWhlCh .SEK, . to euro.-— T-— a41— Tca4

equalof dividends that from the interestreduction arises payments to

a3l rdl 1z— —2.19
ax:

profitable for the firmIf higher than 2.19 then2.18 to
bonds.issue

2.17 also be interpreted another For thisEquation incan way.
followsre-write equation 2.17 aspurpose we

1-r,,a2i1
2.20 za—4:—-—116x1 T
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ofthe debtof equation 2.20right hand sideThe cost

Nazi11 ‘
ofthe.left hand side,.thefinancing.. On costis-- rc1— r1a4 —

firm whenthe that theprofit. Thisthrough retainfinancing cost saves
of financing throughIf thefor retention.debtsubstitutes cost

firm will preferfinancing then theof debtexceed theretention tocost
financial instruments.thesesubstitute between two

of accountingfor theof the substitutionThe advantagenet case
1.thatbe found by assumingin home a3 a4azcurrency can

pi1 1-
conclude2.1,i UsingthatThis implies we can:--—j .1 ram r--

DF the firm prefersRP thatThisi:that - meansn .1c1— T1 —
with regardprofits the marginofdebt instead retaining itsissuing toat

betweencomparisonformalized in 2.1. TheSwedishthe tax system
with theaccountingthe ofof substitution in SEKthe advantagenet case
that the2.20 implyof seethe accountingadvantage innet case euro

indeed beprofitsdebt and retainedthe margin betweenchoice at can
accomplishonlymethod. Theof the conversionaltered because toway

where thecompared theneutrality thisexchange in torate casecase
let However,firm has accounting in SEKits to 0:3 al.. as weaz

differentwiththis associatedsection,explained in previousour
firm’sthat thewhich implies thatpractical problems, must acceptwe

disturbed.profit bebetween debt and retainchoice the marginat may
beof legislationthe original intention theThis that tax maymeans

the Conversionof non-neutrality with regardbecausedisoriented to
method.

SharesComparison ofDebt and IssuesThe Between New2.1.3

firm of sharesbe able find whether the chooses issuesTo outto ornew

edifferentiate the Hamiltonian function withdebt, Nrespect towe ,
Ne Ile 2.12 and 2.16and the constraint Usinggiven I const..+

followingobtain the expressionwe
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ÖF åFÖF
2.21

öNe ärwe +11‘N‘ const.

that bothfirm distributesthethat amountAssume annow
thatprofit. Wethe accountingthanand lesspositive assume

re-writtenand 2.16, be2.12O. by using2.21 can,nu,n, n
as:

5F
p0a3 Peasas‘ "We +118Ne C07lSt.222

Tpa3.
+

r

obtain"Bthe fact thatisimplifications andfewBy i wea

2.23

magi1-za3i1 z,,1—âF -
m a4S+11"eN const.

Mill{film
of substitutingadvantagethe marginal2.23 newmeasures

below2.23rewritefor debt financing. Letof sharesissues asus

N1{;}DF{}1 W053iX1 T";1 rd—2.24
aa,

ableof bonds bepurchaseThe household reduces its toto
this capitalfirmfirm. Theshares issued by thepurchase usesnew
householdsthethatdebt. Thisreduce its increase ininflow to net means

policy9 theconsideringThe for notreason

Pie problem. Theexistenceagain0 NI DFc an
ÖN Ne +Ile const.

share issuesofunlimited substitutionfirm would to outattempt newcarry an
downwards. Thisunboundedbecause the solutiondebt financing,for space

of the firm would be negative.that the valuemeans
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miss interest 1income, rpa3iamountingnet SEK. Thisto amount—
1 rPa3i—converted This loss beto compared themusteuro to.az:

increase dividendsin that the firm distribute, because of decreasingcan
interest flowThe of dividend afterpayments. andpayments corporate

1personal rd1- ra3iequal SEK, whichtaxes convertedto to-

gg-#.1- 1- iZ r a
If the in dividendsamounts toeuro increase

as
lower than the interest income that shareholders miss thennet the finn
will prefer issue debt instead of issuing shares.to new

alternativeAn of interpreting 2.24 from the firm’sway
ofpoint view. thisFor need re-write expression 2.24 follows.towe as

j-Ãa-Tüasi
225 NI DFQl 1- rd1- ra,

1 zpa5i—On the right hand side of 2.25 the cost
1 Td1 Ta4- -

of share issues in thei of debt. If the ofcost net costnew euro. new
share issue financing exceeds the of debt financing then the finncost ,will prefer debt share issues.to new

The advantage of the substitution for the ofnet accountingcase
in home be found by assuming that 1.currency can a, a4 as

} 1 i—This implies that Using 2.1, concludewe can.1 rd1- r-
1 TM

that NI. DF This. that the finn prefer1:n means.1 T.z1- T-
issuing debt instead of issuing shares the margin with regardat tonew
the Swedish formalized in 2.1. Thetax comparison betweensystem
the advantage of substitution thein ofnet SEK accounting with thecase

advantage in the of accounting see 2.25net imply that thecase euro
choice the margin between debt and retained profitsat indeed becan
altered because of the Conversion method. The only accomplishtoway
exchange neutrality in this compared therate where thetocase case
finn has its accounting in SEK let However, thisto as a4 as.

possible because of practical problems.not some
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OptimumFinancialOverallThe2.2

achieved in Sectionsthe resultscombinethis section,In we
financialoverallthe firm’sorder determineand 2.1.3 in2.1.1, 2.1.2 to

andof differentcombinationchoice. ratesA taxsystemtax a
financialoverall optimumthe firm’sfindrules. Todeduction out we

the rules,Dependingof theknowledgehave taxtax system.must weon
theDependingsolutionthesolutions indifferentget onspace.

showed that expressionsSweden, 2.1,rules inprevailing tax we
DF RPNI RP, andconditions:fulfilled2.252.20 and2.14, -

O.O and Asthese resultsNI. AccordingDF to n,n, n
be altered becauseresultsthissection,mentioned previousin maywe

will thatthis section,method. inHowever,of conversionthe assumewe
ofthealter impactmethod doesof the conversionimplicationthe not

the taxation system.
0 the startingO andthatobservationThe nionn, f

ofanalysisundertakewillwhat follows,this section. Inforpoint anwe
bindingproblemoptimizationtheconstraints inotherwhether orare

not.
simplifications,by fewandinto 1.48,2.6insertingBy wea

dividend-of thepricefor the shadowequationfollowingtheobtain
ceiling:

nr
-1:p49a,2.26 n, —

implyfew simplifications,and by1.49,2.7Inserting into a
that

n,r pfia,2.27 n, —1+ r

followingdraw the2.27,2.26 intoinsertingBy canwe
thatknownamely that Howeverconclusion, wen, —n9.

whenpossibility foronlythat theO,whichZ nz -ngmeansn2

02.28 -n9n2

andfirm will have positivethethat assetsThis currentmeans
CA9 CL0 stcady Letand inliabilities, state.current us now
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insert 2.8 into 1.46, which after few simplifications, leads theus
following equation for the shadow price of the dividend-ceiling:

r nåns2.29 püa, nlo+ +n -pasr 1+r

By inserting 2.26 together with 2.28 into 2.29, end withwe up
the following conclusion, namely that

1
2.30 ;m3 mm+rpasn4 -

By combining equations 1.50 and 2.9, and by fewa
simplifications, solve the following forequationwe n4

1+r
2.31 n, n Ir
which together with 2.26 and 2.28 imply that

2.32 pâa,n4

This indicates RRethat 0 ¢SCe.which thatn4 means
Thus, in steady firms will hold restricted which fulfillstate a reserve
the legislation requirement. Using 2.32, rewrite 2.30we can as
below

2.33 p¢20a3 +ra5+rnm

Using 2.33, conclude that 0. Hence the+rnmwe ns case
where neither the constraint issues of shares the constrainton new nor

share capital binding excluded. In section 2.1, concludedon are we
that O. This that the constraint ofissues sharesnu, means on new
binding. thisHowever in there will be situations when thecase
constraint share capital binding. This that there existnoton means
solutions for steady where the firm decides minimize itsstate to not
share capital the demanded by the legislation.to amount

Let solve forexpression This be done byus now a new n, can.
combining equations 2.5 and 1.45
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z 1- a3+n8r
l-+7päa32.34 n,

r

the following2.34 gives2.28together with into2.26Inserting us
forexpression ng

i1-rpt9a,2.35 ns

longfirms will havethatO which termThus, not anymeansng
conclude2.10,andCombining 1.51steadyliabilities in state. we

freewill have positivethat finns0 whichthat reservesameansn5 ,
steadyin state.

steadyinshould have positiveLogically firms state.assets a
thenlogical assumption,0. of thisthat BecauseThis means

firm’s taxabletheO. 0 thatO andthatobvious meansn7 n6n6
0and positive.machinery equipmentofresidual value meansn7

deprecations. Inaccumulated supplementarypositivefirm hasthat the
derive theconclusions in sectionwill thesection, tothe next we use

for the firm.capitalofcost

capitalofThe3 cost

the optimalaffectstaxationhowthisquestion inimportantAn paper
financial planningandplanningcapital.of Investmentemployment are

firm.thesimultaneously bydeterminedand theyinterrelatedhighly are
financialfirm’sthefindingsthe previousapplythis chapterIn onwe

capital theofof capital. Theof it’sanalysis costdecisions costto oran
byrequiredofacceptablethe minimum raterequired returnreturn

Unlessproject.undertaking investmentforthe firmshareholders of an
capital,ofsupplierssufficient fundsthe investment togenerates repay

suffer.willvaluethe firm’s
after fewand1.44,and 2.4 into2.3insertingBy a

find thatsimplification, we

pt9a36TrP90‘31—Tf1+r .31 n —— r+5T3r+öT. r+ö

find the3.1with 2.28 intotogether2.26insertingBy we can
of capitalcapital. Theofsteadyfor the net costsolution coststate net

beshownbe tocan
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3.2

W
ft- 5 5+5’ Zr+5’i-qxi-r

årWith accelerated depreciation ö firms debttaxcan use
which rises because of accelerated depreciation of financeas a source
for their investment. The proportion of investment that financed

T
through debt thus equal The of thistax ofto cost1 sourceår .+r
finance equal The first in equation 3.2, theto ofterm costzero.
capital for the proportion of investment that financed through

T
l-retention. the share of the firm’s investment financedz ö,+r

through Theretention. for this of financecost source
1- rpi

a—nm—n‘

Conclusions

In this conversion method which believe satisfypresentpaper, we a we
the guidelines of the commission. The Conversion proposed in this

a method". According this method all balancecurrent rate topaper
sheet items converted using the exchange the end of therate atare
accounting theAt time the profit and loss for the financialyear. same

converted using the exchange of the financialrateyear average year.
For practical there few exceptions. These regards thereasons, are a
firm’s ofissues shares, dividendits and its allocationspayments,new

free- and restricted The finn’s shareto issues convertedreserves. are
using the exchange the oftime the issue, while its dividendrate at

and allocationsits free- andpayments restrictedto reserves are
converted using the exchange the time of dividendrate at payments.
We able show that this method different inequalitiesto createswere
between the and the liability side of the balance sheet. Theseasset-
inequalities balanced by variable, Conversion differences,are a new

the liability side of the balance sheet.at The differencesconversion
consists of the difference between the exchange and therateaverage
exchange the balance sheet day multiplied by therate at businessnet
income.
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condition which givesnon-arbitrageshow how theMoreover, we
different exchangeby the Byaffectedof the finnthe value rates. a

financialdifferent longbetweencomparisonspair wise term sources,
betweeninitial choice the marginthat theshowable attowe were

relatedinitially onlywhichfinancialdifferent tax cansources
method.of the conversion Webecausealteredindeed be present a

dothis effect. However,solution thattheoretical notweremove
practical problemsdifferent theofbecausesuch solutionpropose

comparisonresults from the pair wiseThethe solution.implied by are
done byThisfinancial optimum.the overallused solvethen to was

andfinancialfor differentpricethe shadowwhetherexamining
analysisThissteadyinpositiveconstraintsaccounting state.notorare

firm has positivesteady state theinthe longindicated that in run
inliabilities and positivepositive assetscurrentcurrent assets, caseour

imply that thethiswhich inequipments,and taxmachinery case
accumulatedthewellandof machinery equipment,residual value asas
also shownpositive. Moreover,depreciation,supplementary are

Thesteadyliabilities inlonghavethe firms willthat state.termnot any
the firmwill also be positive. However,restrictedfree- and reserves

legislationfulfill thewhichrestrictedholdwill only reserves
neither thethat the whereconcludedalsorequirement. We case

share capitalof shares the constraintissuesconstraint onnoron new
will, thefirm inshowed that theexcluded. Moreover,binding weare

Thisshares.repurchase itsincentivelong have to meansownanrun,
thisinbinding.of shares However,issuesthat the constraint on new

capitalsharewhen the constraintbe situationsthere will notoncase
thewherefor steadysolutionsthat there existbinding. This statemeans

demandedcapital theshareminimize itsfirm decides amounttonot to
by the legislation.

ofequal thecapital shown betotal ofFinally, the costtotocost was
financedof thatthe proportion investmentmultiplied byretention
financedof the investmentshown thatthrough retention. somewas

for the firm. Theanythingwhich doesthrough debt mostnot costtax
ofthat theof thisthe last sectionresult insurprising costpaper

this onlymethod.conversion However,capital affected by thenot
ofof thethe derivationspecific conditions. Forunder costtrue some

basicwill alter themethodcapital assumed that the conversion notwe
relaxfinancialchoice between different But,orientedtax wesources.
Thisaffected.of capital would certainly bethethis assumption cost

by thebe affectedof capital for the firm indeedthat the cost canmeans
method.conversion
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