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Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Genom beslut den 31 oktober 1996 bemyndigade regeringen chefen för
Finansdepartementet tillkalla särskildatt utredare med uppdragen att
utvärdera och över regelsystemet för enskilda näringsidkarese och
delägare i handelsbolag.

Med stöd detta bemyndigande förordnades fr.o.m.av den 1
november 1996 dåvarande generaldirektören Claes Ljungh som
särskild utredare.

En förteckning över utredningens sakkunniga, ochexperter
sekretariat bifogas.

Utredningen, har antagit Förenklingsutredningen,som namnet
lämnade i december 1997 delbetänkandet Enskilda Näringsidkare -Översyn skattereglema SOU 1997:178.av

Utredningen får härmed överlämna andra delbetänkande:ett
Kontantmetod för småföretagare SOU 1999:28.

Särskilt yttrande har Hansavgetts Peterexperten Larsson.av
Yttrandet har fogats till betänkandet.

Stockholm i 1999mars

Claes Ljungh

/Raymond Grankvist
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Sammanfattning

Utredningsuppdraget

Förenklingsutredningen har allmänt uppdragett överatt se
regelsystemet för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag i
syfte finna möjligheter till förenklingaratt dir. 1996:78. I december
1997 lämnade utredningen delbetänkandet Enskilda Näringsidkare -Översyn skattereglema SOU 1997:178. I delbetänkandet redovisasav
utredningens bedömningar och förslag vad gäller skattereglema för
enskilda näringsidkare. Utredningen har därefter erhållit tilläggs-
direktiv.

Enligt tilläggsdirektiven dir. 1998:4 skall utredningen redovisa hur
alternativ möjlighet till kontantredovisning skulle kunnaen utformas

för tjänsteföretag med mindre omsättning och tillgångarutan av
betydelse och bedrivs enskild näringsverksamhet.som som
Utredningen ocksåskall lägga fram förslag till nödvändiga
lagändringar för sådan kontantmetod. tilläggsuppdragetI ingåren
vidare värdera och ställningatt till det lämpligtta är vid sidanattom

de generella reglerna införa sådan alternativ kontantredovisning.om en
Uppdraget omfattar både skattereglema och redovisningslagstiftningen.

Utredningens förslag och bedömningar detnär gäller tilläggs-
uppdraget redovisas i detta delbetänkande.

kontantmetodEn för mindre företag

I enlighet med tilläggsdirektiven lämnar utredningen förslag till hur en
kontantmetod för mindre tjänsteföretag skulle kunna utformas. En
grundläggande utgångspunkt för förslaget är näringsidkarensatt
redovisning enligt skattelagstiftningen och redovisningslagstiftningen i
möjligaste mån bör stämma måsteöverens. Annars näringsidkaren
redovisa enligt två olika försvårarvilket det administrativasystem,
arbetet för företagaren. Utredningens förslag innebär följande.
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kontantmetodenVilka skallnäringsidkare omfattas av

sådana iföreslår enskilda näringsidkareendastUtredningen att vars
årliga omsättningen normalt inteförvärvskålla denverksamhet

beräkna inkomstenmöjlighet20 prisbasbelopp skall haöverstiger att
begränsning motiveras delsenligt kontantmetoden. Denna attav

mindre omsättning, delsföretag medsiktekontantmetoden atttar av
redovisningslagstiftningenmellansamstämmighetenden underlättar

näringsidkare inteeftersomskattelagstiftningen, dennaoch avgrupp
årsbokslut redovisningslagstiftningen.enligtbehöver upprätta

inte itjänsteföretag uppställsNågon tillformell begränsning
enligt utredningenssådan begränsning skulleformellförslaget. En

gränsdragningsproblem i denmedförauppfattning oundvikligen
för näringsidkarenförutsättningrättstillämpningen. Enpraktiska att
värdet intefå dock lagrettillämpa kontantmetodenskall är att av

beskattningsårets utgång. kravDettaprisbasbelopp vidöverstiger ett
kontantmetoden i praktiken blirmöjligheten tillämpainnebär attatt

tjänsteföretag.för företagbegränsad andra än

innebördAllmänt kontantmetodensom

vidkontantmetodentillämpanäringsidkare väljerDe attsom
utgående balanstill in- ochinte hänsyninkomstberäkningen skall ta

pågående fordringar och skulderarbeten,varuinköp,vad gäller etc.
alltså periodiseras avgörande förinteutgifter skallInkomster och utan

innebär bl.a.betalning har skett. Detbeskattningstidpunkten är när att
skuldden betalas ochfordran intäkt detskall atttas enen upp som

kostnad det den betalas. Iskall drasmotsvarande sätt av som
årkostnadsföras det devaruinköputgifter förenlighet härmed skall

betalas.
tillämpas fulltföreslår kontantprincipen skallUtredningen utatt

Inventarietinventarier.anskaffningockså utgifter fördet gällernär av
förföreligga. Avdragskallmåste alltså för avdragsrättha betalats att

får medinventarieranskaffningavseende görasbetalningar av
år. begränsningsregelDennaprisbasbelopphögstsammanlagt ett per

tillgångarföretagsiktemotiveras kontantmetoden utantaratt avav
Överstiger får inteprisbasbelopp avdragbetalningarnabetydelse. ett

tillämpar kontant-näringsidkareEnför överstigande belopp.göras som
värdeminsk-möjlighetförslaget inte göraenligtmetoden har att

ningsavdrag.
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Räntefördelning m.m.

Reglerna räntefördelning, expansionsmedel och periodiseringsfondom
skall förenklingsskäl inte omfatta de enskildaav näringsidkare som
tillämpar kontantmetoden vid inkomstberäkningen.

Avdrag för räntekostnader

Negativ räntefördelning har till syfte förhindra näringsidkarenatt att
drar privata utgiftsräntor i näringsverksamheten. Utredningensav
förslag reglerna räntefördelningatt inte skall omfatta de enskildaom
näringsidkare beräknar inkomsten enligt kontantmetoden medförsom

det blir svårtmycketatt kontrollera hänförligaatt räntor tillatt privata
lån inte dras i näringsverksamheten. För undvika detta problemav att
föreslår utredningen de enskilda näringsidkareatt tillämparsom
kontantmetoden vid inkomstberäkningen inte fåskall göra avdrag för
räntekostnader i inkomstslaget näringsverksamhet. Samtliga ränte-
kostnader får i stället dras i inkomstslaget kapital.av

Närmare förutsättningarna för tillämpa kontantmetodenom att

En första förutsättning för näringsidkare skallatt beräknaen
inkomsten enligt kontantmetoden är, nämnts årligadenattsom ovan,
omsättningen i näringsidkarens förvärvskälla normalt inte överstiger 20
prisbasbelopp. Dessutom krävs näringsidkaren inte haratt upprättat
årsbokslut enligt bokföringslagen 1976:125, BFL och närings-att
idkaren vid den löpande bokföringen fordringar och skulderav
tillämpar den kontantmetod redan i dag finns i 8 § tredje stycketsom
BFL. Genom dessa uppnåskrav samstämmighet mellan skattelag-en
stiftningen och redovisningslagstiftningen.

Om näringsidkaren innehar näringsfastighet, eller fårdel därav,en
kontantmetoden inte tillämpas. Denna förutsättning motiveras attav
kontantmetoden sikte mindre företag tillgångartar betydelse.utan av

tvåOm eller flera näringsidkare bedriver verksamhet ärgemensam
det enligt förslaget inte möjligt endast näringsidkamaatt en av
tillämpar kontantmetoden. måsteAntingen samtliga näringsidkare
beräkna inkomsten enligt kontantmetoden eller ingen. Detta krav har
sin grund i möjlighet tillämpa olikaatt redovisningsmetoderatt fören

verksamhet skulle kunna medföra merarbete vid taxeringen.samma
Slutligen ocksåkrävs det sammanlagda värdetatt närings-av

idkarens lager, kundfordringar och förutbetalda kostnader vid
beskattningsårets utgång inte överstiger prisbasbelopp. Uppgårett
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alltsåfår kontantmetoden inte tillämpasvärdet till högre belopp utanett
måste bokföringsmässiga grunder.inkomsten enligtberäknas

skattekrediterskattskyldige byggerHärigenom undviks denatt upp
intäkterna de har skapat. Ettredovisas innankostnadernaattgenom

tillmöjligheternabegränsasyfte med beloppsgränsen är attannat
skatteplanering denoönskadskatteundandragande eller attgenom

vidförhållandet beskattningstidpunktenskattskyldige utnyttjar det att
vidinte densammakontantmetodeninkomstberäkning enligt är somen

värdetgrunder. Kravetenligt bokföringsmässigaberäkning att aven
också,medförprisbasbeloppinte överstigerlagret ettetc. som

blirtillämpa kontantmetodenframhållits möjlighetenatt attovan,
tjänsteföretag.företagbegränsad för andra än

redovisningsmetodByte av

enligt kontantmetoden harredovisarnäringsidkareEn enskild som
till inkomstberäkninghelstenligt förslaget övernärrätt att som

frånNågon möjlighetenligt bokföringsmässiga grunder. överatt en
till beräkningbokföringsmässiga grunderinkomstberäkning enligt en

föreslås möjlighet växla mellandock inte. Enenligt kontantmetoden att
utnyttjas i skatteundan-skulle kunnaolika redovisningsmetoder

taxeringen.merarbete vidmedföra betydandesyfte och skulledragande
redovisa enligtgång blivitvalt, ellerDen atttvungen,som en

alltså tillinte växla tillbakabokföringsmässiga grunder kan en
kontantmetoden.inkomstberäkning enligt

redovisningsmetoder skulleolikaväxla mellanDetta hinder mot att
redovisarfå för skattskyldigadekunna konsekvenser även som

kraft.året träder ide reglernanäringsverksamhet innaninkomst nyaav
övergångsregler dessa näringsidkarefrånvaro skulleVid särskildaav

kontantmetoden.från Kontant-möjligheten tillämpabli uteslutna att
förbehållen nystartade företag.blimetoden skulle därmed

meningenligt utredningenssådan börreglernaEn konsekvens av
föreslår näringsidkaredärför dessaundvikas. Utredningen att genom

till inkomst-övergångsregler möjlighet översärskilda att enges
reglernasamband med deiberäkning enligt kontantmetoden att nya

beskattningsär metodendenfinns detinförs. möjlighet baraDenna nya
får gången.tillämpas förstaför
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En kontantmetod redovisningslagstiftningenoch

En enskild näringsidkare i årligaverksamhet den omsättningenvars
normalt inte överstiger 20 prisbasbelopp behöver inte upprätta
årsbokslut enligt redovisningslagstiftningen. innebärDet i praktiken att
redovisningslagstiftningen inte kräver den företagareatt grupp av som
den föreslagna kontantmetoden sikte periodiserar inkomster ochtar
utgifter i redovisningen. så falletAtt har sinär grund i denatt
periodisering inkomster utgifteroch skall enligtgörasav som
redovisningslagstiftningen i princip skall ske i samband med att
årsbokslut upprättas.

En näringsidkare årligai verksamhet den omsättningen nonnaltvars
inte överstiger 20 prisbasbelopp i ocksåkan praktiken redan i dag
använda sig kontantmetod vid den löpande bokföringenav en av
fordringar och skulder, dvs. fordringar och skulder behöver bokföras
först de har betalats. räkenskapsårets utgångnär Vid skall dock

dåsamtliga obetalda fakturor bokföras.
Sammantaget innebär detta redovisningslagstiftningen redan iatt

dag medger förenklad redovisning för de enskilda näringsidkare ien
årligaverksamhet den omsättningen normalt inte överstiger 20vars

prisbasbelopp. bådeDet gäller den löpande bokföringen under
räkenskapsåret åretsoch bokföringen vid slut. Den föreslagna
möjligheten beräkna inkomst näringsverksamhet enligtatt av
kontantmetoden innebär i praktiken skattereglema för enskildadeatt
näringsidkare omfattas förslaget till denna möjlighetsom av anpassas
till förenklad redovisning.

Utredningen föreslår i sak endast mindre ändring redovis-en av
ningslagstiftningen: den näringsidkare räkenskapsåretundersom
löpande bokför fordringar och skulder enligt kontantmetoden behöver
enligt utredningens förslag inte heller bokföra obetalda fakturor vid
räkenskapsårets utgång. Denna ändring innebär kontantmetoden kanatt
tillämpas fullt vid den löpande bokföringen.ut

En kontantmetod och redovisning mervärdesskattav

Enligt framstårutredningens mening det naturligt enskildattsom en
näringsidkare tillämpar kontantmetoden vid inkomsttaxeringensom
också skall tillämpa denna metod vid redovisningen mervärdesskatt.av
En ordning skulle i bristanderesultera samstämmighet mellanannan
inkomsttaxeringen och redovisningen mervärdesskatten. Detta skulleav
försvåra det administrativa för företagaren, eftersom såarbetet ihan
fall tvåskulle enligtredovisa olikatvungen att system.vara
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föreslårUtredningen enskild näringsidkaredärför tillämparatt en som
ocksåkontantmetoden vid inkomstberäkningen skall tillämpa denna

utgåendemetod vid redovisningen in-mervärdesskatt, dvs. och skattav
skall redovisas i betalningtakt med sker.att

Ikraftträdande

föreslåsDet kraft januariträda i den 1 2000 och tillämpassystemetnya
gången årsförsta vid 2001 taxering.

Budgeteffekter

Införandet kontantmetoden varaktig budgetförsvag-beräknasav ge en
ning för år.den offentliga 120 miljonersektorn drygt krom per

föreslårUtredningen detta inkomstbortfall finansieras inomatt
från fårför arbetsgivaravgiftemadet avdrag arbetsgivareramen som en

med stöd 2 5 1981:691 socialavgifter.göra kap. lagen Dettaav a om
uppgåravdrag för till avgiftsunderlaget,närvarande 5 dockprocent av

månad.högst 5503 kr minskning takbeloppet med 220 kr,Enper av
årligtdvs. till för3 330 kr, medför intäktstillskott det allmänna medett

omkring 120 miljoner kr.

kontantmetodenUtredningens värdering av

Om införsden föreslagna kontantmetoden möjlighetöppnas atten
tillämpa vid inkomstberäkningen. skulleenklare regelsystem Dettaett
underlätta för de näringsidkare väljerdet administrativa arbetet attsom

fåNäringsidkaren torde bättreredovisa inkomsten enligt denna metod.
förutsättningar bokföring och deklaration.själv klara sinatt av

omständigheten skattesystemet,Mot kontantmetoden talar den att
komplext det vidi oundvikligen blir sidansin helhet,sett mer om av

ytterligare beräkna inkomstnuvarande regler införs sätt attett av
får till följd denberäkningssystemnäringsverksamhet. Dubbla t.ex. att

måstedeföretagare välja mellan olikahar möjlighet att systemensom
uppnåför bästa resultatkalkylera effekten olika Skattereglermed attav

också riskför finns regelsystemensitt företag. Det atten
medförskatteförvaltningens del möjlighetsammanblandas. För atten

behovet information tillvälja bl.a.mellan olika systern att av
företagarna kommer öka.att
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Vid slutlig bedömning det lämpligtär eller införaen attav om
den föreslagna kontantmetoden bör enligt utredningens uppfattning

Äravgörande vikt läggas vid berörda näringsidkares inställning. det
endast mindre antal näringsidkare kommerett intresseradeattsom vara

kontantmetoden bör metoden inte införas. Omvänt talar övervägandeav
skäl för metoden införasbör intresset för denatt är mycket stort.om

Endast näringsidkare med mindre omsättning har möjlighet att
tillämpa den föreslagna kontantmetoden. Tillgänglig statistik tyder

näringsverksamheten mångaför dessaatt bisyssla.ärav en
Bedömningen det lämpligt eller införaär kontantmetodenattav om
kompliceras det i förväg någoninte med gårsäkerhet huratt att vetaav
många näringsidkare i praktiken kommer välja tillämpaatt attsom
metoden den införs.om

För enskild näringsidkare skall intresseradatt en vara av
kontantmetoden krävs självfallet han värdet fördelarnaatt attanser av
med metoden nackdelarna.överväger Allmänt torde kunna konstateras

för företagare skall intresseradatt tillämpaatt förenkladeatten vara av
Skatteregler krävs de inte leder till högre skatteuttag. Enligt vadatt ett
utredningen erfarit under utredningsarbetet detär skattetrycket i sig och
inte enkelheten i regelverket det primäraär för företagarna.som
Införandet förenklarregler regelsystemet samtidigtav som men som
ökar skattetrycket ingen entusiasmmöter medan gällermotsatsen
förändringar sänker skattetrycket. Vad gäller den föreslagnasom
kontantmetoden kan den beroende omständigheterna i det enskilda
fallet bådeleda till högre och lägre skatteuttag jämfört medett ett en
inkomstberäkning enligt nuvarande regler. Denna bristande neutralitet
mellan tvåde går enligt utredningens uppfattning intesystemen att
undvika.
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Författningsförslag

1 Förslag till lag ändring i kommunalskatte-om

lagen 1928:370

Härigenom föreskrivs frågai kommunalskattelagen 1928:370om
dels 24, 41 §§ och punkterna 15, 16 och 23 anvisningarnaatt av

till 23 § skall ha följande lydelse,
dels det tvåskall införas punkter, 12 anvisningarna tillatt nya a av

23 § och 7 anvisningarna till 24 följande lydelse.av av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
24

Inkomst näringsverksamhet beräknas enligt bokföringsmässigaav
mångrunder i den dessa inte strider bestämmelserna i denna lag.mot

Bokföringsmässiga grunder
skall tillämpasinte vid beräk-

inkomstning näringsverk-av av
samhet enligt punkt Vid sådan
beräkning skall intäkter tas upp
och kostnader dras detav
beskattningsär betalning sker.
Särskilda bestämmelser närom
egenavgifter och särskild löne-
skatt på pensionskostnader skall
dras finns punkterna ochi 19av
23 tillanvisningarna 23av

1Senaste lydelse 1990:650.
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41
Av 24 § framgår inkomst I 24 § finns bestämmelseratt om
näringsverksamhet skall be- beskattningstidpunkten vid be-av

räknas enligt bokföringsmässiga räkning inkomst närings-av av
grunder. verksamhet.

I andra fall intäkt åtnjutitsän skall ha detsagtssom nu anses
beskattningsår, under vilket intäkten blivit för den skattskyldige
tillgänglig för lyftning, och skall utgift eller omkostnad belöpaanses
det beskattningsår, varunder utgiften betalats eller omkostnaden ägt

Sådan speciell ingårskatt avgifteller i slutlig skatt enligtrum. som
skattebetalningslagen 1997:483, dock belöpa det beskatt-anses
ningsår då den slutliga påförts.skatten Statlig fastighetsskatt skall
emellertid belöpa beskattningsårdet till vilket skatten hänföranses
sig.

Anvisningar
till 23 §

1.2 Kostnaderna i näringsverksamhet består bl.a. kostnader fören av
personal, anskaffande underhållreparation, och värde-samtav varor
minskning anläggningstillgångar. Till kostnad i näringsverksamhetav
hänförs lån föräven anskaffanderäntor inventarierav m.m.,
näringsfastighet sådanoch andel i ekonomisk förening i 2 §som avses
8 Lagen 1947:576 statlig inkomstskatt innehavetmom. om om av
andelen sådanbetingas verksamhet.av

frågaI handelsbolag lånräknas räntor kostnad iom som
näringsverksamhet detta inte följer förstaäven när stycket. Utgifter iav

handelsbolag för inköp lottsedlar eller för andra liknandeett insatserav
i lotteri inte kostnad i verksamheten.anses som

Om den skattskyldige i sina räkenskaper inräknat sådanahar räntor
i första och andra styckena i utgiften för anskaffningensom avses av en

tillgång och denna utgift enligt bestämmelser i denna lag skall dras av
årliga värdeminskningsavdrag, gäller bestämmelsen sådanagenom om

avdrag beträffandeäven räntorna.
Till kostnad i näringsverksamhet hänförs vidare, förlusterutöver

i punkt 33, andra förluster har uppkommit isom avses som
verksamheten, inte särskilda skäl avdragsrätt föreligger. frågaImotom

förlust kontanta medel brott krävs den skattskyldigeattom av genom
visar förutsättningarna för avdrag föreligger. Har förlustenatt av
kontanta rån,medel uppkommit stöld eller medges inte avdraggenom

1Senaste lydelse 1997:506.
2Senaste lydelse 1997:851.
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med större belopp vad sedvanligtän innehavmotsvarar ettsom av
kontanter såvidai verksamheten, särskilda inte föreligger.skäl

enskildEn näringsidkare som
beräknar inkomst närings-av
verksamhet enligt punkt 7 av an-
visningarna till 24 § får inte

avdrag för räntekostnadergöra i
verksamheten. För sådanen
näringsidkare finns också sär-
skilda bestämmelser avdragom
för utgifter för anskaffning av
anläggningstillgångar punkter-i

12 och15 16.na a,

12 För enskild närings-a. en
idkare beräknar inkomstsom av
näringsverksamhet enligt punkt
7 anvisningarna till 24 §av
gäller inte bestämmelserna i
punkt 12. 1 stället gäller att
omedelbart avdrag får förgöras
betalningar avseende anskaff-
ning maskiner och andraav
inventarier. Avdraget får dock
inte överstiga det prisbasbelopp
enligt lagen 1962:381 om
allmän försäkring gäller vidsom
beskattningsårets utgång.

15.15.1 Har arrendator eller Har arrendator elleren en en
nyttjanderättshavare nyttjanderättshavare haften annan annan

haft utgifter för till- eller utgifter för till- ellerny-, ny-,
ombyggnad eller därmed ombyggnad eller därmedannan annan
jämförlig förbättring jämförlig förbättringav en av en
fastighet, han innehar fastighet,med han innehar medsom som
nyttjanderätt, och blir fastighets- nyttjanderätt, och blir fastighets-
ägaren omedelbart till vadägare omedelbartägaren till vadägare

har fårutförts, nyttjande- har utförts, får nyttjande-som som
rättshavaren dra dessa utgifter rättshavaren dra dessa utgifterav av

årliga värdeminsknings- årliga värdeminsknings-genom genom
avdrag. Avdraget beräknas avdrag. Avdraget beräknas

1Senaste lydelse 1990:650.
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enligt avskrivningsplan till 10 enligt avskrivningsplan till 10
årför räknat anskaff- årförprocent räknat anskaff-procentav av

ningsvärdet täckdiken och till ningsvärdet täckdiken och tillav av
5 årför räknat 5 årprocent för räknatprocentav av
anskaffningsvärdet andra anskaffningsvärdet andraav av
markanläggningar eller bygg- markanläggningar eller bygg-av av

fråganader. I byggnader fråganader. I byggnaderom om
eller markanläggningar, ellerär markanläggningar, ärsom som
avsedda användas endast avseddaatt användas endastett att ett
fåtal år, får dock anskaffnings- fåtal år, får dock anskaffnings-
utgifterna i sin helhet dras det utgiftema i sin helhet dras detav av
år då tillgången anskaffades. år då tillgången anskaffades. En

enskild näringsidkare som
beräknar inkomst närings-av
verksamhet enligt punkt 7 av
anvisningarna till 24 § har inte

till avdrag enligträtt detta
stycke.

Har arrendator eller nyttjanderättshavare haft utgifteren en annan
för anskaffande byggnadsinventarier, markinventarier eller maskinerav
och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier, han inneharsom
med nyttjanderätt, och blir fastighetsägaren omedelbart till vadägare

har fåranskaffats, nyttjanderättshavaren dra dessa utgiftersom av
enligt bestämmelserna i punkterna 12-14.

Har nyttjanderättshavaren erhållit ersättning fastighetsägaren förav
vad har anskaffats, får nyttjanderättshavaren gång görasom en
avdrag för återstårvad oavskrivet anskaffningsvärdet, dock intesom av
med högre belopp än ersättningen. beskattningsårDet då nyttjande-

fårrätten upphör nyttjanderättshavaren avdraggöra med oavskriven del
anskaffningsvärdet.av

16. Avdrag enligt bestämmelserna i punkterna 13 fåroch 14 även
förgöras utgifter för anskaffning koncessioner, licenser,patent,av

varumärken, hyresrätter, goodwill liknande rättigheter. Detsamt är
härvid betydelse näringsidkaren har förvärvatutan rättigheten förom

utnyttja den vid tillverkningatt han bedriver eller hansom om
tillgodogör sig rättigheten överlåta utnyttjandet denna tillattgenom av
annan.

Första stycket gäller inte
enskild näringsidkare som
beräknar inkomst av

1Senaste lydelse 1995:1613.
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näringsverksamhet enligt punkt
till7 anvisningarna 24 Iav

stället gäller omedelbartatt
fåravdrag för betalningargöras

anskajfrtingavseende sådanaav
rättigheter förstaisom avses
stycket. Avdrag dockmedges

den månendast i summan av
avdraget och avdrag enligt
bestämmelserna punkt 12i intea

beloppsgränsenöverstiger i
punkt 12 a.

23. får fårAvdrag för 23. Avdrag förgöras göras
fastighetsskatt fastighetsskattoch särskild löne- och särskild löne-
skatt pensionskostnader och skatt pensionskostnader och
speciella förför näringsverksam- speciella näringsverksam-

utgående utgåendeheten och hetenskatter skatter och
avgifter till det avgifter till detallmänna. allmänna.

får fårDäremot svenska allmänna Däremot svenska allmänna
skatter inte se §. inte dras se §.dras 20 skatter 20av av

får fårAvdrag dock för Avdrag dock förgöras göras
återförts återförtsmervärdesskatt har mervärdesskatt harsom som

enligt 9 kap. eller 6§ enligt 9 kap. 5 eller 6§mer- mer-
värdesskattelagen 1994:200 värdesskattelagen 1994:200
och inbetalats till och inbetalats tillsätt sättstaten staten

i första i 9 första9 kap. 3§ kap. 3§som anges som anges
stycket 2 mervärdesskattelagen. stycket 2 mervärdesskattelagen.

Vid beräkning inkomstav av
näringsverksamhet punktenligt

till § skall7av anvisningarna 24
särskild löneskatt på pensions-
kostnader dras beskatt-detav
ningsâr då skatten påförs.

Premie för grupplivförsäkring, tecknats fysisk i hanssom av person
egenskap viss näringsverksamhet, avdragsgillutövare utgörav av
omkostnad i näringsverksamheten. den ersättning, kommaOm kansom

utgår förmånligareutfalla efter väsentligtgrund försäkringen,att av
grunder grupplivförsäkring för befattnings-vad gäller enligtän som
havare den del premieni tjänst, skall dock endast kanstatens av som

förmåner grupplivförsäkringenligt för nämndamotsvaraanses

1Senaste lydelse 1997:770.
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befattningshavare räknas omkostnad i näringsverksamheten.som
Premie för reseskyddsförsäkring avseende i verksamheten utgörresa
avdragsgill omkostnad i näringsverksamheten.

Bestämmelserna i punkt 6 första stycket anvisningarna till 33 §av
avdrag för avgift till arbetslöshetskassa ocksågäller beträffandeom

inkomst näringsverksamhet.av
Bestämmelserna i punkt 4 anvisningarna till 33 § avdrag förav om

kostnader för till frånoch arbetsplatsen och i 33§ 2resor mom. om
begränsning i till sådanarätten avdrag för kostnader ocksågäller
beträffande inkomst näringsverksamhet. Om den skattskyldige harav
kostnader sådanaför både i inkomstslaget tjänst och i inkomst-resor
slaget näringsverksamhet skall begränsningen de sammanlagdaavse
kostnaderna och i första hand medföra minskning avdraget ien av
inkomstslaget tjänst.

till 24 §
En enskild näringsidkare

behöver inte hänsyn till in-ta
och utgående balans vid
inkomstberäkningen under
förutsättning att

a den årliga bruttoom-
sättningen i förvärvskällan
normalt understiger gånger20
det prisbasbelopp enligt lagen
1962:381 allmän försäk-om

gällerring vid beskattnings-som
årets utgång,

b näringsidkaren inte är
skyldig årsbokslutupprättaatt
enligt bokföringslagen
1976:125 och inte heller har

sådant bokslutupprättat
,

c fordringar och skulder
bokförs enligt 8 § tredje stycket
första meningen bokförings-
lagen,

d näringsidkaren inte äger
näringsfastighet,

e näringsidkaren bedri-inte
verksamhet medgemensamver

skattskyldig beräknarsom
inkomst näringsverksamhetav
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enligt bokföringsmässiga grun-
der, och

f värdet lager, kund-av
fordringar och förutbetalda
kostnader vid beskattningsårets
utgång sammanlagt inte över-

prisbasbelopp.stiger ett
Vid tillämpning förstaav

stycket f gäller följande. Värdet
lager skall bestämmas enligtav

vad föreskrivs punkt 2isom
andraförsta, och tredje stycke-

Värdet fordringar skallna. av
beaktas endast den måni faktura
har utfärdats eller enligt god
ajfärssed hade kunnat utfärdats.

sådantI fall skall värdet
bestämmas till det belopp som
har fakturerats eller hade
kunnat faktureras.

inkomstOm näringsverk-av
samhet visst beskattningsårett
har beräknats enligt bokförings-

grunder fårmässiga näringsid-
karen inte beskattningsårnästa
beräkna inkomsten enligt första
stycket.

Denna lag träder i kraft den januari 20001 och tillämpas första
gången årsvid 2001 taxering.

Om skattskyldig uppfyller ikraven punkt 7 första stycketen av
anvisningarna fårtill vid24 § han beräkning inkomstav av
näringsverksamhet årsvid 2001 taxering beräkna inkomsten enligt vad

i detta förutsättningensägs lagrum i tredjeäven stycketsom om samma
lagrum inte sådanuppfylld. Vid inkomstberäkningär skall följandeen
gälla:

a Som intäkt skall belopp motsvarande värdettas ettupp av
utgående föregående beskattningsåretsskuldposter vid det utgång i den
mån skulderna har minskat inkomsten förvärvskällan.av

b Avdrag medges utgåendemed belopp motsvarande värdetett av
pågåendevarulager, föregåendearbeten och fordringsposter vid det
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beskattningsårets utgång måni den tillgångarna har ökat inkomsten av
förvärvskällan.

c Avdrag medges med belopp motsvarande det skattemässigaett
restvärdet inventarier sådanaoch tillgångar i punkt 16som avses av
anvisningarna till 23§ vid föregåendedet beskattningsårets utgång.
Avdrag medges dock högst med belopp motsvarande detett
prisbasbelopp enligt lagen 1962:381 allmän försäkring gällerom som
vid beskattningsårets utgång.

d Avdrag enligt punkt 12 anvisningarna till 23 § föra av
betalningar avseende anskaffning inventarier medges inteav om
inventariema har anskaffats före beskattningsåret. Detsamma gäller
sådana tillgångar i punkt 16 anvisningarna till 23som avses av

e Avdrag medges inte för särskild löneskatt pensionskostnader.
f Avdrag för avsättning enligt lagen 1993:1538 om

periodiseringsfonder återförasskall till beskattning.
g Expansionsmedel för näringsverksamheten enligt lagen

1993:1537 expansionsmedel skall ha minskat till nollom anses
kronor. Minskningen skall intäkt.tas upp som

Vad isägs punkt 2 ocksåd gäller vid års taxeringar,som senare
tillgångarna har anskaffats före utgången år 1999.om av
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2 Förslag till lag ändring i lagen 1993:1536om

räntefördelning vid beskattningom

Härigenom föreskrivs 1 § lagen 1993:1536att räntefördelningom
vid beskattning skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vid beräkning inkomst för Vid beräkning inkomst förav av
fysisk och svenskt fysisk ochperson svensktperson
dödsbo näringsverksamhet dödsbo näringsverksamhetav av
enligt kommunalskattelagen enligt kommunalskattelagen
1928:370 och näringsverk- 1928:370 och näringsverk-av av
samhet och kapital enligt lagen samhet och kapital enligt lagen
1947:576 statlig inkomst- 1947:576 statlig inkomst-om om
skatt sker räntefördelning enligt skatt sker räntefördelning enligt
denna lag. Verksamhet denna lag. Verksamhetsom som
bedrivs utländsk juridisk bedrivs utländsk juridiskav av

omfattas inte lagen. omfattasperson inte lagen.av person av
Lagen omfattar hellerinte verk-
samhet bedrivs enskildsom av
näringsidkare beräknarsom
inkomst näringsverksamhetav
enligt punkt 7 anvisningarnaav
till kommunalskattelagen.24 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första
gången vid års2001 taxering.
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i3 ändring lagen 1993:1537Förslag till lag om

expansionsmedelom

1993:1537 expansions-Härigenom föreskrivs 1§ lagenatt om
medel skall ha följande lydelse.

Nuvarande Föreslagen lydelselydelse

1§
Vid beräkning inkomst Vid beräkning inkomstav av av av

näringsverksamhet för fysiskför fysisk näringsverksamhet
ochoch svenskt dödsbo svenskt dödsboperson person

enligt enligtkommunalskattelagen kommunalskattelagen
1928:370 1928:370 och 1947:576och 1947:576 lagenlagen

statlig statlig inkomstskattinkomstskatt tas tasom om
k föreskrivsföreskrivs i denna lag i denna lagsätt sätt

hänsyn till expansions- hänsyn till expansions-post posten en
medel i självdeklarationen. medel i självdeklarationen.
Verksamhet bedrivs Verksamhet bedrivssom av som av
utländsk juridisk omfat- utländsk juridisk omfat-person person

inte lagen. inte lagen. Lagentas tasav av om-
hellerfattar verksamhetinte som

bedrivs enskild näringsidkareav
beräknar inkomstsom av

näringsverksamhet enligt punkt
till7 anvisningarna 24 §av

kommunalskattelagen
.

kraft januari 2000 och tillämpas förstaDenna lag träder i den 1
gången årsvid 2001 taxering.
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4 Förslag till lag ändring i lagen 1993:1538om

periodiseringsfonderom

Härigenom föreskrivs §1 lagen 1993:1538att periodiserings-om
fonder skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§1
Vid beräkning inkomst Vid beräkning inkomstav av av av

näringsverksamhet enligt kom- näringsverksamhet enligt kom-
munalskattelagen 1928:370 munalskattelagen 1928:370
och lagen 1947:576 statlig och lagen 1947:576 statligom om
inkomstskatt får avdrag göras inkomstskatt får avdrag göras
enligt denna lag för belopp enligt denna lag för beloppsom som

till periodiseringsfond.avsatts till periodiseringsfond.avsatts
Schablonbeskattat bostadsföre- Schablonbeskattat bostadsföre-

itag 2§ 7 isom 2§anges tag 7mom., som anges mom.,
investmentföretag och värde- investmentföretag och värde-
pappersfond i 2§ 10 pappersfond i 2 § 10som anges som anges

förvaltningsföretagsamt förvaltningsföretagmom. samtmom.
i 7§ 8 andrasom ianges 7§ 8 andramom. som anges mom.

stycket lagen statlig inkomst- stycket lagen statlig inkomst-om om
fårskatt dock inte sådantgöra fårskatt dock inte sådantgöra

avdrag. avdrag. Avdrag får inte heller
enskildgöras näringsidkareav

beräknar inkomstsom av
näringsverksamhet enligt punkt
7 anvisningarna till 24§av
kommunalskattelagen.

Denna lag träder i kraft den januari1 2000 och tillämpas första
gången vid års2000 taxering.

1Senaste lydelse 1994:1887.
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i bokföringslagen5 ändringFörslag till lag om

1976:125

1976:125bokföringslagen haHärigenom föreskrivs 8§ skallatt
följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

8 §
kronologiskAffärshändelsema bokföras i ordning förskall post post

åsattsidentifieringsteckenefter verifikationsnummer eller andra som
grundbokföring. Verifikationer,verifikationema likartadesom avser
fåraffärshändelser, bokföras i sammandrag i detpost, utanen om

ingår sådansvårighet vilka affärshändelser ikan klarläggas post.som
bokföras påföljandeutbetalningar skallKontanta in- och senast

Övriga såkassabokföring. affärshändelser skall bokförasarbetsdag
fråga skulderfordringar och gäller de skalldet kan ske. Isnart attom

såbokföras sedan faktura eller handling,det kan skesnart annan som
sådananspråk eller mottagitstillkännager vederlag, utfärdats eller

enligt god affärssed.handling bort föreligga
näringsidkareEn iOm endast mindre antalett vars

verksamhet den årligafakturor eller andra handlingar, omsätta
anspråk normalt understigertillkännager ningen ettsom

sådant gränsbeloppförekommer ivederlag, i rörelsen som avses
fjärde stycket fårfordringarna § dröja medoch eller skulderna 1

bokföra fordringar ochenligt verifikationerdessa att
uppgår skulder tills betalning sker.till avsevärda belopp,

gällerkan bokföring sådana ford- Detsamma annanav
näringsidkaretills endastringar och skulder dröja ettom

fakturormindre antal andrabetalning sker, under förutsätt- eller
med handlingar, tillkännagerdetta förenligtning äratt som

anspråkVid räken- vederlag, förekom-god redovisningssed.
i rörelsen fordringarnaskapsårets utgång skall dock ochmer

då skuldernasamtliga fordringar eller enligt dessaobetalda
uppgårVerifika- verifikationer tilloch skulder bokföras.

belopp. Inför boksluttionema fordringar avsevärdaför obetalda
dåskall dock samtliga obetaldaoch skulder skall ordnas och

så och skulder bokföras.förvaras för betryggan- fordringarsig att
Verifrkationema för obetaldade överblick fortlöpande finns
fordringar och skulder skalldem.över

såoch förvaras för sigordnas att
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betryggande överblick fort-
löpande finns över dem.

Denna lag träder i kraft den januari1 2000.
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ändring i6 Förslag till mervärdesskatte-lag om

1994:200lagen

19Härigenom föreskrivs 13 kap. 16 och §§ mervärdesskatte-att
1994:200 följande lydelse.lagen skall ha

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

13 kap
6

Om inget följer Om inget följer7-annat annatav av
utgående stycket eller15 §§ skall andra 7-15 §§skatt av

utgåenderedovisas för den redovisnings- skall redovisasskatt
period under vilken för den redovisningsperiod

under vilken
den enligt 2 § första stycket 1 eller1 kap. omsättersom varaen

tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokförten
omsättningen,

2. den enligt första 2-5 för1 kap. 2§ stycket skattskyldigärsom
förvärv eller tjänst enligt god redovisningssed bokförtharav en vara en
eller borde ha bokfört förvärvet, eller

i tagitden 1 eller 2 har eller lämnat förskotts-emotsom anges
eller conto-betalning.a

näringsidkareEn som
beräknar inkomst närings-av
verksamhet enligt bokförings-

grunder skall,mässiga om
ochfordringar skulder bokförs

enligt 8 § tredje stycket bok-
föringslagen 1976:125, redo-

utgående skatt för obetaldavisa
fakturor vid beskattningsårets
utgång för den redovisnings-
period under vilken beskatt-
ningsåret har gått ut.

l Senaste lydelse 1994:1798.
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16
Om inget följer 17- Om ingetannat följerav annat av

23 §§ eller 9 kap. 14 skall andra stycket eller 17-23av §§a av
ingående skatt dras för den eller 9a kap. 14 skallav av
redovisningsperiod under vilken ingående skatt dras för denav

redovisningsperiod under vilken
den förvärvar eller tjänst eller för tillsom en vara en en vara

landet enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört
förvärvet eller importen, eller

2. den förvärvar eller tjänst har lämnat förskotts-som en vara en
eller conto-betalning.a

En näringsidkare som
beräknar inkomst närings-av
verksamhet enligt bokförings-
mässiga grunder skall, om
fordringar och skulder bokförs
enligt 8§ tredje stycket bok-
föringslagen 1976:125, dra av
ingående skatt för obetalda
fakturor vid beskattningsårets
utgång för den redovisnings-
period under vilken beskatt-
ningsåret har gått ut.

19 §
Om har förvärvats Om har förvärvatsen vara en vara

kreditköp förbehållmed kreditköpgenom förbehållmedgenom
från säljaren återtaganderätt från säljaren återtaganderättom om
enligt lagen 1978:599 enligt lagen 1978:599om om
avbetalningsköp mellan närings- avbetalningsköp mellan närings-
idkarei m.fl., får den ingående idkare m.fl., får ingåendeden
skatten alltid dras för den skatten alltid dras för denav av
redovisningsperiod under vilken redovisningsperiod under vilken

faktura eller motsvarande faktura elleren motsvarandeen
handling tagits handlingemot. tagits Dettaemot.

gäller dock inte enskild
näringsidkare beräknarsom
inkomst näringsverksamhetav
enligt punkt 7 anvisningarnaav
till 24 kommunalskattelagen§
1928:570.

1Senaste lydelse 1995:700.
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kraft januari 2000.lag träder i den 1Denna



SOU 1999:28 F örfattningsförslag 33

7 Förslag till lag ändring i lagen 1984:151om

punktskatter och prisregleringsavgifterom

Härigenom föreskrivs 2 kap. 5 § lagen 1984:151att punkt-om
skatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap
5 §

Till varje redovisningsperiod skall hänföras den skatt för vilken
redovisningsskyldighet har inträtt under perioden.

Redovisningsskyldigheten in- Redovisningsskyldigheten in-
träder affärshändelser,när träder affärshändelser,närsom som
grundar skattskyldighet, enligt grundar skattskyldighet, enligt
god redovisningssed bokförs god redovisningssed bokförs

Äreller borde ha bokförts. den eller borde ha bokförts. Bokför
skattskyldige varken bokförings- den skattskyldige fordringar och
skyldig enligt bokföringslagen skulder enligt 8 § tredje stycket
1976:125 eller skyldig föra bokföringslagenatt 1976:125
räkenskaper enligt jordbruks- inträder redovisningsskyldig-
bokföringslagen 1979:141 heten för obetalda fakturor vid
inträder redovisningsskyldighe- Ärbeskattningsårets utgång.

samtidigt med skattskyldig-ten den skattskyldige varken bok-
heten. Detsamma gäller föringsskyldig enligt bokförings-om
skattskyldigheten inträder vid lagen eller skyldig föraatt
händelser inte föranleder räkenskaper enligt jordbruks-som
någon bokföringsåtgärd. bokföringslagen 1979:141

inträder redovisningsskyldig-
heten samtidigt med skattskyl-
digheten. Detsamma gäller om
skattskyldigheten inträder vid
händelser inte föranledersom
någon bokföringsåtgärd.

Vid försäljning kredit kan beskattningsmyndigheten,mot om
principerna för den skattskyldiges bokföring föranleder det, medge att
redovisningsskyldigheten inträder vid beskattningsårets utgång, dock
inte än betalningnär inflyter eller fordran diskonteras ellersenare
överlåts.

2 19-0462KONTANT
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Om skattskyldig försätts i konkurs inträder redovisnings-en
skyldighet för affärshändelser för vilkade skattskyldighet hargenast
inträtt före konkursbeslutet.

Denna lag kraft januari 2000.träder i den 1
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1 Inledning

1.1 Utredningsuppdraget och
utredningsarbetet

Förenklingsutredningen har allmänt uppdragett överatt se
regelsystemet för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag i
syfte finna möjligheter till förenklingar.att

I utredningens direktiv dir. 1996:78 utredaren bl.a. skallattanges
överväga huruvida principen redovisning enligt bokföringsmässigaom
grunder innebär omotiverat och alltför betungandeett och kostsamt
bokslutsarbete för de mindre företagen. såOm fallet skallanses vara
utredaren undersöka möjliga från denna princip. Enavsteg möjlighet
skulle kunna införa kontantmetod.attvara en

Enligt direktiven skall utredaren överväga införandet förenklatettav
deklarations- och redovisningsförfarande för de allra minsta företagen i
fråga inkomsttaxering och redovisning mervärdesskatt.om av
Direktiven omfattar fråganinte införande förenklatettom av
redovisningsförfarande i redovisningslagstiftningen.även

I december 1997 lämnade utredningen delbetänkandet Enskilda
ÖversynNäringsidkare skattereglema SOU 1997:178. Iav-

delbetänkandet redovisas utredningens bedömningar och förslag vad
gäller skattereglema för enskilda näringsidkare. Bl.a. diskuterar
utredningen behovet och lämpligheten särskild redovisnings-av en
metod för de allra minsta företagen. Utredningens bedömning detär att
inte bör införas kontantmetod i skattereglema.en

Utredningen har därefter i januari erhållit1998 tilläggsdirektiv dir.
1998:4. I tilläggsdirektiven uppdras utredningen utreda införan-att
det förenklat deklarations-ett och redovisningsförfarandeav för
inkomsttaxering och redovisning enligt redovisningslagstiftningen för
mindre tjänsteföretag bedrivs enskild näringsverksamhet.som som
Tilläggsuppdraget skall behandlas med förtur.

Enligt tilläggsdirektiven skall utredningen redovisa hur alternativen
möjlighet till kontantredovisning skulle kunna utformas för tjänste-
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tillgångarföretag omsättning och betydelse.med mindre utan av
ocksåUtredningen fram förslag till nödvändiga lag-skall lägga

sådan ingårändringar för kontantmetod. I tilläggsuppdraget atten
lämpligtvärdera och ställning till det vid sidan deär attta om om

sådan alternativgenerella införa kontantredovisning.reglerna en
frånPrövningen vad i de ursprungligaskall till skillnad som anges

bådedirektiven omfatta inkomsttaxeringen och redovisningen enligt
redovisningslagstiftningen.

Utredningens bedömningar och förslag det gäller tilläggs-när
uppdraget redovisas i detta delbetänkande.

Utredningsarbetet fortsätter bl.a. med regelsystemetöversynen av
för delägare i handelsbolag.
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2 Bakgrund

2.1 Behovet kontantmetodav en

tilläggsdirektivenI konstateras beskattnings- och redovisnings-att
reglerna för enskilda näringsidkare har diskuterats intensivt under

tid. I diskussionen har framförts regelsystemensenare att alltförär
komplicerade för de mindre företagen och det önskvärtatt vore om
skatte- och redovisningsreglema för dessa företag kunde förenklas och

efter företagens förhållanden. För uppnå detta haranpassas detatt
föreslagits någondet införs form modifieradatt kontantmetod för deav
mindre företagen.

De förespråkar kontantmetod för de mindre företagen brukarsom en
hävda sådan metod skulleatt underlätta det administrativa arbeteten
för företagarna och den skulle förståelsenöka föratt skatte- och
redovisningsreglema. Genom kontantmetod skulle behovet externen av
hjälp minska. De enskilda näringsidkare tillämpar kontantmetodensom
skulle i regel själva kunna klara sin bokföring och deklaration. Dettaav
skulle underlätta företagsamheten, eftersom de minsta företagen ofta
inte har ekonomiskt anlitaett konsult för dettautrymme arbete.att en

Det bör dock framhållas det i diskussionen inte har funnits någonatt
enighet kontantmetod bör införas.att Tvärtom fleraom en anser
företrädare för näringslivet det finns starka skäl talaratt motsom en
kontantmetod. Bl.a. har det hävdats kontantmetod riskeraratt atten
leda till svårigheter småföretagama.förnya

2.2 Utredningens tidigare ställningstagande
Utredningen Översynhar i delbetänkandet Enskilda Näringsidkare av-
skattereglema SOU 1997:178 gjort den bedömningen det inte böratt
införas någon kontantmetod i skattelagstiftningen. Utredningen anför
därvid bl.a. följande s. 74-76.
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finnsDet emellertid enligt utredningens mening skäl talar starkt motsom
införa kontantmetod i skattelagstiftningen.att en
Såsom tidigare bokföringens syftennämnts är tjänaett attav som

underlag för taxeringen. Den skattskyldiges redovisning i deklarationen
grundar sig redovisningen enligt redovisningslagstiftningen. Resultatet
skall justeras i fallde det finns avvikande Skatteregler i ellerKL annan
skattelagstiftning. För minimera redovisningsarbetet bör redovisningatt
enligt redovisningslagstiftningen och skattelagstiftningen i möjligaste
mån måsteöverensstämma. Annars näringsidkaren redovisa tvåenligt
olika vilket försvårarytterligare det administrativa arbetet försystem
företagaren. Detta gäller med särskild styrka för mindre företag såsom
enskilda näringsidkare. Ett införande frivillig eller obligatoriskav en
kontantmetod i förKL de minsta företagen skulle därför kräva att en
motsvarande kontantmetod införs i redovisningslagstiftningen. Någon
möjlighet till kontantmässig redovisning, den möjlighet finnsutöver som

löpande redovisa enligt finns förpärmmetoden, intenärvarande iatt
redovisningslagstiftningen. Regler kontantmässig redovisningom en
skulle strida grundläggande redovisningsprinciper.mot

Redovisningen enligt redovisningslagstiftningen syftar i första hand
till skydda utomstående intressen alltför optimistiska resultat-att mot
redovisningar. Redovisningen möjlighet haäven ägaren attger en
verksamhetens resultat och ställning kontrollunder honomsamt ger en
möjlighet planera utveckling.verksamhetens Enligt utredningensatt
uppfattning redovisning enligt kontantmetod inte riktig bildger en en av
företagets ställning utomståendesig för intressenter eller för ägaren.vare

års1943 Jordbrukstaxeringssakkunniga konstaterade den tidigareatt
tillämpade kontantmetoden i inkomstslaget jordbruksfastighet inte förens
de minsta jordbruken riktig bild jordbrukets årsresultat. Engav en av
kontantmetod, den modifieras, kan inte uppfyllaäven de kravom anses

redovisningen syftar till uppfylla.attsom
i Alternativa redovisningsmetoder skapar enligt utredningens mening

svårigheter i skattelagstiftningen. skildaOm regler införs förnya
verksamheter olika storlek och omsättning kan, alternativtäven ettav om

frivilligt, sinskattesystemet i helhet bligörs ännusystem mer
komplicerat för såväl företagarna myndigheterna. Om de skattskyl-som
diga är byta redovisningsmetod, omsättningennärtvungna att t.ex.

övergångangiven skulle efterdegräns,passerat tvungna atten en vara
tillämpa och komplicerade regler. sannolikt sådantDet är att ettnya mer

skulle medföra vissa icke önskvärda ekonomiska tröskel-system att
effekter uppstår hämmandede kan verka företagandet.ävensom

Det kan vidare tilläggas olika regelsystem gäller parallellt ochatt om
den skattskyldige har valmöjligheter mellan olika kommer hansystern att
tvingas kalkylera med effekten olika regler för uppnå bästaatt attav
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resultat för sitt företag. Det skulle innebära allt fler företagare tvingasatt
anlita hjälp för minimera sina skattekostnader.extern att

För skatteförvaltningens övergångardel skulle mellan olika system
svårabli kontrollera och dyra administrera. Olikaatt regelverkatt att

välja mellan oftaöppnar möjligheter till icke avsedda skattefördelar. För
hindra transaktioner i skatteplaneringssyfteatt krävs regelverketatt

omgärdas med stoppregler. Tidigare erfarenheter visar stoppregleratt
ofta svårtillämpadeär med rättsosäkerhet följd. Motsvarande gällersom

den skattskyldige har flera verksamheter och olika regler gäller för deom
olika verksamheterna. Utredningens bedömning är det haratt ett stort
värde reglerna i möjligaste mån generella och kan tillämpasär allaom av
företag. Reglerna i skattelagstiftningen och redovisningslagstiftningen
bör i möjligaste mån enhetliga.vara

Utredningen befarar vidare kontantmetod skulle innebäraatt atten
företagens möjligheter konsolidera skulle försämrasatt skatte-samt att
reglema i alltför utsträckning skulle komma företagensstor att styra
handlande. De nackdelar Jordbrukstaxeringssakkunniga ochsom
Jordbruksbeskattningskommittén påtalade avseende kontantmetoden vid
redovisningen jord- och skogsbruk, avsnitt 5.3.6, skulle delvis bliav se
följden modifierad kontantmetod införs.om en

Utredningens samlade bedömning denär redovisademot ovan
bakgrunden någon modifierad kontantmetod inte bör införas.att

Remissinstanserna

Delbetänkandet har remissbehandlats. Flertalet remissinstanser har
instämt i utredningens bedömning kontantmetod inte bör införas.att en
Remissutfallet dock inte Någraär helt entydigt. remissinstanser,
däribland Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR och Företagarnas
Riksorganisation, har någonställt sig positiva till form kontant-av
metod.
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3 Utländsk rätt

Redogörelsen för utländsk begränsasrätt till Danmark, Finland och
Norge.

3 Danmark

I Danmark finns någoninte kontantmetod eller andra särskilda
Skatteregler för mindre företag.

Vad gäller inventarier och andra anläggningstillgångar är
huvudregeln anskaffningsutgiften skall kostnadsförasatt årligagenom
avskrivningar. Utgiften för inventarier med fysisk livslängd högsten

år får dock drastre direkt. Detsamma gäller för inventarierav av
mindre värde 2 och 3 §§ afskrivningsloven, 920 af 2 decembernr
1993. Beloppsgränsen för inventarier mindre värde regleras i lag.av

ÅrBeloppet årligen.omräknas 1996 uppgick det till 8 600 Dkr.
Beloppet 8 600 Dkr gäller för varje enskilt inventarium kansom

fungera självständigt. För nystartade företag finns dessutom en
begränsningsregel innebär inventarier mindreatt värdesom av som
anskaffats tvåunder de första verksamhetsåren endast kan dras av
direkt intill sammanlagt årvärdeett 1996 högst 331 000 Dkr.av- -Även detta belopp årligen.omräknas

I de fall anskaffningsutgiften, i enlighet med huvudregeln, har
aktiverats restvärdet för samtliga inventarier årligamen genom
avskrivningar har kommit ned till belopp understigerett som
beloppsgränsen för inventarium mindre värde dvs.ett 8 år600 Dkrav

får1996 återstående belopp dras direkt.av

3.2 Finland

Beskattning näringsverksamhet regleras i lagen beskattningav om av
inkomst näringsverksamhet den 24 juni 1968 NSL. Lagen delarav av
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in och yrkesutövning.näringsverksamhet i rörelse Begreppen
definieras inte i NSL.närmare

Till praxis verksamhetyrkesutövning hänförs enligt inte ärsom
kapitalintensiv näringsidkarensoch bygger personliga yrkes-som
skicklighet. betecknasAnnan näringsverksamhet rörelse.som

Utgångspunkten näringsverksamhetinkomst skall beräknasär att av
enligt bokföringsmässiga Näringsidkare bedrivergrunder. yrkes-som

vissa fallutövning har emellertid möjlighet i tillämpa kontant-att
principen förutsättning för27 NSL. tillämpa§ En atta
kontantprincipen vid inkomstberäkningen princip harär att samma
tillämpats bokföringslagen,i bokföringen. Den finska 1997/1336,
innehåller således sådanregler möjliggör redovisning.som en

omsättningstillgångarUtgifter för anskaffning och anläggnings-av
tillgångar dock periodiseras enligt vadskall alltid gäller för övrigasom

fårföretag, tillämpas. bådedvs. kontantprincipen inte Det gäller
redovisningslagstiftningen 27skattelagstiftningen och § NSL ocha

7 kap. 4 § bokföringslagen.
Anskaffningsutgiften och inventarierför maskiner med korten

årbrukstid 33 § NSL.högs kan dras direkt Detsamma gällertre av- -
obetydliga anskaffningsutgifter 22 NSL.§

3.3 Norge

någonI Norge finns inte kontantmetod i skattelagstiftningen.det Den
redovisningslagstiftningenskattskyldiges redovisning enligt utgör

formellt utgångspunkten beskattningför inkomstav av
näringsverksamhet. finns flertal särskilda skattemässigaDet dock ett
periodiseringsregler. grundläggande periodiseringsreglema finns iDe
50 § lov formue inntekt den 18skatt 1911 8augustom avav og nr.
skatteloven.

Anskaffningsutgiften inventarier skall normalt, liksom förför andra
årligaanläggningstillgångar, kostnadsföras avskrivningar.genom

Omedelbart emellertid inventariets ekonomiskaavdrag medges om
år.livslängd kan understiga Detsamma gäller anskaff-antas tre om

ningsutgiften 15 000 44för inventariet understiger Nkr A-1 § skatte-
loven.

I fall enlighetde anskaffningsutgiften, i med huvudregeln, har
aktiverats inventarier årligaför samtliga avskriv-restvärdetmen genom
ningar fårhar kommit ned till understiger 15 000belopp Nkrett som
detta belopp dras 44 skatteloven.direkt A-9 §av

Nyligen redovisningslaghar det antagits i Norge; lovny omen
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årsregnskap regnskapsloven. Enligt den lagen gällerm.v. nya som
huvudregel enskild näringsidkareatt inte behöver avslutaen den
löpande bokföringen. Endast tillgångarnavärdet i verksamhetenom av
överstiger 20 miljoner Nkr eller näringsidkaren har fler 20änom
anställda ställs det krav resultaträkning och balansräkningatt skall
upprättas. I de fall den löpande bokföringen inte avslutas upprättas
endast skatterättsligt bokslut.ett
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4 Statistiska uppgifter

4.1 Allmänt

l detta kapitel redovisas vissa statistikuppgifter avseende enskild
näringsverksamhet. Statistiken, har tagits framsom av
Riksskatteverket, inkomståret 1997. Uppgifterna har hämtats frånavser
de deklarationsblanketter N 1/N 1A och N2/N2A har lämnats tillsom- -
Skattemyndigheten. Blankett N1 skall användas näringsidkaren inteom
har årsbokslutupprättat enligt redovisningslagstiftningen, blankett N2
skall användas sådant årsbokslut har upprättats.om

förhållandetDet uppgifterna har sin grund iatt lämnade
deklarationer innebär det gårstatistiken inte mångautläsaatt hurattav
företag det finns. Statistiken alltså antalet blanketter inte antaletavser
verksamheter/företag. En enskild näringsidkare kan bedriva flera
verksamheter eller bedriva verksamhet medgemensam en annan
enskild näringsidkare. Den har verksamhetän ocksåkansom mer en
välja mellan redovisa dem blankett eller föratt sig fleraen var
blanketter. Framhållas bör också många skattskyldiga skall redovisaatt
inkomst näringsverksamhet de inte bedriver någontrots egentligattav
verksamhet, så kan fallet den skattskyldiget.ex. ägervara om en
fastighet klassificeradär jordbruksfastighet.som som

Vad gäller antalet företag kan enligtnämnas Centrala företags-att
och arbetsställeregistret, förs Statistiska centralbyrån SCB,som av
fanns det 445 552 enskilda näringsidkare registrerade försom var
mervärdesskatt och/eller årarbetsgivare 1997.var

I den statistik redovisas nedan bl.a.görs uppdelning mellansom en
de fall den redovisade omsättningen i verksamheten understiger
700 000 kr och de fall omsättningen överstiger detta belopp. Denna
åtskillnad har principiell betydelse, eftersom näringsidkaren inte
behöver årsbokslutupprätta enligt redovisningslaåstiftningenom
bruttoomsättningen inte överstiger 20 prisbasbelopp. 1997 uppgickr
basbeloppet till 36 300 kr. innebärDet följaktligen omsättningenatt om
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i verksamheten inte 726 000 näringsidkarenöversteg kr inte skyldigvar
årsbokslutupprätta enligtatt redovisningslagstiftningen. Vid

verksamhet kan dock årsbokslutskyldighet upprättaattgemensam
aktualiseras olikaäven de näringsidkarnas del omsättningenom av
understiger 20 prisbasbelopp, avsnitt 6.1.se

4.2 från årsStatistik 1998 taxering
Som nämnts bygger statistiken lämnade uppgifter iovan
deklarationsblankettema N1/N1A och N2/N2A. I verkligheten är
antalet skattskyldiga något färre blanketter,antaletän eftersom en
näringsidkare har flera verksamheter kan redovisa dessa olikasom
blanketter. deI kommentarer till tabellerna lämnas nedan bortsessom
från detta.

Tabell 4.1 Antal NI /N2-blanketter fördelade efter omsättningens
storlek

Omsättning antal % %antal totalt %
N1/N 1A N2/N2A

100 tkr 361 941 79,62 53 819 26,17 415 760 62,97
100-500 tkr 79 692 17,53 78 484 38,16 158 176 23,96
500-700 tkr 6 303 1,39 20 036 9,74 26 339 3,99
700-1000 tkr 3 526 0,78 18 769 9,12 22 295 3,38
1 mkr 3 112 0,68 34 582 16,81 37 694 5,70
Summa 454 574 100 205 690 100 660 264 100
700 tkr 447 936 98,54 152 339 74,06 600 275 90,91
700 tkr 6 638 1,46 53 351 25,94 59 989 9,09

Av tabell framgår4.1 bl.a. drygt 90 samtliga enskildaatt procent av
näringsidkare redovisade omsättning understeg 700 000 kr. Deten som
innebär de i princip inte skyldiga årsbokslutupprättaatt enligtattvar
redovisningslagstiftningen. Av dessa mindre näringsidkare det närmarevar
75 deklarerade 447blankett N1 936 totaltprocent 600 275.som av
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Tabell 4.2 Antal blanketter vari redovisas avskrivningsunderlag för
byggnad

Omsättning antal Nl byggnad % antal N2 byggnad %
10O tkr 361 941 123 620 34,15 53 819 12 625 23,46
100-500 tkr 79 692 40 042 50,25 78 484 23 678 30,17
500-700 tkr 6 303 3 156 50,07 20 036 6 653 33,21
700-1000 tkr 3 526 2 010 57,01 18 769 7 571 40,34

mkr1 3 112 9481 62,60 34 582 18 198 52,62
Summa 454 574 170 776 37,57 205 690 68 725 33,41
700 tkr 447 936 166 818 37,24 152 339 42 956 28,20
700 tkr 6 638 3 958 59,63 53 351 25 769 48,30

Av tabell framgår4.2 bl.a. cirka 35 samtliga enskildaatt procent av
näringsidkare med omsättning under 700 000 kr redovisadeen
avskrivningsunderlag för byggnad 209 774 totalt 600 275.av

Tabell 4.3 Antal blanketter redovisasvari utbetalda löner

Omsättning antal Nl löner % NZantal löner %
10O tkr 361 941 2 027 0,56 53 819 627 1,17
100-500 tkr 79 692 3 739 4,69 78 484 6 654 8,48
500-700 tkr 6 303 0841 17,20 20 036 4 622 23,07
700-1000 tkr 3 526 811 23,00 18 769 5 902 31,45
1 mkr 3 112 992 31,88 34 582 19 455 56,26
Summa 454 574 8 653 1,90 205 690 37 260 18,11
700 tkr 447 936 8506 1,53 152 339 90311 7,81
700 tkr 6 638 8031 27,16 53 351 25 357 47,53

Av tabell framgår4.3 bl.a. cirka 3 de enskildaatt näringsidkareprocent av
redovisade omsättning under 700 000 kr hade anställda isom en

verksamheten 18 753 totalt 600 275.av
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Tabell 4.4 Antal blanketter redovisas påvari restvärde inventarier

Omsättning antal N1 inventarier
0 -36 tkr 36-100 tkr 100 tkr

100 tkr 361 941 195 020 135 775 23 273 8917
100-500 tkr 79 692 30 28 939315 11 349 9 098
500-700 tkr 6 682303 2 027 1 968 6271
700-1000tkr 526 7823 1911 415 1391

mkr1 3 112 623291 321 8791
Summa 801454 574 229 844 167 36 326 20 634
700 tkr 447 936 227 362 166 396 35 590 18 616
% 50,76 % 37,15 % 7,95 % 4,16 %

framgårAv tabell 4.4 bl.a. hälften dedrygt näringsidkareatt av som
redovisade omsättning under 700 000 kr och deklarerade blanketten -

någotN1 inte utgåenderedovisade restvärde inventarier. Vidare kan-
utläsas de näringsidkare redovisade restvärde det drygtatt ettav som var
75 redovisade understegvärde prisbasbeloppprocent ett ettsom som
166 396 602.totalt 220av

Tabell 4.5 Antal blanketter utgåenderedovisas lagervari

Omsättning N1 %antal lager antal N2 lager %
100 tkr 361 941 53 81943 980 12,15 15 613 29,01
100-500 tkr 79 692 26 499 33,25 78 484 36 871 46,98
500-700 tkr 6 303 810 44,58 20 0362 10 349 51,65
700-1000 tkr 3 526 630 46,23 18 7691 29711 60,19
1 mkr 3 112 263 40,58 34 5821 23 081 66,74
Summa 454 574 16,76 205 69076 182 97 211 47,26
700 tkr 447 936 73 289 16,36 152 339 62 833 41,25
700 tkr. 6 638 2 893 43,58 53 351 34 378 64,44

tabell framgårAv 4.5 bl.a. enskilda näringsidkarede redovisadeatt av som
omsättning under deklarerade700 000 kr och blankett N1 deten var- -

drygt 83 något utgåendeinte redovisade värde lager. detAvprocent som av
totala antalet enskilda näringsidkare redovisade omsättning undersom en
700 000 bådekr dvs. de deklarerade N1 och de deklareradesom som-

N2 någotdet cirka 77 redovisade utgåendeinte värdeprocentvar som-
464 153 totalt 600 275.av
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utgåenderedovisas skulderTabell 4.6 Antal blanketter vari

%% antal N2 skulderOmsättning skulderantal N 1
18,365,14 53 819 9 879100 361941 18 618tkr
49,8820,34 78 484 39 149100-500 692 16 208tkr 79

34,54 20 036 528 72,512 177 14500-700 tkr 6 303
18 769 865 79,20322 37,49 14700-1000 tkr 3 526 1

582 30 055 86,9139,97 34mkr 3 112 2441 1
690 108 476 52,7439 569 8,70 205Summa 454 574

41,728,26 152 339 63 556700 37 003tkr 447 936
84,2044 920638 2 566 38,66 53 351700 tkr 6

framgår näringsidkare redovisadeenskildatabell 4.6 bl.a. deAv att av som
deklarerade blankett N1 detomsättning 700 000 kr ochunder varen --

utgåendenågotredovisade värde skulder. Av91 intedrygt procent avsom
redovisade omsättningenskilda näringsidkaredet totala antalet ensom

både deklarerade N1 och deunder 700 000 kr dvs. de somsom-
någotinte redovisadedet cirka 83deklarerade N2 procent somvar-

utgående 275.499 716 totalt 600värde av

ingående fordringarredovisasTabell 4.7 Antal blanketter vari

%% N2 fordringarOmsättning fordringar antalantal N1
14,89819 8 01642 410 11,72 53100 tkr 361941

78 484 30 494 38,8532,34100-500 tkr 79 692 25 774
20 036 12 427 62,02701 42,85500-700 tkr 6 303 2

66,8018 769 12 538700-1000 595 45,24tkr 3 526 1
34 582 398 70,55258 40,42 24mkr 3 112 11

873 42,7216,22 205 690 87Summa 454 574 73 738
152 339 50 937 33,44700 70 885 15,82tkr 447 936

69,2342,98 53 351 36 936700 638 2 853tkr 6

redovisadeframgår enskilda näringsidkarebl.a. deAv tabell 4.7 att somav
deklarerade detoch blankett N1omsättning under 700 000 kr varen --

ingående detnågot fordringar. Avredovisade värde84 inteprocent avsom
redovisade omsättning undernäringsidkaretotala antalet enskilda som en

deklareradebåde deklarerade N1 och de000 de700 kr dvs. somsom-
något sådant värderedovisadeN2 cirka 80 intedet procentvar som-

478 275.453 totalt 600av
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4.3 Sammanfattning
Av uppgifterna i de N1/N 1A och N2/N2A blanketter lämnades vidsom

års1998 taxering går det bl.a. utläsa drygt 90att att samtligaprocent av
enskilda näringsidkare redovisar omsättning understigeren som
700 000 kr. Det innebär de i princip inte behöver någotatt upprätta
årsbokslut enligt redovisningslagstiftningen. Vidare framgår att ett stort
antal dessa skattskyldiga redovisar omsättning lågav är mycketen som
under 100 000 kr. Det tyder näringsverksamheten för mångaatt är

bisyssla.en
Slutligen bör del de näringsidkarenoteras att stor haren av som en

omsättning understiger 700 000 intekr redovisar några balans-som
vad utgåendegällerposter ingåendevamlager, fordringar utgåendeoch

skulder 77, 80 respektive 83 procent.
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kontantmetod för mindre företag5 En

utgångspunkter5.1 Allmänna

består två skall utredningen redovisaTilläggsuppdraget delar. Delsav
kontantredovisning skulle kunnahur alternativ möjlighet tillen

tillgångaromsättning ochutformas tjänsteföretag med mindreför utan
utredningen och ställning till detbetydelse. skall värderaDels ta omav

sådanreglerna införasidan de generellalämpligt vidär att enom
bådeomfatta inkomst-kontantredovisning. Prövningen skallalternativ

redovisningslagstiftningen.taxeringen redovisningen enligtoch
ledet i uppdraget- dvs. lämplighetenVad gäller det andra attav

redovisats i avsnitt 2.2,införa kontantmetod har utredningen, somen -
sådan itidigare funnit metod inte bör införasi delbetänkande attett en

skattelagstiftningen.
kontantmetodutredningen anförtEtt de skäl mot att enav som

enligt redovisnings-införs skattelagstiftningen redovisningi är att
månlagstiftningen skattelagstiftningen i möjligaste böroch stämma
tvåmåste enligtnäringsidkaren redovisa olikaAnnarsöverens. system,

försvårar företagaren.administrativa förvilket det arbetet
till skillnad vadtilläggsdirektiven utredningen-Enligt är mot som

enligt föreslåoförhindradursprungliga direktivengäller de att-
innebär utredningen harändringar i redovisningslagstiftningen. Det att

så blirsina förslag den problematikmöjlighet utforma attatt som
redovisningslagstiftningen ochredovisningsprinciper iföljden olikaav

utredningen anförtundviks. övriga skälskattelagstiftningen De som
såkvarstår utformasreglernakontantmetod dock även attmot omen

skattelagstiftningen harmonierar.redovisningslagstiftningen och
utgångspunkt utformningenvid kontant-En grundläggande av en

måste utformasförslagenmetod för företagmindre ettattvara
sådant ianföras kontantmetodinvändningar kandesätt motatt ensom

framstår självklartmån detmöjligaste beaktas. Bl.a. att ensom
småföretagamaförinförs i syfte förenkla närkontantmodell, attsom

får förskapa problemdet och bokföring, integäller deklaration nya
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företagandet. Systemet måste sådan utformning det inte lederattges en
till svårigheter i den praktiska tillämpningen eller upphov tillger
skatteprocesser.

Ett viktigt krav är deannat reglerna inte öppnaratt möjligheternya
till skatteundandragande åtgärder. Förenklingama i regelsystemet får
självfallet inte heller leda till kraven ordning ochatt reda i
underlaget för taxering efterges. måsteSystemet utformningges en som
inte försvårar taxerings- och kontrollarbetet.

I följande avsnitt, 5 .2.1-5 .2.7, redovisas utredningens ställnings-
taganden och förslag detnär gäller den grundläggande utformningen av

kontantmetod för mindre företag.en

5.2 Grundläggande frågor
5.2.1 Skall det frånundantaggöras

bokföringsskyldigheten

Förslag: De enskilda näringsidkare tillämpar kontantmetodensom
skall inte undantagna från bokföringsskyldighet enligt redovis-vara
ningslagstiftningen.

För kontantmetod iatt skattelagstiftningen skall medföraen en
förenkling krävs bl.a. redovisningslagstiftningen inteatt ställer mer
långtgående krav näiingsidkarens redovisning, dvs. kräver redovis-
ning enligt bokföringsmässiga sågrunder. Om falletär tvingas
näringsidkaren tillämpa två olika vilket försvårarsystem, det
administrativa arbetet.

Ett sätt undvika denna problematik skulleatt kunna undantaattvara
näringsidkarede tillämpar kontantmetoden från redovisnings-som

skyldighet enligt bokföringslagen l976:125, BFL. Näringsidkaren
skulle då bara behöva redovisa enligt För sådanett lösningsystem. en
talar det förhållandet redovisningslagstiftningen byggeratt att
bokföringsmässiga grunder tillämpas. Det kan därför hävdas att en
kontantmetod frånavviker de principer gäller enligt redovisnings-som
lagstiftningen och såledesmetoden främmandeäratt för denna
lagstiftning. Enligt utredningens mening talar dock likväl övervägande
skäl sådan lösning.mot en

För det första kan konstateras i det utredningsarbete föregickatt som
BFL fann det inte fanns någonskäl uteslutaatt näringsidkareattman
från bokföringsskyldighet se SOU 1973:57 78. Intet.ex. minsts.
skattemässiga överväganden ansågs tala för alla någondriveratt som
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också bokföringsskyldiga. Iskallnäringsverksamhetform varaav
137.1975:104följande prop.förarbetena bl.a.uttalades s.

rörelseidkare imedför allabestämmelsernaskatterättsligaDe att
enskildetaxering denmåste föra räkenskaper. Förpraktiken av

underlag detpraktiskt användbart änfinns ingetnäringsidkaren annat
kontrollera rörelsensomöjligtbokföring kan Dethans är attge.som

tillfredsställande verifierasnågorlundainte resultatet kanresultat, om
Åtskilliga praktisktrörelseidkare harbokföring viss standard.avav en

deklarationsuppgifterföreskrivnalämnainga möjligheter atttaget om
tillfredsställande bokföring.de inte har

visserligen, efter initiativnäringsidkare kornMindre enskilda av
årsbokslut sefrån skyldigheten upprättaundantaslagutskottet, attatt

löpanderegler denBFL. Bokföringslagensfjärde§ stycket1 om
näringsidkare.i princip allabokföringen dockgäller

intefrån beskattningssynpunkt kanuppenbartDet är att man
närings-minstadeunderlåta ordnade räkenskaper ävenkrävaatt av

verksamhetenskontrollerainte möjligtfall detidkama. I är attannat
också behovför delsjälvfalletnäringsidkare harresultat. En avegen

verksamheten. Dettakunna haför överordnade räkenskaper att grepp
redovisning-omfattning ochmindreverksamhetengäller äräven avom

kontantprincipen.enligtskeren
tillämpar kontant-näringsidkarede enskildaundantarOm somman

också frånårsbokslutfrån reglerBFL:smetoden inte endast utanom
behovetleder det tilllöpande bokföringen,denlagens regler att avom

måste reglerasi räkenskapemaoch redagrundläggande ordning
i huvudsak blisådan reglering tordenågot särskildEnsätt.annat av

verifikationshantering ochvad gällerBFL:s reglerkaraktär somsamma
affärshändelsernotering m.m.av

så i vissa fall medgerlagenändra iBFL:s reglervalet mellanI attatt
särskildinföraochkontantmetodenredovisning enligt att enen

tillfredsställandedenutredningenför fall,reglering dessa att mestanser
i Reglernaändringar BFL.erforderligalösningen är göraatt om

skilda författningar. Eninte delasbokföringsskyldighet bör upp
iöverskådligheten systematikenochsådan minskaordning riskerar att

definierasvårigheterna med klartkommerlagstiftningen. Till detta att
från BFLzsundantagnaskallnäringsidkareden varasomgrupp av

regler.
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5.2.2 Vilka näringsidkare skall omfattas av
kontantmetoden

Förslag: Endast de enskilda näringsidkare inte skyldigaärsom att
årsbokslutupprätta enligt redovisningslagstiftningen skall omfattas

möjligheten tillämpa kontantmetodenatt vidav inkomstberäkningen.
Om näringsidkaren äger näringsfastighet får kontantmetoden inteen
tillämpas. Någon formell begränsning till tjänsteföretag uppställs
inte.

Enligt tilläggsdirektiven skall utredningen lägga fram förslag till en
alternativ möjlighet till kontantredovisning för tjänsteföretag med
mindre omsättning och tillgångar betydelse.utan En förutsätt-av annan
ning enligt direktiven är verksamheten bedrivsatt enskildsom
näringsverksamhet. Fråga hurär närmare skall avgränsa dennaman
krets skattskyldiga skall tillämpa kontantmetoden.av som

Zjänsteföretag

Ett tjänsteföretag kan definieras företagett verksamhet- tillsom vars
skillnad från varuproducerande företagett inriktatär produceraatt-
tjänster olika slag. Det kan sigröraav mycket olikaom typer av
tjänster, tjänster inomt.ex. databranschen eller inom hushållssektom.

Enligt utredningens mening det inteär lämpligt att allmängenom en
definition i lagtexten försöka fastställa den krets enskildaav
näringsidkare skall tillämpa kontantmetod. sådanEnsom allmänen
definition skulle oundvikligen medföra gränsdragningsproblem i den
praktiska rättstillämpningen.

Av skäl framstår det inte heller lämpligtsamma använda sigattsom
uppräkningsmetod för försökaav bestämmaen dennaatt grupp av

näringsidkare. En uppräkningsmetod skulle innebära i lagtextenatt man
räknar de olika tjänsteföretag fårtyperupp tillämpa kontant-av som
metoden. Också sådan metod skulle medföraen gränsdragnings-
problem. Till detta kommer sådan uppräkningatt självfallet inte kanen
bli uttömmande.

Enligt utredningens mening alltsåär det inte lagtekniskt lämpligt att
klassificering verksamhetensgenom karaktären fastställaav denom

enskilde näringsidkaren tillhör den skall få tillämpagrupp som
kontantmetoden. sådanEn ordning skulle inte enkel tillämpaattvara

sig för skattemyndighetema ellervare för de skattskyldiga.
Avgränsningen vilka enskilda näringsidkare skallav möjlighetsom ges
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någotmåste följaktligentillämpa kontantmetoden göras annatatt
sådantutformasDet kan ske reglerna sättsätt. ett attattgenom

praktiken begränsad förmöjligheten i blirtillämpa kontantmetodenatt
andra företag tjänsteföretag.än

möjligheterna för de näringsidkare inteminskaEtt sätt att som
tillämpa kontantmetoden skulle kunnadriver tjänsteföretag attatt vara

någotfår förekomma idet inte varulageruppställa krav attett
sådant förbud inneha varulagerverksamheten. absolutEtt attmot ett

långtgående.framstår alltfördock som
sigfrisörer, huvudsakligenEn del näringsidkare, ägnart.ex.

kombinerar med viss varuförsäljning.tjänsteverksamhet, dennamen
måstekontantmetodendessa tjänsteföretag skall tillämpaFör kunnaatt

Även företagdet finnas möjlighet inneha mindre varulager.att etten
sig renodlad tjänsteverksamhet kan ha behovuteslutande ägnarsom

Någotför förbrukning.inte för omsättningvarulager,ett menav
någotinneharabsolut näringsidkaren inte varulager börkrav att

således kontantmetoden.inte villkor för tillämpauppställas attsom
föreslår i modelldenna bakgrund utredningen ställetMot somen

fårnäringsidkare inte tillämpa kontantmetoden värdetinnebär att omen
beskattningsårets utgång.belopp vid Underlagret överstiger visstettav

lågttill relativt beloppförutsättning beloppsgränsen bestäms ettatt
sådanmedför lösning tillämpa kontantmetodenmöjlighetenatt atten

tjänsteföretagblir för andra företag samtidigtbegränsad än som
fråntjänsteföretag andra företagproblemet med avgränsaatt typer av

undviks.
konstateras lägreBeträffande beloppsgränsen kan allmänt att

möjligheten för företagmindre blir självfallet andradestogränsen sätts
Angåendekontantmetoden. dentjänsteföretag tillämpa närmareän att

avsnitt 6.3.utformningen beloppsgränsen, Vidareav se

Mindre omsättning

enligt tillämpas företag medKontantmetoden skall direktiven av
karaktäriseras mindre omsättningmindre omsättning. Vad kan somsom

framstårbedömningsfråga diskuteras.i och för sig kan Detär somen
naturligt knyta till detdock enligt utredningens mening att ansom
årsbokslutfrån finns i BFL.undantag skyldigheten upprättaatt som

näringsidkare med mindresikte just enskildaDetta undantag tar
omsättning.

fjärde BFLEnligt stycket jämfört med 1 § stycket2 § första 2
årligaverksamhet den bruttom-undantas näringsidkare ienskild vars

frånprisbasbelopp skyldig-sättningssumman normalt understiger 20
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heten årsbokslut.upprättaatt Bestämmelsen infördes initiativ av
lagutskottet. Som motivering anfördes bl.a. bestämmelsernaatt om
årsbokslut i alltför utsträckning hade utformatsstor med de ochstora
medelstora företagen i blickfånget och de mindre näringsidkamaatt

fåkunde svårt följa dessa bestämmelser,att LU 1975/76:15 21se s.
utgångspunktEn såledesbör den fåratt tillämpavara som

kontantmetoden i skattelagstiftningen inte skall skyldig attvara
årsbokslutupprätta enligt BFL. En fördel med knyta tillatt an

undantaget i BFL är därigenom underlättaratt möjligheternaman att
uppnå samstämmighet mellan skattelagstiftningen och redovisnings-
lagstiftningen. såAtt falletär har sin grund i den periodiseringatt av
inkomster och utgifter skall enligtgöras redovisningslagstiftningensom
i princip skall ske i samband årsbokslutmed att upprättas, närmarese

detta i avsnitt 7.2.om
I sammanhanget bör också framhållas statistikuppgifter frånatt

års1998 taxering vid handen det helt övervägandeatt antaletger
enskilda näringsidkare 90än inte är skyldigaprocentmer att- -

årsbokslut,upprätta avsnitt 4.2. Med hänsyn härtill kan detse ovan
enligt utredningens mening inte med fog hävdas den krets fåratt som
tillämpa kontantmetoden bestäms för snävt vad gällerom man -
omsättningens storlek knyter till undantaget i BFL.an-

Utan tillgångar betydelseav

Enligt direktiven skall kontantmetoden sikte företagta utan
tillgångar betydelse. Denna begränsning till företag tillgångarav utan

betydelse medför enligt utredningens meningav kontantmetodenatt
inte bör tillämpas sådana enskilda näringsidkare i verksamhetav vars

ingårdet näringsfastighet.en

5.2.3 I vilket inkomstslag skall inkomsten
redovisas

Förslag: Inkomstberäkningen skall i inkomstslagetgöras närings-
verksamhet.

När det gäller hänföra intäkter och kostnaderatt till beskattningsårrätt
finns det två olika principer i skattelagstiftningen: dels kontant-
principen, dels redovisning enligt bokföringsmässiga grunder; 41 §se
kommunalskattelagen 1928:370, KL. Kontantprincipen gäller för
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inkomstslagen tjänst och kapital inkomstmedan näringsverksamhetav
skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder.

En frågagrundläggande i vilket inkomstslagär de mindre företag
redovisar enligt kontantmetoden skall beskattas. framstårValetsom

inte självklart, eftersom förkontantmetod mindre företag intesom en
riktigt in sig i inkomstslaget tjänst eller i inkomstslagetpassar vare
näringsverksamhet.

För inkomstberäkning i inkomstslaget tjänst talar självfallet deten
förhållandet inkomst tjänst till skillnad inkomstatt motav av-
näringsverksamhet redovisas enligt kontantprincipen. En fördelannan-
med redovisning i inkomstslaget tjänst näringsidkarensär atten
samtliga dåräntekostnader automatiskt hänförs till inkomstslaget
kapital. Därigenom undviks näringsidkaren drar sina privataatt av
utgiftsräntor i näringsverksamheten.

För inkomstberäkning i inkomstslaget näringsverksamhet talaren
främst förhållandetdet de verksamheter kommer omfattasatt attsom

kontantmetoden i grunden näringsverksamhet, dvs.utgör det ärav
fråga sådan verksamhet i 21 § definierasKL yrkesmässigom som som
självständigt bedriven förvärvsverksamhet. Detta grundläggande
förhållande medför enligt utredningens mening utgångspunkten böratt

inkomstberäkningen också skall ske i inkomstslagetattvara
näringsverksamhet.

Det kan visserligen hävdas det osystematiskt fråganär näratt att om
inkomst skattepliktig respektive utgiftår avdragsgillnär skallären en

kunna bedömas olika i och inkomstslag. Detta blir falletett samma om
också kontantprincipen får tillämpas i inkomstslaget näringsverk-
samhet.

Enligt utredningens mening det dock lika osystematisktär att
förvärvsverksamhet i näringsverksamhetgrunden utgör skallsom
kunna redovisas inkomstslaget sådani tjänst. En lösning skulle medföra

verksamhet skulle kunna komma redovisas i olikaatt typ attsamma av
inkomstslag beroende vilken redovisningsmetod näringsidkarensom
väljer.

Valet mellan tjänst och näringsverksamhet skulle i och för sig kunna
undvikas det tillskapas inkomstslag för enskildadeatt ett nyttgenom
näringsidkare redovisar enligt sådankontantmetod. En lösningsom en
framstår dock mindre lämplig. Den skulle bl.a. strida denmotsom
förenkling regelsystemet genomfördes i samband årsmed 1990av som
skatterefonn. dåAntalet inkomstslag frånreducerades till tre.sex

Utredningen alltså sammanfattningsvis inkomstberäk-attanser
ningen bör i inkomstslaget näringsverksamhet.göras



58 kontantmetodEn för mindre företag 1999:28SOU

5.2.4 Byte redovisningsmetodav

Förslag: En näringsidkare årvisst beräknat inkomsten enligtettsom
bokföringmässiga måstegrunder år beräknanästaäven inkomsten

sådanaenligt grunder.

frågaEn är näringsidkare skall ha valfrihet bytaannan attom en
redovisningsmetod, dvs. det skall möjligt årenväxla överattom vara
mellan kontantredovisning och redovisning enligt bokföringsmässiga
grunder.

Enligt utredningens framstårmening det självklart attsom en
näringsidkare tillämpar kontantmetoden skall ha möjlighet översom
till inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga Någotgrunder. skälen

hindra sådan övergång finns inte.att en
Vad gäller byte redovisningsmetod i riktning- fråndvs.motsattav

bokföringsmässiga grunder till kontantmetoden- bör utgångs-däremot
sådanpunkten övergång inte skall möjlig. Anledningenattvara en vara

härtill möjlighetär fritt växla mellan olikaatt redovisnings-atten
metoder skulle kunna utnyttjas i skatteundandragande syfte. Varje
övergång till kontantmetoden skulle förorsaka särskilda deklarations-
och kontrollproblem vid taxeringen, eftersom det skulle vara
nödvändigt ha regelsystem förhindrar övergångenatt medförett attsom
obehöriga skatteförmåner eller den leder till inte avseddatt en
merbeskattning jfr avsnitt 9.2. skulle inteDetta innebära någon
förenkling sig för de skattskyldiga eller för skattemyndigheten.vare
Enligt utredningens mening talar därför övervägande skäl för detatt
inte skall möjligt fritt byta redovisningsmetod åren.mellanatt Envara
enskild näringsidkare vid viss taxering beräknat inkomstsom en av
näringsverksamhet enligt bokföringsmässiga alltsågrunder bör även
vid påföljandeden taxeringen tillämpa bokförings-tvungen attvara
mässiga grunder På såvid inkomstberäkningen. upprätthållssätt
kontinuiteten vid inkomstberäkningen.

I de fall enskild näringsidkare, beräknar inkomsten enligten som
bokföringsmässiga grunder, upphör bedriva näringsverksamhetatt men
efter återviss tid verksamhet företagare finns det dock istartar som
princip inga skäl inte tillåta inkomsten i den verksamhetenatt att nya
beräknas enligt kontantmetoden, förutsättningunder den tidigareatt
förvärvskällan verkligen tillgångarhar ingaupphört, dvs. eller skulder
finns kvar i den tidigare verksamheten. De skäl anförts motsom ovan

tillåta byte redovisningsmetod föreligger såatt iett fall inte,av
eftersom det inte finns några inkomster och utgifter i den tidigare
verksamheten påverkakan denresultatet i verksamheten.som nya
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Så länge näringsidkares verksamhet inte har upphört ären
näringsidkaren i princip skyldig vid taxeringen lämna uppgiftatt om
inkomst näringsverksamhet. Denna skyldighet följer i regelav av
bestämmelserna obligatorisk deklarationsskyldighet i 2kap. 4 §om
lagen 1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter. Enligtom
detta lagrum fysiskär bl.a. skyldig lämna självdeklarationatten person

hans bruttointäkternär tjänst och aktiv näringsverksamhet uppgåttav
till sammanlagt minst 24 prisbasbeloppet. Detsammaprocent gällerav

bruttointäktema passiv näringsverksamhet uppgått till 100 kr.om av
För enskild näringsidkare inte definitivt upphört med sinen som

verksamhet aktualiseras i praktiken deklarationsskyldighet fören
inkomst näringsverksamhet även bruttointäktema årvisst inteav ettom
överstiger nämnda belopp. Det följer Skattemyndigheten iattav
praktiken alltid förelägger näringsidkare, årvisst inte lämnatetten som
uppgift inkomst näringsverksamhet, sådanlämna uppgift,attom av
såvida det inte klarlagtär verksamheten har upphört.att

Utredningen föreslår sammanfattningsvis enskildatt en
näringsidkare årvisst beräknat inkomst näringsverksamhetettsom av
enligt bokföringsmässiga grunder påföljandeäven beskattningsår måste
beräkna inkomsten sådanaenligt grunder. Det innebär i praktiken att
det inte kommer möjligt tillöver kontantredovisningatt såvara en
länge verksamheten i förvärvskällan inte har upphört. Vad gäller byte

redovisningsmetod i riktning- fråndvs. kontantmetodenmotsattav till
bokföringsmässig redovisning föreslås däremot näringsidkarenatt-
fritt skall kunna sådantgöra byte.ett

Angående särskilda övergångsregler i samband med deatt nya
reglerna träder i kraft, avsnitt 9.2.se

5.2.5 Reglerna räntefördelning,om

expansionsmedel och periodiseringsfond

Förslag: Reglerna räntefördelning, expansionsmedel ochom
periodiseringsfond skall inte omfatta de näringsidkare beräknarsom
inkomsten enligt kontantmetoden.

Lagen 1993:1536 räntefördelning vid beskattning och lagenom
1993:1537 expansionsmedel infördes i syfte enskildaattom ge
näringsidkare och fysiska delägare iär handelsbolagpersoner som
likvärdiga skattemässiga villkor med vad gäller för ägaresom av
enmansaktiebolag.
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I tilläggsdirektiven reglerna räntefördelning ochsägs att om
fåexpansionsmedel deinte skall tillämpas enskilda näringsidkareav

redovisar enligt kontantprincipen. Anledningen till detta enligtärsom
direktiven säkontantmetoden bör enkel möjligt.att somvara

Också framstårenligt utredningens detmening självklart deattsom
enskilda näringsidkare tillämpar kontantmetoden inte skall omfat-som

räntefördelning ochreglerna expansionsmedel. Reglernatas av om
tillhör de företagsbeskattningenkomplexa inom och bör därför intemer

möjliga tillämpa i kombination med kontantmetod, eftersomattvara en
sådan syftemetod har till förenkla regelsystemet.atten
Samtidigt räntefördelningmed reglerna och expansionsmedelom

infördes 1993:1538 periodiseringsfonder.lagen Bestämmelserna,om
möjlighet till mellan olika beskattningsår,resultatutjämningsom ger

har visserligen inte den komplexitet präglar reglernasom om
räntefördelning och expansionsmedel. Enligt utredningens mening bör
dock inte heller periodiseringsfonderreglerna omfatta de närings-om
idkare utgångspunktentillämpar eftersomkontantmetoden, är attsom
kontantmetoden såskall möjligt.enkelvara som

5.2.6 räntekostnaderAvdrag för

Förslag: fårEn näringsidkare tillämpar kontantmetoden intesom
avdrag för i inkomstslaget näringsverksamhet.göra räntekostnader

Räntekostnaderna i i inkomstslagetskall stället dras kapital.av

tilläggsdirektivenI det skall det finnssägs övervägas skälatt attom
införa begränsning i avdragsrätten för räntekostnader för de närings-en
idkare tillämpar kontantmetod.som en

I detta måstesammanhang negativreglerna räntefördelningom
beaktas. Negativ räntefördelning till syfte förhindrahar närings-att att
idkaren drar privata utgiftsräntor i näringsverksamheten seav prop.
1993/94:50 föregåendef.. framgått228 Som föreslåravsnitts. av
utredningen räntefördelningreglerna inte skall omfatta deatt om
enskilda näringsidkare kontantmetoden.tillämpar Det medför attsom
det i praktiken svårtblir kontrolleramycket räntorhänförliga tillatt att

lånprivata inte dras näringsverksamheten.iav
För undvika enligt utredningensdetta problem bör mening deatt

enskilda näringsidkare tillämpar kontantmetoden inte görasom
avdrag för näringsverksamhet.räntekostnader i inkomstslaget Samtliga
räntekostnader böri inkomstslagetstället dras i kapital dvs.av samma
princip inkomstberäkningen gjordesskulle gälla i inkomst-som om
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slaget tjänst. Därigenom omöjliggörs näringsidkaren drar privataatt av
utgiftsräntor i näringsverksamheten.

sådanEn medförordning i föroch sig ocksånäringsidkaren bliratt
dra lånräntor hänförliga tilltvungen är verksamheten iatt av som

inkomstslaget kapital. I sakens ligger dock de enskildanatur att
näringsidkare kontantmetoden sikte mindre företagtar utansom -
tillgångar betydelse inte någratorde ha lånstörre hänförliga tillav -
verksamheten.

5.2.7 Avdrag för utgifter för anskaffning av
inventarier och andra anläggningstillgångar

Förslag: En näringsidkare tillämpar kontantmetoden får intesom
värdeminskningsavdrag.göra Omedelbart fåravdrag i stället göras

för betalningar avseende anskaffning inventarier medav samman-
lagt högst år.prisbasbelopp Detsamma gäller utgifter förett per
anskaffning hyresrätter och liknande rättigheter.patent,av

Inventarier

Anskaffningsutgiften för inventarier skall liksomnormalt, för andra
anläggningstillgångar, kostnadsföras årliga avskrivningar.genom
Avskrivningama innebär utgiften fördelas åröver det antalatt som
inventariet kan användas.antas

I skattelagstiftningen tvåfinns olika avskrivningsmetoder: dels
räkenskapsenlig avskrivning punkt anvisningarna13 till 23 § KL,av
dels restvärdeavskrivning punkt anvisningarna14 till 23 KL.§av
Metoderna innebär anskaffningsutgiften för inventarier kostnadsförsatt

årliga värdeminskningsavdrag. De näringsidkare integenom som
årsbokslutupprättar enligt redovisningslagstiftningen kan endast

använda restvärdemetoden.
Från huvudregeln anskaffningsutgiften för inventarier skallattom

kostnadsföras årliga värdeminskningsavdrag tvåfinns detgenom
undantag. Omedelbart avdrag förmedges dels inventarier med en
ekonomisk livslängd uppgåkan till högst år, dels förantas tresom
inventarier mindre värde punkt 12 anvisningarna till 23 KL.§av av

Undantagen främsttorde ha sin grund i förenklingsskäl. När
bestämmelsen omedelbart avdrag för inventarier mindre värdeom av
tillkom sålundaanfördes framstårdet inte meningsfulltatt attsom
utgifter för lågtanskaffning inventarier med värde uppdelasav
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värdeminskningsavdrag årflera seunder 1980/81:68 Del Aprop.
114.s.
Det grundläggande syftet med kontantmetod är underlättaatten

deklarations- och bokföringsskyldigheten för de enskilda näringsidkare
tillämpar sådan förenklingssyftemetod. Detta medför enligtsom en

utredningens mening de enskilda näringsidkare tillämparatt som
kontantmetoden vid inkomstberäkningen inte skall omfattas reglernaav

värdeminskningsavdrag. utgifterAvdrag för för anskaffningom av
inventarier bör i stället endast medges omedelbart avdrag. Engenom
sådan lösning medför förenkling regelsystemet.en av

Enligt gällande medges värdeminskningsavdragrätt eller omedel-
bart avdrag den inteäven skattskyldige harännu betalat utgiftenom
t.ex. för frågadet kreditköp. Detär följdäratt ett attom en av
bokföringsmässiga grunder tillämpas beräkningvid inkomstav av
näringsverksamhet.

Kontantprincipen däremot innebär avdragsrätt för kostnaderatt
föreligger först kostnaderna har betalats.när Enligt utredningens
mening bör denna princip tillämpas fullt för de enskildaut
näringsidkare beräknar inkomsten kontantmetoden.enligt Omsom en
enskild näringsidkare väljer tillämpa kontantmetoden måste alltsåatt
utgiften för anskaffning inventariet betalatsha för avdragsrättattav
skall föreligga.

Med lösning innebär omedelbart avdrag medges föratten som
betalningar avseende anskaffning inventarier framstår det- särskiltav
med hänsyn till kontantmetoden sikteskall mindre företagatt ta utan
tillgångar betydelse måstesjälvklart det finnas förgränsattav som en-
hur årliga fårdet avdraget Utredningen föreslårstort attvara.
omedelbart avdrag skall medges med högst prisbasbelopp förett

år.närvarande 36 400 kr per
Sammanfattningsvis innebär förslagutredningens de nuvarandeatt

reglerna värdeminskningsavdrag och omedelbart avdrag finns iom som
punkt 12 anvisningarna till 23 § KL inte skall gälla för de enskildaav
näringsidkare beräknar enligtinkomsten kontantmetoden. Ensom
näringsidkare fårtillämpar ikontantmetoden stället avdraggörasom
för betalningar avseende anskaffning inventarier. fårAvdrag görasav

Överstigermed år.sammanlagt högst prisbasbeloppett per
betalningarna får såledesprisbasbelopp avdrag inte förgörasett
överstigande belopp.
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Andra anläggningstillgångar inventarierän

Ovan har konstaterats näringsidkare tillämpar kontant-att en som
metoden inte omfattasbör reglerna värdeminskningsavdrag förav om
inventarier. Detsamma bör enligt utredningens mening gälla även
beträffande anläggningstillgångarandra inventarier.än

de fallI till värdeminskningavdrag förutsätterrätten innehav av en
fastighet kommer den tillämpar kontantmetoden automatiskt attsom

frånutesluten tillämpa dessa avdragsregler, eftersom kontant-attvara
fåmetoden inte skall tillämpas näringsidkaren äger närings-om en

fastighet se Någonavsnitt 5.2.2. särskild såledesreglering krävsovan
inte i dessa fall. Det gäller reglerna värdeminskningsavdrag fört.ex. om
byggnader i anvisningarnapunkt 6 till 23 § KL.av

någraI fall krävs det dock särreglering i enlighet med vaden som
har föreslagits beträffande inventarier.ovan

I punkt 15 första stycket anvisningarna till 23 § finnsKLav
bestämmelser nyttjanderättshavares avdrag för till- ellerom en ny-,
ombyggnad fastighet. Huvudregeln utgifternaär skall drasattav en av

årliga värdeminskningsavdrag. Utredningen föreslår dessaattgenom
bestämmelser inte skall gälla den näringsidkare tillämparsom
kontantmetoden. Avdrag bör inte heller medges omedelbartgenom
avdrag. såledesAtt avdrag huvud inteöver kommer medgestaget att
för förbättringskostnader i konsekvens medär kontantmetoden inteatt

fåskall tillämpas den skattskyldige näringsfastighet.ägerom en
Vidare finns i punkt 16 anvisningarna till 23 § KL bestämmelserav
avdrag för utgifter för anskaffning hyresrätt,patenträtt, goodwillom av
liknandeoch rättigheter. Bestämmelserna innebär rättigheterna iatt

avskrivningshänseende skall behandlas inventarier. Avdragsom
medges endast värdeminskningsavdrag. Dessa regler bör integenom
omfatta de näringsidkare tillämpar kontantmetoden. I stället börsom
gälla omedelbart avdrag medges enligt principeratt samma som ovan
har föreslagits beträffande inventarier. Vad gäller den föreslagna
beloppsgränsen prisbasbelopp bör den enligt utredningensett
mening vara gemensam.

Utredningen föreslår alltså näringsidkare beräknaratt en som
inkomsten enligt fårkontantmetoden omedelbartgöra avdrag för
betalningar avseende anskaffning patenträtt under förutsättningetc.av

detta avdrag och avdraget för inventarier sammanlagt inte överstigerav
prisbasbelopp.ett
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6 Närmare förutsättningarna förom

få tillämpa kontantmetodenatt

föregåendeI kapitel har utredningen diskuterat och tagit ställning till
vissa grundläggande frågor detnär gäller utformningen kontant-av en
metod för mindre företag. I detta kapitel behandlas närmare vilka
förutsättningar bör uppfyllda för kontantmetoden skallattsom vara
tillämpas.

6.1 samstämmighet med

redovisningslagstiftningen

Förslag: En första förutsättning för tillämpa kontantmetodenatt
vid inkomstberäkningen årligaär den omsättningen i närings-att
idkarens förvärvskälla normalt inte överstiger 20 prisbasbelopp.
Vidare krävs näringsidkaren inte skyldigatt är upprättaatt
årsbokslut enligt BFL och inte heller har sådantupprättat bokslut.ett
Dessutom krävs näringsidkaren vid den löpandeatt bokföringen av
fordringar och skulder tillämpar kontantmetoden i 8 § tredje stycket
BFL.

Omsättningens storlek

Som tidigare framhållits bör redovisningen enligt redovisningslagstift-
ningen och skattelagstiftningen i möjligaste mån stämma överens.
Annars tvingas näringsidkaren redovisa tvåenligt olika vilketsystem,
försvårar det administrativa arbetet för företagaren.

I avsnitt 5.2.2 har utredningen konstaterat kontantmetod iatt en
skattelagstiftningen bör tillämpas endast sådana enskildaav
näringsidkare inte skyldiga årsbokslutär upprätta enligt BFL.attsom
Genom sådan lösning uppnås grundläggande samstämmigheten en
mellan kontantmetoden i skattelagstiftningen och den redovisnings-

3 19-0462KONTANT
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skyldighet åligger näringsidkaren enligt BFL. Samstämmighetensom
följer den periodisering inkomster och utgifteratt skall görasav av som
enligt redovisningslagstiftningen i princip skall ske i samband med att
årsbokslut upprättas, närmare detta i avsnitt 7.2.se om

För närvarande gäller näringsidkareenskild inte behöveratt en
årsbokslutupprätta enligt årligaBFL den bruttoomsättningen i hansom

verksamhet normalt understiger 20 prisbasbelopp 1 § fjärde stycket
BFL.

När det gäller kontantmetod i skattelagstiftningen bör omsätt-en
ningskravet inte knytas till begreppet verksamhet till detutan
skatterättsliga begreppet förvärvskällan. Därigenom undviks detatt
uppkommer oklarhet vad skall gälla i de fall enskildom som en
näringsidkare bedriver flera olika Enligtverksamheter. 18 § andra
stycket KL skall all inkomst näringsverksamhet bedrivsav som av en
fysisk hänföras till och förvärvskälla. Endaperson en samma

frånundantaget detta självständigär näringsverksamhet i utlandet, som
alltid bildar förvärvskälla.en egen

Som första förutsättning för kontantmetoden fåskall tillämpasatten
vid inkomstberäkningen föreslår såledesutredningen det uppställsatt

krav bruttoomsättningen i näringsidkarensett förvärvskällaatt
normalt inte överstiger 20 prisbasbelopp.

Inget årsbokslut enligt redovisningslagstiftningen

I allmänhet kommer kravet omsättningen i förvärvskällanatt
normalt inte överstiger 20 prisbasbelopp automatiskt medföraatt att
kontantmetoden kommer kunna tillämpas endast sådanaatt av
näringsidkare inte årsbokslutskyldigaär upprätta enligt BFL.attsom

Om enskild näringsidkare bedriver verksamhet meden gemensam
näringsidkare kan dock skyldighet årsbokslutupprättaattannan

aktualiseras även de olika näringsidkamas del omsättningenom av
understiger 20 prisbasbelopp. Skyldighet årsbokslutupprätta tordeatt
sålunda föreligga bokföringen ochär omsättningen i denom gemensam

verksamheten överstiger 20 prisbasbelopp jfr SOUgemensamma
1996:157 328 och Bokföringsnämndens cirkulär C 1/2.s.

För uppnå samstämmighet mellan den redovisningsskyldighetatt
åligger näringsidkaren enligt BFL och redovisning enligtsom en

kontantmetoden i skattelagstiftningen bör därför förutom ovan-
nämnda krav bruttoomsättningen i förvärvskällan inte överstigeratt
20 prisbasbelopp också krävas näringsidkaren inte skyldigäratt att-

årsbokslutupprätta enligt BFL.
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Det kan möjligen hävdas krav näringsidkaren inte äratt ett att
skyldig årsbokslut medförupprätta det inte behöveratt uppställasatt
något krav omsättningen i förvärvskällan inte överstiger 20att
prisbasbelopp, tvåeftersom dessa krav i täcker varandra. Somstort sett
framgått finns det dock skillnad mellan kraven i och med attovan en
omsättningskravet i redovisningslagstiftningen knutet tillär begreppet
verksamhet. Denna skillnad motiverar det särskilda kravet att
omsättningen i förvärvskällan inte överstiger 20 prisbasbelopp.

Det förekommer givetvis enskild näringsidkare upprättaratt en
årsbokslut någon sådan skyldighet inte föreligger enligttrots att
redovisningslagstiftningen. Fråga sådant frivilligtär upprättandeettom

årsbokslut medförabör näringsidkaren, i likhet med den ärattav som
skyldig årsbokslut,upprätta inte skall ha möjlighet tillämpaatt att
kontantmetoden i skattelagstiftningen.

Ovan har anförts redovisningen enligt redovisningslagstiftningenatt
och skattelagstiftningen måni möjligaste bör stämma överens. Annars
tvingas näringsidkaren tvåredovisa enligt olika försvårarvilketsystern,
det administrativa arbetet för företagaren. Det primära syftet med
samstämmigheten således underlätta för företagaren.är Det kan medatt
hänsyn härtill hävdas den näringsidkare frivilligtatt upprättar ettsom
årsbokslut enligt BFL inte frånbör uteslutas möjligheten tillämpaatt
kontantmetoden i skattelagstiftningen.

Enligt utredningens mening bör det dock inte möjligt attvara
tillämpa årsbokslutkontantmetoden har upprättas, detoavsettom om

frivilligtskett eller inte. En ordning skulle osystematisk,annan vara
eftersom sånäringsidkaren i fall skulle kunna redovisa enligt principen
i bokföringen och princip vid beräkningen inkomsten annan av av
näringsverksamhet dvs. enligt bokföringsmässiga grunder i räkenska-

enligt kontantprincipen vid taxeringen. sådanEn bristandepema men
samstämmighet försvåraskulle kunna skattekontrollen. Utredningen
föreslår därför fårkontantmetoden inte heller tillämpas närings-att om
idkaren frivilligt alltsådet i och för sig någoninte föreliggertrots att
sådan skyldighet enligt årsbokslut.BFL har upprättat ett-

Tillämpar kontantmetoden vid den löpande bokföringen

I 8 § andra stycket BFL föreskrivs bl.a. fordringar och skulder skallatt
såbokföras det kan ske fakturasedan eller handling,snart annan som

tillkännager anspråk vederlag, utfärdats sådaneller mottagits eller
handling bort föreligga enligt god affärssed. Lagrummet reglerar den
löpande grundbokföringen räkenskapsåret.under
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Från denna huvudregel finns det i tredje stycket lagrum ettsamma
undantag det möjligt för mindre företaggör skjutaattsom
bokföringen obetalda fakturor till dess fakturan har betalatsav
kontantmetoden. alltsåDenna bestämmelse det möjligt förgör vissa
bokföringsskyldiga tillämpa kontantprincipen vid den löpandeatt
bokföringen fakturor. Angående bokföring fordringar ochav av
skulder, också nedan avsnitt 7.2.4.se

För inte försvåra börskattekontrollen det krävas denatt att
näringsidkare näringsverksamhetberäknar inkomst enligtsom av
kontantmetoden också har tillämpat denna metod vid bokföringen av
fordringar och skulder. En ordning skulle osystematisk,annan vara
eftersom näringsidkaren såi fall skulle kunna redovisa enligt metoden
i bokföringen och metod vid beräkningen inkomsten annan av av
näringsverksamhet. Genom kräva kontantmetoden tillämpas bådeatt att
vid inkomstberäkningen uppnåsoch vid bokföringen samstämmig-en
het mellan redovisningslagstiftningen och skattelagstiftningen.

I ocksåsammanhanget bör framhållas den väljer bokföraatt attsom
fordringar och skulder ienligt kontantmetoden 8 § tredje stycket BFL
måste följa metod vid redovisningen mervärdesskatt,samma av se

detta inärmare avsnitt 8.1. redovisningslagstiftningenVad gällerom
och alltsåmervärdesskattereglema finns redan idet dag samstäm-en
mighet denna punkt.

6.2 Gemensam verksamhet med annan

näringsidkare

Förslag: tvåOm eller flera näringsidkare bedriver gemensam
verksamhet måste de enligtberäkna inkomsten metod.samma

I avsnitt 5.1 har utgångspunktutredningen konstaterat vidatt en
utformningen måstekontantmetod i skattelagstiftningen attav en vara
metoden utformas sådant taxeringsarbetetsätt ochett att
skattekontrollen försvåras.inte

Detta krav aktualiseras näringsidkareflera bedriverom en gemen-
verksamhet. taxerings-För undvika och kontrollarbetetatt attsam

försvåras i föreslårdessa fall utredningen kontantmetoden fåratt
tillämpas endast samtliga näringsidkare väljer och har möjlighetom

beräkna inkomst enligtnäringsverksamhet kontantmetoden. Omatt av
två eller flera näringsidkare bedriver verksamhet måste degemensam
alltså redovisa inkomsten metod.enligt samma
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6.3 En beloppsgräns för vissa balansposter

Förslag: Kontantmetoden får inte tillämpas det sammanlagdaom
värdet lager, kundfordringar och förutbetalda kostnader Över-av
stiger beskattningsåretsprisbasbelopp vid utgång.ett

6.3.1 Allmänt

Förenklat uttryckt kan med bokföringsmässigasägas grunderatt avses
inkomster och utgifter periodiseras, fördelasdvs. tillatt de perioder till

vilka de hör. Hänsyn skall till fordringar, skulder, pågåendelager,tas
arbeten, upplupna intäkter och kostnader förutbetalda intäkter ochsamt
kostnader balansposter

.
En tillämpning kontantprincipen fullt medför det inte skallut attav

några periodiseringar.göras En inkomst till beskattning dettas upp
beskattningsår erhållsbetalning och utgift dras kostnad deten av som
år betalning sker.

Om inkomster och utgifter inte periodiseras, kan det medföra en
tidsförskjutning resultatredovisningen jämfört med vadav som annars
skulle bli fallet t.ex. intäkt till beskattning år.att tas etten upp senare
Fråga är denna konsekvens kontantprincipen medför det inteattom av
bör möjligt tillämpa kontantmetoden i de fall balanspostemaattvara
överstiger vissa frågabeloppsgränser. Denna diskuteras nedan.

6.3.2 Förutbetalda intäkter

Med förutbetalda intäkter erhållitsbetalningar har i förskottavses som
t.ex. förskottshyror.

Principen bokföringsmässiga grunder innebär endast inkoms-attom
hänför tillsig prestationer den bokföringsskyldigeter utförtsom som

under beskattningsåret skall redovisas intäkter år.för detta Omsom en
del inkomst prestationer skall utföras under år,av en avser som senare
skall inkomsten periodiseras passiv balanspost, vilket medförgenom en

den inte år.till beskattning detta En tillämpningatt tas upp av
kontantprincipen innebär däremot den förutbetalda intäkten skallatt tas

till beskattning årdet betalning har skett.upp
Någon beloppsgräns avseende balansposten förutbetalda intäkter

behövs inte för förhindra kontantmetoden utnyttjas i ickeatt att
önskvärda syften t.ex. för skatteundandragande. Kontantprincipen
medför endast inkomsten den förutbetalda intäkten kommeratt att
beskattas årtidigare vad hadeän blivit falletett som om
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inkomstberäkningen hade skett enligt bokföringsmässiga grunder, dvs.
mindre förmånlig beskattning för den enskilde.en

6.3.3 Skulder och upplupna kostnader

Skulder och upplupna kostnader utgifterär inteännu har betalats.som
Ett exempel upplupna kostnader telekostnaderär skall betalassom
först påföljande beskattningsår. Principen bokföringsmässigaom
grunder innebär utgifterna kostnadsföras årskall detatt de hänför sig
till även betalning då inte har skett. En tillämpning kontant-om av
principen innebär däremot utgifterna kan dras först de haratt närav
betalats.

Några särskilda beloppsgränser rörande balanspostema skulder och
upplupna kostnader behövs inte för förhindra skatteundandragandeatt
eller oönskad skatteplanering. En tillämpning kontantmetoden fårav
endast till följd ifrågavarande utgifter kan kostnadsförasatt först ett

år, dvs. i praktiken förmånligmindre beskattning för densenare en
enskilde.

6.3.4 Varulager

En inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder medför att
utgiften för kostnadsförs först har såltsnär ellervaror annatvarorna

har förbrukats.sätt Kostnaderna för kommer därigenom attvarorna
redovisas samtidigt de intäkter hänförligaär tillsom som varorna.

En tillämpning kontantprincipen innebär däremot utgifter förattav
varuinköp skall kostnadsföras beskattningsårdet de har betalats även

förbrukningen sker först år.underom ett senare
Kontantprincipen således den skattskyldige möjlighetger atten

bygga skattekrediter redovisa kostnaderna innanattupp genom
intäkterna de har skapat. Enligt utredningens mening sådankan en
ordning upphov till orimlig fördelning den skattskyldigesge en av
inkomster och utgifter mellan de olika beskattningsåren, fårdenom
tillämpas begränsning.utan

.En förutsättning för näringsidkare skallatt tillämpaen
kontantmetoden vid inkomstberäkningen därförbör värdetattvara av
näringsidkarens varulager inte överstiger visst belopp vidett
beskattningsårets utgång. Därigenom begränsas möjligheten byggaatt

skattekrediter. Närmare angående beloppsgränsen, nedan avsnittupp se
6.3.8.
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Som framhållits i fåravsnitt 5.2.2 beloppsgräns också till följd atten
möjligheten tillämpa kontantmetoden blir begränsad för andraatt
företag tjänsteföretag.än

Vad gäller värdet den skattskyldiges varulager bör det iävenav
detta sammanhang bestämmas i enlighet med de skatterättsliga
värderingsregler för lager finns i punkt 2 anvisningarna till 24 §som av
KL. Det innebär huvudregel kommer gälla lagrets värdeatt att attsom

fårinte bestämmas till lägre värde det lägsta anskaffnings-änett av
värdet och det verkliga värdet. Alternativt kan lagervärdet beräknas till
97 det samlade anskaffningsvärdet.procent av

6.3.5 Kundfordringar

En inkomstberäkning enligt bokföringsmäsiga grunder innebär att
kundfordringar skall till årbeskattning det de uppkommer.tas upp
Intäktsredovisningen alltså påverkasskall fordringarna äroavsett om
betalda eller inte vid beskattningsårets utgång. Kontantprincipen
däremot innebär obetalda fordringar inte skall tillatt tas upp
beskattning. Intäktsredovisningen skall ske först fordringen harnär
betalats. Kontantprincipen såledesmedför tidsförskjutningen av
resultatredovisningen.

likhetI med vad har konstaterats beträffande varulagersom ovan
kan kontantprincipen vad redovisningenäven gäller kundfordringarav

upphov till orimlig fördelning den skattskyldiges inkomsterge en av
och utgifter de beskattningsåren.mellan olika Det följer attav
kontantprincipen den skattskyldige möjlighet byggaattger en upp
skattekrediter senarelägga sina krav betalning.attgenom

Det kan visserligen hävdas likviditetsskäl i allmänhet tordeatt
avhålla frånnäringsidkaren skjuta kravet betalning. Iatt

måstesammanhanget ocksådock beaktas kontantprincipen medföratt
reciprociteten i beskattningen i vissa fall bryts. Reciprocitetenatt

innebär föreliggerdet ömsesidighet i behandlingen skattepliktatt av
och avdragsrätt, dvs. transaktion medför skattepliktiga intäkteren som
för skattskyldig resulterar samtidigt i avdragsgilla kostnader fören en

skattskyldig. förhållandetDet reciprociteten bryts kanattannan
utnyttjas i skatteundandragande syfte eller föröppna oönskad skatte-
planering. Ett exempel kan belysa detta.

En enskild näringsidkare, tillämpar kontantmetoden, fakturerarsom
vid beskattningsårets slut bolag vari han delägareär för utförtett

kontantmetodenarbete. Eftersom näringsidkaren tillämpar behöver han
inte fakturerat belopp till beskattning. Däremot skall bolagetsta upp
inkomst beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. innebärDet detatt
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fakturerade beloppet skall kostnadredovisas för bolaget, trotssom en
skulden inte såledeshar betalats. blirResultatetatt avdragsrättatt

uppkommer för någonbolaget medan motsvarande skatteplikt inte
uppkommer för näringsidkaren.

För begränsa möjligheterna utnyttja dessa effekteratt att av
kontantprincipen utredningen förutsättning föratt attanser en en
näringsidkare fåskall tillämpa kontantmetoden bör värdetattvara av
nåringsidkarens innehav kundfordringar inte överstiger visstettav
gränsbelopp vid beskattningsårets utgång, dvs. spärregeltypsamma av

har föreslagits beträffande den skattskyldiges varulager.som ovan
Överstiger värdet detta fårbelopp alltsåden skattskyldige inte tillämpa
kontantmetoden vid inkomstberäkningen. Därigenom begränsas bl.a.
möjligheten bygga skattekrediter. angåendeNärmareatt upp
beloppsgränsen, nedan avsnitt 6.3.8.se

fråganVad gäller hur värdet de obetalda fordringarna skallav
bestämmas utgångspunktenutredningen bör värdetatt attanser vara av
fordringarna bestäms till belopp motsvarande de beloppett summan av

den skattskyldige har fakturerat och inte betalda vidärsom som
beskattningsårets utgång. sådanEn regel enkel tillämpa.är att

Det dockär uppenbart denna regel i sig inte tillräckligär föratt att
förhindra skattskyldig tillämpar kontantmetoden byggeratt en som upp

skattekrediter senarelägga sina kravstora betalning. Detattgenom
krävs dessutom hänsyn till värdet de kundfordringar denatt tas av som
skattskyldige hade fakturerakunnat enligt affärssed.god Annars kan
den skattskyldige kringgåmycket lätt beloppsgränsen skjutaattgenom

sin fakturering. Angående begreppet god affärssed, författnings-se
kommentarema avsnitt 12.1.

Utredningen föreslår alltså sammanfattningsvis värdetatt av
fordringarna skall bestämmas till det belopp har fakturerats ellersom
hade kunnat faktureras och inte betalt vid beskattningsåretsärsom
utgång.

Vad beskattningen fordringar gäller i och försagtssom ovan om av
sig i princip också upplupna såsomintäkter fordringar.räntor
Bokföringsmässiga grunder medför upplupna intäkter skallatt
redovisas intäkt årdet de hänför sig till dåbetalningäven intesom om
har influtit. Kontantprincipen däremot innebär upplupna intäkteratt
skall redovisas intäkt årförst det den fårskattskyldige betalt.som
Någon särskild beloppsgräns avseende upplupna intäkterposten
framstår dock inte enligtnödvändig utredningens mening. Densom
föreslagna fordringar fårregeln tillräcklig för hindra ickeattom anses
önskvärd skatteplanering och skatteundandragande.
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6.3.6 Pågående arbeten

I punkt 3 anvisningarna till 24 § finnsKL det regler denav om
skattemässiga behandlingen pågående arbeten. Reglerna gällerav
skattskyldiga bedriver byggnads-, hantverks- eller anläggnings-som
rörelse eller konsultrörelse.

Bestämmelserna åtskillnadgör mellan arbeten löpande räkning
och arbeten till fast pris.

Vid arbeten löpande räkning behöver pågåendevärdet arbetenav
inte tillgång aktiveras. ställettas I skall fakturerade beloppupp som

intäkt. Avdrag förtas driftkostnader görs vanligt dvs.sätt,upp som
kostnaderna dras löpande. Det innebär resultatredovisningen skerattav
i takt med faktureringen. Har den skattskyldige i betydande omfattning
underlåtit fakturera belopp enligt godatt redovisningssed hadesom
kunnat faktureras skall intäkt de belopp skäligen hadetassom upp som
kunnat faktureras.

Vid redovisning pågående arbeten till fast pris skall vidav
beskattningsårets utgång nedlagda kostnader tillgångtas upp som

erhållnamedan ersättningar a betalningar och förskottconto tas upp
skuld till den för räkning arbetet utförs. Resultatredovisningensom vars

sker i stället först arbetet färdigställt.när Genomär hänvisning tillen
punkt 2 anvisningarna till 24 § KL gäller huvudregel detav attsom
pågående arbetet tillgången fårinte till lägre värde dettas änupp
lägsta anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Som alternativav
gäller pågåendeför arbeten inom byggnads-, hantverks- och
anläggningsrörelse fårdessa till 97 detatt samladetas procentupp av
anskaffningsvärdet. Det innebär utgångspunkten pågåendeäratt att
arbeten till fast pris skall värderas enligt regler gäller församma som
lager i allmänhet.

Enskild näringsidkare i årligaverksamhet den brutto-vars
omsättningen normalt understiger 20 prisbasbelopp sådanadvs.-
näringsidkare inte behöver upprätta bokslut enligtsom
redovisningslagstiftningen får dock tillämpa bestämmelserna för-
arbeten utförs löpande frågaräkning iäven arbetensom om som
utförs till fast pris. Denna möjlighet har införts för förenkla för deatt
mindre företagen se 1980/81:68 Del A 143. Reglerna förprop. s.
arbeten löpande räkning innebär, nämnts attsom ovan,
driftkostnadema dras vanligt och faktureradesätt beloppatt tasav

intäkt. Eftersom den skattskyldige inte behöver aktivera värdetupp som
nedlagda kostnader reglernaär enkla tillämpa.av att
Skattereglema pågåendeför såledesarbeten medför enskildatt en

näringsidkare omsättning normalt understiger 20 prisbasbeloppvars
aldrig behöver någon pågåendevärderinggöra arbeten vidav
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inkomstberäkningen. arbetenaDet utförsgäller löpandeoavsett om
räkning fåreller till fast redovisningenpris. I stället ske i takt med
faktureringen.

utgångspunktemaEn för utredningens förslag till kontantmetodav
få sådanaden skallär tillämpas endast enskilda näringsidkareatt av

årsbokslutinte behöver enligt BFL, dvs. näringsidkareupprättasom
seomsättning understiger 20 prisbasbelopp 5.2.2.avsnittvars ovan

Eftersom denna näringsidkare inte behöver värdettagrupp av upp av
pågående tillgångarbeten vid den inkomstberäkningen enligtsom en
bokföringsmässiga enligtgrunder skall ske nuvarande regler i KL,som
finns det inte fåskäl förutsättning för den skattskyldige skallattatt som
tillämpa pågåendekontantmetoden kräva värdet arbetenatt av
understiger visst gränsbelopp. Ett krav liknande det harett som ovan
föreslagits beträffande alltsåden skattskyldiges varulager inteär
nödvändigt pågåendedet arbeten,gäller arbetenanär posten oavsett om
utförs löpande till fast pris.räkning eller Det behövs inte för att
förhindra näringsidkare tillämpar kontantmetoden byggeratt en som

skattekrediter han inte skulle kunna vid inkomst-upp som en
beräkning enligt nuvarande regler.

Skattereglema för räkningarbeten löpande innebär i praktiken att
fakturerade fordringar betaldade eller inte skalläroavsett tasom- -

till beskattning. En inkomstberäkning enligt kontantmetodenupp
kommer medföra den skillnaden endast betalda fordringar skallatt att
intäktföras. Däremot inte obetalda fordringarskall tilltas upp
beskattning. Värdet den skattskyldiges innehav obetaldaav av
fordringar kommer dock, i enlighet med vad har föreslagitssom ovan,

få betydelse skattskyldige fården inte tillämpaatt attgenom
kontantmetoden kundfordringamavärdet överstiger visstettom av
belopp beskattningsårets utgång.vid såledesSamma regler kommer att

pågåendegälla för fordringar bådeavseende arbeten arbeten
löpande räkning pris föroch arbeten till fast övriga fordringar.som

6.3.7 Förutbetalda kostnader

Med förutbetalda sådanakostnader utgifter har betalats ettavses som
visst beskattningsår hänför sig till beskattningsår.ettmen som senare
Exempel förutbetalda kostnader förskottshyror försäkrings-ochär
premier. förutbetaldaAndra kan utgifterkostnader för ochvattenvara
el.

En inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder innebär att
årförutbetalda kostnader kostnadsföras det hänförskall de sig till.
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Kontantprincipen innebär däremot utgifterna skall kostnadsförasatt det
år de har betalats.

När det förutbetaldagäller kostnader medför kontantprincipen alltså
möjlighet för den skattskyldige tidigarelägga kostnader, dvs.en att att

få avdrag årtidigare vadän skulleett ha blivit fallet vidsom en
inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder. Den skattskyldige
får därmed skattekredit.en

I regel torde likviditetsskäl avhålla näringsidkaren från tidigare-att
lägga kostnader, dvs. betala i förskott. Genom kontantprincipenatt att
bryter reciprociteten i beskattningen kan den dock utnyttjas iskatte-
undandragande syfte eller föröppna oönskad skatteplanering jfr vad

fordringar. Ettsagts illustreraexempel kan detta.som ovan om
En enskild näringsidkare, tillämpar kontantmetoden, betalarsom

förskottshyra till bolag han delägareär Hyranett år.femsom avser
Eftersom näringsidkaren tillämpar kontantprincipen får han göra
avdrag för hela hyreskostnaden. Bolagets inkomst skall beräknas enligt
bokföringsmässiga grunder. Det innebär endast femtedelatt en av
hyresinkomsten skall till beskattning detta beskattningsår.tas upp
Resultatet såledesblir full avdragsrätt uppkommer föratt näringsidka-

medan någon motsvarande skatteplikt inte uppkommer förren bolaget
år.detta

Med hänsyn till denna effekt kontantprincipen utredningenav anser
det inte går frånbortseatt förutbetaldaatt kostnaderposten detnär

gäller bestämma vilka villkoratt bör gälla för enskildattsom en
näringsidkare fåskall tillämpa kontantmetoden. En förutsättning för att

näringsidkare skall tillämpa kontantmetoden bör därfören attvara
den skattskyldiges förutbetalda kostnader inte överstiger visstett
gränsbelopp vid beskattningsårets utgång, dvs. kravsamma som ovan
har föreslagits vad gäller varulager och kundfordringar.posterna
Överstiger de förutbetalda kostnaderna detta belopp får kontantmeto-
den alltså inte tillämpas vid inkomstberäkningen.

6.3.8 angåendeNärmare beloppsgränsen

Som framgått föreslår utredningen kontantmetoden inteatt skallovan
tillämpas värdet den skattskyldiges varulager ochom av

kundfordringar överstiger visst belopp vid beskattningsåretsett utgång.
Detsamma föreslås gälla beträffande förutbetalda kostnader.posten
Syftet med detta krav bl.a.är förhindra den skattskyldigeatt att genom

tillämpa kontantmetodenatt möjlighet bygga orimligaattges upp
skattekrediter. Ett syfte försvåraär skatteundandragandeannat att och
oönskad skatteplanering.
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skulleDet kan möjligen hävdas bli enklare tillämpaatt systemet att
för den enskilde till vidbeloppsgränsen knyts värdet lagret etc.avom

åretsbeskattningsårets ingång utgång.i för värdet vid fördelstället En
sådan den skattskyldige vidmed lösning skulle redanatten vara

fåbeskattningsårets ingång fördenna förutsättning tillämpavet att att
sådan ordning medförauppfylld. skulle dockkontantmetoden Enär att

beskattningsår finnasvid inkomstberäkningen för detta inte skulledet
någon balanspostemas storlek;begränsning huvud vad gälleröver taget

alltså få hur värdetkontantmetoden skulle tillämpas oavsett stort av
beskattningsårets utgång.lagret vid Utrymme skulle därmedäretc. ges

för i princip skattekrediter. Med hänsyn till det anfördaobegränsade
finner skall knytas till värdet vidutredningen beloppsgränsenatt
beskattningsårets utgång.

När det utformningen spärregeln kangäller den närmare av man
tvåsig lösningar. alternativ ha särskilt gränsbelopptänka olika Ett är ett

för varje belopp för värdet varulager, beloppdvs. ett annatpost, ett av
för tredje belopp för förutbetaldavärdet kundfordringar och ettav
kostnader. lösning gränsbelopp förEn haär att ett gemensamtannan
alla mening bör sistnämndaEnligt utredningens dentre posterna.

uppnålösningen väljas. syftet med spärregeln krävs inte detFör attatt
varjeuppställs särskilt gränsbelopp för Det viktigtär ärett post. attsom

uppgår förinte till högt belopp.de tre ettposternasumman av
Det kan enligt utredningensgränsbeloppetgemensamma

uppfattning till prisbasbelopp för närvarandelämpligen bestämmas ett
36 400 hävdaskr. Det kan i och för sig alltid börgränsen sättasatt

principiellhögre. Enligt utredningens mening det dock betydelseär av
för eftersom den bl.a. har till syftebeloppsgränsen inte högt,sättsatt att

begränsa risken för skatteundandragande och oönskad skatteplanering.
också framhålla enligt den statistik redovisas iUtredningen vill att som

få enskilda näringsidkareavsnitt 10.1.1 relativt de berörsdetär av som
beskattningsårets utgångden föreslagna kontantmetoden vidav som

har kundfordringar och förutbetalda kostnadervärde lager,ett av som
överstiger jfr statistik redovisas iprisbasbelopp denävenett som

såledesavsnitt 4.2, 4.5 4.7. Statistiken vid handentabellerna och ger
någonintebeloppsgräns prisbasbelopp utesluter störreatt etten

frånnäringsidkare tillämpa kontantmetoden.möjligheten attgrupp av
fråga iEn aktualiseras sammanhanget ärannan som om

beloppsgränsen prisbasbelopp bör absolut, dvs. gälla utanett vara
föreslårmåste utredningenundantag. Härvid beaktas att att en

näringsidkare år bliviteller tillämpavalt, tvungen, attettsom
därefterhuvudregeln bokföringsmässiga grunder inte skall bytaom

tillbaka inte möjligttill kontantmetoden, dvs. det kommer att attvara
två seväxla mellan redovisningsmetodema avsnitt 5.2.4. Detde
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innebär årnäringsidkaren visst frånutesluts möjlighetenatt ett attom
tillämpa kontantmetoden grund gränsbeloppet fåröverskridsattav
han inte heller årkommande beräkna inkomsten enligt kontantmetoden.

Med hänsyn såledestill det inte kommer möjligt växlaatt att attvara
från inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder tillen en
beräkning enligt kontantmetoden, det hävdaskan näringsidkareatt en
inte frånbör uteslutas möjligheten tillämpa kontantmetodenatt om
värdet årlager visst råkartillfällighet uppgå tilletc. ett ettav av en ren
högre belopp normalt,än kundstörre dröjer medt.ex. attgenom en
betalningen vilket medför värdet fordringarna blir ovanligt högt.att av
Ett undvikasätt denna konsekvens skulle kunna tillåtaatt att attvara
kontantmetoden får tillämpas värdet lager, fordringar ochom av
förutbetalda kostnader normalt inte överstiger prisbasbelopp.ett
Beloppsgränsen dåskulle inte absolut, regeln skulle medgeutanvara

kontantmetoden i vissa fall fick tillämpasatt gränsvärdettrots att
överskrids.

Enligt utredningens uppfattning bör dock beloppsgränsen vara
absolut. Regeln framgåtthar, till syfte förhindraattsom ovan,
skattekrediter och skatteundandragande. Det medför enligt utredning-

mening måstedet finnas bestämd högsta för hurgränsatt stortens en
värdet de fåroperiodiserade för beräkning enligtposterna attav vara en
kontantmetoden tillåten.skall Om det skulle för iutrymme attvara ges
vissa fall överskrida beloppsgränsen kan det inte uteslutas dettaatt
skulle kunna komma utnyttjas i framstårotillbörliga syften. Detatt
också sådansannolikt möjlighet i vissa fall överskridaatt attsom en
beloppsgränsen skulle kunna upphov till skatteprocesser.ge

Det kan visserligen invändas utgångspunkten för utredningensatt
förslag till kontantmetod sådanaden skall tillämpasär enskildaatt av
näringsidkare i årligaverksamhet den omsättningen normalt intevars
överstiger På20 prisbasbelopp. denna finns alltsåpunkt det en
möjlighet i vissa fall överskrida gränsvärdet. Denna harregel dockatt
inte till syfte förhindra skattekrediter och skatteundandragande,att utan
syftar uppnåendast till samstämmighet mellan redovisnings-att en
lagstiftningen och skattelagstiftningen se avsnitt 5.2.2. Denna skillnad
i syfte tvåmellan de reglerna motiverar enligt utredningens mening att
de utformas olika sätt.

Utredningen föreslår alltså fåkontantmetoden inte skall tillämpasatt
det sammanlagda värdet kundfordringarlager, förutbetaldaochom av

kostnader överstiger prisbasbelopp vid beskattningsårets utgång.ett
Vid sådant förhållande måste inkomstberäkningen ske enligt
bokföringsmässiga grunder.

Regeln innebär den skattskyldige vid upprättandet deklaratio-att av
i måsteprincip periodisering berördagöra dvs. hantre poster,nen en av
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måste räkna värdet kundfordringarlager, och förutbetaldasamman av
kostnader vid beskattningsårets utgång.

Detta medför i och för sig visst merarbete för den skattskyldige,ett
jämför med vad krävs enligt redovisningslagstiftningen.om man som

Den skattskyldige någonbehöver inte göra motsvarande värdering
enligt BFL, eftersom kontantmetoden fåendast skall tillämpas av
sådana näringsidkare inte årsbokslut.skyldigaär upprätta Iattsom
många fall torde det dock tillräckligt den skattskyldigeattvara genom

överslagsberäkning kontrollerar beloppsgränsen inte överskrids.atten
Någon exakt beräkning behöver inte i fallde detgöras är uppenbart att
det sammanlagda värdet understiger beloppsgränsen.

Vad gäller redovisningen i deklarationen såledesdetär tillräckligt
den skattskyldige värdet berördaatt inteatt tre posteranger av

överstiger prisbasbelopp, dvs. denna förutsättning fåförett att att
tillämpa kontantmetoden Någonuppfylld.är anledning kräva detatt att
exakta värdet redovisas finns inte, eftersom det inte behövs för
taxeringen.
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7 kontantmetodEn och

redovisningslagstiftningen

7.1 Allmänt

För kontantmetod i skattelagstiftningen skallatt medföraen en
förenkling krävs bl.a. redovisningslagstiftningen inte ställeratt mer
långtgående krav näringsidkarens redovisning. Redovisnings-
reglerna i skattelagstiftningen och redovisningslagstiftningen måste

samordnade. tvingasAnnars näringsidkaren tvåtillämpa olikavara
vilket försvårar det administrativa arbetet.systern, En brist

överensstämmelse mellan redovisningsreglema och skattereglema
medför bokföringen inte justeringar kan läggas till föratt grundutan
taxeringen.

I 24 § KL finns regler till vilket beskattningsår intäktersom anger
och kostnader i näringsverksamhet skall hänföras. Inkomst av
näringsverksamhet skall beräknas bokföringsmässigaenligt grunder.
Det innebär inkomster och utgifter årskall hänföras till dådet deatt
enligt god redovisningssed påverka såvidabör resultatet ingen uttryck-
lig bestämmelse säger Hänsyn skall till fordringar, skulder,annat. tas
lager, upplupna intäkter förutbetaldaoch kostnader intäkter ochsamt
kostnader Utgifter för anskaffning maskiner inventarierochm.m. av
m.fl. anläggningstillgångar årligadras värdeminsknings-av genom
avdrag.

Förenklat uttryckt kan med bokföringsmässigasägas grunderatt
inkomster och utgifter periodiseras, dvs. fördelas till deattavses

perioder till vilka de hör. Regleringen i 24 § KL innebär vidatt
beräkning inkomst näringsverksamhet tillämpas först främstochav av
de periodiseringsregler finns sådanai KL. Först i avsaknadsom av
regler tillämpas den periodisering följer BFL och kommersom av som
till uttryck i god redovisningssed.
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Också redovisningslagstiftningen bygger principen om
bokföringsmässiga grunder. bokföringsmässigaTermen finnsgrunder
visserligen inte i redovisningslagstiftningen. Anledningen till detta är
dock det obehövligt. förarbetenaI till BFL uttaladeatt ansetts
departementschefen följande beträffande frågadenna prop. 1975:104

149.s.

Av god redovisningssed får följa bokföringsmässiga grunderattanses
och inte den s.k. kontantprincipen skall tillämpas vid bokföringen. Jag
delar utredningens uppfattning någon allmän bestämmelse i lagenatt

den bokföringsskyldige skall följa bokföringsmässigaatt grunderom
inte behövs. kontantprincipenAtt inte tillämplig framgår bl.a.är attav

lagförslagdet innehållerjag lägger fram särskild bestämmelsesom en
uppkomna fordringar och skuldernär skall bokföras. Avsom anger

bestämmelserna i förslaget balansräkningens ochposterom om
principerna för värderingen framgår dessutom hänsyn skall tillatt tas
in- och utgående lager.

I kapitel 5 och 6 har utredningen förslaglämnat till kontantmetod ien
skattelagstiftningen. såFörslaget har utformats det endast omfattaratt
sådana enskilda näringsidkare inte skyldigaär upprättaattsom
årsbokslut enligt FrågaBFL. vilka ändringarär krävs isom
redovisningslagstiftningen den föreslagna kontantmetoden införs iom
skattelagstiftningen.

7.2 Vilka ändringar krävs i

redovisningslagstiftningen
7.2.1- Varor och andra omsättningstillgångar

Principen bokföringsmässiga innebärgrunder utgiften förattom varor
bokförs inköpsåret,utgift för förbrukningen sker under ettsom men om
eller flera verksamhetsår,kommande skall utgiften fördelas som
kostnad år.till dessa

Denna periodisering isker praktiken värdering lagretgenom en av
vid räkenskapsårets utgång. Från ingående varulager ochsumman av
årets utgifter för utgåendevaruinköp dras det varulagret. Nettobeloppet

årets försåldautgör kostnad för varor.
Rättsligt periodiseringsfråganregleras värderingsregler. Vadgenom

gäller omsättningstillgångar återfinns dessa regler i 14 § BFL. Denna
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värdering balansräkningensker i samband med Balans-upprättas.att
alltsåräkningen periodisering.instrument förär ett

omsättningstillgångar 14 BFLReglerna i BFL värdering §om av
och utformningen 19 § BFL behöver intebalansräkningenav

fråntillämpas undantagnade enskilda näringsidkare ärsomav
framgårårsbokslut. § fjärde stycketskyldigheten Det 1upprättaatt av

finns i iinnebär uttryckliga regler BFLBFL. Detta deatt som om
näringsidkare inteperiodisering varuinköp inte gäller de somav

årsbokslut. Någon periodiseringsskyldighet skulle därmedupprättar
Frågaföretagare. dockinte föreligga för denna är omgrupp av

några andra iperiodiseringsskyldighet kan följa bestämmelseranses av
aktualiseras § och 9 § BFL.BFL. De bestämmelser 2ärsom

2 § BFL

§ finns bokförings-I 2 BFL allmän bestämmelse säger attsomen
skyldigheten fullgöras med godskall överensstämmersätt som
redovisningssed. bokföringsmässiga grunderdetta begrepp liggerI att

jfroch inte den kontantprincipen skall tillämpas vid bokföringens.k.
ovan.

Eftersom utgiften för iperiodiseringen sker samband medvarorav
bokslutet kan det rimligen inte strida goddock motanses
redovisningssed inte avslutar dende näringsidkare löpandeatt som
bokföringen utgiften i bokföringen vidinte heller periodiserar
räkenskapsårets Framhållas ocksåutgång. bör det skulleävenatt om

så redovisningsområdetutvecklingen har medfört attatt storvara en
årsbokslut ändådel i praktikende näringsidkare inte upprättarav som

räkenskapsårets utgångperiodiserar varuinköp i bokföringen vid
innebär ocksådet inte det finns krav det. En uttryckliggöraatt ett att

i § fjärdelagbestämmelse -i detta fall undantagsregeln 1 stycket BFL-
inte stridande jfrkan sidan bestämmelsen praxissättas motav en

SOU 1973:57 205.94 och 1975:104s. prop. s.
såledesUtredningens bestämmelsenslutsats blir i 2 § BFLatt om

någotgod redovisningssed medför krav periodiseringinte av
räkenskapsårets utgångvaruinköp för näringsidkare intevid de som

årsbokslut.behöver upprätta
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9§BFL

9I § BFL finns regler huvudbokföring. Bestämmelsen, ävenom som
gäller för de enskilda näringsidkare inte årsbokslut,upprättar harsom
följande lydelse.

Affärshändelsema skall bokföras i systematisk såordning att
bokföringen detgör möjligt överblicka verksamhetens gångatt och
dess resultat huvudbokföring.och ställning Huvudbokföringen kan

förenad med grundbokföringen.vara
Konton tillgångaröver och skulder, vilka i huvudbokföringen föres

i sammandrag, skall ytterligare specificeras i sidoordnad redovisning i
den mån det behövs för tillfredsställande överblick ochatt kontroll.ge

Huvudbokföringen hållasskall aktuell och efteravstämmas vad som
med hänsyn till rörelsens förhållanden överensstämmer med god
redovisningssed.

I första stycket sägs bokföringen skall det möjligtatt göra överblickaatt
verksamhetens gång och dess resultat och ställning. Det kan hävdas att
det inte möjligtär sådanha överblick det inte någraatt görsen om
periodiseringar och bestämmelsen därför medföratt kravett att
periodisera varuinköp året.löpande under Detta krav såetc. skulle i fall
gälla föräven de näringsidkare inte skyldigaär upprättaattsom
årsbokslut, eftersom också de omfattas 9 § BFL.av

gårDet inte lagtexten eller förarbetena fåatt klart beskedettav av
den innebördennärmare 9 § BFL. Enligt utredningens meningom av

framstår det dock inte rimligt bestämmelsen skulle medföraattsom att
de enskilda näringsidkare inte årsbokslutupprättar och därmedsom -
inte behöver periodisera vid räkenskapsårets utgång -likväl skulle vara

periodisera löpande året.tvungna sådanatt under En ordning framstår
inkonsekvent, särskilt med hänsyn till huvudbokföringen, enligtsom att

vad i förarbetena,sägs årsbokslutet.sikte Härvid kantarsom noteras
följande uttalande prop. 1975:104 165.s.

Genom grundbokföringen förs affärshändelsema i bokföringen.
Detta möjligheter till kontroll i efterhand enskilda affärshändel-ger av

Genom huvudbokföringen görs systematisk bearbetning detser. en av
grundnoterade materialet. Den systematiska bokföringen inriktas mot
bokslutet och alltsåär förbindelselänk mellan grundbokföringen ochen
årsbokslutet. Man kan huvudbokföringensäga specificerat årsbok-att
slutets poster.
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framhållasi iNär det gäller detta uttalande bör och för sig att
propositionen föreslogs samtliga bokföringsskyldiga skulleatt vara

årsbokslut.skyldiga Undantaget i fjärde1 § stycket BFLupprättaatt
LUinfördes efter 1975/76:15. Vilkainitiativ lagutskottet konse-av

få huvudbokföringenundantaget för kommenteradeskvenser skulle
intedock utskottet.av

Sammanfattningsvis kunna konstateras dentorde närmareatt
innebörden visserligen inte helt klar. Enligt utredningens9 § BFL ärav
uppfattning följer bestämmelsen de enskildadock inte attav

årsbokslut måstelikvälnäringsidkare periodiserainte upprättarsom
året. framstårvaruinköp enligt utredningenslöpande under Det mening

sådanredovisningssed skulleinte heller sannolikt god krävaatt ensom
löpande periodisering.

Slutsatser

frånde enskilda undantagna skyldighetenFör näringsidkare är attsom
årsbokslut några ifinns det inte regler BFL uppställerupprätta som

periodisering varuutgifter.krav För närvarande gäller dessaattav
näringsidkare skattemässigti stället bokslut deklarations-gör ett

sådantblanketten utgifterna periodiseras.N1, varvid Att skatte-ett
följd inkomstmässigt bokslut närings-skall göras är atten av av

verksamhet bokföringsmässiga grunder.skall beräknas enligt Det är
alltså redovisningslagstiftningen.inte följd reglerna ien av

någotEftersom redovisningslagstiftningen inte uppställer krav
periodisering varuutgifter för de näringsidkare inte behöversomav

någonårsbokslut, nödvändigt ändring idet inte BFLupprätta göraär att
inför skattelagstiftningenkontantmetod i medgerom man somen

direktavdrag för förutsättning ivaruinköp, under kontantmetodenatt
skattelagstiftningen näringsidkare.begränsas till denna grupp av

anläggningstillgångarandra7.2.2 Inventarier och

likhet utgiften förI med vad för skall inventariergällersom varor
inköpsåret,bokföras förbrukningen skerutgift under ettomsom men

verksamhetsår skall utgiften fördelaseller flera kommande som
år.till avskrivningar.kostnad dessa Periodiseringen sker genom

Även periodiseringsreglemabeträffande inventarier gäller äratt
utformade för inventariervärderingsregler. Värderingsregler ochsom
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andra anläggningstillgångar finns i 15 § BFL. Periodiseringen sker i
samband med bokslutet.

Reglerna i BFL värdering anläggningstillgångar behöver inteom av
tillämpas de enskilda näringsidkare är undantagna frånav skyldig-som
heten årsbokslutupprätta seatt 1 § fjärde stycket BFL. Det innebär att

förts beträffande periodiseringensamma resonemang som ovan av
utgifter för kan föras beträffandeäven anskaffningsutgiften förvaror
inventarier. Eftersom redovisningslagstiftningen inte kräver deatt
näringsidkare inte skyldigaär årsbokslutupprätta periodiserarattsom
anskaffningsutgiften för inventarier och andra anläggningstillgångar,
behöver det inte någongöras ändring i BFL införom man en
kontantmetod i skattelagstiftningen för denna företagare.grupp av

7.2.3 Förutbetalda respektive upplupna kostnader
och intäkter

I 19 § BFL finns bestämmelser balansräkningens specificering. Iom
balansschemat finns bl.a. avseende förutbetalda kostnaderposter och
upplupna intäkter respektive upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter. Dessa hänger med regelnposter i 4 § BFLsamman om
notering fordrings- och skuldposter. I detta lagrum sägs införav att
bokslut skall bokföringen tillföras fordrings- och skuldposter som
behövs för bestämma de intäkter och kostnaderatt rätteligen hörsom
till räkenskapsåret.

Principen inkomster och utgifter skallatt redovisas enligt
bokföringsmässiga grunder, dvs. periodiseras, kommer alltså till klart
uttryck i bestämmelsen i 4 § BFL. Bestämmelsen innebär bl.a. att
utgifter för försäkringspremier, hyror, telefon, i princip skallvatten etc.
periodiseras.

Bestämmelsen dock endast vad skall införgöras bokslut.avser som
Den såledeskan inte omfatta sådana enskilda näringsidkareanses som
inte upprättar bokslut. Det framstår enligt utredningens mening inte
heller sannolikt god redovisningssed skulle gåendeatt ställa längresom
krav, dvs. kräva den enskilde näringsidkaren skallatt periodisera trots

den löpande bokföringenatt inte avslutas med bokslut jfr avsnittovan
7.2.1.

Något krav enskild näringsidkareatt inte upprättaren som
årsbokslut skall periodisera denna utgifter/inkomster finns alltsåtyp av
enligt utredningens mening inte i redovisningslagstiftningen. Att
periodisering i dag skall ske vid redovisning deklarationsblanketten
N1 följdär bestämmelserna i skattelagstiftningen, inteen av av
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införsredovisningslagstiftningen. Om detbestämmelserna i en
enskildmedgerskattelagstiftningenkontantmetod i att ensom

underlåtaårsbokslut kanintenäringsidkare upprättar attsom
såledesinkomster, behöver detutgifter ochperiodisera denna typ av

uppnåredovisningslagstiftningen förnågon ändring iinte göras att
samstämmighet de olika regelsystemen.mellan

skulderochfordringarBokföring7.2.4 av

intebruttoomsättning normaltFörslag: näringsidkareEn vars
fordringarinte bokföra ochbehöveröverstiger tjugo prisbasbelopp

bokslut skall dock obetaldaförrän betalning Införskulder sker.
bokföras.fordringar skulder alltidoch

frågagrundbokföring skall ske. I8 § BFL finns bestämmelserI närom
såbokförasskall det kanskulder gäller defordringar och snartattom

anspråktillkännagerhandling,ske sedan faktura eller somannan
sådan handling bort föreliggavederlag, utfärdats eller mottagits eller

enligt god affärssed.
det möjligtFrån finns det undantagdenna huvudregel görett som

kontantmetod vid den löpandeför mindre företag tillämpaatt en
följande.bokföringen. 8 § tredje stycket BFLI sägs

eller handlingar,fakturor andramindre antalOm endast ett som
ochförekommer i rörelsenanspråk vederlag,tillkännager

uppgårverifikationer tillenligtfordringarna eller skulderna dessa
sådana fordringar och skulder dröjabelopp, bokföringavsevärda kan av

detta förenligt med godförutsättningtills betalning under ärsker, att
dåutgång samtligaräkenskapsårets skall dockredovisningssed. Vid

obetaldaVerifikationema förbokföras.obetalda fordringar och skulder
såförvaras föroch sigskulder skall ordnasfordringar och att

fortlöpande finns dem.överblickbetryggande över

näringsidkare inteför deinnebördBestämmelsens närmare som
bokslut inte helt klar.avslutar bokföringen medden löpande ett synes

för bokföringuttalande, TidpunktBokföringsnämnden har i ett av
räkenskapsåret iunderkundfordringar och leverantörskulder samt

preciserat de minimikravBFN 90:2,samband med bokslut U närmare
ivid tillämpning kontantmetoden 8 §ställas bokföringenkan avsom
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tredje stycket BFL. Uttalandet emellertid inte någon vägledning vadger
gäller de fall då den löpande bokföringen inte avslutas med bokslut.ett

Helt klart dockär enligt bestämmelsensatt ordalydelse skall deäven
näringsidkare inte avslutar den löpande bokföringensom bokföra
obetalda fordringar och skulder vid räkenskapsårets utgång. Med
hänsyn härtill bör bestämmelsen ändras, det införs kontantmetodom en
i skattelagstiftningen medger enskild näringsidkareatt intesom en som

årsbokslutupprättar redovisar fordringar och skulder först denär
betalas. Annars kommer samstämmighet inte uppnås mellanatt
skattelagstiftningen och redovisningslagstiftningen.

Utredningen föreslår orden "Vid räkenskapsåretsatt utgång ersätts
Ändringenmed "Inför bokslut". får till följd de näringsidkareatt som

inte avslutar bokföringen inte heller behöver bokföra obetalda
fordringar och skulder vid räkenskapsårets utgång. En samstämmighet
uppnås därigenom mellan kontantmetod i skattelagstiftningen ochen
kontantmetoden i BFL.

En fråga aktualiseras det införsannan kontantmetodsom iom en
skattelagstiftningen vilkaär enskilda näringsidkare får tillämpasom
kontantmetoden i 8 § tredje stycket BFL.

Bokföringsnämnden har i rekommendation, BFN R 6 Bokföringen
fakturor, uttalat metoden enligtav att nämndens uppfattning får

tillämpas näringsidkare årliga bruttoomsättningssummaav vars
exklusive mervärdesskatt normalt understiger gränsbeloppett som

Även20 gånger basbeloppet.motsvarar näringsidkare får, enligtannan
nämndens uppfattning, använda kontantmetoden det i rörelsenom
endast förekommer fåtal fakturorett sammanlagt inte uppgår tillsom
större belopp.

Rekommendationen intryck nämndenatt det alltidger ärattav anser
i enlighet med god redovisningssed de enskilda näringsidkareatt som
inte behöver årsbokslutupprätta redovisar fordringar och skulder enligt
kontantprincipen, dvs. när de betalas. Detta skulle alltså gälla
undantagslöst, dvs. oberoende antalet fakturor i verksamheten ochav
fakturomas belopp. På denna punkt rekommendationen utöversynes
vad följer lagtexten.som av

I bestämmelsen finns krav det iett verksamhetenatt endast
förekommer mindre fakturorantalett och dessa inte uppgåratt till
avsevärda belopp. Med hänsyn till praxis redovisningsområdetatt
aldrig kan medföra uttrycklig lagbestämmelseatt sätts sidan gåren
det inte bortse från deatt krav uttryckligen framgår lagtexten.som av
För kontantmetodenatt i 8 § tredje stycket BFL skall tillämpas krävs
således det endast förekommeratt mindre antal fakturorett i
verksamheten och dessa inte uppgår tillatt avsevärda belopp.
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så denföreslår bestämmelsen ändras stämmerUtredningen attatt
rekommendation. DärigenomBokföringsnämndensmedöverens

närings-huruvida enskildoklarhetundviks det uppkommeratt om en
också fårfår skattelagstiftningenkontantmetoden iidkare tillämpasom

sådanbokföringen.vid den löpande Entillämpa kontantmetoden
också ordalydelse till hurbestämmelsensändring innebär att anpassas

tillämpats.i praktiken harbestämmelsen
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8 En kontantmetod och redovisning
mervärdesskattav

8.1 Gällande rätt

Den skyldigär redovisa mervärdesskatt skall redovisa sinattsom
utgående ingåendeoch skatt i deklaration. I 13 kap. mervärdes-en
skattelagen 1994:200, ML finns bestämmelser dvs. förnär, vilkenom
redovisningsperiod skatten skall redovisas. Huvudregeln för dennär
utgående skatten skall redovisas finns i 13 kap. 6 § punkt 1 ML.
Motsvarande bestämmelse ingåendeför den skatten finns i 13 kap. 16 §
punkt 1 ML. Gemensamt för bestämmelserna är skattskyldigatt en
skall redovisa ingåendeskatten ut- respektive den redovisningsperiod
under vilken han enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha
bokfört transaktionen.

Redovisningsskyldighetens anknytning till bokföringen medför att
de bestämmelser gäller för bokföringen blir avgörandesom av
betydelse för när mervärdesskatten skall redovisas.

I 8 § BFL finns bestämmelser när grundbokföring skall ske.om
Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras nästa arbetsdagsenast
kassabokföring. frågaI fordringar och skulder gäller de skallattom
bokföras så det kan ske sedan faktura eller handling,snart annan som
tillkännager anspråk vederlag, utfärdats eller sådanmottagits eller
handling bort föreligga enligt god affärssed.

Från denna huvudregel bokföring fakturor finns det ettom av
undantag det möjligt förgör mindre företag tillämpa kontant-attsom
principen vid den löpande bokföringen fakturor. Vid räkenskaps-av
årets utgång skall dock dåsamtliga obetalda fakturor bokföras 8 §
tredje stycket BFL.

Som följd redovisningslagstiftningen medgeratten av att
kontantprincipen i vissa fall kan tillämpas vid den löpande bokföringen
finns tvådet principiellt olika redovisasätt mervärdesskatten; delsatt
den s.k. faktureringsmetoden, dels den s.k. bokslutsmetoden.
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Faktureringsmetoden skall tillämpas den skattskyldige bokförom
fakturor enligt huvudregeln i redovisningslagstiftningen, utgåendedvs.
och inkommande fakturor bokförs löpande. Metoden medför denatt
skattskyldige skall i sin deklaration för viss redovisningsperiod taen

inte utgåendebara den skatten kontanta betalningar hanupp som
tagit Han utgåendeskall den skattäven hänför sig tillemot. ta upp som
fakturor löpande enligt god redovisningssed bokförts eller noteratssom
i grundbokföringen eller i förteckningar under redovisningsperioden.
Har denna bokföring inte gjorts enligt god redovisningssed, skall
skatten i stället i deklarationen för den redovisningsperiodtas upp som
fakturorna enligt god redovisningssed borde ha hänförts till. Vad som
här och nedan utgåenderedovisning densägs skatten harom av
motsvarande tillämpning ingåenderedovisning skatt.av

Bokslutsmetoden skall tillämpas den skattskyldige bokför enligtom
undantagsregeln i redovisningslagstiftningen, dvs. bokför obetalda
fakturor först räkenskapsårets utgång.vid Metoden medför denatt
skattskyldige skall i sin deklaration för viss redovisningsperiod taen

den utgående skatten de betalningar kommer honomupp som
tillgodo denna period. Mervärdesskatt obetalda fakturor alltsåskall
redovisas först de har betalats.när Om de alltjämt obetalda vidär
beskattningsårets utgång, denskall skattskyldige dock denta upp
mervärdesskatt belöper dem i deklarationen för den redovis-som
ningsperioden. Vad gäller benämningen bokslutsmetoden kan

någotden eftersommissvisande,är metoden inoteras att stor
utsträckning torde tillämpas näringsidkare inte någotupprättarav som
bokslut enligt redovisningslagstiftningen.

Vid försäljning återtaganderättkredit med enligt lagen
1978:599 avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. inträderom
redovisningsskyldighet för utgående alltidskatt den redovisningsperiod

fakturanär eller motsvarande handling enligt god redovisningssed har
utfärdats eller borde ha utfärdats, 13 kap. 9 § ML. Motsvarandese
bestämmelse för ingåendeden skatten finns i 13 kap. 19 § ML. För de
näringsidkare redovisar enligt bokslutsmetoden innebär bestäm-som
melserna frånundantag huvudregeln för skatten skallnär redovisas. För
de näringsidkare redovisar enligt faktureringsmetoden saknarsom
bestämmelserna självständig betydelse.

Regler vilka tidsperioder redovisningsperioder,utgörom som om
registreringsskyldighet och skyldighet lämna deklaration fannsattom
tidigare i 14 återfinnskap. ML, i skattebetalningslagenmen numera
0997:483, SBL.

Mervärdesskatten skall redovisas i skattedeklaration eller isjälv-en
deklarationen. Huvudregeln skattenär skall redovisas iatt en
skattedeklaration 10 kap. 9 § SBL. Skattskyldig årliga beskatt-vars
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ningsunderlag exklusive gemenskapsintema förvärv och import uppgår
till högst miljon kr skall dock i regel redovisa mervärdesskatten ien
självdeklarationen 10 kap. 31 § SBL.

Redovisningsperioden för mervärdesskatt skall redovisas isom en
självdeklaration utgörs det beskattningsår självdeklarationenav som

detnär gäller inkomstbeskattning. I övriga fall gälleravser som
huvudregel redovisningsperioden omfattaratt kalenderrnånaden
10 kap. 14-16 §§ SBL.

För de näringsidkare redovisar mervärdesskatten i själv-som
deklarationen har val redovisningsmetod, dvs. faktureringsmetodav
eller bokslutsmetod, ingen betydelse för redovisningen skatten,av
eftersom skatten redovisas gångendast år.en per

överväganden8.2 och förslag

Förslag: En enskild näringsidkare tillämpar kontantmetodensom
vid inkomstberäkningen skall också tillämpa denna metod vid

Övrigaredovisningen mervärdesskatt. näringsidkare skallav
redovisa mervärdesskatten enligt principer i dag.samma som

I kapitel 5 och 6 har utredningen lämnat förslag till kontantmetoden
vid beräkning inkomst näringsverksamhet. Enligt utredningensav av
mening framstår det naturligt enskild näringsidkareattsom en som
tillämpar kontantmetoden vid inkomsttaxeringen också skall tillämpa
denna metod vid redovisningen mervärdesskatt. En ordningav annan
skulle innebära bristande samstämmighet mellan inkomsttaxeringen
och redovisningen mervärdesskatten. Detta försvåraskulle detav
administrativa arbetet för företagaren, eftersom han såi fall skulle vara

redovisa tvåenligttvungen olikaatt Utredningen föreslårsystem.
därför enskild näringsidkareatt tillämpar kontantmetoden viden som
inkomstberäkningen också skall tillämpa denna metod vid redo-
visningen mervärdesskatt.av

Vad frågangäller hur denna samstämmighet skall regleras kan
konstateras redovisningen mervärdesskattenatt knutenär tillav
bokföringen. Huvudregeln den in- utgåendeär ochatt skatten skall
redovisas dennär skattskyldige enligt god redovisningssed har bokfört
eller borde ha bokfört transaktionen. För näringsidkareen som
tillämpar den nuvarande kontantmetoden i 8 § tredje stycket BFL gäller
följaktligen in- utgåendeoch skatt obetaldaatt fakturor skall
redovisas fakturornanär har betalats, eftersom de bokförs då.först
Detta gäller alla redovisningsperioder beskattningsårets sista. Vidutom
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räkenskapsårets utgång dåenligt § tredje stycketskall 8 BFL samtliga
obetalda fakturor bokföras, kontantmetoden bryts.dvs. medförDet att

utgåendeden in- ocksåoch demskatt belöper skall redovisassom
då.

framgått föreslårSom avsnitt 7.2.4 utredningen "Vidordenattav
räkenskapsårets utgång i 8 § tredje stycket BFL med ordenersätts
Inför bokslut. ändring i redovisningslagstiftningenDenna medför att

någondet inte behöver ändring i ML för de enskildagöras att
näringsidkare beräknar inkomst näringsverksamhet enligt densom av
föreslagna ocksåkontantmetoden skall kunna tillämpa denna metod
fullt vid redovisningen mervärdesskatten. Det följerut attav av en
förutsättning fåför kontantmetoden skall tillämpas vid inkomst-att
beräkningen näringsidkaren bokför fordringar och skulder enligtär att
kontantmetoden årsboksluti 8 § tredje BFL ochstycket inteatt

se avsnitt 6.1.upprättas ovan
En näringsidkare tillämpar kontantmetoden i BFL och intesom som

årsbokslut behöver, enligt den föreslagna ändringenupprättar i 8 §
tredje stycket inte bokföra fakturorBFL, obetalda sig vidvare
räkenskapsårets utgång eller inför bokslut. Det innebär sini hantur att
inte utgåendeheller behöver in-redovisa den och skatt belöpersom
dessa obetalda fakturor förrän betalning har skett, eftersom redo-

Ändringenvisningen till bokföringen.mervärdesskatten knuten iärav
såledesBFL medför med automatik näringsidkare tillämparatt en som

ocksåkontantmetoden vid inkomstberäkningen skall tillämpa denna
metod fullt vid redovisningen mervärdesskatt. Samstämmighetut av
kommer följaktligen råda mellan näringsidkarens inkomstberäkning,att
bokföring och redovisning mervärdesskatt.av

Genom redovisningen mervärdesskatten knuten tilläratt av
fårbokföringen föreslagna ändringen i 8den § tredje stycket BFL

konsekvenser för de näringsidkare bokför fordringar ochäven som
skulder enligt kontantmetoden beräknar inkomst närings-men som av
verksamhet enligt bokföringsmässiga grunder, dvs. de näringsidkare

tillämpar bokföringenkontantmetoden vid den löpande intesom men
vid inkomstberäkningen.

Något skäl ändra principer förnuvarande redovisningenatt av
mervärdesskatten i de fall inkomsten beräknas enligt bokförings-
mässiga grunder finns ändringen iinte. För BFL inte skall medföraatt
någon förändring redovisningen mervärdesskatten för deav av
näringsidkare itillämpar kontantmetoden bokföringensom men som
redovisar inkomsten enligt bokföringsmässiga grunder krävs dessaatt
fall föreslår sådanregleras särskilt. Utredningen särskildatt en
reglering utgåendein i beträffande13 kap. 6 § ML den skattentas
och i ingående13 kap. 16 § ML beträffande den skatten. Den
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särskilda regleringen medför endast de enskilda näringsidkareatt som
beräknar inkomst näringsverksamhet enligt fårkontantmetodenav
tillämpa kontantmetoden vid redovisningen mervärdesskatten.av
Näringsidkare beräknar inkomst näringsverksamhet enligtsom av
bokföringsmässiga grunder alltsåskall fortsättningsvisäven redovisa
mervärdesskatten enligt de principer gäller i dag.som

Vad gäller den särreglering finns beträffande avbetalningsköpsom
mellan näringsidkare föreslår utredningen bestämmelsen i 13 kap.att
19 § ML ingåendeden skatten inte skall gälla de enskildaom
näringsidkare tillämpar kontantmetoden i skattelagstiftningen.som
Någon motsvarande ändring 13 kap. 9 § ML inteär erforderlig,av
eftersom kontantmetoden inte sikte de näringsidkare berörstar som

denna bestämmelse.av
Vid utformningen där det möjligtär tillämpaett system attav en ren

kontantmetod måste beaktas säljaren och köparen kan kommaatt att
tillämpa olika redovisningsprinciper vid redovisningen mervärdes-av
skatten. Redan med dagens kan viss ojämnhet uppkomma.system en
Om säljaren tillämpar bokslutsmetoden och köparen fakturerings-
metoden, kan köparen ingåendeavdrag förgöra mervärdesskatt i en
tidigare period dådenän säljaren skall redovisa den utgående skatten.
Nuvarande regler innebär dock det inte kan bli längre fördröjningatt en

år, eftersomän åretssäljaren vid måsteslut redovisa utgåendeett den
skatt belöper då obetalda fakturor.som

De regler kontantredovisning föreslås i detta betänkandeom som
innebär avskattning inte åretsskall ske vid slut dvs. utgåendeatt den
skatt belöper obetalda fakturor skall inte redovisas förränsom
betalning har skett, de åretsäven obetalda vidär slut. Det finnsom en
risk för sådant missbrukas. Det kanatt ett skesystern t.ex. attgenom
två närstående genomför transaktioner långmed mycketparter
betalningstid. Om säljaren tillämpar den föreslagna kontantmetoden
och köparen faktureringsmetoden, återbetalningkan köparen av
fakturerad långtmervärdesskatt innan säljaren skyldigär betala inatt

utgåendeden skatten till får dåStaten utbetalninggörastaten. utanen
erhålla motsvarande inbetalning, vilketatt medför kostnaden en

motsvarande räntan beloppet. Detta kan utnyttjas sådanadels av
skattskyldiga inte har för någonsinavsikt redovisa denattsom
utgående skatten och därför betalningstidsätter år,tiotals delsen av
sådana skattskyldiga vill göra räntevinst och därför sättersom en
betalningstiden till två år.ellerett

För minska risken för missbruk detatt nödvändigtärsystemet attav
begränsa möjligheten tillämpa den föreslagna kontantmetoden. Somatt
framgått tidigare innehålleravsnitt utredningens förslag sådanav en
begränsning i och med fårkontantmetoden inte tillämpas vidatt
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inkomstberäkningen kundfordringarvärdet överstiger ettom av m.m.
prisbasbelopp beskattningsårets utgångvid se avsnitt 6.3. Denna
förutsättning begränsar möjligheterna missbruka sättatt systemet

har beskrivitssom ovan.
frågaI mervärdesskatten finns det stark bundenhet till EG:som en

regelverk. Inför Sveriges medlemskap i EU anpassades därför
mervärdesskattereglema till sedetta regelverk 1994/95 257. Vadprop.

frågangäller föreslagnahuruvida de ändringarna förenliga med EG:sär
direktiv utformningen mervärdesbeskattningen kan konstaterasom av

den s.k. bokslutsmetoden innebär det redan enligt gällande rättatt äratt
möjligt redovisa mervärdesskatten enligt kontantmetod.att en
Bokslutsmetodens ifrågasattesförenlighet med EG:s direktiv inte i det
utredningsarbete föregick lagtekniskaden anpassningen se SOUsom
1994:88, Mervärdesskatten och EG. Mot denna bakgrund utred-gör
ningen den bedömningen inte de föreslagnaheller ändringarnaatt nu av
redovisningen mervärdesskatten strider EG:s regelverk.motav
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Övriga9 frågor

9.1 Redovisning punktskatterav

Förslag: Någon möjlighet redovisa punktskatter enligt kontant-att
metoden införs inte.

I lagen 1984:151 punktskatter och prisregleringsavgifter LPPom
finns bestämmelser beskattningsförfarandet för punktskattema ochom
de prisregleringsavgifter jordbruksområdettas utsom m.m.

I 2 kap. 5 § LPP regleras redovisningsskyldighetennär för skatten
inträder. Som huvudregeletc. gäller redovisningsskyldighetenatt

inträder affärshändelser,när grundar skattskyldighet, enligt godsom
redovisningssed bokförs eller borde ha bokförts. Bestämmelsen
ansluter således till vad gäller beträffande mervärdesskatten, dvs.som
redovisningsskyldigheten knyter till bokföringen jfr avsnittan ovan
8.1.

Anknytningen till bokföringen medför de bestämmelseratt som
gäller för bokföringen blir avgörande betydelse för punkt-närav
skattema skall redovisas.etc.

Som följd redovisningslagstiftningenatt medgeren av att
kontantprincipen i vissa fall kan tillämpas vid den löpande bokföringen
finns det- försätt -tvåmervärdesskatten olika sättsamma som att
redovisa punktskattema: dels den s.k. faktureringsmetoden, dels den
s.k. bokslutsmetoden. Bokslutsmetoden skall tillämpas de närings-av
idkare bokför fordringar och skulder enligt kontantmetoden i 8 §som
tredje stycket BFL. Beträffande den innebördennärmare metoderna,av

avsnitt 8.1. Jämfört förhållandenamed mervärdesse ovan
skatteområdet torde finnasdet mycket begränsat antal skattskyldigaett
till punktskatt bokför fordringar och skulder enligt kontant-som
metoden.

I kapitel 5 och 6 har utredningen lämnat förslag till kontantmetoden
vid beräkning inkomst näringsverksamhet. Utredningen föreslårav av
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också de näringsidkare tillämpar kontantmetoden vid inkomst-att som
beräkningen skall tillämpa denna metod vidäven redovisningen av
mervärdesskatten.

Den föreslagna sådankontantmetoden dock inte siktetar
näringsverksamhet föranleder skyldighet betala punktskatt.attsom
Med hänsyn härtill finns det enligt utredningens mening inte skäl att
föreslå motsvarande metod vad gäller redovisningen punkt-en av
skatter.

En viss ändring 5 framstårbestämmelsen i 2 kap. § LPP dockav
framgåttnödvändig. föreslårSom avsnitt 7.2.4 utredningen attsom av

orden räkenskapsårets utgång"Vid 8 tredje§ stycket BFL ersätts
fårmed orden "Inför bokslut". Denna ändring konsekvenser för

redovisningen punktskatter i de fall näringsidkare, ärav en som
skattskyldig till punktskatt, bokför enligt kontantmetoden i tredje8 §
stycket någonBFL. För ändringen i inte skall medföraBFLatt
förändring för dessa näringsidkare redovisningenvad gäller punkt-av
skatter i de fall näringsidkaren fakturorhar obetalda vid beskattnings-
årets utgång måste dessa fall särskilt iregleras LPP.

föreslårUtredningen sådan särskild införsreglering iatt en
2kap.5§ Någonandra ändring i jämförtstycket LPP. sak med vad

åsyftasgäller i dag inte.som

övergångsregler9.2

Förslag: beskattningsår fårDet det tillämpas för förstasystemetnya
gången frånskall det finnas möjlighet inkomst-överatten en
beräkning enligt bokföringsmässiga grunder till kontantmetoden.

Utredningens förslag till kontantmetod innebär enskildatt en
näringsidkare beräknar inkomsten enligt kontantmetoden har rättsom

till inkomstberäkningöver enligt bokföringsmässiga grunder.att en
sådan övergångEn beskattningsårkan ske vilket helst.som
Någon frånmöjlighet inkomstberäkning enligtöveratt en

bokföringsmässiga grunder till beräkning enligt kontantmetodenen
föreslås dock inte. Anledningen framhållitstill detta iär, avsnittsom
5.2.4, sådan möjlighet växla mellan olika redovisningsmetoderatt atten
dels skulle kunna utnyttjas i skatteundandragande syfte, dels skulle
medföra betydande merarbete vid taxeringen. gångDen valt,ett som en
eller blivit redovisa enligt bokföringsmässiga grunder kantvungen, att
enligt förslaget alltså inte växla tillbaka till inkomstberäkning enligten
kontantmetoden.
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Detta hinder växla mellan olika redovisningsmetoder fårmot att
konsekvenser föräven de skattskyldiga redovisar inkomstsom av
näringsverksamhet året innan de reglerna träder i kraft. Vidnya
frånvaro särskilda övergångsregler kommer dessa näringsidkareav att
bli frånuteslutna möjligheten tillämpa kontantmetoden. Kontant-att
metoden skulle därmed bli förbehållen nystartade företag.

sådanEn konsekvens reglerna bör enligt utredningens meningav
undvikas. Utredningen föreslår därför dessa näringsidkareatt genom
särskilda övergångsregler möjlighet tillöverattges en
inkomstberäkning enligt kontantmetoden i samband med deatt nya
reglerna införs.

Ett grundläggande för sådankrav övergång tillåtenskallatt en vara
bör självfallet övriga förutsättningar för tillämpaatt kontantattvara
metoden uppfyllda;är dvs. omsättningen inte överstiger 20att
prisbasbelopp, näringsidkaren inte innehar näringsfastighet, värdet av
lager inte överstiger prisbasbelopp Vidare bör möjlighetenett etc.m.m.

tillöver beräkning enligtatt kontantmetoden begränsas till deten
beskattningsår den fårmetoden tillämpas för första gången.nya
Övergångsreglema kommer då aktualiseras endast år. Iatt övrigt börett
följande gälla.

Balansposter

övergångEn till inkomstberäkning enligt kontantmetoden kräver för
det första reglering hur den skattskyldiges balansposter viden av
utgången året övergångsåretföre påverkaskall inkomstberäkningenav
övergångsåret årdet den metoden tillämpas första gången.nya
Regleras inte detta kan övergång leda antingen till inte avsedden en
skattelättnad eller till Överbeskattning.en

Allmänt bör därför föregåendegälla års utgående skuldposter,att
varuskulder, skall ökat.ex. den skattskyldiges nettointäkt årdet den

skattskyldige går tillöver inkomstberäkning enligt kontantmetoden.
Annars kommer den skattskyldige dubbelavdrag eller,att om
skuldposten förutbetalda intäkter, aldrig bli beskattad för dennaavser
inkomst. Utgående skuldposter i redovisningen inte påverkatsom
inkomsten förvärvskällan, såsom banklån, skall däremott.ex.av
givetvis inte beaktas.

Omvänt måste föregående års utgående fordringsposter, t.ex.
kundfordringar, minska den skattskyldiges nettointäkt. Annars kommer
den skattskyldige bli två gångerbeskattad för beloppatt eller,samma

fordringsposten förutbetalda kostnader, fåaldrig avdrag förom avser
denna utgift. Utgående fordringsposter i redovisningen intesom

419-0462KONTANT
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påverkat såsom lånefordringar,inkomsten förvärvskällan, skallt.ex.av
däremot givetvis inte beaktas.

På måste tillhänsyn värde varulager ochsätt äventassamma av
Övergångsåretpågående månarbeten i den har aktiverats.dessa skall

såledesden skattskyldiges nettointäkt minskas med beloppett
föregående års utgående pågåendemotsvarande värde varulager ochav

arbeten. utgifter motsvarande detta värde aldrig bliAnnars kommer att
avdragsgilla för den skattskyldige.

Inventarier m.m.

Utredningens inkomstenförslag innebär den beräknar enligtatt som
kontantmetoden inte värdeminskningsavdrag. I stället skallskall göra

fåden skattskyldige för betalningar avseende anskaffningavdraggöra
år.inventarier prisbasbeloppmed sammanlagt högst ettav per

övergång frånVid bokföringsmässiga grunder till kontant-en
gälla beträffandemetoden krävs reglering vad skall deen av som

övergångsåret.inventarier förvärvat föreden skattskyldigesom
föreslår vid inkomstberäkningenUtredningen den skattskyldigeatt

övergångsåret år gången fårdvs. tillämpas förstadet kontantmetoden
omedelbart avdrag belopp motsvarande det skattemässigagöra med ett

restvärdet dvs. inventariemas anskaffningsvärde minskat med
utgången föregåendemedgivna värdeminskningsavdrag vid detav

beskattningsåret. dock medges med högstOmedelbart avdrag bör ett
Överstigerprisbasbelopp. skattemässiga restvärdet prisbas-det ett

såledesbelopp kommer aldrig medges för detta belopp,avdrag att om
den skattskyldige väljer till kontantmetoden.överatt

fall inventariema förvärvatsFör förhindra dubbelavdrag i deatt
ocksåkredit- föreskrifteller avbetalningsköp krävs attgenom en om

avdrag inte inventarier anskaffatsmedges för betalningar avseende som
sådanövergångsåret. frånvaroföre regel skulleVid denenav

övergångs-skattskyldige den särskildakunna avdrag dels genom
beloppregeln avdrag med motsvarande detmedges ettattom

skattemässiga den allmänna regelnrestvärdet, dels attomgenom
avdrag anskaffning inventarier.medges för betalningar avseende av

föreslårUtredningen se 5.2.7 avdragsregleravsnitt skallatt samma
sådanagälla för i 16 anvisningarna tillrättigheter punkt avsom avses

övergångsregler23 § för förKL inventarier. Vad sagts omsom som nu
inventarier beträffande rättigheter.därför dessaskall gälla även
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Övrigt

Enligt utredningens förslag skall reglerna expansionsmedel ochom
periodiseringsfond inte omfatta de enskilda näringsidkare beräknarsom
inkomsten enligt övergångkontantmetoden. frånVid bokförings-en
mässiga grunder till måstekontantmetoden därför avdrag gjortssom
enligt återförasdessa regler till beskattning.
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10 Budgeteffekter

Utredningen har i tidigare avsnitt lämnat förslag till kontantmetoden
för mindre företag. dettaI kapitel redovisas förslagens effekter de
offentliga finanserna. Inledningsvis bedömning mångagörs huren av
näringsidkare kan tillämpa metoden och kan tänkassom som vara
intresserade den. I avsnitten 10.2 och 10.3 redovisas förslagensav
budgeteffekter vad gäller inkomstskatten. Därefter, avsnitt 10.4,
redovisas effekterna vad gäller mervärdesskatten. Slutligen ettanges
finansieringsförslag.

10.1 Utgångspunkter för beräkningarna
10.1.1 mångaHur näringsidkare kan tillämpa

kontantmetoden

Vid beräkningen kontantmetodens budgeteffekter har utredningenav
utgått från uppgifterna i de deklarationsblanketter- N1 och N2 som-
lämnades enskilda näringsidkare årsvid 1996 taxering. år,Dettaav
dvs. inkomståret 1995, deklarerade totalt 602 686 enskilda närings-
idkare, 406 508 N1 och 196 178 N2.varav

För enskild näringsidkare skall tillämpa denatt föreslagnaen
kontantmetoden krävs antal villkor uppfyllda.är Bl.a. krävs delsatt ett

årligaden omsättningen i förvärvskällanatt normalt inte överstiger 20
prisbasbelopp, dels näringsidkaren inte innehar näringsfastighet,att en
dels värdet lager, kundfordringar förutbetaldaochatt kostnader vidav
årets slut inte överstiger prisbasbelopp.ett

I tabell 10.1 mångaredovisas hur näringsidkare årsvid 1996som
taxering uppfyllde dessa grundläggande villkor för tillämpatre att
kontantmetoden. I tabellen redovisas vidare det genomsnittliga över-
skottet och det genomsnittliga underskottet för respektive grupp av
näringsidkare; övriga näringsidkare deklarerade nollresultat. Utöverett
inkomst näringsverksamhet kan också ha inkomstav en person av
tjänst. I tabellen redovisas därför antalet näringsidkareäven harsom
löneinkomster och deras genomsnittslön.
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Tabell 10.1 årsStatistik avseende 1996 taxering

N1 N2
Belopp i kr Antal Belopp i kr Antal

Samtliga näringsidkare 406 508 196 178
Överskott 26 260 158 862 76 296 141 396

Underskott 34 416 187 308 120 577 43 055
Lön 156 241 259 316 121 079 95 279

Omsättning 20 basbelopp 0 46 396
Överskott 116 826 40 493

Underskott 442 276 4654
Lön 81 644 16 858

Aterstående näringsidkare 406 508 149 782
Ager näringsfastighet 216 237 43 705

Överskott 18 196 75 013 42 183 23 830
Underskott 37 422 105 952 109 064 14 870

Lön 157 965 142 253 138 611 25 944
Aterstående näringsidkare 190 271 106 077
Lager 1 basbelopp 11 118etc. 23 209

Överskott 44 909 6 204 84 933 82517
Underskott 76 368 9373 84 389 4 664

Lön 116 042 6 519 94 837 8 908
Aterstående näringsidkare 179 153 82 868

Överskott 32 560 77 643 59 717 59 247
Underskott 28 168 77 417 63 034 19 056

Lön 156 391 110 544 131 257 43 574

Av tabellen framgår återstårdet drygt 260 000 enskildaatt
näringsidkare kan tillämpa kontantmetoden sedan hänsyn tagits tillsom
villkoren omsättningens innehavstorlek, näringsfastighet ochom av
beloppsgränsen för lager etc.

Det bör hänsyn inte har tagits till de övriga villkornoteras att som
skall uppfyllda för kontantmetoden skall tillämpas vidattvara
inkomstberäkningen; dvs. ocksåkontantmetoden tillämpas vid denatt
löpande bokföringen, årsbokslut inte har ochupprättasatt att

verksamhet inte någonbedrivs med beräknar inkomstgemensam som
näringsverksamhet enligt bokföringsmässiga grunder. Dessaav tre

villkor alltsåhar inte beaktas vid beräkningarna.
I sammanhanget framhållasbör slutligen de företagatt som

uppfyller de grundläggande fåvillkoren för tillämpa kontantmeto-att
den småi regel jfrär statistiken i avsnittäven 10.1.4. Av berörda
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ocksånäringsidkare det harantal inkomstär tjänst. Detett stort som av
mångatyder näringsverksamheten för är bisyssla.att en

10.1.2 Vilka näringsidkare intresseradeär attav

tillämpa kontantmetoden

Kontantmetoden innebär i följande fördelarkorthet för företagen.
Metoden eftersomenklare inkomster och utgifterär inte behöver
periodiseras. värdeminskningsavdragRätten till avskaffas och i stället
får företagen fördirektavdrag alla investeringargöra understigandeett

övergångenprisbasbelopp. ingåendeDet vid till metoden restvärdetett
skrivs det direkt med maximalt prisbasbelopp.även ettav

ovanståendeMot följandeskall ställas ekonomiska nackdelar.
fårFöretagen inte tillämpa reglerna räntefördelning,periodiserings-om

fond och expansionsmedel. Därtill Övergångsbestämmel-skall, enligt
de avsättningamaackumulerade till periodiseringsfond ochsema,

återförasexpansionsmedel till beskattning i sin helhet övergångs-under
året. fårAvdrag för räntekostnader endast i inkomstslagetgöras kapital.
Eftersom marginalskatten i samtliga fall högre inkomstnästan är av
näringsverksamhet inkomst kapital medför dettaän av en
skatteskärpning. marginalskatten förklarasDen högre inkomstattav av
näringsverksamhet med egenavgifter,beläggs kommunal och i vissa
fall statlig inkomstskatt.

För enskild näringsidkare skall intresseradatt en vara av
kontantmetoden fördelarnakrävs värdet med metoden bedömsatt av

Frågaöverstiga nackdelarna. vilket kriterium näringsidkarenär
kommer använda för detta. Kommer näringsidkarenavgöraatt att

utgå frånenbart effekten skattekostnadema eller han bereddäratt att
i viss omfattning fåökade skattekostnader för möjlighetacceptera att

använda den enklare metodenatt
Utredningen två beräkningar.har gjort I den beräkningen,ena som

redovisas i avsnitt 10.2, endast de enskilda näringsidkareantas att som
tjänar påverkasmetoden skattekostnader inteeller kommer attvars
välja tillämpa kontantmetoden.att

I den andra beräkningen, redovisas i avsnitt 10.3, antassom
dessutom enskilda näringsidkarevissa kommeratt att acceptera en
ökning skattekostnadema för möjligheten tillämpa kontant-attav
metoden. förbättraKontantmetoden har till syfte förutsättningarnaatt
för näringsidkama själva klara sin bokföring och deklaration.att av
Skulle de anlita för dettakonsult arbete kan kostnaden tilluppskattasen
åtminstone år. med10 000 kr Denna kostnad undantag förper
kostnaden för deklarationshjälp skulle avdragsgill. Sedan hänsynvara
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tagits till skatteeffekten blir den genomsnittliga kostnaden 5 000 kr.ca
Detta denär maximala ökning skattekostnadema närings-av som
idkama bedöms eftersom de lika kan köpagärnaacceptera, annars
tjänsten redovisningsbyrå.av en

frågaEn i sammanhanget vilket tidsperspektivär skallsom
tillämpas. långtgåendeDet alternativet ärmest att anta att en
näringsidkare kommer välja kontantmetoden nuvärdetnär allaatt av
framtida skattefördelar överstiger nuvärdet alla framtida nackdelar.av
Detta antagande och de kalkyler förutsätter framstårdetta dock inte

Årealistiska. andra sidan det emellertidär inte heller rimligt attsom
enbart beakta åreteffekten det första kontantmetoden tillämpas. Därför
har utredningen valt metod där bedömningen i stället baserasen
effekten de första åren.fyra

Sammanfattningsvis således samtliga enskilda näringsidka-antas att
under årperiod fyra tjänar byta metod ellerattre som en vars

skattekostnader påverkasinte kommer det. Detgöra 65är totalt 200att
enskilda näringsidkare uppfyller dessa villkor dvs. drygt 10som

det totala antalet enskilda näringsidkare vid årsprocent 1996av
taxering. Av dessa deklarerar 42 600 ochNl 22 600 N2.

I den alternativa beräkning redovisas i avsnitt 10.3 antassom
dessutom, nämnts näringsidkama bereddaäratt att accepterasom ovan,

viss ökning skattekostnadema 5högst 000 förkr möjlighetenen av - -
tillämpa kontantmetoden. Det medför detatt totala antaletatt

näringsidkare i den beräkningen blir 800,76 50 400 deklarerarvarav
N1 och 26 400 N2.

Slutligen framhållasbör gårde företag förlustmed inte haratt som
beaktats vid beräkningama. fall gårI de verksamheten med förlust kan

ändåmetodbyte visserligen lönsamt, eftersomett störreettvara
underskott näringsverksamhet kan kvittas framtida överskott.mot ettav
Med hänsyn till dessa näringsidkare inte betalar skatt enligtatt
nuvarande kommer påverkade emellertid inte de offentligasystem att
finanserna i överblickbart tidsperspektiv.ett

10.1 Nystartad verksamhet

De enskilda näringsidkare i dag bedriver verksamhet har enligtsom
förslaget endast möjlighet tillöver redovisa enligt kontant-att atten
metoden, inkomståret dånämligen 2000 det Någoninförs.systemetnya
motsvarande begränsning finns inte vad gäller de enskilda näringsidka-

sin verksamhet efter det det har istartar att trättsystemetsomre nya
kraft. För kunna bedöma den finansiella kostnaden deatt attav
nystartade företagen använder sig kontantmetoden i stället förav
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dagens detär nödvändigt kännasystem till mångahuratt enskilda
firmor mångaoch hur läggsstartas ned. När det gäller antaletsom som
nystartade företag finns det frånstatistik SCB, tabell 10.2. Någonse
motsvarande statistik finns dock inte vad gäller nedlagda företag.

Tabell 10.2 Nystartad enskild näringsverksamhet tusental

1993 1994 1995 1996 1997
Antalet nyetablerade företag totalt 22,4 38,5 35 36 38,3
Varav enskild näringsverksamhet 42 % 57 % 60 % 65 % 68 %
Antalet enskilda firmor 9,4 21,9 21,0 23,4 26,0
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Nv 12 och F 15

Av tabell 10.2 framgår det startades 26 000 enskilda firmor åratt 1997.
Enligt frånuppgift RSV lämnades det dock endast 1 000 fler N1/N2
blanketter årsvid 1998 taxering jämfört föregåendemed års taxering.
Det tyder det lades ned lika mångaatt nästan enskilda firmor som
det tillkom.

Om andelen näringsidkareantar att redovisar enligtman som
kontantmetoden ungefärär lika bland de näringsidkarestor startarsom

företag bland deett lägger sinned verksamhet blir det ingetsom som
årligt nettoinflöde och det uppkommer följaktligen inte heller några
konsekvenser för det allmänna. l verkligheten ökar dock årvissa det
totala antalet företag medan årdet andra minskar, år dåäven ettmen
ökningen är kommer budgeteffektemastor bli mycket begränsade.att
Detta beror de företag uppfyller villkorenatt för få tillämpaattsom
kontantmetoden och kan intresserade härav iantas regel ärsom vara
små. I beräkningarna bortses därför från nystartad verksamhet.

10.1 Statistik

I tabellerna 10.3-10.6 redovisas viss statistik rörande de företag som
ligger till grund för de ekonomiska beräkningarna angående urvalet av
näringsidkama, avsnitt 10.1.2. Näringsidkama delas efterse upp
vilken omsättning de har. För respektive kategori redovisas dels antal
näringsidkare i absoluta tal och i dels genomsnittlig inkomstprocent, av
näringsverksamhet, löneinkomst årligoch investering.

5 19-0452KONTANT
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Tabell 10.3 Näringsidkare deklarerar N1 och undersom som en
period fyra år tjänar byta metod eller skattekostnader inteatt vars
påverkas kr

Antal
Omsättning i %i Inkomst Lön Investeringst

0 8 695 20 26 855 79 150 362
0-50 000 19 446 46 578 123 67811 8701

50 000-100 000 6 293 15 32 441 101 986 5 017
100 000-200 000 5 080 12 64 184 91 564 6 663
200 000-400 000 2 583 6 118 059 35 400 8 064
400 000-700000 533 182 4401 3 685 26 770

Totalt 42 630

Tabell 10.4 Näringsidkare deklarerar N1 och undersom som en
period årfyra tjänar byta metod eller skattekostnader inteatt vars
påverkas de viss ökning skattekostnadensamt accepterarsom en av
kr

Antal
Omsättning i i % Inkomst Lönst Investering

0 9 860 19 26148 80 014 319
0-50 000 23 166 46 07611 122 586 6531

50 000-100 000 7 674 16 30 816 94 090 4 875
100 000-200 000 6 093 12 59 480 89 981 6 134
200 000-400 000 2 933 6 113 519 31 180 7 387
400 000-700 000 715 1 147 967 24 987 19 931

Totalt 50 441

Tabell 10.5 Näringsidkare deklarerar N2 och undersom som en
period årfyra tjänar byta metod eller skattekostnaderatt intevars
påverkas kr

i Antal
Omsättning i i % Inkomst Lön Investeringst

0 10 391 46 48 386 85 495 3 366
0-50 000 3 450 15 12 600 183 136 5 198

50 000-100 000 8461 8 26 824 105 521 10 517
100 000-200 000 2743 15 66 476 59 846 11 187
200 000-400 000 2 482 105 76311 30 656 13 549
400 000-700 000 1701 5 119 545 29 103 13 100

Totalt 22 613
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Tabell 10.6 Näringsidkare deklarerar N2 och undersom som en
period fyra år tjänar metod ellerbyta skattekostnader inteatt vars
påverkas de viss ökning skattekostnadensamt accepterarsom aven
kr

Antal
Omsättning i i % Inkomst Lön Investeringst

0 10 970 41 48 334 86 120 3 202
0-50 000 3704 17 13 419 169 103 4 239

50 000-100 000 4982 9 28 466 102 332 8 116
100 000-200 000 0164 15 64 705 54 651 8769
200 000-400 000 0923 12 101 218 25 570 34111
400 000-700 000 5031 6 115 427 24 126 10911

Totalt 26 449

tabellerna framgårAv bl.a. de enskilda näringsidkare kanatt antassom
intresserade tillämpa kontantmetoden i lågregel har mycketattvara av

omsättning. Vidare tyder statistiken berörda näringsidkare oftaatt
redovisar löneinkomst överstiger näringsinkomsten. Dettaen som ger
vid handen månganäringsverksamheten för bisyssla. Vidareäratt en
framgår årligaden genomsnittliga investeringen låg.relativtäratt

10.2 beräkningEn kontantmetodensav

budgeteffekter

framgåttSom beräkningarnabaseras deklarationsuppgifter frånovan
inkomståret 1995. Dessa uppgifter har sedan räknats tillupp en

nivå årprognostiserad för 2000. Om 1995 inte normaltettvar
kommer metoden resultera i felaktig beräkning. Denna svaghetatt en
med metoden har beaktas vid beräkningen den varaktiga effekten,av se
avsnitt 10 .2.4.

I avsnitten 10.2.1-10.2.3 redogörs förallmänt kontantmetodens
effekter detnär gäller inkomstlagen näringsverksamhet och kapital.
Därefter redovisas förslagens budgeteffekter i siffror.

10.2.1 Inkomst näringsverksamhetav

Avskrivningar

Enligt förslaget får de näringsidkare beräknar inkomsten enligtsom
kontantmetoden inte värdeminskningsavdraggöra sina investering-

I fårstället de omedelbart föravdrag betalningargöra avseendear.



108 Budgezeffekzer 1999:28sou

anskaffning inventarier med sammanlagt högst prisbasbeloppettav per
âr.

Direktavdraget medför tidigareläggning företagens kostnader.en av
Detta resulterar i reduktionstörre näringsidkarens skattekostnaden av
än nuvarande avskrivningsregler. Den offentliga sektorns inkomster
kommer följaktligen minska till följd direktavdraget.att av

Balansposter

De näringsidkare tillämpar kontantmetoden skall inte hänsyn tilltasom
in- utgåendeoch pågåendebalans vad gäller lager, arbeten, fordringar
och skulder Inkomster alltsåoch utgifter skall inte periodiserasetc. utan
avgörande för beskattningstidpunkten betalningär när har skett.

Att inkomster och utgifter inte periodiserasskall kan årvisstett
både positiva och negativa beskattningseffekter för det enskilda
företaget jämfört med periodisering hade skett. Utfallet berorom en
relationen utgåendemellan in- och balansposter och vilka det ärposter

ökar respektive minskar.som
För de deklarationer vilka beräkningarna baseras framför alltvar

det sammanlagda utgåendevärdet lager betydligt större änav
motsvarande ingåendevärde lager. Hade dessa näringsidkare i ställetav
tillämpat kontantmetoden hade fåttde följaktligen lägre resultat änett
vid inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder.en

Finansiella kostnader

De enskilda näringsidkare väljer tillämpa kontantmetoden vidattsom
inkomstberäkningen får inte föravdraggöra räntekostnader i inkomst-
slaget näringsverksamhet. Räntekostnadema skall i stället dras iav
inkomstslaget kapital. Detta medför den sammanlagda inkomstenatt av
näringsverksamhet kommer gåröka företagen tillöveratt om en
inkomstberäkning enligt kontantmetoden.

Övriga poster

expansionsmedelReglerna räntefördelning, och periodiseringsfondom
skall inte omfatta de enskilda näringsidkare tillämpar kontant-som
metoden vid inkomstberäkningen. Om bara till årvisst kanettman ser

fådetta både positiva och negativa beskattningseffekter för det enskilda
företaget.
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Inkomståret återföringama1995 de sammanlagda större änvar
avsättningama till periodiseringsfond och expansionsmedel. Om
företagen i stället hade redovisat enligt kontantmetoden hade inkomsten

näringsverksamhet följaktligen varit lägre.av
återförsNär expansionsmedel till beskattning restitueras den skatt

utgått avsättningama. kostnad för detDenna allmänna bortfallersom
vid tillämpning kontantmetoden.av

10.2.2 kapitalInkomst av

Kontantmetoden tvåmedför förändringar det beskattningennär gäller
inkomst kapital.av av
För det första blir tidigarede räntekostnader varit avdragsgilla isom

näringsverksamheten avdragsgilla kapitalinkomster. Dettamotnu
medför minskning inkomst kapital.en av av

För det andra aktualiseras inte positiv och negativ räntefördelning.
Detta kan, beroende bådefördelningsunderlaget, öka och minska
inkomsten kapital.av

året10.2 Effekter första

Kontantmetoden ocksåmedför effekter endast uppkommer detsom
första året fårmetoden tillämpas.som

övergångsreglema fårEnligt de näringsidkare väljer överattsom
till inkomstberäkning enligt kontantmetoden bl.a. omedelbartgöraen
avdrag med belopp motsvarande det skattemässiga restvärdetett
inventarier dock högst prisbasbelopp. Denna avdragsrätt kommerett
självfallet reducera företagens resultat.att

månviss återföringI motverkas detta den de ackumuleradeav av
periodiseringsfondema och expansionsmedlen skall vidgörassom en
övergång till övergångsreglemakontantmetoden. effektenDen totala av
blir dock reduktion skatteintäkterna.en av

10.2.4 Sammanställning kontantmetodensav
årbudgeteffekter 2000-2003

I tabell 10.7 redovisas budgeteffektema samtliga enskildaattav
näringsidkare årunder period fyra tjänar byta metodattsom en
eller påverkas gårkostnader inte till inkomstberäkningövervars en
enligt kontantmetoden. 65 200Det totalt enskilda näringsidkare,är
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42 600 deklarerar 600N1 och 22 N2, uppfyller dessavarav som
villkor, avsnitt 10.1.2.se

I tabellen redovisas de periodiserade och de kassamässiga effekterna
för offentlig sektor inkomstårenför 2000-2003. Vid redovisningen av
kassamässiga effekter har hänsyn tagits till de förskjutningar uppbörden

skatter medför. Den tillfälligt förhöjda kassamässiga åreffektenav
2002 beror två saker. förstaFör det leder den preliminära
debiteringen år 2001 till för högt skatteuttag, eftersom debiteringenett
inte har till de reglerna. Den överskjutande skatt bliranpassats nya som
följden återbetalashärav år 2002. För det andra år 2002 denanpassas
preliminära debiteringen för första gången till det lägre skatteuttag som
kontantmetoden innebär.

Tabell 10.7 Budgeteffekter kontantmetoden införs inkomståretattav
2000 mkr

Blankett 2000 2001 2002 2003
Periodiserad effekt NI -206 -63 -61 -60

N2 -176 -184 -189 -193
Sammanlagd effekt N1+N2 -382 -247 -250 -253
Kassamässigeffekt N1 0 -206 -252 70

N2 0 -176 -345 -196
Sammanlagd effekt N1+N2 0 -382 -597 -126

Varaktig effekt

Som framhållits baseras beräkningarna deklarationsuppgifterovan
från inkomståret 1995. Dessa uppgifter har sedan räknats tillupp en
prognostiserad nivå årför 2000. Om 1995 inte "normalt årettvar
medför det beräkningarna blir missvisande.att

inkomståret 1995 återföringamade sammanlagda större änvar
avsättningama till periodiseringsfond och expansionsmedel. Detta är
naturligtvis omöjligt lång sikt. Sett längreöver period torde deen
årliga återföringama lika avsättningama. Omstora tarvara som man
hänsyn till detta vid beräkningarna kan den varaktiga kostnaden för det
allmänna beräknas till 129 miljoner kr periodiserad effekt.per

i
10.3 En alternativ beräkning
l de beräkningar har föregåenderedovisats i avsnitt har endastsom
beaktats de näringsidkare tjänar byta metod ellerattsom vars
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skattekostnader påverkasinte byte. Om det dessutomett antas attav
näringsidkama viss ökning 5beredda högst 000 krär att acceptera en -

skattekostnadema för möjligheten tillämpa kontantmetoden blirattav-
budgeteffekten sådanttabell 10.8 redovisas resultatetI etten annan. av
alternativt antagande. Beräkningarna baseras deklarationsuppgifter
från 76 800 näringsidkare, 50 400 deklarerar 26 400N1 ochvarav

N2, avsnitt 10.1.2.se

Tabell 10.8 Budgeteffekter kontantmetoden inkomståretinförsattav
2000 mkr

2000 2001 2002Blankett 2003
Periodiserad effekt -198 -45 -43Nl -42

N2 -176 -184 -189 -193
Sammanlagd effekt N1+N2 -374 -229 -232 -235
Kassamässigeffekt N1 0 -198 -227 97

N2 0 -176 -345 -196
Sammanlagd effekt N1+N2 0 -374 -572 -99

Varaktig eüfekt

Den för uppgåvaraktiga kostnaden det allmänna beräknas till 121
årmiljoner kr när det förutsättningarna förgäller beräkningenper av

den varaktiga effekten, avsnitt 10.2.4.se ovan

10.4 Mervärdesskatt

Utredningens fårförslag ekonomiskavissa konsekvenser detäven när
gäller mervärdesskatten.

tvåMervärdesskatt kan deklareras enligt alternativa metoder denav
årligthar exklusivebeskattningsunderlag gemenskapsintemaettsom

förvärv och import miljon kr. Skatten deklareras antingenhögst 1
månad årvarje i skattedeklarationen varje i självdeklarationen.eller

Skatt enligt mindre företagskattedeklarationen betalas dessa normaltav
den 12 i månadenandra efter redovisningsperioden. innebärDet att

månadsskatt enligt december deklaration februari.betalas den 12 Den
skatt redovisas i självdeklarationen del den slutligautgörsom aven

taxeringsåret.skatt skall betalas försom
uppståEn ekonomisk de företageffekt kommer i dagnäratt som

tillämpar bokslutsmetoden övergåreller faktureringsmetoden till den
föreslagna uteståendekontantmetoden avskattning fordringarutan av
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och skulder vid årets slut. Vilka effekter det blir beror huvudsakligen
hur många näringsidkare byter metod, vilkensom

deklarationsperiod de tillämpar storleken desamt obetaldaav
fakturorna. Beräkningarna nedan rörande mervärdesskatten utgår från

antagande antal enskilda näringsidkaresamma får ochom ärsom
intresserade byta till kontantmetodenatt i de beräkningarav som som
har redovisats i avsnitt 10.2.4.

En förskjutning kan medföra ekonomisk effekt uppkommersom en
för det första när näringsidkare i dag redovisaren som
mervärdesskatten isjälvdeklarationen övergår till kontantmetoden. Det
gäller redovisningen ioavsett dag följer boksluts- ellerom
faktureringsmetoden. Om det det endast beskattningenantas äratt av
den månadens försäljningsenaste förskjuts årettill efter, grundsom

betalning inte då,att sker förrän blir denav varaktiga kostnaden för
dock försumbar.staten

En förskjutning kan medföra ekonomisk effekt uppkommersom en
för det andra dennär i dag redovisar mervärdesskatten isom
skattedeklaration övergår till kontantmetoden. Om övergången sker
från faktureringsmetoden till kontantmetoden sker förskjutningen
mellan månaderna åretunder grund transaktionerna dåattav
kommer bokföras vid betalningstillfälletatt i stället för vid
faktureringen. Effekten blir inbetalningen hela åretsatt av
mervärdesskatt skjuts med den genomsnittliga kredittiden ochupp
kostnaden för det offentliga blir räntan detta belopp. Om övergången
däremot frånsker bokslutsmetoden till kontantmetoden uppkommer
ingen förskjutningseffekt året.under Effekten uppkommer i stället vid
årsskiftet näringsidkama då inte kommerattgenom skattaatt av
obetalda fakturor. I detta fall blir det endast denna senareläggning av
mervärdesskatten de obetalda fakturorna årsskiftetvid som ger
offentligfinansiella effekter.

.Sammanfattningsvis kan konstateras den sammanlagdaatt varaktiga
kostnaden för det allmänna beräknas bli försumbar. Ett införande av
kontantmetoden dock likviditetseffekt under ikraftträdandeåretger en

minus 50 miljoner kr.ca

10.5 Finansieringsförslag
Som framgått föregående avsnitt detär mycket svårt någonmedav att
säkerhet beräkna den föreslagna kontantmetodens effekter de
offentliga finanserna. Detta beror bl.a. det i förväg inte gåratt att
fastställa hur många näringsidkare kommer välja tillämpaatt attsom
metoden den införs. Helt klart dock kontantmetodenom attsynes
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kommer medföra minskning Enligtskatteuttaget. utredningensatt en av
direktiv krävs därför finansieringsförslagatt ett anges.

Utredningen föreslår kontantmetoden finansierasatt genom en
begränsning fråndet avdrag arbetsgivaravgifter arbetsgivare fårav som

medgöra stöd 2 kap. 5 § lagen 1981:691 socialavgifter.av a om
Enligt denna fårbestämmelse frånarbetsgivare arbetsgivar-en

avgifterna månadvarje dra 5 avgiftsunderlaget, dockprocentav av
högst 3 550 kr. En nedsättning takbeloppet med 220 kr, dvs. tillav
3 330 kr, ökar de offentliga intäkterna med omkring 120 miljoner kr

år. Denna inkomstförstärkning torde enligt utredningensper
uppfattning ungefär det skattebortfall införandemotsvara ettsom av
kontantmetoden kan förväntas medföra.
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11 Utredningens värdering av

kontantmetoden

Enligt tilläggsdirektiven åligger det utredningen utarbetaatt en
kontantmetod för tjänsteföretag med mindre omsättning och utan
tillgångar betydelse. Utredningens överväganden och förslag i dennaav
del utredningsuppdraget har redovisats föregåendei kapitel.av

I utredningsuppdraget ingår dessutom värdera och ställning tillatt ta
det lämpligtär vid sidan de generella reglerna införa sådanattom av en

alternativ kontantredovisning. Utredningens bedömning i denna del av
uppdraget redovisas i detta kapitel.

11.1 Kontantmetodens konsekvenser för den
enskilde

De förespråkar kontantmetod brukar hävda sådan metodsom atten en
skulle förenkla för företagarna vad gäller deklarations- och bokförings-
skyldigheten. En kontantmetod alltsåhar till syfte underlättaatt
företagandet.

En grundläggande fråga vid bedömningen det lämpligtär attav om
införa den föreslagna kontantmetoden huruvidaär metoden kommer att
tillgodose det bakomliggande syftet, dvs. förenkla för företagarna.att
Det finns därvid skäl skilja konsekvenserna för den enskilde vadatt

ågäller sidan bokföringen åoch andra sidan inkomstberäkningen.ena

Konsekvenser för bokföringen

Utredningens förslag innebär kontantmetoden i skattelagstiftningenatt
skall tillämpas sådanaendast enskilda näringsidkare iav vars
verksamhet årligaden omsättningen normalt inte överstiger 20 prisbas-
belopp. I sammanhanget finns skäl understryka enligt statistikatt att
från RSV redovisar cirka 90 de enskilda näringsidkamaprocent av en
omsättning understiger 20 prisbasbelopp, avsnitt 4.2.som se
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En enskild näringsidkare i verksamhet årligaden omsättningenvars
normalt inte överstiger 20 prisbasbelopp behöver inte årsbok-upprätta
slut enligt redovisningslagstiftningen. Det innebär i praktiken att
redovisningslagstiftningen inte kräver den företagareatt grupp av som

föreslagnaden kontantmetoden sikte periodiserar inkomster ochtar
utgifter i redovisningen. såAtt fallet har sinär grund i denatt
periodisering inkomster och utgifter skall göras enligt redovis-av som
ningslagstiftningen i princip skall i samband årsbokslutske med att
upprättas, avsnitt 7.2.se

En näringsidkare i årligaverksamhet den omsättningen normaltvars
inte överstiger 20 prisbasbelopp kan i praktiken ocksåredan i dag
använda sig kontantmetod vid den löpande bokföringenav en av
fordringar och skulder, dvs. fordringar och skulder behöver bokföras
först de harnär betalats. Vid räkenskapsårets utgång skall dock

dåsamtliga obetalda fakturor bokföras 8 tredje§ stycket BFL.
Sammantaget innebär detta redovisningslagstiftningen redan iatt

dag medger förenklad redovisning för de enskilda näringsidkare ien
verksamhet årligaden omsättningen normalt inte överstiger 20vars

prisbasbelopp. bådeDet gäller den löpande bokföringen under
räkenskapsåret åretsoch bokföringen vid slut.

Utredningen föreslår i sak endast mindre ändring redovis-en av
ningslagstiftningen: den näringsidkare räkenskapsåretundersom
löpande bokför fordringar och skulder enligt kontantmetoden behöver
enligt utredningens förslag inte heller bokföra obetalda fakturor vid
räkenskapsårets utgång.

Utredningens förslag innebär enskilda näringsidkare medatt en
omsättning understigande 20 prisbasbelopp kan tillämpa kontant-
metoden fullt vid den löpande bokföringen. Förslaget medför därmedut

viss ytterligare förenkling redovisningen för de mindre företagen.en av
Denna förenkling måste dock, i perspektiv, betecknasstörresett ett som
marginell. Härvid framhållasbör särskilt redovisningslagstiftningen,att

framhållits redan i dag medger förenklad redovisning försom ovan, en
denna näringsidkare.grupp av

Konsekvenser för inkomstberälatingen

Utredningens förslag innebär de enskilda näringsidkareatt som
tillämpar kontantmetoden inte behöver periodisera inkomster och
utgifter vid beräkningen inkomst näringsverksamhet. Inkomsterav av
skall till beskattningsår dåbeskattning det de har uppburitstas ochupp
utgifter skall dras årdet de har betalats. Vid inkomstberäkningenav
behöver näringsidkaren således inte hänsyn till in- utgåendeochta
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balans vad gäller fordringar,varulager, skulder Kontantprincipenetc.
skall också tillämpas fullt när det gäller utgifter för anskaffningut av
inventarier. Reglerna värdeminskningsavdrag såledeskommer inteom

gälla de näringsidkareatt tillämpar kontantmetoden. I ställetsom
medges omedelbart avdrag för betalningar avseende anskaffning av
inventarier dock högst med prisbasbelopp år.ett per

Den föreslagna möjligheten beräkna inkomst näringsverk-att av
samhet enligt kontantprincipen innebär i praktiken skattereglemaföratt
de enskilda näringsidkare omfattas förslaget till densom av anpassas
möjlighet till förenklad redovisning de redan i dag har enligtsom
bestämmelserna i redovisningslagstiftningen jfr ovan.

Nuvarande ordning innebär ifrågavarande enskilda näringsidkareatt
inte behöver periodisera inkomster och utgifter enligt redovisnings-
lagstiftningen. måsteDäremot periodisering ske enligt skattelag-en
stiftningen. Den föreslagna kontantmetoden i skattelagstiftningen
medför inkomster utgifteroch inte heller behöveratt periodiseras vid
taxeringen. Denna anpassning skattereglerna till bestämmelserna iav
BFL medför förenkling regelsystemet.en av

Utredningen föreslår också reglerna räntefördelning ochatt om
expansionsmedel inte skall omfatta näringsidkarede tillämparsom

Ävenkontantmetoden. detta kommer medföra förenkling för denatt en
enskilde, eftersom dessa regler tillhör de komplexa i skattelag-mer
stiftningen. I sammanhanget bör dock reglernanoteras att om
expansionsmedel frivilliga.är

1 1.2 Utredningens bedömning

Utredningen har i tidigare delbetänkande funnit det inteett böratt
införas kontantmetod i skattelagstiftningen, avsnitt 2.2. Ien se
delbetänkandet anfördes i huvudsak sådanskäl alternativtre mot en
metod.

För det första framhölls näringsidkarens redovisning enligtatt
redovisningslagstiftningen och skattelagstiftningen i möjligaste mån
bör stämma måsteöverens. Annars näringsidkaren tvåredovisa enligt
olika vilket försvårar det administrativa arbetet. Detsystem, ursprung-
liga utredningsuppdraget begränsat till enbart skatte-attvar avse
reglerna. Vidare anfördes redovisning enligt kontantmetod inteatt en

riktig bild företagets resultat och ställning sig förger en av vare
utomstående intressenter föreller En kontantmetodägaren. kan därför
inte uppfylla de krav redovisningen syftar till uppfylla.anses attsom
Slutligen framhöll utredningen införandet alternativatt av en
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svårigheterredovisningsmetod riskerar skapa i skattelag-att nya
stiftningen.

enlighetI tilläggsdirektiven har utredningenmed utarbetat en
kontantmetod sikte mindre tjänsteföretag. utformningenVidtarsom

mån försöktmetoden har utredningen i möjligaste beakta deav
invändningar anföraskan kontantmetod.motsom en

Utgångspunkten för utredningens förslag kontantmetodenär att
få sådanaskall tillämpas enskildaendast näringsidkare i varsav

verksamhet årligaden omsättningen normalt inte överstiger 20
sådanaprisbasbelopp, dvs. näringsidkare inte skyldigaär attsom

årsbokslut redovisningslagstiftningen.enligt Genom dennaupprätta
begränsning uppnås samordninggrundläggande näringsidkarensen av
redovisning enligt redovisningslagstiftningen och skattelagstiftningen

föregående såledesjfr avsnitt. uppfyllerFörslaget kravet att
redovisningsreglema och redovisningslagstift-i skattelagstiftningen
ningen uppnås.bör för förenkling skall kunnasamordnade attvara en

fårförhållandet sådanaDet endast tillämpaskontantmetodenatt av
årsbokslutnäringsidkare inte skyldiga enligtupprättaattsom

redovisningslagstiftningen medför utredningens andraäven att
principiella invändning kontantmetod dvs. kontant-mot atten en-
metod inte uppfylla redovisningenkan de krav syftar till attanses som
uppfylla får årsbokslutetmindre tyngd. Det närings-är genom som-

utomstående fåridkaren och definitiv överblick rörelsensöveren
gångna räkenskapsåret.resultat och efterställning det I och med att

ifrågavarande årsbokslutnäringsidkare inte behöver medgerupprätta
redovisningslagstiftningen följaktligen redan i dag redovisningen iatt
dessa fall har informationsvärde vad den skulle ha haftsämre änett om
årsbokslut hade föreslagna kontantmetoden medför inteDenupprättas.
någon förändring denna punkt.

såledesDet förutsättningarnakan konstateras med de föratt nya
sådantutredningsarbetet utformas tvåhar förslaget kunnat sättett att

utredningens invändningama itidigare kontantmetodmotav en
huvudsak bortfaller. Utredningens tredje principiella invändning mot en
kontantmetod alternativ redovisningsmetod riskerardvs. att atten-

kvarstårsvårigheterskapa i skattelagstiftningen dock. Detnya -
förhållandet dubbla medför skattesystemet, i sinregelsystematt att sett

gårhelhet, blir naturliga skäl inte undvika. Vadkomplext attmer av
framhållagäller denna invändning vill utredningen det finns riskatt en

för skattesystemet sin helhet kommer uppfattasi ännuatt att som mer
tvåkomplicerat det möjlighet välja mellan olikaöppnas attom en

fårvid inkomstberäkningen. Dubbla beräkningssystem tillsystem t.ex.
mellanföljd den företagare möjlighet välja de olikaharatt attsom

måste effekten olika förkalkylera med Skattereglersystemen attav
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uppnå bästa resultat för företag.sitt För uppnå optimaltatt ett
skatteresultat måste såledesnäringsidkaren lära sig två i ställetsystem
för Detsamma blir falletett. näringsidkarenär har beräknaten som
inkomsten enligt kontantmetoden fårinte längre tillämpa den metoden,
eftersom Ävensamtliga förutsättningar härför inte uppfyllda.är då
krävs det näringsidkaren lär sig ytterligareatt han inteett ärsystem, om
beredd anlita hjälp. finns ocksåDetatt riskextern regelsystemenatten
sammanblandas. För skatteförvaltningens del medför möjlighet atten
välja mellan olika bl.a. behovet informationsystem tillatt av
företagarna kommer öka.att

I sammanhanget finns också skäl betona förslagetsatt närmareatt
utformning flera punkter har avgörande betydelse för vilka
principiella invändningar kan anföras kontantmetod. Ettmotsom en

förutsättningarna kan illustrera detta. En första förutsättning förpar av
få tillämpa kontantmetodenatt vid inkomstberäkningen är att

näringsidkarens årliga omsättning normalt inte överstiger 20 prisbas-
belopp. En högre omsättningsgräns skulle medföra samordningenatt
med redovisningslagstiftningen bryts. Samordningen skulle i och för
sig kunna upprätthållas omsättningsgränsen i BFL föratt närgenom
årsbokslut skall höjs iupprättas mån.motsvarande Vid sådanen
ändring i redovisningslagstiftningen aktualiseras dock kravet att
redovisningen skall riktig bild företagets ställning och resultat.ge en av
Vad vidare gäller den föreslagna beloppsgränsen prisbasbeloppett
för lager, kundfordringar och förutbetalda kostnader går det i och för
sig alltid hävda den har till för lågtatt beloppatt satts och denett att
därför i alltför utsträckning begränsar möjligheternastor tillämpaatt
kontantmetoden. Enligt utredningens mening det dockär principiellav
betydelse beloppsgränsen inte för högt,att sätts eftersom den bl.a. har
till syfte begränsa risken för skatteundandragandeatt och oönskad
skatteplanering.

Sammanfattningsvis kan konstateras den föreslagnaatt om
kontantmetoden införs möjlighetöppnas i vissa fall tillämpaatt etten
enklare regelsystem vid inkomstberäkningen. Detta skulle underlätta
det administrativa arbetet för de näringsidkare väljer redovisaattsom
inkomsten enligt denna metod. Näringsidkaren fåtorde bättre
förutsättningar själv klara sin bokföring ochatt deklaration. Motav
kontantmetoden talar dock den omständigheten skattesystemet, iatt sett
sin helhet, oundvikligen blir komplext det vid sidanmer om av
nuvarande införsregler ytterligare sätt beräkna inkomstett att av
näringsverksamhet.

Vid slutlig bedömning det lämpligtär eller införaen av attom
den föreslagna kontantmetoden bör enligt utredningens uppfattning
avgörande Ärvikt läggas vid berörda näringsidkares inställning. det
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endast mindre antal näringsidkare kommer intresseradeett attsom vara
kontantmetoden bör inte införas. Omväntmetoden talar övervägandeav

förskäl metoden bör införas intresset för metodenatt mycketärom
stort.

Bedömningen det lämpligtär eller införa den föreslagnaattav om
kontantmetoden kompliceras förvägdet i inte någonmedattav

gårsäkerhet mångahur näringsidkare i praktiken kommeratt veta som
välja tillämpa kontantmetoden den införs jfratt avsnitt 10.1.2.att om

För enskild näringsidkare skall intresseradatt kontant-en vara av
metoden krävs självfallet han värdet fördelarna medatt attanser av
metoden överväger nackdelarna. Allmänt torde kunna konstateras att
för företagare skall intresserad tillämpa förenkladeatt atten vara av
Skatteregler krävs intede leder till högre skatteuttag. Enligt vadatt ett
utredningen erfarit under utredningsarbetet det skattetrycketär i sig och
inte enkelheten i regelverket det primära förär företagarna.som
Införandet förenklarregler regelsystemet samtidigtav som men som
ökar skattetrycket ingen entusiasmmöter medan gällermotsatsen
förändringar sänker skattetrycket. Vad gäller den föreslagnasom
kontantmetoden kan den beroende omständigheterna i det enskilda
fallet leda bådetill högre och lägre skatteuttag jämfört medett ett en
inkomstberäkning enligt nuvarande regler. Denna bristande neutralitet
mellan tvåde går enligt utredningens uppfattning intesystemen att
undvika.
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12 Författningskommentarer

12.1 Kommunalskattelagen 1928:370

24 §

I 24§ med anvisningar regleras intäkternär och kostnader skall
redovisas och frågorandra kring inkomstberäkningen i inkomstslaget
näringsverksamhet t lagervärdering och redovisning pågåen-.ex. om av
de arbeten. En utgångspunktgrundläggande för nuvarande bestämmel-

inkomstberäkningenär skall enligtatt göras bokföringsmässigaser
grunder.

När det gäller de enskilda näringsidkare väljer tillämpa denattsom
föreslagna kontantmetoden utgångspunktenär den omvända, dvs.
inkomstberäkningen skall enligtgöras kontantprincipen. framgårDet

förslaget till andra stycke i 24ett nyttav
I det såledesstycket bokföringsmässiga integrunderattnya anges

skall tillämpas i de fall inkomst näringsverksamhet beräknas enligtav
punkt 7 anvisningama. I stället skall kontantprincipen tillämpas, dvs.av
intäkter skall och kostnader skall drastas det beskattningsårupp av
betalning sker.

Undantag från kontantprincipen förgörs egenavgifter enligt lagen
1981:691 socialavgifter. Det följer automatiskt den särskildaom av
reglering redan i dag finns i punkt 19 anvisningarna till 23 §som av

NågonKL. ändring den föreslåsbestämmelsen inte. Enligt punkt 19av
medges avdrag dels för påförda avgifter, dels för belopp avsattssom
för täcka det åretslöpandeatt egenavgifter. De beloppen skallavsatta
återföras till beskattning nästföljande beskattningsår. Intäkten kommer
härigenom räknas åretde under slutligtatt bestämda avgifterna.motav
Regleringen bådeavviker från kontantprincipen frånoch en
inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder. Som egenavgifter
behandlas också skatt i 2§ lagen 1990:659 särskildsom avses om

6 19-0462KONTANT



122 Författningskommentarer SOU 1999:28

löneskatt vissa förvärvsinkomster och avgift i 2§ lagensom avses
1994:1920 löneavgift.allmänom om

föreslår frånUtredningen undantag ocksåkontantprincipen skallatt
beträffandegöras särskild löneskatt pensionskostnader, nedan vidse

kommentaren till punkt anvisningarna till23 23 I det stycketav nya
finns i förtydligande syfte hänvisning till nämnda frånundantagen nu
kontantprincipen.

41§

Ändringen i första följdstycket möjlighetenär under vissaatten av
förutsättningar beräkna inkomst näringsverksamhet enligtav
kontantmetoden.

Anvisningar

till 23 §
punkt J

Femte stycket Av bestämmelsen i förstaär meningen följer denytt. att
enskilda näringsidkare tillämpar kontantmetoden vid inkomst-som
beräkningen fårinte avdrag för räntekostnadergöra i inkomstslaget
näringsverksamhet. fårRäntekostnadema i stället dras i inkomst-av
slaget kapital enligt de allmänna reglerna i 3§ 2 SIL.mom.
Bestämmelsen ocksågäller förseningsräntor etc.

I andra meningen finns i förtydligande syfte hänvisning till deen
särskilda regler avdrag för utgifter för anskaffning anläggnings-om av
tillgångar föreslås igälla de fall inkomsten beräknas enligtsom
kontantmetoden.

punkt 12 a

I bestämmelsen, regleras avdragsrätten för utgifter förärsom ny,
anskaffning inventarier, i de fall kontantmetoden tillämpas vidav
inkomstberäkningen. såledesBestämmelsen frånundantagutgör deett
generella reglerna värdeminskningsavdrag och omedelbart avdragom

finns i anvisningspunkt 12. dessa regler inteAtt gäller för desom
enskilda näringsidkare beräknar inkomsten enligt kontantmetodensom
framgår bestämmelsens första mening.av
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En näringsidkare tillämpar kontantmetoden får i stället görasom
avdrag för betalningar avseende anskaffning fårinventarier. Avdragav

Överstigermedgöras sammanlagt högst prisbasbelopp år.ett per
betalningarna fårprisbasbelopp avdrag inte förgöras överstigandeett
belopp. Detta ocksågäller korttidsinventarier och inventarier mindreav

Ävenvärde. sådanabetalningar avseende inventarier alltsåskall
medräknas i detta sammanhang.

Bestämmelsen innebär kontantmetoden skall tillämpas fulltatt ut
också vid anskaffning måsteinventarier. Betalning alltså ha skett förav

avdragsrätt skall föreligga. Värdeminskningsavdrag får inteatt göras.
Ett exempel kan belysa bestämmelsens innebörd.närmare

År förvärvar1 näringsidkaren inventarier för 40 000 kr. Betalar han
hela kontant beskattningsårkan han detta dra prisbas-ettsumman av

överstigandebelopp för närvarande 36 400 kr. belopp 3 600 kr
Årkommer aldrig kunna dras 2 har näringsidkaren möjlighetatt attav.

ånyo dra prisbasbelopp århan detta förvärvar inventarier ochettav om
betalar kontant.

Om näringsidkaren i årstället 1 endast betalar hälften kontant, dvs.
20 000 kr, kan beskattningsårhan detta dra endast detta belopp.av
Något hinder beskattningsår återstoden,dranästa 20 000 kr,mot att av
föreligger emellertid inte, förutsättningunder dåbeloppet betalasatt

årligaoch den avdragsgränsen prisbasbelopp inte överskrids.ett

punkt 15

Ändringen föranleds reglerna nyttjanderättshavares avdragattav om en
för till- eller ombyggnad fastighet inte skall gälla denny-, av en
näringsidkare tillämpar kontantmetoden; avsnitt 5.2.7.som se
Bestämmelsen innebär avdrag huvud inteöver medges föratt taget
förbättringskostnader.

punkt 16

Ändringen innebär vid tillämpning kontantmetoden skallatt av samma
avdragsregler sådanagälla för rättigheter i punkt 16 försom avses som
inventarier.
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punkt 23

förstaI stycket fårbl.a.sägs avdrag för särskildgöras löneskattatt
pensionskostnader. Sådan särskild skatt enligt lagen 1991:687tas ut

särskild löneskatt pensionskostnader. Enligt 3§ nämnda lagom
gäller enskilda medges avdrag för avgift föratt personer som egen
pensionsförsäkring eller inbetalning pensionskonto i inkomst-eget
slaget näringsverksamhet skall betala särskild löneskatt avgiften.
Avdrag för avgift för pensionsförsäkring föroch inbetalning eget
pensionssparkonto får enligt punkt 21 anvisningarnagöras till §.23av

Vid beräkning inkomst näringsverksamhet enligt nuvarandeav av
regler skall föravdrag särskild löneskatt pensionskostnader göras
enligt bokföringsmässiga grunder, dvs. skatten årkostnadsförs det
vilket den belöper.

Vid beräkning inkomst näringsverksamhet enligt denen av av
föreslagna kontantmetoden skulle skatten frånundantag huvud-om-
regeln inte görs komma kostnadsföras först år dådet den haratt-
betalats. sådanEn ordning torde dock i praktiken omöjlig attvara
tillämpa, bl.a. med hänsyn till den preliminära skatt enskildatt som en
näringsidkare betalar inte specificerad debiteras iär utan post.en

Utredningen föreslår därför vid beräkning inkomstatt av av
näringsverksamhet enligt kontantmetoden skall särskild löneskatt
pensionskostnader dras beskattningsår dådet påförs.skatten Enav
bestämmelse detta har tagits in i första stycket jfr den lydelsenom nya

24 §.av

till 24 §
punkt 7

Anvisningspunkten Genom bestämmelsenär enskildany. ges
näringsidkare möjlighet under vissa förutsättningar tillämpa kontant-att
metoden vid inkomstberäkningen. fårAtt kontantmetoden tillämpas
framgår förstadet i stycket hänsyn intesägs behöver tillatt att tasav

utgåendein- och balans vid inkomstberäkningen. Vidare följer denav
lydelsen 24 § intäkter och kostnader skall redovisas enligtattnya av

kontantprincipen i de fall enskild näringsidkare beräknar inkomsten av
näringsverksamhet enligt punkt dvs. inte hänsyn till in- ochtar
utgående balans.

Om den skattskyldige bedriver flera olika måsteverksamheter
beräkningsmetod tillämpas hela verksamheten. Samtidigsamma
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användning bokföringsmässig inkomstberäkning och kontant-av
metoden såledeskan inte förekomma inom förvärvskälla.samma

För kontantmetoden tillämpasskall krävsatt samtligaatt
förutsättningar i bestämmelsens första stycke uppfyllda.ärsom anges

förstaAv stycket följer får1 kontantmetoden tillämpas endastatt av
sådana enskilda näringsidkare i verksamhet årligaden omsättning-vars

normalt inte överstiger 20 prisbasbelopp. Om den skattskyldigeen
driver flera olika verksamheter det denär sammanlagdatyper av
omsättningen i verksamheterna avgörande förär kontant-som om
metoden fåskall framgårtillämpas eller inte. Det lagtextenav genom

det föreskrivs det förvärvskällanomsättningen iäratt normaltatt som
skall understiga 20 prisbasbelopp. Vad gäller begreppet normalt är
avsikten det i detta sammanhang skall ha innebördatt detsamma som
har i redovisningslagstiftningen. Det innebär omsättningenatt ettom

årvisst tillfällighet överstiger 20 prisbasbelopp medför detav en ren
inte näringsidkaren frånutesluts möjligheten tillämpaatt att
kontantmetoden jfr 1978/79:44 38. Det denär skattskyldigeprop. s.

frågaskall visa beståendedet inte är omsättningsökning.attsom enom
I syfte uppnå samstämmighet mellan näringsidkarens redovisningatt

enligt BFL och hans redovisning enligt skattelagstiftningen iuppställs
första stycket 2 krav näringsidkaren inte skyldigär upprättaatt att
årsbokslut enligt BFL inte sådantoch heller har upprättat bokslut.ett
Av skäl krävs enligt första stycket 3 näringsidkaren vid denattsamma
löpande bokföringen fordringar och skulder tillämparav
kontantmetoden i 8 § tredje stycket första meningen BFL. Om
näringsidkaren bedriver flera verksamheter och har bokföringseparat
för varje verksamhet krävs kontantmetoden används i samtligaatt
verksamheters bokföring dvs. i hela förvärvskällan. Bestämmelserna
motiveras i avsnitt 6.1.

Om näringsidkaren näringsfastighet,äger eller del fårdärav, hanen
inte tillämpa kontantmetoden vid inkomstberäkningen. framgårDet av
första stycket 4.

Av första tvåstycket följer5 eller flera näringsidkareatt om
bedriver verksamhet det inte möjligtär endastattgemensam en av
näringsidkama tillämpar kontantmetoden vid inkomstberäkningen.

måsteAntingen samtliga näringsidkare tillämpa kontantmetoden eller
ingen. Det innebär näringsidkama inte kan tillämpaatt om en av
kontantmetoden, eftersom uppfyllerhan inte de övriga krav ställssom

i lagrummet, intekan heller övriga näringsidkare tillämpa metoden.upp
Bestämmelsen har sin grund i möjlighet tillämpa olikaatt atten
redovisningsmetoder för verksamhet skulle kunna medförasamma
merarbete vid taxeringen.
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I första stycket 6 uppställs krav det sammanlagda värdetett att av
lager, kundfordringar och förutbetalda kostnader vid beskattningsårets
utgång inte överstiger prisbasbelopp. Bestämmelsen motiveras iett
avsnitt Uppgår6.3. värdet till fårhögre belopp kontantmetodenett
alltså inte tillämpas inkomstberäkning måste ske enligt bok-utan
föringsmässiga grunder. Om näringsidkaren bedriver flera olika verk-
samheter detär värdet berörda i hela verksamheten, dvs.posterav
förvärvskällan, fårinte överstiga prisbasbelopp. Med begreppetettsom
kundfordringar fordringar hänför sig till tillgångaravyttradeavses som
eller utförda tjänster. Med begreppet förutbetalda kostnader olikaavses

förutbetaldaförskottsbetalningar såsom hyresutgiftertyper set.ex.av
avsnitt 6.3.7. Avsikten förskottär även avseende omsättnings-att
tillgångar skall omfattas bestämmelsen. Det innebär begreppetattav
förutbetalda kostnader i detta sammanhang skall vidare innebördges en

vad detän har i redovisningslagstiftningen.
Enligt andra stycket skall vid tillämpning första stycket 6 värdetav
lagret bestämmas enligt de skatterättsliga värderingsreglema i punktav

första,2 andra och tredje styckena anvisningarna till 24 Vadav
beträffar kundfordringar föreslås huvudregel värdet häravattsom
behöver beaktas endast faktura utfärdats. såhar I fall skall värdetom
bestämmas i enlighet med fakturerat belopp. Detsamma skall gälla om
faktura hade kunnat utfärdats enligt god affärssed. Om fordran ären
osäker behöver, i enlighet med gällande endasträtt, det belopp kansom
förväntas inflyta beaktas.

Vad gäller begreppet god affärssed avsiktenär det i dettaatt
sammanhang skall ha innebörd det har i 8 § andra stycketsamma som
BFL. fråganDet innebär fakturering hadenär kunnat ske enligtatt om
god affärssed får bestämmas efter praxis för den aktuella affärtypen av
jfr 1975:104 168 och Bokföringsnämndens uttalande BFN Uprop. s.
90:2 Tidpunkt för bokföring kundfordringar och leverantörskulderav

räkenskapsåretunder i samband med bokslut.samt
En enskild näringsidkare redovisar enligt kontantmetoden harsom

rätt helstnär till inkomstberäkningöveratt enligt bokförings-som
mässiga Någragrunder. Övergångsbestämmelsersärskilda för dessa fall
föreslås inte. Av punkt första1 stycket sista meningen anvisningarnaav
till 24 följer§ något ingåendevärde sålager i fall inteatt skalletc.av

övergångsåret. I anvisningspunktentas "Somsägs värdeattupp av
ingående lager, pågående arbeten fordrings- och skuldposter ochsamt
avsättningar värdet föregåendenärmast beskattningsårstas upp av
utgående pågåendelager, arbeten fordrings- och skuldposter ochsamt
avsättningar.
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Någon gångvalfrihet näringsidkareför den valt, eller blivitsom en
bokföringsmässigaredovisa tillenligt grunder övertvungen, att att

frånkontantmetoden föreligger det inteinte. Att möjligt detär att ena
beskattningsåret fråntill det andra växla beräkning enligten
bokföringsmässiga framgårtill kontantmetoden tredjegrunder av
stycket. Bestämmelsen i avsnitt 5.2.4. bestämmelsenmotiveras Av

årföljer enskild näringsidkare visst beräknat inkomstenatt ettom en
måste beskattningsårenligt bokföringsmässiga grunder han även nästa

sådanaberäkna inkomsten enligt grunder. Detsamma gäller om
näringsidkaren beräknat inkomsten enligt kontantmetoden men

frånSkattemyndigheten avviker deklarationen vid taxeringenattgenom
beräkna inkomsten enligt bokföringsmässiga grunder givetvis under
förutsättning eftertaxeringsbeslutet inte ändras överklagande.att

Vad gäller näringsidkare,det fallet enskild beräknaratt en som
inkomsten grunder,enligt bokföringsmässiga upphör bedrivaatt
näringsverksamhet följande.innebär bestämmelsen Upphör närings-

år måsteidkaren han,bedriva verksamhet 5 hanatt startarom en ny
år ocksåverksamhet redovisa denna verksamhet enligt bokförings-

årmässiga föregåendeeftersom beräknat inkomstgrunder, han av
sådananäringsverksamhet Om näringsidkarenenligt grunder. däremot

ården verksamheten först 7 han oförhindradär vidstartar attnya
beskattningsårinkomstberäkningen för detta tillämpa kontantmetoden,

beskattningsår åreftersom föregående dvs.han 6 inte redovisat
inkomst näringsverksamhet enligt bokföringsmässiga grunder.av

Övergångsbestämmelser

Enligt punkt kraft den1 träder de reglerna i 1 januari 2000 ochnya
gången årstillämpas första taxeringvid 2001

Enligt punkt 2 det vid inkomstberäkningen för det första beskatt-är
ningsåret får frånkontantmetoden tillämpas möjligt överatt en
beräkning enligt grunder tillbokföringsmässiga kontantprincipen.

beskattningsår.Möjligheten finns bara detta Bestämmelsen motiveras i
avsnitt 9.2.

sådanI punkterna 2 regleras vad skall gälla vida-g som en
övergång, årsdvs. vid taxering. Syftet med bestämmelserna2001 är att

övergångenhindra leder till skattelättnad eller överbeskattning.att en
Enligt punkt utgående2 skall belopp motsvarande värdetett ava

beskattningsåretsföregående utgångskuldposter vid det tas upp som en
Övergångsåret.intäktspost Utgåendevid inkomstberäkningen för skuld-



128 F örfattningskommentarer SOU 1999:28

i verksamheten inte minskat inkomstenposter förvärvskällan,som av
såsom banklån, skall inte beaktas.

Enligt punkt 2 b skall belopp utgåendemotsvarande värdetett av
pågåendelager, arbeten fordringsposteroch föregåendevid det

beskattningsårets utgång avdragspost vid inkomst-tas upp som en
beräkningen övergångsåret.för Utgående fordringsposter i verksam-
heten inte ökat inkomsten förvärvskällan, såsom lånefordringar,som av
skall inte beaktas.

Enligt fårpunkt 2 den skattskyldige vid inkomstberäkningen förc
övergångsåret omedelbartgöra avdrag med belopp motsvarande detett
skattemässiga sådanarestvärdet inventarier och rättigheterav som

i punkt 16 anvisningarna fårtill 23 Avdrag dock medgörasavses av
sammanlagt högst prisbasbelopp.ett

Enligt punkt 2 d medges inte föravdrag betalningar avseende
anskaffning inventarier tillgångarna anskaffats föreetc.av om
beskattningsåret dvs. övergångsåret.före Syftet med bestämmelsen är

hindra dubbelavdrag i de fall inventariema förvärvatsatt etc. genom
kredit- eller avbetalningsköp.

Ett exempel övergångsbestämmelsemaskan belysa innebörd vad
gäller inventarier. Om näringsidkaren har köpt inventarium kreditett
10 året000 kr innan gårhan till kontantmetoden fåröver följandedet
konsekvenser.

År året1 övergångenföre får han värdeminskningsavdraggöra
Ärmed 2 500 kr vid avskrivning enligt restvärdemetoden. 2

övergångsåret får han med stöd övergångsbestämmel-punkt 2 iav c
omedelbart avdrag för det skattemässiga restvärdet 7 500 kr.sema

Punkt övergångsbestämmelsema2 aktualiseras inte. Genom dessaa av
två avdrag har fåttnäringsidkaren avdrag för hela anskaffningsutgiften.
För förhindra fårhan dubbelavdrag han betalar åratt inventarietatt om
2 föreskrivs i övergångsbestämmelsemapunkt 2 d avdrag inteattav
medges för betalningar avseende anskaffning inventarier,av om
inventariema har anskaffats beskattningsåretföre dvs. före övergångs-
året. Fanns inte övergångsbestämmelsedenna skulle näringsidkaren

fåkunnaäven avdrag med stöd den föreslagna regelnav om
omedelbart avdrag för betalningar avseende anskaffning inventarierav
i punkt 12 anvisningarna till 23a av

Enligt punkt 2 medges inte föravdrag särskild löneskatte
pensionskostnader årsvid 2001 taxering. Syftet med bestämmelsen är

förhindra den skattskyldige medges dubbelavdragatt denatt attgenom
särskilda skatt åretbelöper före övergångsåret kostnadsförssom
både året övergångsåretdet och jfr den lydelsen punkt 23 förstanya av
stycket anvisningarna till 23 §.av
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Enligt punkterna f och2 skall avdrag gjorts enligt reglernag som
expansionsmedel återförasoch periodiseringsfond till beskattning.om

Enligt punkt 3 skall bestämmelserna i punkt 2 d gälla vidäven
års taxeringar näringsidkaren förvärvat tillgångarna föresenare om

övergångsåret, utgångenföre årdvs. 1999.av

12.2 1993:1536Lagen räntefördelningom

vid beskattning

1§

Reglerna räntefördelning skall inte omfatta de enskilda näringsidka-om
beräknar inkomsten enligt kontantmetoden.re som

12.3 1993:1537Lagen om

expansionsmedel

1§

Lagen expansionsmedel skall inte omfatta de enskildaom
näringsidkare beräknar inkomsten enligt kontantmetoden.som

12.4 1993:1538Lagen om

periodiseringsfonder

1§

Reglerna periodiseringsfond skall inte omfatta de enskildaom
näringsidkare beräknar inkomsten enligt kontantmetoden.som
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12.5 Bokföringslagen 1976:125

8 §

I tredje stycket finns det bestämmelse det möjligtgör fören som
näringsidkare med mindre omfattande verksamhet årunder löpandeatt
dröja med bokföra fordringar och skulder till dess betalningatt sker
kontantmetoden. fråganNär det gäller vilka näringsidkare fårom som
bokföra enligt denna föreslårmetod utredningen bestämmelsenatt
ändras ioch stället utformas i enlighet med Bokföringsnämndens
rekommendation, BFN BokföringR 6 fakturor. Enligt nämndensav
uppfattning får kontantmetoden tillämpas näringsidkare årligaav vars
bruttoomsättning normalt understiger gränsbelopp 20ett motsvararsom

Ävengånger prisbasbeloppet. får,näringsidkare enligt nämndensannan
uppfattning, använda kontantmetoden det i rörelsen endastom
förekommer fåtal fakturor uppgårsammanlagt inte tillett störresom

Ändringenbelopp. motiveras i avsnitt 7.2.4.
Vid tillämpning kontantmetoden i tredje stycket gäller enligtav

nuvarande lydelse bestämmelsen vid räkenskapsårets utgångattav
skall dåsamtliga obetalda fakturor bokföras. uppnål syfte att
samstämmighet mellan kontantmetod i skattelagstiftningen ochen
redovisningslagstiftningen har orden "Vid räkenskapsårets utgång

med orden Inför bokslut".ersatts
Ändringama innebär enskild näringsidkaresammantaget att en som

inte skyldigär bokslut alltid kanupprätta medvänta bokföraatt att
fordringar och skulder tills betalning sker, dvs. han kan tillämpa
kontantmetoden fullt vid den löpande bokföringen.ut

12.6. Mervärdesskattelagen 1994:200

13 kap.
6§

I 13 kap. 6 § ML utgåenderegleras den skattennär skall redovisas.
Denna tidpunkt knuten till bokföringenär när skall ske enligt god
redovisningssed.

Som framgått föreslår utredningen orden Vidattovan
räkenskapsårets utgång i 8§ tredje stycket BFL med ordenersätts
"Inför bokslut. Denna ändring medför det inte behöver någongörasatt
ändring i ML för enskild näringsidkare beräknar inkomstatt en som av
näringsverksamhet enligt den föreslagna kontantmetoden skall kunna
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Ändringenredovisa mervärdesskatten enligt metod. i BFLsamma
medför med automatik näringsidkare tillämparatt en som
kontantmetoden vid inkomstberäkningen också skall tillämpa denna
metod fullt vid redovisningen mervärdesskatt, utgåendedvs.ut skattav
skall redovisas i takt med fordringarna sebetalas närmare dettaatt om

avsnitt 8.2.i
I de fall inkomst näringsverksamhet beräknas enligtav

bokföringsmässiga grunder avsiktenär mervärdesskatten skallatt
redovisas enligt principer i dag. För nämndaattsamma som ovan
ändring i 8§ tredje någrastycket inteBFL skall konsekvenser för
redovisningen mervärdesskatten i fallde näringsidkare bokförav en
enligt kontantmetoden i BFL beräknar inkomsten enligtmen
bokföringsmässiga grunder har det införts andra istyckeett nytt
13 kap. 6§ ML. Bestämmelsen innebär näringsidkareatt en som
beräknar inkomst näringsverksamhet enligt bokföringsmässigaav
grunder skall utgåenderedovisa den skatten enligt principersamma

gäller i dag, han bokför fordringaräven och skulder enligtsom om
kontantmetoden i 8 § tredje stycket BFL.

Sammantaget såledesmedför ändringarna i 8 § tredje stycket BFL
och 13 kap. 6 § ML endast de enskilda näringsidkare beräknaratt som
inkomst näringsverksamhet enligt kontantmetoden dvs. enligt punktav
7 anvisningarna fårtill 24 § KL utgåenderedovisa den mervärdes-av

Övrigaskatten enligt kontantmetoden. näringsidkare skall redovisa
mervärdesskatten enligt principerde igäller dag.som

16§

I 13 kap. 16§ ingåendeML regleras den skattennär skall redovisas.
Denna tidpunkt knutenär till bokföringen skallnär ske enligt god
redovisningssed.

Ändringen i 8 § tredje stycket BFL medför med automatik att en
näringsidkare tillämpar kontantmetoden vid inkomstberäkningensom
också skall tillämpa denna metod fullt vid redovisningenut av
mervärdesskatt se ovan. De näringsidkare beräknar inkomstsom av
näringsverksamhet enligt den föreslagna kontantmetoden alltsåskall
redovisa ingåendeden mervärdesskatten enligt metod.samma

I enlighet med vad anförts beträffande redovisningensom ovan av
den utgående skatten har andra stycke införts till följdett nytt av
ändringen i 8 § tredje stycket BFL. Den bestämmelsen innebär attnya

näringsidkare beräknar inkomst näringsverksamhet enligten som av
bokföringsmässiga grunder ingåendeskall redovisa den skatten enligt
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principer i dag, bokför fordringargäller han ochävensamma som om
skulder enligt kontantmetoden i 8 § BFL.tredje stycket

Sammantaget såledesmedför ändringarna i 8 tredje§ stycket BFL
och 13 kap. 16 § de enskilda näringsidkareML endast beräknaratt som
inkomst näringsverksamhet enligt kontantmetoden dvs. enligt punktav

får ingåendeanvisningarna7 till 24 § KL redovisa den mervärdes-av
Övrigaskatten enligt näringsidkarekontantmetoden. skall redovisa

mervärdesskatten enligt principer gäller i dag.samma som

19§

Ändringen föranleds de enskilda näringsidkare tillämparattav som
ocksåkontantmetoden vid inkomstberäkningen skall tillämpa denna

metod vid redovisningen mervärdesskatten.av

12.7 1984:151 punktskatter ochLagen om

prisregleringsavgifter

kap.2 5 §

Ändringen, motiveras i avsnitt föranleds9.1, ändringen i 8§som av
tredje Någon åsyftasstycket BFL. förändring i sak inte. Redovisningen

alltsåpunktskatter i fortsättningenskall följa de principerävenetc.av
gäller i dag.som
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Särskilt yttrande

Hans Peter Larssonexpertenav

Bakgrund och sammanfattning

Jag välkomnar förslag kontantmässig redovisningatt ett om som
underlag för beskattningen Denna princip förpresenteras.nu
redovisning och beskattning den logiskaår och samtidigt enklastemest
för företag försörjer tvåendast eller och inte försom en personer som
stunden tillväxtinriktade. sådanär Behovet alternativav en
redovisningsmetod därförär Detta gäller särskiltstort. ettsom
angeläget samhällsintresse i dag den privata företagsamhetenär att
ökar. Villkoren för nyföretagande måste därför bästa möjliga.vara

Stora informations- och utbildningsinsatser läggs i dag attner
främja nyföretagande. Framgången påverkari dessa bådesträvanden
sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Sverige. Administrativa regler
får denna bakgrund inte hinder.utgöramot

Utredningen konstaterar själv 107, de enskilda näringsidkareatt, s.
kan intresserade tillämpa såkontantmetodenantas attsom vara av som

denna utformats utredningen, min anmärkning i regel har mycketav
låg omsättning. Ofta överstiger redovisad löneinkomst
näringsinkomsten, vilket vid handen mångaverksamheten för ärattger

bisyssla."en
Utredningens såledesslutsats kontantmetoden,är med denattegen

föreslagna utformningen, inte riktas hel- och deltidsföretagaremot utan
skattskyldiga driver näringsverksamhetmot "bisyssla.som som

Utredningens förenklingsförslag såledesomfattar inte de vilkapersoner
i dagligt tal med begreppet företagare. Behovet förenklaattavses av
beskattningen för kvarstårenskilda näringsidkare följaktligen för denna
grupp-

Det förslagetpresenterade till kontantmetod bör därför inte,nu om
tanken förenkla förär företagare, läggas till grund för lagstiftning.att
För utgöra reellt alternativ till dagens bokföringsmässigaatt ett
redovisning måste på.kontantmetod "byggas Den utredningenen av
presenterade modellen utgångspunkt.kan härvid användas som
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Kortfattat bör, bland andra, följande ändringar förgöras att en
kontantmetod skall alternativutgöra för företagareäven inteett som
driver verksamheten bisyssla.som

Möjlighet till avsättning till periodiseringsfond måste finnas.
Direktavskrivning medges med prisbasbelopp° anskaffatett per
inventarie till takbelopp prisbasbelopp.ett Vidt.ex. treupp om

investeringarstörre tillämpas sedvanliga avskrivningsregler.
Gränsbeloppet för kontantmässig redovisning balanspostema° av
lager, kundfordringar och förutbetalda kostnader tillsätts ett
basbelopp balanspost.per
Omsättningsgränsen för vilka företag får tillämpa° metoden börsom
höjas till miljon kr, dvs. gräns gäller för fåen attsamma som
redovisa i självdeklarationen.moms

företagDe vill byta fåmetod bör det årgöra under fem° eftersom att
införts. De avsättningar då måstesystemet lösas i fallvartsom upp,

avsättning till expansionsmedel, fåbör fram till beskattningtas
successivt under period år.mellan 5-10en om

Jag såledesdelar inte kommitténs uppfattning i nedan redovisade
avseenden.

Vilka näringsidkare skall omfattas kontantmetodenav

Utredningen föreslår kontantmetoden får användasatt enskildaav
näringsidkare i årligaverksamhet den bruttoomsättningssummanvars
normalt understiger 20 prisbasbelopp, dvs. drygt 700 000 kr.

För driver sin verksamhet heltid, och förutompersoner som som
arbetsinsats fakturerar föräven material, lämnar denna nivå inteegen

särskilt marginal, någon. Menstor konsulter,även privat-om ens
praktiserande vårdeninom och skribenter olika slag, för vilka det ärav
naturligt driva näringsverksamheten i formatt enskild finna,av

iomsätter dag ofta 700 000 föreslagnaöver kr. Den nivån utesluter
mångadärför från tillämpa metoden, förutom den bidrar tillatt att att

åretsvid början skapa onödig osäkerhet fårmetoden tillämpas,en om
dvs. omsättningen åretunder kommer understiga nivå.dennaom att
Visar såsig inte måstebli fallet byte redovisningsmetod ske,av en
oönskad olägenhet.

Jag utredningen borde vidgränsen i fallatt miljonsattmenar vart en
kr. Den hade då sammanfallit med den i mervärdesbeskattningengräns

näringsidkare med mindre omsättning möjlighet betalasom ger att
tillsammans med den preliminära F-skatten och redovisamomsen



SOU 1999:28 Särskilt yttrande 135

denna i inkomstdeklarationen, i stället för i särskild momsdeklaration.
Undantaget från årsboksluti BFL kan lämpligengränsen upprättaatt
höjas till belopp. höjning beloppet undvikerEn till delstorsamma av
den osäkerhet vad byte lågeventuellt metod förettavser av som en

medför.gräns
En betydande del företagare metoden i förstade handav som avser

förbättra för, egenföretagare försörjer sig sinatt som
näringsverksamhet, intervalletligger dessutom i mellan 700 000 ochkr

miljon kr, förväntas privatpraktiserande sjukgymnast självt.ex.en en
cirka 700 000 enligt landstingens beräkningar. Höjsomsätta kr, gränsen

till miljon kr fördubblas företagareantalet kan användaen som
jämförtmetoden, mellan 500 000-700med det antal 000omsättersom

kr.
Jag delar utredningens uppfattning kontantmetoden inte skallatt

ingåranvändas i de fall näringsfastighet i verksamheten.en
Begränsningen minskar uppskattningsvis antalet möjliga användare
med drygt tredjedel det antalettotala redovisaren av personer som
inkomst näringsverksamhet.av

redovisningsmetodByte av

Utredningen föreslår ården näringsidkare för visst tvingatsatt ettsom
beräkna årinkomsten bokföringsmässigaenligt grunder följandeäven
måste beräkna inkomsten sådanaenligt grunder.

Detta medför för fall föreslagnadet den beloppsgränsenatt, ett
basbelopp för periodisera balanspostemainte behöva lager,att
kundfordringar kostnaderoch förutbetalda överskrids vid endaett
tillfälle, får år. måstemetoden inte tillämpas följande Den skattskyldige
då byta till redovisning enligt bokföringsmässiga grunder. Belopps-

gäller det sammanlagda värdet nämnda balansposter,gränsen inteav
för föreslåssig. Gränsen absolut.ävenposterna var vara

Ett alternativ för undvika denna konsekvens för falldetäratt att,
beloppsgränsen är,överskrids visst införa karensperiodett t.ex.en om
två år eller räntebelägga den del beloppet överstigerav som
gränsbeloppet åroch följaktligen beskattaskommer att ettsom senare.

föreslår,Att, utredningen straffa den företagareut systemetsom ur
vid enda tillfälle överskridit balanspostemasgränsen,ett oavsettsom

måste dånonnala storlek, orimligt. företagareDessa sig in iär sätta en
metod. Risken förslaget i denna medfördelär även stor att attannan

företagare vilka skulle föredra tillämpa metoden, inteattannars
kommer dendet just grund sannolikheten degöraatt stora attav
ändå tvingas tvåsig in i olika redovisningsmetoder. I fallsätta vart
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kommer framhållasdetta rådgivare och konsulter,att ettav som
tillämpa den enklare alternativa metoden, högreargument medmot att

kostnader följd för den enskilde näringsidkaren.som
En anmärkning, närmast principiell jagärnatur, att attav anser

utredningen överdriver tvåriskerna med ha redovisningsmetoder.att
Att regelsystemet då blir omfattande oundvikligt ochär beror attmer
näringsverksamheter olika. Alla regler inteär kan till deanpassas
största verksamheterna tillgångsslag.eller de med i sig olika Därför är
det naturligt innehållerutvecklat regelsystem regler anpassade tillatt ett
olika verksamheter.

Reglerna för räntefördelning, expansionsmedel och periodiseringsfond

Enligt direktiven skall reglerna räntefördelning ochom
expansionsmedel fåinte tillämpas de företagare redovisar enligtav som
kontantprincipen. föreslårUtredningen reglerna periodiserings-att om
fond inte fåskall tillämpas företagare tillämparav som
kontantmetoden. Skälet såmetoden skallär enkel möjligt.att vara som

Min uppfattning reglerna periodiseringsfond svåraär inte äratt om
tillämpa. framhållsDe har inte, vilket i utredningen,att även den

komplexitet präglar reglerna räntefördelning och expansions-som om
medel. Avsättning till periodiseringsfond fåbör därför degöras även av
näringsidkare väljer tillämpa kontantmetoden. I fallatt annatsom
kommer denna blimetod i det helt ointressant för"riktiga"närmasteatt
företagare, dvs. driver sin verksamhet halv- eller heltid för attsom
försörja sig. Dessa företagare behöver resultat-samma
utjämningsmöjligheter årenmellan övriga företagare vilkasom
redovisar enligt bokföringsmässiga grunder.

Otaliga undersökningar och omfattande forskning visar detatt egna
överskottet den viktigasteär kapitalkällan för företagare när
investeringar behöver ersättningsinvesteringar.göras, även Utan
tillgång till betryggande svårtsäkerhet har särskilt tjänsteföretagen att
erhålla bådekrediter. Detta gäller i Sverige och i andra länder. Syftet
med periodiseringsfondema möjlighet tillär även resultat-att ge
utjämning år.mellan Detta behövs i näringsverksamheteräven som

Ävenvill såägaren redovisa enkelt möjligt. tjänsteföretagare ärsom
därtill känsliga för svängningar konjunkturen.

Senast i maj 1998 visade småföretagsforskningForum fört.ex. att
80 tillfrågade företagare den vinsten denärprocent attav anser egna
viktigaste riskkapitalkällan. Behovet kapital i verksamheten haregetav

framkommitäven den Näringsdepartementet gjorda utredningenav av
ÄvenSmåföretagens kapitalförsörjning, 1994:52.DS tankarna bakom
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erinrasår förtjänar1994infördesföretagsbeskattningden neutrala som
om.

materiellamed försämradeliktydigtinteFörenkling behöver vara
periodiseringsfond viktigtill äravsättningtillmöjlighetenregler. Att

framgårsjälvfinansiering ävenför underlätta avatt
föreslås avsättningen böri vilkenSmåföretagsdelegationens attrapport

nivå för underlättavisstillvinsten atthöjas till 50 procent upp
företagen.finansieringen i de minsta

Även förtjänar understrykastillväxtperspektivekonomiskt attettur
och familjensjälvasigförsörjerendastföretagare vilkaäven genom

enklaredenredovisaväljerochverksamheten, att genomsom
överskottet iviss delbehöva avsättakontantmetoden, kan aven

årnågot kunnalättaretid förvissobeskattade under att senarereserver
investering.perspektiv, störreverksamhetensgöra en, ur

fårexpansionsmedel inte görasavsättning tillFör kompensera attatt
höjadet även övervägasbörtillämpas attkontantmetodenom

årets överskott.35tillpenodiseringsfondavsättningen till procent av
då i högrejämställsredovisningsmetodematvåför deSkattereglema

grad materiellt.rent
periodiserings-tillöverskottdet föreskrivasSkulle avsattsatt som

särskiltinskallkontantmetoden sättastillämpningfond vid av
medsådant villkor. Utdragerinrajag ingetbankkonto, har ettmotatt

Ådeklarationen.bifogasåret lättkanbehållningen underkontot
skatteundandragandeförriskenanförtutredningeninteandra sidan har

periodiseringsfond.tillavsättningmedgeför inteskäl attsom

räntekostnaderAvdrag för

svåra kontrollerautgångspunkt regler ärUtredningens är attatt som
föreslår utredningenkontrollproblem attundvikamissbrukas. För att

få avdrag förskallintekontantmetoden göratillämparföretagare som
näringsverksamhet.inkomstslageträntekostnader

principiellt fel. Detdelförslag i denna ärutredningensJag attmenar
eller inäringsverksamhet,lån finansiera vartförnormaltär attatt ta en

ocksådärförbörAvdragrörelse.icheckkreditmindrefall haatt enen
näringsverksamhet.få i inkomstslagetgöras

kapitalkrävandemindretillsigKontantmetoden riktar
reglernabakgrund,med denna närdärförkannäringsverksamheter. Det

motiverat begränsatillämpas,räntefördelning intenegativ attför vara
blirfall000 kr. Iförslagsvis 10tillräntekostnader annatföravdraget

oförrnånligare tillämpa änavseendedetta attkontantmetoden i
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bokföringsmässig redovisning, vilket inte bör avsikten medvara
föreliggande förenklingsförslag.

Tvingas företagare väljer kontantmetoden dra räntanattsom av
konto tillhör näringsverksamhetenett i inkomstslaget kapital,som dvs.

tillsammans med den personliga ekonomin, komplicerar detta
beskattningen i denna del.

Avdrag för utgifter för anskaffning inventarier och andraav
anläggningstillgångar

Utredningen föreslår företagare väljer kontantmetodenatt fårintesom
värdeminskningsavdrag.göra l stället skall omedelbart fåavdrag göras

för anskaffning inventarier med högst prisbasbelopp år.ett Förav per
betalningar däröver får avdrag inte Detta innebärgöras. sedvanligaatt
avskrivningsregler fårinte tillämpas vid enstaka investeringar.större

Jag företagareävenatt använder kontantmetoden måsteanser som
använda räkenskapsenlig avskrivning. Alternativt kan föreskrivas att

inventarier större värde skall skrivas med 20 årav underprocentav per
årsfem tid. Därtill bör alla inventarier anskaffas med värdeettsom

under prisbasbelopp, dockett med visst fåtak, skrivas direkt. Somav
referens kan nämnas i USA tillåts direktavskrivningaratt småföretagi
med sammanlagt 19 000 USD år, dvs. drygt 150 000 kr. Störreper
inventarieinköp periodiseras. I princip kan jag inte något skäl tillse
varför företagaresvenska i detta avseende skall ha villkorsämre än
amerikanska företagare.

Intressant i sammanhangetatt är dennotera även amerikanska synen
inom beskattningen det förhållandet utgift inte fåratt drasatt en av
direkt, de facto innebär skaffar sig skattekreditatt staten gentemoten
företagaren, i och med denne fårinte avdrag inköpetatt när sker utan

senareförst år. Fram till dess avskrivningen sker beskattas värdet av en
tillgång, inte inkomst.en

Utredningens förslag iutestänger praktiken i dagsläget företagare
under något år verksamheten bedrivs anskaffar inventariersom försom

36än från400 kr tillämpa kontantmetoden. Köperattmer t.ex. en
företagare dator med god kapacitet under år, samtidigten ett som
löpande mindre inventarieanskaffningar diskvalificerasgörs,
företagaren från använda metoden. Detsammaatt gäller företagare för
vilka värdet anskaffade inventarier något årenstaka överstigerav ett
basbelopp, liksom företagare vilka hållerinte det för osannolikt deatt
något år kommer inventarieinköp.göra större Tillatt ett exempel bör en
företagare kunna köpa bil, inte ovanligt arbetsredskap mångaietten
verksamheter, ändåoch kunna tillämpa den enklare
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för för användningavdragreglerredovisningsmetoden. Dagens av
bil tillinte privat ochmedger ägsprivat bil i näringsverksamhet att en

Även inredning till lokalnäringsverksamhet.del används i t.ex.stor en
överstiger lätt prisbasbelopp.ett

således näringsidkare driverUtredningens förslag sompassar
innebördverkliga företagare. Denintebisyssla,verksamheten mensom

enligt min uppfattningtillgångar betydelse ärutredningen ilägger av
för snäv.

Beloppsgränsen för balanspostervissa

får tillämpaskontantmetoden inte detföreslårUtredningen att om
kundfordringar och förutbetaldalager,sammanlagda värdet av

beskattningsårets utgång.vidprisbasbeloppkostnader överstiger ett
prisbasbelopp balanspost,tillJag bör sättasgränsen ettatt permenar

prisbasbelopp för kundfordringarfördvs. prisbasbelopp lager, ettett
Skälet härförkostnader.förutbetalda äroch prisbasbelopp för attett

dåkontaktmetoden inte blir intressantsåblir snävgränsen attannars
har verksamhetenförför företagare, dvs. änannat som sompersoner

något årkundfordringarenbartbisyssla. Sannolikheten är t.ex.stor att
för företagare bedriveruppgår basbelopptill närmare ett som

Även företagare intedessaheltidssyssla.verksamheten omsom
något åravhåller förår, så risken devarjekommer över gränsen att

från kontantmetoden. Mednå tillämpademskall denna,över att
dåde metod.tvingas bytaabsolut gränsutredningens förslag enom

ocksåkan företagare lättarebalanspostMed prisbasbeloppett per
inte överstigeröverslagsberäkning konstatera att posternagenom en

gränsen.
kontantmetod innebär inågon alls. EnI princip behövs inte gräns

år betalatill dess finnssig endast skjutsskatten attettatt pengarupp
eller lagerutestående faktura betaltsskatten med, dvs. ett omsatts.en

kan emellertid skälinkomstskatteskalaprogressivmedI ett system
skatteundandragande. Enundvikasyftefinnas för igräns atten

måste därföraspekt Endenna göras.avvägning förenkling ochmellan
sådanbalanspostgenomgående prisbasbelopp ärgräns ett per en

avhåller företagare för vilkadeutesluter ochavvägning, vilken inte
från tillämpa densamma.avsedd,handkontantmetoden i första är att

kan föreskrivaskostnaderförutbetaldakundfordringar ochFör att
skallnäringsidkaren delägare,enskilda ärdenfakturor till bolag i vilket

året. för riskundvika denDettatill beskattning det aktuella atttas upp
bedriveri de fallpekarför missbruk utredningen en personsom

flera verksamheter.
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Med sammanlagt beloppett för balanspostema vid nivån ett
prisbasbelopp ökar även osäkerheten för kontantmetoden fårom
tillämpas. T.ex. företagare intevet under hösten huren stora
beställningar kan göras tillgång läggssom lagerav en som som
eftersom storleken kundfordringama årsskiftetvid då är omöjligaav att
uppskatta. Detta understryker gränsen bör prisbasbeloppatt ettvara per
balanspost.

Övergångsregler

Utredningen föreslår byte till kontantmetodenatt skall tillåtas endast
det beskattningsår det får tillämpas försystemet första gången. Detnya
innebär även de avsättningaratt gjorts i existerande verksamhetersom
då måste lösas med den likviditetspåfrestning det medför.upp Omsom
kontantmetoden endast skall riktas till skattskyldiga driversom
verksamheten bisyssla, detta ingetär större problem,som men om
möjligheten tillämpa metodenatt riktasäven till heltidsföretagare bör
övergångsreglema utformas annorlunda.

Utredningsförslaget innebär i praktiken kontantmetodenatt blir
förbehållen nystartade företag. Detta emellertidär enligt utredningen en
konsekvens bör undvikas.som

För dettagöra bör skattskyldigaatt i dag redovisar inkomstsom av
näringsverksamhet kunna in i under förslagsvis årsystemet fem
efter får tillämpas gången.att förstasystemet De avsättningar dåsom
måste lösas i fall avsättning till expansionsmedel,vart fåbörupp, tas
fram till beskattning successivt under period mellan fem till tioen om
år. Här kan modellen för upplösningen den gamlaav
skatteutjämningsreserven tjäna förebild.som

Budgetejfekter

lntäktsbortfallet för kontantmetod begränsar sig i princip tillen
ränteförluster skatt kommer betalas åratt grundettsom senare av

balansposter inteatt behöver periodiseras. Någon skatt undviks inte.
Samma princip gäller för ökat för direktavskrivningar.utrymme Antalet
konkurser bland fysiska också lågt,är mycket cirka fempersoner

jämfört med antalet konkurser iprocent juridiska personer.
I dynamisk tillväxtinriktad ekonomi såledesborde kunna bortsesen

från dessa effekter. Fokus bör förenklingsaspekten; dennaattvara ur
samhällsperspektiv skallett de ränteförlusteruppväga uppkommersom
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betalasbegränsade balanspostervissaskattför grund attstaten av
årin först ett senare.

budgeteffektemauppskattaförsökaingår dockdirektivenI att av
eventuelltföreslå finansieringutredningens förslag ettsamt att av

intäktsbortfall.
utifrån materialdetomöjligt,svårt, för inte säga attoerhörtDet är att

defölja huri utredningenredovisastillgängligt ochfinns somsom
antagandenvilkautredningen,redovisasberäkningar gjorts somavsom

redovisadeutredningendet iAvför dem,grundligger till osv.
demellankopplingenutläsaintesåvittgår, jag kanmaterialet attse,

budgeteffekteroch deuppgifterstatistiska presenterats somsom
riktigheten desvårt bedömaDärför dettill.leda ärförslaget att avantas

utredningen kommer.vartillbudgetmässiga slutsatser
svårt uppskattaföljaktligendetskäl attärAv samma

i kontantmetoden.ändringartillförslagminabudgeteffektema av
beräknauttrycklig begäranavslagit attUtredningen har även omen

förslag.alternativautfallet av
emellertid göras.förtjänarNågra konstateranden

miljon krtillfrån prisbasbelopp20Höjningen beloppsgränsen enav
hadenäringsidkamaenskildadeytterligare 3,4medför procentatt av

inkomståret innan1997,funnitsdenmetodenanvändakunnat om
näringsfastighetinnehavi formbegränsningartillhänsyn tas avav

såledesböromsättningsgränsenhöjaBudgeteffekten varaattavm.m.
förmöjlighet skapassamtidigtförhållandevis begränsad, ensom

metoden.målgrupp tillämpaintressant att
tillinventarier värdadirektavskrivning etttillMöjligheten uppav

år iprisbasbeloppförslagsvistakprisbasbelopp med treett per
förhållandevisfådetsannolikt ävenskulledirektavskrivning en

framgårunderlagetstatistiskadetAv attbudgeten.begränsad effekt
företagde15cirkaår 000 företag,1997 36 procent,det somavvar

värderedovisadeinventarierredovisade restvärde ettett som
redo-företagde000 kr. Av000-10036intervalletinventarier i som

100 000 kr.omsättning underhälftenhade drygtvisade restvärde,ett en
riktarväsentligtkontantmetoden i alltföretagVisar deSiffrorna att som

tillgångar,någrahar störreinteallmänhettjänsteföretag, itill,sig mer
enstakaanskaffas vissavilkavärdeenstaka arbetsredskap störreän av

få direktavskrivasuppfattning,då,måste minår. enligtInventarier om
taksammanlagtmeddockprisbasbelopp,nämnda ettunderstigerde ett

de harvanligtskrivaseller110 000 kr,förslagsvis drygt som omav
frånsigstraffarhärigenom attföretagarevärde, uthögre attutanett

använda kontantmetoden.
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Storleken befintliga lager redovisas inte i statistiken, endast
antalet företag redovisar lager. Av de företag redovisadesom som en
omsättning under 700 000 kr det emellertid cirka 80var procent som
inte någothade lager. Av de drygt 22 000 företag hadesom en
omsättning mellan 700 000-1 miljon kr det cirka hälftenvar som
redovisade lager. Budgeteffekten höja gränsen föratt när lager inteav
behöver redovisas till prisbasbelopp börett i dennaäven del ytterstvara
begränsad.

Även storleken redovisade ingående fordringar tyder att
budgeteffekten även i denna del är begränsad beloppsgränsen sättsom
till prisbasbelopp för dennaett balanspost. 80 företagen medprocent av

omsättning under 700 000 kr har inte redovisat någoten sådant värde.
När det gäller utgående skulder andelenär 83än större, procent.

Avsättning till periodiseringsfond får göras samtliga företagare iav
dag, varför möjlighet till avsättning till periodiseringsfonden vidäven
tillämpning kontantmetoden inte påverkar budgeten negativt.av Den
positiva budgeteffekt uppkommer avsättning tillsom attgenom
expansionsmedel inte får kompenserargöras de negativa budgeteffekter

pekats I vilken utsträckning självfalletärsom osäkert.ovan.

Finansiering

Den mig föreslagna alternativa utformningen kontantmetodenav börav
inte, utifrån detsammantaget material redovisats i utredningen,som

påverka budgeten än marginellt jämförtannat med de belopp som
utredningen beräknat. Denna slutsats förstärks utredningensav
bedömning i avsnittet I detta hänseende är den varaktigaom moms.
effekten försumbar. lågaMed den iränta dag erbjuds blir intesom
effekten statsbudgeten marginellän även medannat de förändringar

jag förordar.som
Det intäktsbortfall utredningen beräknat kan finansieras detsom ur

överskott i budgeten förutses under överskådlig tid. Alternativt börsom
befintliga företagsstöd minskas, för i ställetatt användas till
grundläggande förenklingar skatte- och redovisningsreglema för deav
minsta näringsidkama.

För det fall dessa alternativ inte visar sig framkomliga har jag inget
erinraatt takbeloppet för nedsättningenmot att avgiftsunderlaget förav

arbetsgivaravgifter sänks i den storleksordning utredningensom
beräknat, dvs. med från220 kr högst 5503 kr till 3 330 kr år,som per
givet det mig presenterade alternativaatt förslaget genomförs.av Detta
finansieras dock det utredningen beräknade varaktigaav av
inkomstbortfallet omkring 120 miljoner kr.
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underlagetstatistiskaDet

frånutgår sina övervägandeniutredningenstatistiska underlagDet som
sedan den neutraladetfrån inkomståret bör1997. Det attnoterasär

andelalltår har1994 störreinfördesföretagsbeskattningen startats en
aktiebolagnystartadeAndelennäringsverksamhet.enskildföretag som

aktiekapitalkravenberorvilketsuccessivt minskat, även atthar
från SCBstatistikenligtår startades,1997år Under1995.höjdes som

firma.enskildföretagen68utredningen,redovisas i procent somav
näringspolitiska betydelsenpotentiellavisar dentrendDenna av

bisysslor.sikteenbartintekontantmetodutformadväl tarsomen
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