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Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för
inkomsttaxeringen

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1995:257) om inventering av varulager för
inkomsttaxeringen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Skattskyldig som är bokföringsskyldig Skattskyldig som är bokföringsskyldig
enligt bokföringslagen (1976:125) skall enligt bokföringslagen (1976:125) skall
inventera varje i lagret ingående post av inventera varje i lagret ingående post av
tillgångar avsedda för omsättning eller tillgångar avsedda för omsättning eller
förbrukning. Vid inventeringen skall förbrukning. Vid inventeringen skall
upprättas en förteckning som för varje upprättas en förteckning som för varje
post anger det lägsta av post anger det lägsta av
anskaffningsvärdet och verkliga värdet. anskaffningsvärdet och verkliga värdet.
Begreppen anskaffningsvärde och Begreppen anskaffningsvärde och
verkligt värde har den innebörd som verkligt värde har den innebörd som
anges i 13 § andra stycket och 14 § anges i 13 § andra stycket och 14 §
andra stycket bokföringslagen eller, i andra stycket bokföringslagen eller, i
förekommande fall, 4 kap. 9 § andra- förekommande fall, 4 kap. 9 § andra-
fjärde styckena årsredovisningslagen fjärde styckena årsredovisningslagen
(1995:1554), 4 kap. 5 § lagen (1995:1559) (1995:1554), 4 kap. 5 § lagen (1995:1559)
om årsredovisning i kreditinstitut och om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag eller 4 kap. 4 § lagen värdepappersbolag eller 4 kap. 4 § lagen
(1995:1560) om årsredovisning i (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag. Vid bestämmande av försäkringsföretag. Vid bestämmande av
lagrets anskaffningsvärde skall de lagrets anskaffningsvärde tillämpas
lagertillgångar, som ligger kvar i den bestämmelserna i 4 kap. 11 § första
skattskyldiges lager vid stycket årsredovisningslagen. Om den
beskattningsårets utgång, anses som de skattskyldige yrkar att lagret skall
av honom senast anskaffade eller värderas i enlighet med punkt 2 tredje
tillverkade. Om den skattskyldige yrkar stycket av anvisningarna till 24 §
att lagret skall värderas i enlighet med kommunalskattelagen (1928:370) skall
punkt 2 tredje stycket av anvisningarna anskaffningsvärdet på varje post anges
till 24 § kommunalskattelagen (1928:370) i förteckningen.
skall anskaffningsvärdet på varje post
anges i förteckningen.

Första stycket gäller inte tillgångar som värderats med tillämpning av 4 kap. 12 §
årsredovisningslagen.

Om inventeringen sker före balansdagen skall värdet på lagertillgångarna vid
inventeringstillfället kunna korrigeras på ett tillfredsställande sätt med hänsyn till
lagerutvecklingen fram till och med balansdagen.
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Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:663) om ersättningsfonder

Härigenom föreskrivs att 1, 3-5, 7 och 9 §§ lagen (1990:663) om ersättningsfonder skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen (1928:370)
och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt får avdrag göras enligt denna lag för belopp
som har avsatts till
 1. ersättningsfond för inventarier,
 2. ersättningsfond för byggnader och markanläggningar,
 3. ersättningsfond för mark och
 4. ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel.

I fråga om handelsbolag beräknas avdraget för bolaget.

Vad gäller ersättningsfond för
inventarier, ersättningsfond för
byggnader och markanläggningar
samt ersättningsfond för djurlager i
jordbruk och renskötsel skall den som
enligt bokföringslagen (1976:125)
eller jordbruksbokföringslagen
(1979:141) är skyldig att upprätta
årsbokslut ha satt av ett mot avdraget
svarande belopp i räkenskaperna för
beskattningsåret.

Med inventarier, byggnader, markanläggningar och djurlager i jordbruk och renskötsel
förstås vid tillämpning av denna lag tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlas
enligt de bestämmelser som gäller för maskiner och andra inventarier, byggnader,
markanläggningar respektive djurlager i jordbruk och renskötsel. Som inventarier anses
inte tillgångar som avses i punkterna 16 och 17 av anvisningarna till 23 §
kommunalskattelagen.

3 §

Avdrag enligt 2 § får inte överstiga den skattepliktiga ersättningen. Har den skattskyldige
med anledning av skadan eller avyttringen fått avdrag för värdeminskning på inventarier,
byggnader eller markanläggningar med större belopp än han annars skulle ha varit
berättigad till, skall avdraget för avsättning till ersättningsfond för inventarier eller för
avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar reduceras i
motsvarande mån. Avser ersättningen en avyttrad fastighet får avdraget för avsättning till
ersättningsfond inte överstiga den skattepliktiga vinsten med anledning av avyttringen
samt det belopp som tagits upp som intäkt av näringsverksamhet enligt bestämmelserna i
punkt 5 första och tredje-sjätte styckena av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen
(1928:370).

Avdrag för avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel får inte
överstiga ett belopp som motsvarar minskningen av lagerreserven under



beskattningsåret. Har lagret stigit i pris under beskattningsåret får lagerreserven vid
beskattningsårets ingång beräknas på grundval av den procentsats med vilken lagret vid
denna tidpunkt faktiskt nedskrivits och det återanskaffningsvärde samma lager skulle ha
haft vid beskattningsårets utgång.

Av 2 § 1 mom. nionde och tionde
styckena lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt framgår att avdraget
enligt 2 § skall minskas i vissa fall.

4 §

Ersättningsfond för inventarier får tas i Ersättningsfond för inventarier får tas i
anspråk för avskrivning av inventarier anspråk för avdrag för värdeminskning
och för kostnader för reparations- och på inventarier och för kostnader för
andra underhållsarbeten på sådana reparations- och andra
tillgångar samt för nedskrivning av underhållsarbeten på sådana tillgångar
djurlager i jordbruk och renskötsel. samt för nedskrivning av djurlager i

Ersättningsfond för byggnader och
markanläggningar får tas i anspråk för Ersättningsfond för byggnader och
avskrivning av byggnader och markanläggningar får tas i anspråk för
markanläggningar, som inte utgör avdrag för värdeminskning på
omsättningstillgångar i byggnader och markanläggningar, som
näringsverksamhet, och för avskrivning inte utgör omsättningstillgångar i
av inventarier samt för kostnader för näringsverksamhet, och för avdrag för
reparations- och underhållsarbeten på värdeminskning på inventarier samt för
sådana tillgångar. Ersättningsfond för kostnader för reparations- och
byggnader och markanläggningar får tas underhållsarbeten på sådana tillgångar.
i anspråk även för nedskrivning av Ersättningsfond för byggnader och
djurlager i jordbruk och renskötsel. markanläggningar får tas i anspråk även

jordbruk och renskötsel.

för nedskrivning av djurlager i jordbruk
och renskötsel.

Ersättningsfond för mark får tas i anspråk för anskaffning av mark som inte utgör
omsättningstillgång i näringsverksamhet.

Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel får tas i anspråk för nedskrivning
av djurlager med högst ett belopp motsvarande kostnaderna under beskattningsåret för
anskaffning av sådana tillgångar, dock att ett lägre värde på lagret i dess helhet vid
beskattningsårets utgång än som enligt annars gällande regler är medgivet inte godtas.

5 §

Ersättningsfond får tas i anspråk för tillgångar som anskaffas och arbeten som utförs efter
bokslutsdagen. Fonden får också tas i anspråk för byggnader, markanläggningar och mark
som har anskaffats under samma beskattningsår som ersättningen skall tas upp till
beskattning. I sådana fall skall anses som om avsättning till ersättningsfond har gjorts
och fonden omedelbart därefter har tagits i anspråk.

I fråga om avskrivning av byggnader I fråga om avdrag för värdeminskning
och markanläggningar eller reparations- på byggnader och markanläggningar
och andra underhållsarbeten på sådana eller reparations- och andra
tillgångar får den skattskyldige, såvida underhållsarbeten på sådana tillgångar
arbetet hänför sig till flera får den skattskyldige, såvida arbetet
beskattningsår och avdrag på grund av hänför sig till flera beskattningsår och
arbetet inte redan har skett, under det avdrag på grund av arbetet inte redan
sista året ta fonden i anspråk för har skett, under det sista året ta fonden i
avskrivning av tillgångarna eller för anspråk för värdeminskningsavdrag
täckande av kostnaderna under de eller för täckande av kostnaderna under
ifrågavarande åren. Vad nu sagts gäller de ifrågavarande åren. Vad nu sagts
också i fråga om ny- eller ombyggnad av gäller också i fråga om ny- eller



fartyg eller luftfartyg eller i fråga om ombyggnad av fartyg eller luftfartyg
byggnadsinventarier eller eller i fråga om byggnadsinventarier
markinventarier enligt eller markinventarier enligt
kommunalskattelagen (1928:370). kommunalskattelagen (1928:370).

7 §

Har en ersättningsfond tagits i anspråk Har en ersättningsfond tagits i anspråk
enligt denna lag utgör det ianspråktagna enligt denna lag utgör det ianspråktagna
beloppet inte skattepliktig intäkt. Å beloppet inte skattepliktig intäkt. Å
andra sidan får sådana utgifter, för vilka andra sidan får sådana utgifter, för vilka
fonden har tagits i anspråk, vid fonden har tagits i anspråk, vid
taxeringen inte dras av som taxeringen inte dras av som
driftkostnad. Har fonden tagits i anspråk driftkostnad. Har fonden tagits i anspråk
för avskrivning av inventarier, för avdrag för värdeminskning på
byggnader eller markanläggningar, skall inventarier, byggnader eller
vid beräkning av markanläggningar, skall vid beräkning
värdeminskningsavdrag som av avdrag som anskaffningsvärde för
anskaffningsvärde för tillgången räknas tillgången räknas endast den del av
endast den del av utgifterna som inte utgifterna som inte har täckts av det
har täckts av det ianspråktagna ianspråktagna beloppet. Har fonden
beloppet. Har fonden tagits i anspråk för tagits i anspråk för anskaffning av mark
anskaffning av mark skall vid beräkning skall vid beräkning av ingångsvärdet för
av ingångsvärdet för marken marken anskaffningskostnaden
anskaffningskostnaden reduceras med reduceras med det ianspråktagna
det ianspråktagna beloppet. Har fonden beloppet. Har fonden tagits i anspråk för
tagits i anspråk för anskaffning av lager anskaffning av lager skall lagret anses
skall lagret anses nedskrivet med det nedskrivet med det ianspråktagna
ianspråktagna beloppet. beloppet.

9 §

Ersättningsfond skall återföras till beskattning om
   1. fonden har tagits i anspråk i strid med 4 eller 5,
   2. hela eller den huvudsakliga delen av förvärvskällan under beskattningsåret har
överlåtits eller verksamheten har upphört och fonden inte har övertagits enligt sjätte
stycket,
   3. företaget har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits enligt sjätte
stycket,
   4. beslut har fattats om att det företag som innehar fonden skall träda i likvisation,
   5. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall försättas i konkurs,
   6. fonden inte har tagits i anspråk senast under det beskattningsår för vilket taxering
sker under tredje taxeringsåret efter det då avdrag för avsättningen har medgetts, eller
   7. Skattskyldigheten för inkomst av förvärvskällan har upphört eller om sådan inkomst
skall undantas från beskattning på grund av ett avtal om undvikande av
dubbelbeskattning.

Ersättningsfond skall vidare återföras
till beskattning i den mån den
skattskyldige har förfogat över
uppkommen vinst på sätt anges i 2 § 1
mom. nionde och tionde styckena lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.

Vad som sägs i första stycket 2 gäller inte om avsättningen grundas på avyttring som
avses i 2 § andra stycket 1-3.

Med överlåtelse som avses i första stycket 2 likställs att förvärvskällan helt eller delvis
tillfallit en ny ägare genom bodelning eller arv eller genom förordnande i testamente.
Skattemyndigheten får dock, om det finns särskilda skäl, medge att fonden i stället för att
återföras till beskattning övertas av den nya ägaren. Därvid skall bestämmelserna i 11 §
tredje stycket tillämpas.



Har fysisk person fått avdrag för avsättning till ersättningsfond för byggnader och
markanläggningar i fall som avses i 2 § andra och tredje styckena skall återföring till
beskattning göras till den del fonden motsvarar belopp som tagits upp som intäkt av
näringsverksamhet enligt bestämmelserna i punkt 5 första och tredje-sjätte styckena av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370). Fonden i övrigt skall återföras till
beskattning i inkomstslaget kapital. Ersättningsfond för mark skall återföras till
beskattning i inkomstslaget kapital.

Skattemyndigheten kan, om det finns särskilda skäl, medge att fond som skall återföras
enligt första stycket 6 får behållas under viss tid, dock längst till och med det
beskattningsår för vilket taxering sker under sjätte taxeringsåret efter det då avdrag för
avsättningen har medgetts.

Har en ekonomisk förening skiftat ut aktier enligt 3 § 8 mom. tredje stycket nämnda lag får
ersättningsfond i föreningen övertas av det aktiebolag vars aktier skiftats ut. Har fonden
övertagits skall anses som om det övertagande företaget har gjort avsättningen under det
beskattningsår då avsättningen gjorts hos det överlåtande företaget.

I 11, 18 och 26 §§ lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och
verksamhetsöverlåtelser finns bestämmelser om övertagande av ersättningsfond vid
fusion m.m.
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Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

Härigenom föreskrivs att 2, 3, 5 och 6 §§ lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Avsättning till periodiseringsfond för ett beskattningsår bildar en särskild fond.

Juridisk person som enligt
bokföringslagen (1976:125) är skyldig
att upprätta årsbokslut skall göra
avsättningen till periodiseringsfond i
räkenskaperna. Vad som nu sagts
gäller dock ej dödsbo.

I fråga om handelsbolag görs avsättning I fråga om handelsbolag görs avsättning
till periodiseringsfond hos delägarna. till periodiseringsfond hos delägarna.
Avsättningen görs i bokslutet för det Avsättningen görs för det räkenskapsår
räkenskapsår (avsättningsåret) som (avsättningsåret) som omfattar
omfattar utgången av handelsbolagets utgången av handelsbolagets
räkenskapsår (beskattningsåret). räkenskapsår (beskattningsåret).
Avdrag medges redan vid taxeringen för Avdrag medges redan vid taxeringen för
beskattningsåret även om taxeringen för beskattningsåret även om taxeringen för
avsättningsåret sker vid en senare avsättningsåret sker vid en senare
taxering. taxering.

3 §

För juridisk person får avdrag för avsättning till periodiseringsfond uppgå till högst 20
procent av inkomsten för beskattningsåret före avdraget. Vad som sagts nu gäller dock ej
dödsbo.

Av 2 § 1 mom. nionde och tionde
styckena lagen om statlig inkomstskatt
(1947:576) framgår att avdraget skall
minskas i vissa fall.

I fråga om fysisk person och dödsbo får avdraget uppgå till högst 25 procent av ett
positivt belopp som motsvarar inkomsten eller underskottet av förvärvskällan enligt lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt före avdrag för avsättning till periodiseringsfond med
följande justeringar.

Som tillkommande poster räknas avdrag för egenavgifter enligt punkt 19 av anvisningarna
till 23 § kommunalskattelagen (1928:370), avdrag för premie för pensionsförsäkring och
inbetalning på pensionssparkonto enligt punkt 21 av anvisningarna till 23 §
kommunalskattelagen samt beräknad särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild
löneskatt på pensionskostnader avseende dessa poster och avdrag på grund av ökning
av expansionsmedel enligt 2 § lagen (1993:1537) om expansionsmedel.



5 §

Avdrag för avsättning till periodiseringsfond återförs omedelbart till beskattning om
   1. den skattskyldige eller, i fråga om handelsbolag, detta har upphört att bedriva
verksamhet i den förvärvskälla som avdraget hänför sig till,
   2. delägare i handelsbolag avyttrat sin andel i bolaget,
   3. företag har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits enligt 7 §,
   4. beslut har fattats om att företag som innehar fond skall träda i likvidation,
   5. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall försättas i konkurs, eller
   6. skattskyldigheten för inkomst av förvärvskällan har upphört eller om sådan inkomst
skall undantas från beskattning på grund av ett avtal om undvikande av
dubbelbeskattning.

Avdrag för avsättning till
periodiseringsfond skall vidare
återföras till beskattning i den mån den
skattskyldige har förfogat över
uppkommen vinst på sätt anges i 2 § 1
mom. nionde och tionde styckena lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.

6 §

Överför en fysisk person sin Överför en fysisk person sin
näringsverksamhet eller driften av näringsverksamhet eller driften av
denna till ett aktiebolag eller överförs denna till ett aktiebolag eller överförs
näringsverksamheten i ett handelsbolag näringsverksamheten i ett handelsbolag
till ett aktiebolag får periodiseringsfond till ett aktiebolag får periodiseringsfond
helt eller delvis övertas av aktiebolaget helt eller delvis övertas av aktiebolaget
under förutsättning under förutsättning
   1. att överföringen inte föranleder    1. att överföringen inte föranleder
uttagsbeskattning enligt punkt 1 av uttagsbeskattning enligt punkt 1 av
anvisningarna till 22 § anvisningarna till 22 §
kommunalskattelagen (1928:370), kommunalskattelagen (1928:370) och
   2. att den fysiska personen eller    2. att den fysiska personen eller
handelsbolaget, såvida det inte är fråga handelsbolaget, såvida det inte är fråga
om apportemission, skjuter till ett om apportemission, skjuter till ett
belopp motsvarande överförd belopp motsvarande överförd
periodiseringsfond till aktiebolaget och periodiseringsfond till aktiebolaget.
   3. att aktiebolaget, såvida det inte är
fråga om apportemission, gör
avsättning i räkenskaperna för
övertagen periodiseringsfond.

Aktiebolaget anses ha medgetts avdrag för övertagen periodiseringsfond vid den taxering
då den fysiska personen eller delägaren i handelsbolaget medgetts avdrag.

Om den fysiska personen eller en delägare i ett handelsbolag har flera
periodiseringsfonder och förutsättningarna enligt första stycket 2 och 3 inte är uppfyllda
beträffande samtliga fonder, skall senare gjord avsättning till periodiseringsfond anses
överförd före tidigare gjord avsättning.

Tillskott som avses i första stycket 2 beaktas inte vid beräkning av anskaffningsvärdet för
aktierna. Vid apportemission skall anskaffningsvärdet för aktierna minskas med överförd
periodiseringsfond minskad med den avsättning bolaget gör i räkenskaperna för skatt som
belöper på fonden.

Om en fysisk person som är delägare i ett handelsbolag har tilldelats realtillgångar i
samband med skifte vid upplösning av bolaget och skiftet inte föranleder
uttagsbeskattning får delägarens periodiseringsfond för handelsbolaget i stället anses
hänförlig till delägarens enskilda näringsverksamhet.


