Framställan till Skatteverket
Omläggning av räkenskapsår
Enligt 3 kap. 6 § BFL får ett räkenskapsår läggas om endast om Skatteverket ger tillstånd till det.
I Skatteverkets broschyr ”omläggning av räkenskapsår” framgår följande text.
Det krävs att ett företag som begär tillstånd att lägga om sitt räkenskapsår kan påvisa dels starka
skäl, dels att skälen är nytillkomna. Observera att minskad skatt eller förskjutning av skattebetalning
inte räknas som godtagbart skäl.
Enligt förarbeten till lagstiftningen framgår inget om särskilda skäl. Att tillstånd krävs motiveras främst
av att möjligheten kan missbrukas för att få skattekredit. Det kan noteras att bedömningen om
missbrukande för skattekredit härstammar från 1976 års lagstiftning och att det numera är svårt att se
några skattemässiga skäl till en omläggning. Det anges inte att det skulle vara ett problem att
företagen ges möjlighet att byta räkenskapsår baserat företagets säsong, arbetsbörda, eller
möjligheter att få professionell hjälp med redovisningen.
Av Skatteverkets allmänna råd om tillstånd till omläggning av räkenskapsår (SKV A 2011:28) framgår
särskilt att redovisningsbyråernas arbetssituation är något som endast i undantagsfall kan medföra
rätt att byta räkenskapsår. Som noterats ovan finns inget i förarbetena som ger stöd för att
administrativa skäl inte skulle kunna vara skäl för att byta räkenskapsår.
Många företag väljer kalenderår när bolaget registreras, utan att särskilt beakta om det är bäst kopplat
till företagets verksamhet. Senare inser många företag, eller deras redovisningskonsulter, att annan
period skulle vara bättre för företaget. Ofta är motivet företagets säsong eller administrativa skäl för
att kunna få kvalitativ redovisning. Srf konsulterna bedömer att det inte finns några skäl för att inte
administrativa skäl kan vara grund för byte av räkenskapsår. Srf konsulterna föreslår därför att
Skatteverket tar bort skrivningen om redovisnings- och revisionsbyråernas arbetssituation i SKV A
2011:28 vad. I stället bör införas en skrivning att administrativa skäl, såsom till exempel möjlighet att
få professionell hjälp med redovisningen, ger rätt till tillstånd.
Enklare hantering avseende omläggning av räkenskapsår kommer innebära en jämnare
arbetsfördelning i redovisningsbranschen men även för Skatteverket.
Stockholm 9 september 2021
Roland Sigbladh
Förbundsdirektör
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