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Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
133 33 Stockholm

Betänkandet Nystartszoner (SOU 2012:50), Fi2012/2904
Bokföringsnämnden (BFN) har fått ovannämnda betänkande på remiss.
Mot bakgrund av BFNs verksamhetsområde har förslaget granskats från en
redovisningsmässig synpunkt.
På s. 251 i betänkandet anges storlekskriterier på företag. För att inte belasta
företagen med olika kriterier, och därmed onödigt höga kostnader, bör gränsvärdena
överensstämma med de gränsvärden som finns i 1 kap. 3 § årsredovisningslagen
(1995:1554) och 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078). Här kan nämnas att
Europeiska kommissionen 2011 har överlämnat förslag till ett nytt EU-direktiv om
redovisning, i vilket föreslås bl.a. ändrade gränsvärden som, om förslaget antas,
kommer att påverka årsredovisningslagens och bokföringslagens gränsvärden (se JU
2011/7836/L1). Enligt BFN skulle det förenkla för företagen om hänvisningen i 5 §
lagen om särskilda avdrag vid verksamhet i nystartszon i stället görs till
redovisningslagstiftningen. Om en sådan hänvisning görs kommer de nya
gränsvärdena i redovisningslagstiftningen att också gälla systemet med nystartszoner.
I betänkandet anges att uppgifter om personalstyrka och finanser ska hämtas från
redovisningen avseende det senast godkända räkenskapsåret (s. 251). BFN vill här
nämna att ett årsbokslut godkänns inte och innehåller inte heller uppgift om antalet
anställda.
Enligt 4 § lagen om särskilda avdrag vid verksamhet i nystartszon har även en
enskild näringsidkare som betalar egenavgifter rätt till avdrag om denne uppfyller 5
och 6 §§. Enligt 6 § ska arbetet ha utförts av personal och en fråga är då om en
enskild näringsidkare ska anses vara personal. Ytterligare en fråga är om lön enligt
10 § omfattar en enskild näringsidkares inkomst.
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Detta yttrande har beslutats av BFNs kanslichef Gunvor Pautsch efter föredragning.

Gunvor Pautsch
kanslichef

Johan Nilsson
föredragande

