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Enligt sändlista

Förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i
mindre företag (K2)
Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 28 april 2017 beslutat att remittera
ett förslag till tillägg om redovisning av en ianspråktagen ersättningsfond i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag med
tillhörande vägledning, K2.
Det remitterade förslaget
Inför beslutet om K2 väcktes frågan om redovisning av en ianspråktagen ersättningsfond
inom K2. Flera remissinstanser ansåg att det fanns ett behov av att särskilt reglera hur
ianspråktagande av en ersättningsfond ska redovisas. Denna remiss innehåller ett förslag på
hur en ianspråktagen ersättningsfond ska kunna redovisas inom ramen för K2.
BFN föreslår ett tillägg till reglerna om redovisning av obeskattade reserver i punkt 15.3.
Förslaget innebär ett undantag från punkt 15.3 första stycket. Av första stycket följer att en
överavskrivning avseende byggnader och markanläggningar inte får redovisas som obeskattad
reserv eftersom det inte är ett krav enligt skattelagstiftningen. Av förslaget följer att ett företag
som har tagit en ersättningsfond i anspråk för avskrivning i enlighet med 31 kap. 10 och 11 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) får redovisa ianspråktagen ersättningsfond i balansräkningen
under rubriken Obeskattade reserver.
Under 2015 remitterade BFN ett förslag på regelverk för årsbokslut. Målsättningen är att
regelverken för årsbokslut och årsredovisning i mindre företag så långt det är möjligt och
lämpligt ska spegla varandra. Det innebär att i redovisningsfrågor som regleras i båda
regelverken ska reglerna överensstämma med varandra om inte annat motiveras av gällande
lagregler. Det innebär att BFN avser att införa reglering av hur en ianspråktagen
ersättningsfond ska redovisas i regelverket för årsbokslut.
När ska ändringarna börja tillämpas
BFN föreslår att ändringarna ska tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter beslutet
men får tillämpas för räkenskapsår som inletts tidigare.
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Förslaget samt konsekvensutredning finns att ladda ner på BFN:s webbplats
(http://www.bfn.se/sv/om-bokforingsnamnden/vara-remisser). Vill ni som remissinstans ha ett
utskrivet material skickat till er, sänd ett mejl till bfn@bfn.se eller kontakta BFN på
08-787 80 28 (telefontid vardagar 09.30 – 11.30).
Remissynpunkter
Synpunkter lämnas endast per e-post till bfn@bfn.se senast den 30 juni 2017. Lämna svaren
både i word- och pdf-format. Frågor om remissen kan ställas till Eva Sundberg
(eva.sundberg@bfn.se eller 08-408 98 983).
Synpunkter som innebär att ändringar bör göras, bör också omfatta förslag på hur ändringarna
ska se ut.

Stefan Pärlhem
kanslichef
Eva Sundberg
handläggare
Bilagor:
1. Förslag till tillägg i punkt 15.3
2. Konsekvensutredning
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Sändlista
1. BAS
2. FAR
3. Fastighetsägarna Sverige
4. Föreningen Stiftelser i Samverkan, SiS
5. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
6. Kammarrätten i Jönköping
7. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
8. Riksidrottsförbundet
9. Skatteverket
10. Srf konsulterna
11. Svenskt Näringsliv
12. Sveriges Bostadsrätters Centralorganisation, SBC
För kännedom: Justitiedepartementet, enheten för fastighetsrätt och associationsrätt
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