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Inbjudan att lämna synpunkter – rapportering av skatt
(Ju2016/03236/L1)
Bolagsverket är i huvudsak positivt till förslaget. På vilken grund ett bolag ska beskattas och
var denna ska betalas ligger inte helt inom Bolagsverkets verksamhetsområde. Det handlar
dock till viss utrsträckning om samhällets förtroende för näringslivet och det globala
företagandet, att skatt ska betalas i det land vinsten genereras. Det rör sig också om en
fråga om förtroende inom näringslivet, att konkurrens sker på lika villkor.
Artikel 48c och 48d

Bolagsverket ställer sig tveksamt till kravet att offentliggörandet av rapporten ska ske både
genom inläming till företagsregistret samt genom publicering på företagens webbplatser.
Målet med att säkerställa säkerhet och tillgänglighet över tiden skulle istället kunna uppnås
genom att förlänga tiden som företaget är skyldigt att ha rapporten tillgänglig på sin
webbplats till förslagsvis tio år. Ett alternativ kan också vara att göra registreringsreglerna
komplementerande; huvudregeln är att publicera rapporten på företagets hemsida, men om
så inte sker ska företaget skicka in den tillsammans med årsredovisningen för registrering
hos Bolagsverket. Detta system finns redan för de företag som är skyldiga att upprätta en
hållbarhetsrapport.
Artikel 48e

Bolagsverket vill framhålla att verket i dagsläget inte har någon möjlighet att identifiera de
bolag som har en skyldighet att upprätta en inkomstskatterapport. Bolagsverket har heller
ingen möjlighet att granska innehållet i rapporten och att det som uppges där stämmer i
sak. Detta överensstämmer med vad lagstiftaren tidigare har utgått ifrån, dvs. att
Bolagsverkets kontroll av inkomna årsredovisningar ska ske med fokus på de rent formella
kraven. Det vore därför önskvärt, vid kommande förhandlingar om direktivet, att den
föreslagna Artikel 48e kvarstår i nuvarande utformning samt att en implementering i svensk
lag tydligt klarlägger att det är företaget och dess styrelse som ansvarar för att granska om
en rapport behöver upprättas och offentliggöras. Bolagsverket anser att det är tillräckligt
med innehållet i Artikel 48f, att rapportens upprättande och dess innehåll ska ingå i
revisorsuttalandet, samt om den har offentliggjorts på ett korrekt sätt.
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Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Kristina Davidsson. I den slutliga
handläggningen har också avdelningsjuristen Elisabeth Lagerqvist och företagsekonom
Anders Persson deltagit. Föredragande har varit juristen Erik Jonsson.
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