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Remissyttrande ang promemorian Inkomstskatterapporter 
och några redovisningsfrågor (SOU 2022:29)  
 
Ett nytt EU-direktiv ställer krav på multinationella företag med intäkter som överstiger 750 
miljoner euro att offentliggöra inkomstskatteuppgifter i en rapport (inkomstskatterapport). 
Syftet med direktiv-et är att främja företagens transparens och ansvarstagande och att 
möjliggöra för allmänheten att bedöma företagens påverkan på ekonomin.  
 
I den remitterade promemorian Inkomstuppgifter och några redovisningsfrågor (SOU 
2022:29) föreslås att direktivet tas in i en ny lag som ska gälla för aktiebolag, handelsbolag 
och vissa filialer. För rapporteringsskyldighet krävs att företagets eller koncernens intäkter 
överstiger åtta miljarder kronor. En inkomstskatterapport ska innehålla uppgifter om bl.a. 
företagets eller koncernens intäkter, vinsten eller förlusten och vilken inkomstskatt som har 
betalats. Departementet uppskattar att 600-1 000 företag och filialer kommer beröras av 
den nya lagen.  
 
Även koncerndefinitionen i årsredovisningslagen föreslås ändras. Det huvudsakliga skälet till 
denna del av förslaget är att dagens koncerndefinition ur ett redovisningsperspektiv inte 
alltid leder till att företag som utåt sett framstår som en ekonomisk enhet, presenteras på 
det sättet i redovisningen. Definitionen har inte heller anpassats till utvecklingen i EU och 
övriga världen. Koncerndefinitionen föreslås bli mer lik den som finns i den internationella 
redovisningsstandarder som redan tillämpas av bl.a. börsbolagen (IFRS).  
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2023 (inkomstskatterapport) samt den 1 
januari 2025 (koncerndefinition).  
 
FF vill inledningsvis tacka för möjligheten att under utredningen få bidra med synpunkter och 
besvara frågor angående koncerndefinitionen. Som framgår av den remitterade 
promemorian är det svårt att bedöma konsekvenserna av en ändrad koncerndefinition (till 



”bestämmande inflytande”) för den finansiella sektorn. Det är exempelvis svårt att bedöma i 
hur många fall svenska banker m. fl. har ett sådant bestämmande inflytande som anges i 
förslaget utan att ha en ägarandel (vilket krävs enligt nuvarande definition). Bedömningen av 
förslagets effekter blir därför oklar och osäker.  
 
Frågan har utretts tidigare utan att det ledde till ändrad lagstiftning. Finansbolagen ser inte 
heller att det denna gång framkommit tillräckligt starka skäl som talar för att ändra 
definitionen när det gäller den finansiella sektorn eller för de många mindre företagen i 
Sverige. Finansbolagen vidhåller tidigare bedömning att nuvarande definition är enkel (inte 
minst viktigt för mindre företag) och synes fungerar väl i flertalet fall. 
 
Finansbolagen vill avslutningsvis angående implementeringen av direktivet i den del som 
avser krav på rapportering av inkomstskatteruppgifter framhålla vikten av att företagen, 
särskilt då de finansiella företagen inte tvingas redovisa uppgifter som kan inverka negativ på 
konkurrensen.  
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