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Yttrande gällande SOU 2022:29 Inkomstskatterapporter och några 

redovisningsfrågor  

Sveriges Riksidrottsförbund, RF har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2022:29 

Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor. En utredning om skattetransparens 

och några redovisningsfrågor.   

RF är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla 

och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. RF har 72 

medlemsförbund (specialidrottsförbund, SF) som tillsammans har ca 19 000 

idrottsföreningar. Totalt samlar idrottsrörelsen drygt 3,2 miljoner medlemmar.   

Sammanfattning  

Utredningen är indelad i fyra delar och RF anser sig endast beröras av den del som avser 

ny uppställningsform för beräkning av eget kapital för så kallade Övriga företag, 

exempelvis ideella föreningar.   

Utredningens förslag är att beräkningen av eget kapital för Övriga företag ska bli mer 

flexibelt och anpassas efter organisationernas behov baserat på verksamheten som 

bedrivs. Man ska exempelvis ta hänsyn till ändamålsbestämda medlel och ett behov att 

snarare redovisa en förändring av kapitalet.  

RF ser positivt till förändringen och tillstyrker denna del av utredningens förslag.  

Utredningen  

RF har tagit del av utredningens förslag som har sitt ursprung i ett nytt EU-direktiv med 

syfte att främja företagens transparens och ansvarstagande. Utredningens förslag är 

indelat i fyra delar.  

- Ny lagstiftning om rapportering och offentligörande av skatterellaterad information 

för multinationella företag med en omsättning överstigandes 8 miljarder SEK.  

- En EU-anpassad koncerndefinition.   
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- En ny uppställningsform för beräkning av eget kapital för så kallade Övriga 

företag, exempelvis ideella föreningar.  

- En möjlighet för vissa företag att redovisa finansiella skulde enligt internationell 

standard.  

RF anser att tre av utredningens förslag inte har någon direkt koppling till svensk idrott 

och avser därför endast att yttra sig gällande det förslag som handlar om en ny 

uppställningsform för beräkning av eget kapital för så kallade Övriga företag, exempelvis 

ideella föreningar.  

Utredningen tar fasta vid att så kallade Övriga företag har ett annat behov av att redovisa 

eget kapital. Inom den ideella sektorn är det vanligt med fonder som har sitt ursprung i att 

någon testamenterat eller skänkt pengar för ett specifikt ändamål. Sådana medel kallas 

ändamålsbestämda medel. Normalt har inte heller ideella föreningar något kapital som 

kan liknas vid ett aktiekapital. Ideella föreningar samlar i hög grad ofta in pengar 

successivt genom exempelvis medlemsavgifter. I vissa fall finns det däremot ett behov av 

att redovisa ett kapital som utgör överskott av årets resultat.  

Utredningens konsevensanalys anger att de organisationer som idag tillämpar det så 

kallade K2-regelverket får en mer flexibel möjlighet att redovisa eget kapital liksom de 

organisationer som tillämpar K3. Redovisningen för dessa organisationer blir enligt 

utredningen mer rättvisande och anpassade efter verksamhetsbehovet. 

Enligt utredningen ska Övriga företag, exempelvis ideella föreningar och stiftelser, på 

samma sätt som aktiebolag och ekonomiska föreningar, i förvaltningsberättelsen eller i 

egen räkning specificera förändringar i eget kapital jämfört med föregående års 

balansräkning. För att redovisningen av kapitalet i förekommande fall ska ge en 

rättvisande bild, och samtidigt vara så flexibel som krävs i den praktiska tillämpningen, 

bör det för gruppen Övriga företag införas en post som motsvarar ett aktiebolags 

aktiekapital. Posten bör benämnas Kapital.  

RF tillstyrker utredningens förslag i denna del och väljer att inte kommentera övriga delar.  

Sveriges Riksidrottsförbund  

  

Stefan Bergh, Generalsekreterare  


