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Remiss - Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor 
diarienummer Ju 2022/02004  
 
 
 
Inledning och allmänna synpunkter 
Sveriges Häradsallmänningsförbund är glada över att vi fick remissen 
”Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor med diarienummer Ju 2022/02004”.  
 
Flera delar av remissen berör bara marginellt vår verksamhet varför vi avstår att svara på de 
frågeställningarna. 
 
Häradsallmänningar är speciella på många sätt – allt från den utdelning som årligen görs till 
delägare till den kapitalinkomstfond som lagen om Häradsallmänningar föreskriver (mer 
därom nedan). Eftersom Häradsallmänningar är så speciella finns det tyvärr exempel på när 
tex skatterätt, bokföringstradition eller lantmäterifrågor har för oss motstridiga regler. Vi 
noterar därför med tacksamhet och ger Er beröm för att Ni i flera avseenden tydliggjort vad 
som gäller för Häradsallmänningar. 
 
 
Utdelning i en Häradsallmänning 
För exempelvis verksamhetsåret 2021 beslutar man vid stämman under våren 2022 om vilken 
utdelning delägarna ska få och därmed fastställs bokslutet (för den enskilda 
Häradsallmänningen är utdelningen en kostnad/bokslutsdisposition). Ramarna för detta är 
tydliga i lagen om Häradsallmänningar och sedan har respektive Häradsallmänning 
förtydliganden på detaljnivå. Skatteverket har också regler för hur detta ska hanteras.  
 
Kapitalinkomstfond 
Enligt 5 §: 
Häradsallmänning skall bibehållas oförminskad där ej här nedan annorlunda stadgas. 
Häradsallmänning må ej belastas med inteckning eller inskrivning av rättighet och ej heller 
tagas i mät för annan fordran än sådan för vilken åtnjutes förmånsrätt enligt 6 § 1 
förmånsrättslagen (1970:979) till betalning ur allmänningen. Lag (1970:1016). 
 
Förenklat så har delägarna rätt till utdelning på all avkastning utom likvider/vinster man fått 
vid försäljning av mark. Av just skälet regleras detta noga i lagens 18 § - 22 § om hur 
”Kapitalinkomstfonden” ska hanteras och hur den får användas till i första hand inköp av ny 
mark. För att säkerställa att detta redovisas korrekt bör i Häradsallmänningarnas 
balansräkningar detta redovisas som en separat post i balansräkningen. 
 
Det är också önskvärt att så långt som det är möjligt skapa en fortsatt bra överensstämmelse 
mellan skatterätt och bokföring. De flesta Häradsallmänningar redovisar numera enligt K2 



– och det ger en rimligt bra beskrivning och redovisning av respektive års resultat. Enligt K2 
ska man inte särredovisa kapitalinkomstfonden under eget kapital vilket vi anser vara mest 
naturligt och korrekt för att ge en rättvisande redovisning. Vi stödjer därför remissens förslag 
om att under eget kapital kunna redovisa kapitalinkomstfonden med en egen rubrik.  
 
 
 
Häradsallmänningar har stora likheter med Besparingsskogarna och med Allmänningarna i 
Väster- och Norrbotten. 
 
 
Vilka är vi?? 
Sveriges Häradsallmänningsförbund organiserar Sveriges Häradsallmänningar – drygt 60 
stycken på totalt 120.000 ha. Häradsallmänningar är av skogs- och jordägare i en bygd 
gemensamt ägd skog. Häradsallmänningarna har funnits i mer än 1.000 år och regleras i ”Lag 
(1952:166) om häradsallmänningar”. 
 
Lagen är i många avseenden mycket speciell och delar är nästan otidsenligt. Lagens 
nuvarande skrivning innebär bland annat att Häradsallmänningarna kommer att finnas kvar 
för all framtid. Vi ser det därför som olyckligt om målet med Häradsallmänningar och dess 
lagstiftning skulle motarbetas av krav på nya redovisningssätt. 
 
Häradsallmänningarna har i många sammanhang (tex hos Skatteverket och Lantmäteriet) en 
speciell och egen ställning. Det totala förmögenhetsvärdet för alla Sveriges 
Häradsallmänningar är i storleksordning 10 miljarder SEK.  
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Med vänlig hälsning 
 
 
Erik Petré 
Sekreterare i Sveriges Häradsallmänningsförbund 
 

 
 


