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Hallbarhet I RN:s tillsyn I Debattpanelen ;

Formlosa vardeoverforingar ar vardeoverforingar som medfor att bola
gets forrnogenhet minskar utan motsvarande affarsrnassig nytta. Men ar
det en vanlig och okontroversiell foreteelse eller ett ovanligt och riskfyllt
upplagg? Experterna ar oeniga och debatten fortsatter i detta nummer
av Balans, liksom i tillhorande fordjupningsbilaga (Balans Fordjupning
nr 4/2016). Missa inte heller manadens debattpanel om ny reglering.

Rakel Lennartsson,
debattredaktor
Mejia dina asikter till mig
balansdebatt@far.se

pa

En/dare revision:

''Vi bOr avrada fran formlOsa

vardeOveffOringar"
vardeover
fbringar rnaste betraktas som ett
hbgriskomrade som vi revisorer
bestamt bor avrada Fran. Det
skriver Helena Adrian, med an
ledning av uttalanden i Balans.
SA KALLADE FORMLOSA

I

intervjun med Carl Svernlov i Balans
nr 6ho16 uttalar han att "Det ar
olyckligt om revisorerna infor form
krav som inte lagen staller", Jag menar
att det skulle vara synnerligen olyckligt om
revisorerna inte stallde formkrav.
"Lagen staller [ ... ] inga krav pa att form
losa vardeoverforingar ska protokollforas",
framhaller Carl Svernlov, Det hade varit ett
korrekt pastaende om han med lagen avsag
17 kap. i aktiebolagslagen. Utan det tillagget
ar pastaendet felaktigt. Felaktigheten skulle
kunna forklaras antingen av det faktum att
manga advokater endast mycket tidigt i sin
utbildning genorngar en kurs i ekonomi, en
kurs i grundlaggande bokforing som manga
I
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juridikstuderande anser vara en av de sva
raste kurserna pa utbildningen. Alternativt
att fragan som stallts i intervjun med Carl
Svernlov varit ledande in i "fallan".
8 kap. 24 § frarngar att
de beslut som styrelsen har fattat ska anteck
nas i protokoll och av 25 § framgar att om ett
bolag har endast en aktieagare, ska alla avtal
mellan aktieagaren och bolaget, som inte av
ser lopande affarstransaktioner pa sedvanliga
villkor, antecknas i eller laggas till styrelsens
protokoll. Fattar styrelsen beslut om varde
overforing ska detta noteras i protokoll. Utan
protokoll ar det ocksa svart for revisorerna att
granska styrelsens beslut. Muntliga beslut gar
varken att bokfora eller granska.
Ett grundlaggande krav i bokforingen ar
att det for varje affarshandelse ska finnas en
verifikation, BFL 5 kap. 6 §, och innehallet i
en verifikation regleras i 7 § samma kapitel.
Verifikationen ska ange uppgift om nar den
har sarnmanstallts, nar affarshandelsen har
intraffat, vad den avser, vilket belopp den
AV AKTIEBOLAGSLAGEN

galler och vilken motpart den beror, Utifran
dessa lagkrav och kraven pa dokumenta
tion av styrelsebeslut, torde det vara svart
art pasta att en vardeoverforing kan vara
forrnlos. Problemen och riskerna radar upp
sig likt en spektakular rnilitarparad. Att
Carl Svernlov uttalar: "Jag ser inga sarskilda
risker", indikerar arr den fraga Carl Svernlov
svarat pa inte varit ledande.
fragestallningar av central
karaktar som dyker upp i samband med sa
kallade "forrnlosa vardeoverforingar" ar:
• Vad for slags affarshandelse ar en "form
Ios vardeovcrforing"?
• Hur ska handelsen bokforas?
• Hur ska den beskattas och deklareras?
NAGRA AV DE

Svaret pa dessa och andra viktiga fragor
kan inte helt utvecklas i en kort artikel, men
jag aterkommer till detta i en fordjupnings
artikel i Balans Fordjupning nra/aore (som
medfoljer detta nummer av Balans). Jag
tanker dock inte Iarnna lasaren helt vind for
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Vadfor slags ajfiirshiindelse ar en Jormlos
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Vid en genomgang av forarbetena till aktie
bolagslagen, prop. 2004/05:85 exklusive
bilagor, har jag konstaterat att ordet varde
overforing forekommer 376 ganger och ordet
forrnlos forekommer tre ganger men aldrig
nagon gang Som "forrnlos vardeoverforing".
Begreppet har saledes inte sin grund i lag
stiftningsarbetet.
Att bara hanvisa till aktiebolagslagen 17
kap. 1 § fjarde punkten ger inget svar efter
som lagtexten inte pa nagot satt forklarar
vilken typ av affarshandelse som avses. Det
man dock kan sluta sig till ar att det inte ar
fraga om utdelning, forvarv av egna aktier,
nedsattning av aktiekapital eller reservfond
eftersom dessa transaktioner regleras i punk
terna 13 i samma paragraf.
I forarbetena ges exempel pa till exernpel
koncernbidrag, utkop till underpris eller

inforsaljning till overpris, Av praxis frarngar
ocksa att det kan vara fraga om for hog ej
marknadsrnassigranta.
Hur ska posten bokforas?

Svaret torde bli avhangigt vilken form av
transaktion som avses. For koncernbidrag
kan vagledning harntas fran K2 eller
K3regelverket. Nar det galler foretag som
redovisar enligt K2 foljer redovisningen
i stor utstrackning beskattningen, vilket
innebar att svaret far ansta tills man vet
hur beskattningen ska ske. Det enda som
vanligen skulle kunna sagas ar att i ett fore
tag som redovisar enligt K2, ska beloppet
redovisas over resultatrakningen och inte
foras mot eget kapital.
Hur ska den beskattas?

I de fall Skatteverket uppmarksamrnat fel
prissattning mellan ett bolag och en fysisk
person har i normalfallet beskattning skett
som Ion och bolaget har fatt betala sociala
avgifter pa vardeovcrforingen.Redovisning
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Kop ett lagerbolag av oss idag.
Under dagen kan du lamna ett
startklart aktiebolag till din kund.
Kop etc lagerbolag av oss sa slipper du
och din uppdragsgivare vantetiden hos
Bolagsverkec. Vara lagerbolag ligger
fardiga for start. Varfor ska du kopa
just av oss? Har far du tre skal:

Firmabesked direkt!

0

Vi bedorner firman urifran var erfarenhet.

Vi kanner Bolagsverket
Du far ny firma utan onodig fordrojning
tack vare bra forhandsbedornningar och
egen praxisbank. Alla vara medarbetare
har PRVbakgrund (nu Bolagsverket).

Vi saljer inte till vem som heist
Vi viii endast salja cill seriosa forvarvare.
Vara lagerbolag kan darfor bara kopas av
advokatbyraer, revisionsbyraer samt pa
rekommendationer.

Ring oss redan idag. 06016 81 50

e

Bolagsratt
BOLAGSRATT SUNDSVALL

AB

Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall
Tin 060 16 81 50 Email info@bolagsratt.se
Hemsida www.bolagsratt.se
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i bokforingen sker som kostnad och sociala
avgifter kostnadsfors och redovisas pa skat
tedeklarationen. Har vardeoverforingen
skett mellan tva bolag har beskattning skett
i inkomstslaget naringsverksamhet men
avdragsratt ar inte en sjalvklarhet.
Sa hur beskattas da utbetalning fran bola
get till agare, dar motprestationen inte star i
pariret till utbetalningen? Det skulle kunna
vara fraga om:
• Lan
• Lon
• Inkomst av naringsverksamhet
• Utdelning
Om det inte fi.nns n:igon laneavsikt bor
transaktionen inte anses som !:in. Dock
framg:ir av forarbetena till aktiebolagslagen
att en vardeoverforing till exempel kan vara
ett penninglan till aktieagare som saknar
forrnaga att aterbetala l:inet vid lanetid
punkten. Ur ett skatterartsligt perspektiv
har trots att laneavsikt inte funnies, beskatt
ning i flera fall ocksa skett som sa kallat

forbjudet Ian, Har finns alltsa anledning att
hoja ett varnande finger.
Eftersom det inte ar fr:iga om utdelning ska
beskattning inte ske enligt bestamrnelserna
i inkomstskattelagen om utdelning. Nagon
redovisning av utbetalningen pa kontrollupp
gift, Kro eller Krzblankett eller kupong
skatteredovisning ska darmed inte heller ske.
AVSLUTANDE SYNPUNKTER

Problemomr:idena ar m:inga och det enda
som egentligen helt sakert kan sagas ar att
n:igot som annars ofta ar komplicerat har
blir enkelt  narnligen moms. Eftersom
moms ar en omsattningsskatt som uttas
pa mervardet blir det ingen moms pa en
forrnlos vardeoverforing, Inget ornsatts
och rnervarde saknas. Nagon mojlighet att
genomfora en vardeoverforing enligt 17
kap. 1 § fjarde punkten, det vill saga annan
affarshandelse som medfor att bolagets
forrnogenhet minskar och inte har rent
affarsmassig karaktar for bolaget, utan att
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Sa kallade formlosa 6verf6ringar stalter stora
krav pa formalia sasorn styrelseprotokoll eller
dokumentation av samtliga aktieagares med
givande samt tillfredsstallande underlag for bok
f6ring och beskattning, menar Helena Adrian.

"Problem

omradcna :ir
manga och
det enda so

cgcntligcn
helt s!ikcrt
kan s!igas !ir
au nagnt son
annarsofta

arkomplice

rat h!ir hlir
enkelt narn
ligcn moms,"

uppfylla formkraven pa beslutsunderlagen
torde inte finnas.
Art styrelseprotokoll eller dokumenta
tion av samtliga aktieagares medgivande
samt tillfredsstallande underlag for bok
foring och beskattning tas fram ar inte
bara ett krav fran revisorn for att det ska
finnas nagot att revidera, utan ar ocksa
krav i lag enligt ovan. Mot bakgrund av de
problem som kan uppkomma i samband
med sa kallade forrnlosa vardcoverfo
ringar bor man enligt min mening absolut
avrada fran detta och ur redovisnings och
revisionshanseende anse att detta ar ett
sarskilt riskfyllt ornrade for fel. •

Helena Adrian
ar reviser

Vi vill naturligtvis hjalpa dig ocksa

pa

Adrian & Partners
i G6teborg.
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