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SAMMANFATTNING

Sedan mitten av 1980-talet pågår en debatt i Sverige om sambandet mellan redo-
visning och beskattning. 1995 kom SOU med ett förslag kring detta och 1998
kom RSV med ytterligare ett förslag. Förslagen innebär en frikoppling mellan
redovisning och beskattning. Områden som frikopplas är exempelvis bok-
slutsdispositioner, obeskattade reserver, inventarier och maskiner. Mitt syfte med
uppsatsen var framförallt att förklara hur förslagen påverkar ett medelstort före-
tag. I fallstudien kom jag fram till att årets resultat påverkas ganska mycket, det
fria egna kapitalet ökar avsevärt, lagret påverkas beroende på om det är SOU:s
eller RSV:s förslag samt latent skatt blir en stor post i företaget. Modellen som är
aktuell i Sverige just nu är status quo men i och med de nya förslagen går ut-
vecklingen mot uppdelningsmodellen. Utvecklingstendenserna går åt en fri-
koppling men jag tror det dröjer till början av 2000-talet innan det är verklighet i
Sverige.
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ABSTRACT

Since the middle of the 1980’s, a debate is going on in Sweden about the connection
between accounting and taxation. In 1995, SOU made public a proposition about this
and in 1998 RSV made public another proposition. These propositions mean a separa-
tion between accounting and taxation. The areas that are separated are for example dis-
positions of the accounts, non-taxed reserves, inventories and machinery. The purpose
of my essay was, above all, to explain how the propositions affect a medium sized com-
pany. I came to the conclusion that the year’s result  was affected to a large extent, the
free private capital increased considerably, inventories were affected differently depen-
ding on which proposition was used and, finally, ”latent” taxes become a big post in the
company. The current model in Sweden right now is the ”status quo-model”, but with
the new propositions it seems to develop in to the ”dividing model”. Development
trends seem to be towards separation, but this will probably not happen until the begin-
ning of the twenty-first century.
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1. INLEDNING

I början av 1900-talet var skattesatsen låg och då spelade det inte så stor roll hur
redovisningen var kopplad till beskattningen. I mitten på 1980-talet var skattesat-
sen mycket hög och det gjorde att företagen planerade sin redovisning utifrån att
minimera beskattningen. Det innebar att företagen tänjde på gränserna till god
redovisningssed och rättvisande bild för att minimera skattekostnaderna. I och
med detta började debatten i Sverige om en ökad frikoppling mellan redovisning
och beskattning.

Internationellt är det fler och fler länder som ökar frikopplingen mellan redovis-
ning och beskattning. Ett exempel är Norge som i skattereformen 1992 har som
huvudregel realisationsprincipen. Hänvisningen i skattelagen till redovisnings-
reglerna behölls för periodisering. Men det infördes särskilda skatteregler för vä-
sentliga områden som värdering av varulager och pågående arbeten, för avskriv-
ning på inventarier, för kursändringar på värdepapper samt för avsättningar.1

1.1 Problemdiskussion

1991 tillsattes en kommitté i Sverige som bland annat skulle se över sambandet
mellan redovisning och beskattning. Orsaken var i huvudsak anpassningen till
EG:s regler på redovisningsområdet. Begreppen bokslutsdispositioner och obe-
skattade reserver förekommer inte i EG-sammanhang.2 Avsikten var också att
möjliggöra en höjning av redovisningsstandarden. Delbetänkandet Sambandet
redovisning – beskattning (SOU 1995:43) syftar inte till att förändra vare sig det
totala skatteuttaget i företagssektorn eller skatteuttaget på företagsnivå, det vill
säga i det enskilda företaget.3 Betänkandet innehåller förslag till ändringar  i
framförallt kommunalskattelagen (KL) och lagen om statlig inkomstskatt (SIL).
Ändringarna går i huvudsak ut på att systemet med bokslutsdispositioner och
obeskattade reserver upphävs. Samtidigt föreslår kommittén att det införs en
skatterättslig utdelningsspärr som skall förhindra att obeskattade vinster delas ut
till aktieägarna.4

Betänkandet från statens offentliga utredningar fick hård kritik av Riksskattever-
ket (RSV), bland annat därför att de inte tagit upp utformningen av det materiella
sambandet. Hösten 1996 tillsatte RSV en arbetsgrupp med uppdrag att utreda
frågan om sambandet mellan redovisningen i företagen och beskattningen av fö-
retagens inkomster. Skälen till detta var att det formella och materiella samban-
det hindrade en utveckling av redovisningen enligt god redovisningssed och rätt-
visande bild, redovisningsreglerna fungerade i vissa avseenden mindre väl i be-
skattningssammanhang, svårigheterna med att avgöra om särskilda skatteregler
var tillämpliga eller om redovisningsreglerna gällde även vid beskattningen samt

                                                       
1 RSV Rapport 1998:6 s 33
2 SvSkT 5/95 Knutsson, von Bahr
3 SOU 1995:43 s 95
4 SvSkT 5/95 Knutsson, von Bahr
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att redovisningskommitténs betänkande enbart omfattade det formella samban-
det.5 Det materiella sambandet innebär att den skattemässiga inkomstberäkningen
sker på grundval av den skattskyldiges bokföring. Det formella sambandet inne-
bär att skattelagstiftningen dels som förutsättning för att vissa avdrag skall med-
ges vid taxeringen kräver att motsvarande avdrag gjorts i räkenskaperna, dels
föreskriver att värdering av vissa tillgångsposter skall ha företagits i räkenska-
perna som vid taxeringen för att godtas skattemässigt.6 Rapporten som kom ut
augusti 1998 innebär sammanfattningsvis att det formella sambandet upphör, ett
grundläggande materiellt samband behålls, frikopplade skatteregler införs när så
är motiverat av skatteskäl samt gränsen mellan skatterätt och redovisning klar-
läggs tydligare, genom att begreppet särskild skatteregel definieras.7

SOU:s betänkande innebär i korthet, vad gäller bokslutsdispositioner och obe-
skattade reserver, att reglerna för sådana avdrag frikopplas från redovisningen.
Detta genom att kravet på att motsvarande avskrivning respektive avsättning
skall ha gjorts i räkenskaperna för att berättiga till skattemässigt avdrag upphävs.8

Företrädare för större företag är positiva till avskaffandet medan företrädare för
småföretag är kritiska till frikopplingen och framhåller att kopplingen är praktisk
och enkel att tillämpa.9 RSV föreslår också på ett antal områden en ökad fri-
koppling, till exempel värdeminskningsavdrag på maskiner och inventarier och
värdering av varulager10.

SOU:s  målsättning har varit att utvidgningen av det frikopplade området inte ska
öka möjligheterna att dela ut, eller på något annat sätt förfoga över, obeskattade
och beskattade vinster. De föreslår därför att en särskild utdelningsspärr införs i
2§1mom SIL.11 Företrädare för större företag är kritiska till utdelningsspärren.
Kritik har från flera håll framförts med motiveringen att genom redovisning av
latent skatt kommer skattebeloppet av obeskattade vinster att bindas i företaget
och inte kunna delas ut. Därmed skulle inte någon utdelningsspärr behövas.
Skatteförvaltningen är negativ till utdelningsspärren eftersom den inte lämpar sig
för ADB-mässig granskning utan kräver nya rutiner. De befarar även att den
skulle vara svår att tillämpa för många företag.12 RSV har i sitt betänkande tänkt
om vad gäller att införa en utdelningsspärr. Det finns redan en spärr för banker
och försäkringsbolag. RSV anser att om regler om utdelningsspärr anses befoga-
de för alla bolag bör reglerna förenklas. Arbetsgruppen föreslår därför en skatte-
regel enligt vilken en jämförelse görs under det beskattningsår som utdelningen
lämnas. Överstiger utdelade medel en godtagen utdelning beskattas mellanskill-
naden som inkomst.13

                                                       
5 RSV Rapport 1998:6 s 11 ff
6 SOU 1995:43 s 11
7 RSV Rapport 1998:6 s 11 ff
8 SOU 1995:43 s 97
9 SvSkT 9/95 L. Svensson
10 RSV Rapport 1998:6 s 13 f
11 SvSkT 5/95 Knutsson, von Bahr
12 SvSkT 9/95 L. Svensson
13 RSV Rapport 1998:6 s 15
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Genom förslaget till ökad frikoppling kan skillnaderna mellan företagens bokfö-
ringsmässiga och skattemässiga resultat antas öka avsevärt. Eftersom skatten ut-
gör en kostnad för företaget är det viktigt att skatteutgifterna blir korrekt periodi-
serade. Även den latenta skatt som belöper på räkenskapsåret men blir en utgift
först senare måste också beaktas.14 Flera anser att latent skatt räcker för att för-
hindra för stor utdelning av vinsten och att utdelningsspärr därmed ej behövs15.

En intressant inriktning är hur detta förslag påverkar ett medelstort företag. Någ-
ra frågeställningar kan vara vad som händer med deras redovisning, kommer de
även i fortsättningen att beakta skattekonsekvenser i redovisningen? Om försla-
get genomförs, kommer det att innebära en höjd eller sänkt kvalitet på redovis-
ningen? Kommer de att betala mer eller mindre skatt jämfört med nuvarande för-
hållanden? En annan intressant inriktning är utvecklingstendenserna på området,
både historiskt och hur det kommer att se ut i framtiden. Går vi mot en ökad fri-
koppling eller är det bättre med det ganska starka samband vi har idag? Hur har
andra länder löst detta problem?

1.2 Syfte

Huvudsyftet med min D-uppsats är att förklara hur förslagen påverkar ett medel-
stort företag. Mina delsyften är att beskriva olika tänkbara modeller för samord-
ning av redovisning och beskattning samt att redogöra för de huvudsakliga ut-
vecklingstendenserna inom området.

1.3 Avgränsning

Principdiskussionerna behandlar inte försäkringsföretag eller kredit- och värde-
pappersföretag därför att de använder sådana specialregler som inte gäller gene-
rellt för alla företag. Jag behandlar enbart regler som gäller för juridiska och fis-
kala förhållanden, det vill säga aktiebolag och dess skatteregler. Jag behandlar
därmed ej regler som gäller för koncerner. När jag redovisar förslagen av SOU
och RSV kommer jag enbart att ta upp de delar som berörs av fallstudien av ut-
rymmesskäl. Den som är intresserad av de övriga områdena kan läsa om detta i
respektive rapport. Eftersom jag förklarar hur ett medelstort företag påverkas av
SOU:s och RSV:s förslag väljer jag att göra detta på endast ett företag för att
kunna tränga djupare in i de effekter som uppstår. Jag väljer ett medelstort före-
tag därför att jag då kan bibehålla överskådligheten samtidigt som det är nog stort
för att innehålla alla delar som behövs, till exempel maskiner och inventarier,
samt en ekonomifunktion som kan besvara de frågor jag tänker ställa. Jag defini-
erar ett medelstort  företag som att de har tillgångar över 24 miljoner svenska
kronor det senaste räkenskapsåret och under 1000 basbelopp de senaste två rä-
kenskapsåren. De anställdas antal ska vara mellan 11 och 199 i genomsnitt de två
senaste räkenskapsåren samt företaget får inte vara börsnoterat.16

                                                       
14 SvSkT 5/95 Knutsson, von Bahr
15 SvSkT 9/95 L. Svensson
16 Bohlins material, 961113, s 9



 Sambandet mellan redovisning och beskattning
- En fallstudie av SOU:s och RSV:s förslag -

9

2. METOD

I detta kapitel beskrivs och motiveras mina val av metodsynsätt, undersöknings-
ansats och datainsamlingsmetod. Slutligen diskuteras uppsatsens metodproblem,
det vill säga reliabilitet och validitet.

2.1 Metodsynsätt och undersökningsansats

Jag läste en artikel av Margit Knutsson i Balans 11/96 som behandlade samban-
det mellan redovisning och beskattning och efter närmare studier bestämde jag
mig för att skriva om detta i min D-uppsats. Jag utgick från det som fanns skrivet
om utvecklingen inom området samt de tidigare beskrivna förslagen kring fri-
kopplingen av sambandet mellan redovisning och beskattning. Därefter gjorde
jag intervjuer med bland annat en person på Riksskatteverket och en person på
Skattemyndigheten i Stockholm för att sedan göra en fallstudie på ett företag.
Slutligen tolkade jag resultatet genom logisk slutledning. Jag ville beskriva ut-
vecklingstendenserna på området samt förklara hur förslagen påverkade ett före-
tag. Jag använde därmed en deskriptiv ansats.

Jag använde mig i huvudsak av en kvalitativ metod i min uppsats. Jag tolkade
informationen i årsredovisningen samt intervjuerna för att få en djupare förståel-
se. Jag ville veta de bakomliggande orsakerna till exempelvis varför företaget
föredrog något av förslagen eller det gamla systemet. Jag ville gå på djupet, kän-
na närhet till verkligheten jag ville undersöka samt det fanns en jag-du-relation
mellan intervjuaren och den undersökte.17

Jag ville ha en fullständig förståelse av bland annat hur företaget påverkades av
förslagen genom tolkandet av informationen jag samlade in och sammanfogade
detta till en meningsfull helhet som fanns i människors medvetande och handlan-
de. Språket och dialogen mellan subjekt – människor – spelade en stor roll. 18 Jag
utgick från förförståelsen kring redovisning och beskattning, kom fram till att jag
ville göra en fallstudie samt redogöra för utvecklingstendenserna inom området.
Jag sökte och prövade informationen med fallstudien samt de intervjuer jag gjor-
de, därefter försökte jag utveckla nya frågeställningar och uppfattningar. Jag
hoppades erhålla en tillförlitlig uppfattning av de förhållanden jag arbetade med.
19

Verkligheten existerar som en social konstruktion, vilket innebär att den är av oss
oberoende. Beroende på om man är skatteexpert eller ekonomichef på ett företag
har de olika verklighetsbilder. Bilderna kan överlappa varandra mer eller mindre.
Verklighetsbilderna och aktörernas tolkningar och innebörder stod i ett dialek-
tiskt förhållande till varandra, det vill säga de omformades i en fortlöpande för-
ändringsprocess, de borde därför ifrågasättas och förändras. Jag mätte och tolka-

                                                       
17 Holme, Solvang, s 85 ff
18 Finn-Wiedersheim, s 151 f
19 Holme, Solvang, s 104 ff
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de de enskilda aktörernas verklighetsbilder för att komma fram till en förståelse
och utifrån det redogöra för ett typfall.20

Jag ansåg att en fallstudie var bäst lämpad i mitt arbete eftersom jag tyckte det
krävdes en djupgående undersökning för att på bästa sätt samla in och tolka in-
formationen. Jag undersökte ett företag i många avseenden 21. Jag ville få en de-
taljerad uppfattning om sambandet mellan redovisning och beskattning och där-
med få en ökad förståelse av hur sambandet påverkade företaget.22

2.2 Datainsamlingsmetod

Jag samlade in material genom litteratur- och artikelsökning i databaserna Libris
och artikelsök på Luleå tekniska universitets bibliotek. Som sökord användes
redovisning, beskattning, sambandet redovisning och beskattning, ekonomisk
historia. Jag fick även förslag på litteratur och artiklar genom min handledare
Lennart Eriksson.

I mitt empiriska arbete använde jag mig av personliga intervjuer. Jag valde denna
form av datainsamlingsmetod för att den var snabb och risken för bortfall blev
låg. Kontrollen över att rätt person svarade var god och flexibiliteten i utfråg-
ningen var hög. Även möjligheten att ställa kunskapsfrågor var god.23

Jag valde att göra min fallstudie på Luleå Energi AB därför att de hade den per-
sonalresurs, i form av ekonomiansvarig, som jag behövde för att kunna diskutera
idéer och uppkomna frågeställningar med. Jag intervjuade Eva Karlsson, redo-
visningsansvarig på Luleå Energi AB för att höra hennes syn på de båda försla-
gen och det resultat jag kom fram till. Jag intervjuade Stig Dunvall från Riks-
skatteverket och Lars Möller från Skattemyndigheten i Stockholm om RSV:s
rapport om sambandet redovisning och inkomstbeskattning, vad de ansåg om
SOU:s förslag samt deras syn på utvecklingstendenserna inom området. Allt för
att få en så allsidig syn som möjligt på vad olika parter ansåg om förslagen och
utvecklingstendenserna. Vid intervjuerna använde jag mig av frågeformulär med
specifierade frågor (se bilaga 1 och 2) men möjlighet gavs även att diskutera frå-
geställningar utanför frågeformuläret.

I fallstudien av Luleå Energi AB jämförde jag nuvarande resultat- och balansräk-
ning för 1997 med SOU:s och RSV:s förslag. Detta för att komma fram till hur
dessa förslag påverkade ett medelstort företag. Till sist analyserade jag och drog
slutsatser kring fallstudien och förslagen, vilken / vilka modeller för samband / ej
samband mellan redovisning och beskattning som överensstämde med förslagen
samt utvecklingstendenserna på området.

                                                       
20 Arbnor, Bjerke, s 86 ff
21 Finn-Wiedersheim, s 65
22 Lekvall, Wahlbin, s 143 ff
23 Lekvall, Wahlbin, s 185
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2.3 Metodproblem

Reliabiliteten bestämdes av hur mätningarna / intervjuerna var gjorda och berod-
de därför på tillförlitligheten och noggrannheten i proceduren. Reliabiliteten öka-
des genom etablerandet av beviskedjor.24 Jag angav de databasprogram samt
sökord som användes vid litteratursökningen. Jag sände ut frågeformuläret till
respondenten i förväg, redovisade använda frågeformulär som bilaga i rapporten,
förde noggranna anteckningar vid intervjutillfällena samt spelade in dessa på
band. Slutligen sammanfattade jag svaren i ett fallstudieprotokoll. Om detta ar-
bete exempelvis gjorts för ett halvår sedan samt om jag intervjuat andra respon-
denter hade jag eventuellt fått andra svar.

Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mätas 25. Vali-
diteten höjde jag genom att använda olika källor, det vill säga jag intervjuade
personer med delvis skilda kompetenser för att erhålla en samlad bild av sam-
bandet mellan redovisning och beskattning. Dessutom etablerade jag logiskt
hållbara beviskedjor vilket innebar att jag motiverat varför jag gjort på ett visst
sätt. Vid intervjusituationerna kunde jag förklara de frågeställningar som uppkom
och i efterhand lät jag respondenterna granska de sammanställda intervjuerna.

                                                       
24 Lekvall, Wahlbin, s 213 ff
25 Lekvall, Wahlbin, s 210 ff



 Sambandet mellan redovisning och beskattning
- En fallstudie av SOU:s och RSV:s förslag -

12

3. MODELLER FÖR SAMBAND / EJ SAMBAND MELLAN REDO-
VISNING OCH BESKATTNING

Christer Westermark anger i SvSkT 9/95 tre olika modeller för hur sambandet
principiellt kan se ut. Man kan exempelvis utgå från status quo och utvidga till en
total koppling till redovisningen, redovisningsmodellen. Alternativt är att gå åt
andra hållet, och åstadkomma en fullständig brytning mellan systemen, uppdel-
ningsmodellen.

3.1 Status quo-modellen

I Status quo förblir förhållandet mellan redovisning och beskattning oförändrat
jämfört med nuläget. Detta innebär att 24§ KL (se vidare kap 4) bibehålls liksom
de skattemässiga särbestämmelser som i vissa fall tar över bokföringslagen och
god redovisningssed. En möjlig förändring är dock att obeskattade reserver delas
upp på eget kapital och latent skatteskuld i syfte att förenkla den officiella årsre-
dovisningens läsbarhet för utländska intressenter. Detta förutsätter att en exakt
definition av latent skatteskuld kan konstrueras och ges legal status samt att vissa
civilrättsliga frågor löses. Det bör dock observeras att en tillsynes okomplicerad
fråga som beräkning av latent skatteskuld har vållat betydande problem för
normgivarna på redovisningsområdet. Diskussionen i Norge, där de sedan några
år övergått till att redovisa latent skatteskuld, har visat på vissa problem som är
förknippade med latent skatteskuld-metoden. Det gäller hanteringen av de nytill-
komna utdelningsbara medel, som tidigare varit bundna i obeskattade reserver.
Än viktigare är att debatten i Norge även visat att frågan om latent skatteskuld är
ett tekniskt detaljproblem på lägre nivå än den övergripande frågan om förhål-
landet mellan redovisningsreglerna och skattereglerna, till exempel har Norge
infört specifika skatteregler för värdering av varulager, som markant avviker från
redovisningens lagervärderingsregler.

Skattemyndigheterna samt staten kan föredra att behålla status quo-modellen av
praktiska skäl, eftersom de i så fall kan överlåta till andra intressenter att sköta
arbetet med redovisningens utveckling och samtidigt utnyttja landvinningarna,
åtminstone delvis eller till en viss gräns. Kopplingen till god redovisningssed
måste i vissa fall brytas genom ett direkt stadgande i skattelag, men även då det
finns en uttrycklig skattepraxis gäller denna framför god redovisningssed.

Vidare kan utgångspunkten att redovisningen ligger till grund för beskattningen
legitimera vissa krav på ökade befogenheter för kontrollverksamheten. Med hän-
syn till statsfinansiella effekter måste manöverutrymmet för redovisningspraxis
vara begränsat. Detta åstadkoms genom styrning (via bokföringslag och / eller
skattelag) på de enskilda områden där redovisningspraxis innebär från skattesyn-
punkt alltför vida ramar vid tillämpningen av värderingsprinciper eller andra re-
sultatreglerande åtgärder.
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3.2 Uppdelningsmodellen

I denna modell utgår den övergripande regeln i 24§ KL och det införes i enlighet
med intentionerna i EG:s fjärde direktiv en strikt åtskillnad mellan redovisnings-
regler och regler för uppgiftslämnande för beskattningsändamål. Två separata
regelverk införes, det ena baserat på årsredovisningslag / bokföringslag och god
redovisningssed, det andra på en nyskriven ”skattebokslutslag”. En sådan har att i
detalj föreskriva exempelvis värdering  av balansposter – särskilt för lager, ford-
ringar, pågående arbeten och framtida utgifter. Dessutom krävs fastlagda princi-
per för kostnads och intäktsföring, det vill säga periodiseringsfrågor av allehanda
slag. Dit kan även räknas avskrivningsprocent för olika slag av anläggningstill-
gångar etc.

Av bland annat rättssäkerhets- och kontrollskäl krävs av ett sådant skatteregelsy-
stem att det är både detaljerat och preciserat. Betydande skatteadministrativa ar-
betsuppgifter tillkommer således men även företag och näringsidkare får ökad
belastning, eftersom de tvingas lära sig att arbeta med dubbla regelsystem. Å
andra sidan ges redovisningspraxis full frihet att utvecklas helt självständigt och
oberoende av skatteregelsystemet. Denna utveckling har sedan länge skett i USA
och har aktualiserats i såväl Danmark som Norge. Danmark har efter 1981 års lag
om årsredovisning, baserad på EG:s fjärde direktiv, valt dubbla regelsystem.
Norge har å sin sida valt att bibehålla den principiella kopplingen mellan redo-
visning och beskattning men avskaffat obeskattade reserver i bokföringen. Istäl-
let har de infört en utdelningsbegränsning för aktiebolagen.

Det statsfinansiella intresset av detaljfrågor i redovisningssedens utveckling och
behov / önskan att styra utvecklingen bortfaller i uppdelningsmodellen. Det är
primärt på nivån ”conceptual framework” som statsmakten har att bevaka redo-
visningens utveckling till exempel när det gäller affärshändelsebegreppet, verifi-
kation, arkivering / åtkomst samt gränserna för redovisningen. På grund av före-
komsten av två regelsystem uppkommer regelmässigt latent skatteskuld till följd
av tidsmässiga differenser. Den latenta skatteskulden måste ges en exakt defini-
tion, eftersom den är av stor betydelse för fastställande av årets vinst, det vill
säga enligt det officiella bokslutet där den latenta skatteskulden skall redovisas.

Att åstadkomma en allmänt accepterad definition av latent skatteskuld har dock
som ovan antytts, visat sig vara en synnerligen svårlöst uppgift för internationella
normgivningsorgan. Av det skälet har kopplingen mellan redovisning och be-
skattning även vid separatsystemmodellen visat sig vålla stora problem på redo-
visningsområdet i själva kopplingspunkten ”latent skatteskuld”. Beroende på va-
let varierar den redovisade vinsten och således möjligheten till utdelning till ak-
tieägarna. Situationen har medfört att det enskilda företaget ges frihet att tillämpa
sin egen beräkningsmetod / redovisningsmetod. Detta försvårar bland annat jäm-
förbarheten och har kritiserats av exempelvis danska revisorer. Utvecklingen går
mot uppdelning i syfte att uppnå ökad harmonisering inom redovisningen.
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Det är ofrånkomligt att regelsystemet på skattesidan i uppdelningsmodellen
måste vara ytterst detaljerat; inga valmöjligheter inom visst redovisningsområde
får överlämnas till de skattskyldiga genom hänvisning till god redovisningssed.
Orsaken är att det finns alltför stor spännvidd för god redovisningssed att röra sig
inom. Till detta kommer målsättningen ”rättvisande bild”, som torde vara ett ur
skatteperspektiv ännu mer svårfångat begrepp som den nya årsredovisningslagen
hänvisar till.

3.3 Redovisningsmodellen

Skattemässig vinst definieras i denna modell som den redovisningsmässiga
vinsten. Företagets officiella bokslut blir samtidigt skattebokslut genom att 24§
KL avkortas till att fastställa att den beskattningsbara inkomsten utgörs av den
redovisade vinsten. Inga skattemässiga värderingsregler, reservationsmöjligheter,
avskrivningsregler etc. förekommer i detta alternativ. Latent skatteskuld blir en
teoretisk omöjlighet, eftersom det endast finns ett vinstbegrepp att arbeta med i
skatteberäkningen. Skatteprocentsatsen anpassas i denna modell efter aktuella
statsfinansiella krav och andra överväganden.

Genom 1992 års skattereform togs ett steg mot denna modell genom att i värde-
ringsreglerna för varulager hänvisa till bokföringslagen. Denna modell, som er-
bjuder en till synes mycket närliggande lösning i linje med svensk tradition, före-
faller hittills ha blivit helt förbisedd i utredningsarbetet.
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4. UTVECKLINGSTENDENSER

I detta kapitel kommer den historiska utvecklingen av sambandet mellan redo-
visning och beskattning att redovisas samt de huvudsakliga utvecklingstenden-
serna inom området.

4.1 Historisk utveckling

Sambandet mellan redovisning och beskattning fick sina grunddrag under 1920-
talet genom 1928 års kommunalskattelag och 1929 års bokföringslag (BFL).
Sambandet tar framförallt sikte på periodisering av inkomster och utgifter men
även principer för värdering av tillgångar och skulder har betydelse för när i tiden
intäkter och kostnader redovisas. Vilka intäkter som är skattepliktiga respektive
avdragsgilla regleras däremot helt av skattelagarna.26

De ursprungliga värderingsreglerna i KL var uppbyggda kring principen att taxe-
ring skulle grundas på en välordnad bokföring (1928). År 1955 genomfördes en
genomgripande förändring av KL:s värderingsregler. Principen om samband
mellan bokföringen och taxeringen kvarstod som huvudprincip, men flera ut-
tryckliga skatterättsliga regler om värdering infördes i KL. Från 1969 infördes
även avskrivningsregler för fastigheter, som bättre tillvaratog företags-
ekonomiska aspekter på värdeminskning. Som ett resultat av företagsskattebe-
redningens betänkande 1977 har reglerna i KL förtydligats under senare år. Hu-
vudprincipen om ett samband lever alltjämt kvar, men detaljrikedom i senare re-
gleringar skapar inte sällan osäkerhet om vad som gäller.27

Den skattemässiga inkomstberäkningen för näringsverksamhet sker med ut-
gångspunkt i den resultaträkning som upprättats för räkenskapsåret enligt regler-
na i BFL och årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1554). Av 24§ KL framgår att
inkomst av näringsverksamhet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder, om
KL inte innehåller några avvikande bestämmelser. Av anvisningspunkt (anv.p.) 1
framgår att den skattemässiga inkomstberäkningen för näringsverksamhet sker på
grundval av den skattskyldiges bokföring. Av tredje stycket framgår vidare att
vid beräkning enligt bokföringsmässiga grunder skall en inkomst ha ansetts åt-
njutits under det år, då den enligt god redovisningssed bör tas upp i räkenskaper-
na. Detsamma gäller beträffande utgifter. Det innebär att god redovisningssed
gäller om en fråga saknar reglering i KL.28

4.2 Utvecklingstendenser

Sambandet kan övergripande beskrivas som en skala med två ytterlighetspunkter
där beskattningsunderlaget sammanfaller med antingen resultatet enligt redovis-

                                                       
26 RSV Rapport 1998:6 s 17
27 Balans 6-7/91 Tidström,  Hesselman
28 RSV Rapport 1998:6 s 17
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ningen eller enligt särskilda skatteregler. Arbetsgruppen i RSV har gjort en unge-
färlig inplacering av några av de undersökta länderna på skalan i figur 4:1

Länder
          Norge

   Tyskland  Sverige Finland             England    Danmark  USA
X-----x-----------x----x---------------------x----x---x----------x--------------------X
Redovisat resultat Resultat enligt skatteregler

Figur 4:1 Grad av samband i några länder enligt RSV Rapport 1998:6 s 19

Sverige ligger på skalan ovan en bit till vänster om mitten och tillhör ett av de få
länder som formellt lämnat över en stor del av ansvaret att bestämma skatteun-
derlaget till redovisningslagstiftaren och redovisningsnormgivarna. Sambandet
mellan redovisning och beskattning är således starkt i Sverige. Å andra sidan har
länder som England med ett frikopplat system i praktiken ett stort inslag av mate-
riellt samband mellan redovisning och beskattning. Oavsett system kan snittytan
mellan redovisning och beskattning bli oklar och oönskad påverkan mellan sy-
stemen kan uppkomma. Det väsentligaste torde därför vara att skapa klara regler
för beräkning av beskattningsunderlaget med möjligheter för såväl skatterätt som
redovisningsrätt att utvecklas självständigt.29

Lars Östman och Sven-Erik Johansson skriver i en artikel från 1985 att det finns
tendenser till att förutsättningarna för det svenska systemet ändras. För det första
synes det allmänna informations- och insynsintresset förlora mark till skattein-
tresset. Lagförslag med mera har under senare tid en starkare betoning på att re-
dovisningen ska tillgodose skatteintressen. För det andra håller grundsynen på att
ändras hur beskattningsunderlaget skall beräknas. Statsmakterna har ambitionen
att minska gapet mellan företagsekonomisk vinst och beskattningsbar vinst.30

Vid ett fortsatt ökat skatteinflytande kommer en frikoppling mellan redovisning
och beskattning att te sig alltmer fördelaktig från informations- och insynssyn-
punkt. En sådan frikoppling innebär emellertid en mycket genomgripande för-
ändring och svårförutsägbara problem (som i och för sig bemästrats i andra län-
der). Det är ett mycket stort ingrepp i redovisningens rättssystem, som förutsätter
ingående överväganden om hur en eventuell frikoppling skall ske utan att skada
borgenärsintresset och möjligheten till skattekontroll.31

Göran Tidström och Anna Hesselman skriver i en artikel från 1991 att företagen
behöver ett praktiskt och rationellt system, medan aktiemarknaden önskar redo-
visningsinformationen opåverkad av skatterättsliga hänsynstaganden. Fiskus har
ett uttalat kontrollbehov, som också kräver ett rationellt och effektivt system.
Oavsett intressentgrupp bör ett antal grundläggande krav uppfyllas. Företagets
redovisningsinformation skall vara rättvisande, jämförbar och möjlig att

                                                       
29 RSV Rapport 1998:6 s 17 ff
30 Balans 4/85 Östman Johansson
31 ibid



 Sambandet mellan redovisning och beskattning
- En fallstudie av SOU:s och RSV:s förslag -

17

”internationalisera”. Förenklat sett kan två synsätt skönjas i fråga om kopplingen
mellan redovisning och beskattning är önskvärd eller ej. Det ena innebär att
kopplingen bör behållas, det vill säga att beskattningen skall utgå från det redovi-
sade resultatet och antalet specifika skatteregler begränsas i största möjliga ut-
sträckning. Det andra synsättet understryker det negativa i kopplingen. God re-
dovisningssed utvecklas inte på grund av skattekonsekvenser. 32

De konkreta problem som idag kan fastställas kan delas upp i två huvudgrupper,
de som beror på skatterättsliga dispositioner (resultatreglerande åtgärder) och de
som beror på specifika skatterättsliga resultatmätningsregler. Problem förknippa-
de med skattebetingade bokslutsdispositioner bör kunna undanröjas genom att
övergå till redovisning av latent skatt istället för obeskattade reserver och bok-
slutsdispositioner. Vad gäller problem beroende på skillnader i resultatmätningen
är de måhända svårare att lösa. Kvaliteten på redovisningsrekommendationerna
måste vara sådan, att de verkligen lever upp till kraven på en rättvisande resul-
tatmätning. Efterlevnaden av rekommendationerna måste också kunna göras tro-
värdig. Tidström och Hesselman anser inte att en frikoppling mellan redovisning
och beskattning nödvändigtvis är den enda lösningen. Det finns nämligen vä-
sentliga fördelar med bibehållen koppling.33

Bertil Gandemo skriver i en artikel från 1992 om ett vetenskapligt symposium
anordnat av Stiftelsen för skatte- och bolagsrättslig forskning i början av hösten
1991. De tog bland annat upp kopplingen mellan redovisning och beskattning. En
slutsats blev att det vore bra om överavskrivningar och reserveringar frikoppla-
des från redovisningen. I övrigt är god redovisningssed en livlina för skatterätten.
Konsekventa redovisningsprinciper är en förutsättning. Att behålla sambandet
mellan redovisning och beskattning förenklar och förbilligar för företagen och de
slipper göra dubbla bokslut. Att skilja redovisning och beskattning åt –skulle för-
orsaka stora kostnadsökningar för företag, revisorer och myndigheter. Någon
enhetlig uppfattning gick inte att urskilja. Förespråkare för status quo hävdade att
systemet fungerat och fungerar, medan den motsatta sidan önskade genomgri-
pande förändringar. Det uppstår problem, oavsett om redovisningen och beskatt-
ningen är kopplade till varandra eller om de är frikopplade från varandra. Många
inlägg präglades av att det fungerat ganska bra i Sverige. Andra hävdade att den
modell som finns idag knappast kommer att fungera lika bra framöver. Att skat-
telagstiftningen skall kunna styra redovisningen är inte bra.34

Kristina Artsberg skriver i en artikel 1993 att ett av de största problemen i redo-
visningen idag är jämförbarhetsproblemet. Speciellt i ett internationellt samman-
hang kommer olika intressen och krav på redovisningen fram. Det uppstår pro-
blem genom att redovisningen inte följer samma principer i olika länder. Det kan
då hävdas att det inte är möjligt för svensk redovisning att ha sin egen utveckling
utan att vi måste följa internationell utveckling. Men internationell utveckling är
inte entydig. Svårigheten för svensk redovisning är egentligen att den internatio-

                                                       
32 Balans 6-7/91 Tidström Hesselman
33 ibid
34 Balans 2/92 Gandemo
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nella redovisningen rymmer flera olika delutvecklingar. Ett sätt att lösa harmoni-
seringsproblemet är genom att frikoppla redovisning och beskattning. En annan
väg är genom det som på engelska kallas disclosure, vilket i Sverige översatts till
upplysning, särredovisning. Detta kan ske genom till exempel noter eller på an-
nan plats i årsredovisningen. Ett sätt att överbrygga de kulturella skillnaderna i
redovisningen kan vara att skilja på mätfrågan och informationsfrågan. En rätt-
visande bild av företaget behöver inte innebära att vi ändrar på mätprinciper. Det
viktiga är att det lämnas full upplysning om använda mätprinciper. Ett tredje sätt
att lösa harmoniseringsproblemet är genom den modell som vi har fått i Sverige,
nämligen utvecklingen mot två redovisningssystem. Vi har i flera fall fått olika
synsätt och värderingar vad gäller redovisningen i det individuella företaget jäm-
fört med koncernen.35

Nils Mattsson skriver i en artikel 1994 om varför vi kan räkna med förändringar
samt om en tänkbar utveckling inom företagsbeskattningen. Den viktigaste an-
ledningen till fortsatta förändringar är internationell påverkan. Det är nödvändigt
för samhällsekonomins utveckling att goda förutsättningar för en hög invester-
ingsvilja skapas. För Sveriges del har de gångna åren till och med inneburit att
vår industri redan är så beroende av utländskt kapital, att vi inte bara måste till-
fredsställa dem som kan tänkas investera i landet utan även dem som redan har
gjort det. Dessutom gäller det att förmå svenska företag (och andra svenska inve-
sterare) att investera i Sverige. Ett av de stora målen för 1990 års skattereform
var att bredda skattebasen. Målet med skattesystemet var att det skulle tjäna det
fiskala syftet. Nu är vi på väg bort från det igen i och med att först surven och
sedan periodiseringsfonderna gagnar andra ändamål än fiskala. En faktor som
kan påverka den framtida utvecklingen på skatteområdet är förändrade förutsätt-
ningar. Vi lever inte i en statisk tillvaro utan förändringar kommer ständigt att
äga rum, till vilka skattesystemet efter hand måste ta hänsyn.36

En tänkbar utveckling inom företagsbeskattningen är bland annat låga skattesat-
ser. Mattsson tror att dessa kommer att bestå. Fortsatt enkelbeskattning37 av ak-
tiebolagsinkomster, till exempel har reavinstbeskattningen kraftigt lindrats. För-
slag till lagändringar som snabbt skulle höja räntenivån och försvaga den svenska
konkurrensen kommer inte att genomföras oavsett vilka partier som har reger-
ingsmakten. De internationella skattereglerna kommer i framtiden att inta en
alltmer framträdande plats. Orsakerna till detta är flera. Valutaregleringen har
upphört och kapital kan numera flyttas från ett land till ett annat utan rättsliga
restriktioner. Möjligheterna att på olika sätt dra nytta av det stora nät av dubbel-
beskattningsavtal som Sverige har är stora och har även de ökat genom den fria
kapitalmarknaden.38

                                                       
35 Balans 3/93 Artsberg
36 SvSkT 1/94 Mattsson
37 nu: dubbelbeskattning
38 ibid
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4.3 Fördelar och nackdelar

Fördelar med bibehållen koppling
Företagen får ett entydigt skatteunderlag, eftersom redovisat resultat är grunden
för beskattning. Skatterätten blir överskådlig och förståelig, vilket förenklar för i
första hand de mindre företagen. Kopplingen mellan systemen är praktisk och
rationell. Kontrollmöjligheterna för skatteförvaltningen är relativt effektiva och
enkla, eftersom de kan förlita sig på företagens bokföring och interna kontroll.39

Nackdelar med bibehållen koppling
Utvecklingen av god redovisningssed bromsas, eftersom förändringar i denna
kan medföra skattekonsekvenser. Otillåtna skattekrediter kan uppkomma, om
efterlevnaden av redovisningsrekommendationer är eftersatt. Om redovisningsre-
kommendationer saknas och god redovisningssed är oklar, kan Regeringsrätten
tvingas begära uttalanden från BFN vid skatteprocesser.40 Enskilda företag före-
drar i regel att tillämpa sådana redovisningsmetoder som minimerar skattebelast-
ningen framför andra metoder som på ett bättre sätt tillgodoser de krav på redo-
visningen som från andra synpunkter än de fiskala bör uppställas. Sambandet kan
även medföra inlåsningseffekter. Vinst som sparas i företaget i form av en obe-
skattad reserv undgår beskattning medan vinst som är tillgänglig för utdelning
träffas av skatt.41

Fördelar med frikoppling
God redovisningssed har bättre möjlighet att utvecklas utifrån informationskrav
från andra intressenter än skattemyndigheterna och anpassningen internationellt
förenklas. Antalet befarade skatteprocesser, vad gäller i första hand periodise-
ringsfrågor, kan minska då specifika skatteregler utformas. Likaså kan risken för
att Regeringsrätten måste begära uttalanden från BFN minska.42

Nackdelar med frikoppling
Redovisningspraxis inom små företag kan komma att styras av de specifika
skatteregler som utformas. Risken är stor att antalet specifika skatteregler ökar
snabbt och att normgivningen för redovisningspraxis inte hänger med. Uppstår
obalans mellan systemen sker ändå en anpassning till skatterätt även för de stora
företagen. Ett fristående och detaljerat skattesystem kommer att kräva en dyr
kontrollapparat.43

                                                       
39 Balans 6-7/91 Tidström Hesselman
40 ibid
41 SOU 1995:43 s 91 ff
42 Balans 6-7/91 Tidström Hesselman
43 ibid
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5. FÖRSLAGEN FRÅN SOU OCH RSV

Här redovisas de två olika förslagen från Statens offentliga utredningar (SOU
1995:43 och Riksskatteverket (Rapport 1998:6). Jag redovisar även olika meto-
der för redovisning av latent skatt samt en intervju med Stig Dunvall och Lars
Möller från RSV.

5.1 SOU:s förslag om sambandet mellan redovisning och beskattning 44

5.1.1 Bokföringen som utgångspunkt för beskattningen

Enligt SOU:s kommitté bör utgångspunkten för företagsbeskattningen även i
framtiden vara företagens bokföringsmässiga resultat. Detta innebär att inkomst
av näringsverksamhet som huvudregel skall beräknas enligt bokföringsmässiga
grunder och ske på grundval av den skattskyldiges bokföring.

Först i det fall en särskild skatteregel uttryckligen föreskriver eller medger att en
annan redovisningsmetod vad gäller värdering och / eller periodisering skall eller
får tillämpas i deklarationen än vad som följer av gällande redovisningsföre-
skrifter, skall eller kan det bokföringsmässiga resultatet frångås.

5.1.2 Förslag till särskilda skatteregler

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
De två  främsta möjligheterna till sådan skattemässig resultatreglering som det
nuvarande systemet innehåller är rätten till avdrag för räkenskapsenlig avskriv-
ning av inventarier och avdrag för avsättning till periodiseringsfond. Kommittén
föreslår att reglerna för sådana avdrag frikopplas från redovisningen på så sätt att
kravet på att motsvarande avskrivning respektive avsättning skall ha gjorts i rä-
kenskaperna för att berättigandet till skattemässigt avdrag upphävs. Detta innebär
i sin tur att det inte finns något behov av flera avskrivningsmetoder i skattelag-
stiftningen. Bestämmelserna om restvärdeavskrivning bör därför kunna upphä-
vas. Även avsättningen till ersättningsfonder bör frikopplas.

Vad gäller avsättning för framtida garantiutgifter föreslås att avdrag som huvud-
regel medges med högst samma belopp som årets kostnadsförda garantiutgifter
uppgått till. En sådan bestämmelse överensstämmer med den nu gällande be-
gränsningsregeln i punkt 5, första stycket av anvisningarna till 24§ KL.

RSV, BFN och FAR tillstyrker att rätten till räkenskapsenlig avskrivning av in-
ventarier och avdrag för avsättning till periodiseringsfond och ersättningsfond
frikopplas från redovisningen.45
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45 Remissvar från RSV, BFN, FAR (se referensförteckningen)
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Värdering av lager
Utgångspunkten för beräkningen av det värde lagret skall tas upp till vid beskatt-
ningen bör vara det redovisade värdet i den skattskyldiges räkenskaper, det vill
säga normalt det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Som ett första
steg föreslår kommittén att en fullständig koppling mellan redovisning och be-
skattning skall gälla. Det innebär således att den bokföringsmässiga värderingen
av lagret generellt godtas skattemässigt så länge värdet ligger inom det intervall
som följer av BFL och ÅRL.

I ett andra steg bör den skattemässiga värderingen frikopplas från den bokfö-
ringsmässiga värderingen. Förslaget att basera den skattemässiga nedskrivningen
på det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet innebär att företag som
på grund av 97-procentsregelns nuvarande utformning helt eller delvis saknar
möjlighet att utnyttja regeln därför att lagrets värde vid en strikt tillämpning av
lägsta värdets princip understiger anskaffningsvärdet får en möjlighet till skatte-
mässig nedskrivning som inte finns idag. Kommittén föreslår därför att det skat-
temässiga avdraget begränsas till två procent. Den sålunda föreslagna 98-
procentsregeln bör i övrigt ges samma tillämpningsområde som den nuvarande
97-procentsregeln.

Exakt den metod som kommittén nu föreslår blev avvisad vid skattereformen
enligt RSV. Stora företag som använder sig av verkligt värde kommer att få en
skattekredit på två procent. BFN är däremot positiv till förslaget.46

Utdelningsspärr
Kommitténs målsättning är att en utvidgning av det frikopplade området inte
skall öka möjligheterna att dela ut, eller på annat sätt förfoga över, obeskattade
vinster. De förslår därför att en utdelningsspärr införs.

Utdelningsspärren, som enligt förslaget införs i 2§ 1 mom SIL, bör utformas så
att ett företag, som delat ut medel eller på annat sätt förfogat över uppkommen
vinst i en omfattning som inte lagligen hade kunnat ske om till exempel samma
avskrivningar hade gjorts i resultaträkningen som i deklarationen, får vidkännas
begränsningar i avdragsrätten. På motsvarande sätt skall till exempel det skatte-
mässiga värdet av ett pågående arbete höjas i den mån företaget delat ut vinst i en
omfattning som inte varit möjlig om samma värde hade redovisats i räkenskaper-
na. Förslaget tar inte bara sikte på utdelningar utan även på annat förfogande
över uppkommen vinst. Nedan redovisas ett exempel på utdelningsspärrens till-
lämpning47.

I följande exempel antas ett aktiebolag ha inventarier med ett anskaffningsvärde på 100. Med vinst avses
årets resultat före avskrivningar och avsättning för latent skatt. För enkelhetens skull bortses dock från
den verkliga skatt som belöper på årets inkomst av näringsverksamhet och även från obligatoriska fond-
avsättningar och dyligt. I exemplet används en skattesats på 28 procent vid beräkningen av den latenta
skatten.
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År 1 År 2 År 3

Vinst 50 50 50
Planenliga avskrivningar 5 5 5
Bokfört värde 95 90 85
Skattemässiga avskrivningar 30 21 14,7
Skattemässigt restvärde 70 49 34,3
Latent skatt 7 4,5 2,7
Årets utdelningsbara medel enl balansräkningen 38 40,5 42,3
Ackumulerade utdelningsbara medel enligt balansräkningen -- 78,5 120,8
Årets utdelningsbara medel enligt deklarationen 20 29 35,3
Ackumulerade utdelningsbara medel enligt deklarationen -- 49 84,3

År 2: Vid beräkningen av utdelningsbara medel skall hänsyn tas inte bara till årets skattemässiga avskriv-
ningar (21) utan till skillnaden mellan det bokförda värdet (90) och det skattemässiga restvärdet (49) av
inventarierna, efter avdrag för latent skatt (7+4,5=11,5) som ju satts av i räkenskaperna. Detta skillnads-
belopp (41-11,5=29,5) utgör ”bundet” kapital vid bedömningen av bolagets avdragsrätt. Genom en av-
stämning av ackumulerade utdelningsbara medel enligt balansräkningen och deklarationen kan beloppet
kontrolleras (78,5-49=29,5).

År 3: Vid beräkningen av utdelningsbara medel skall hänsyn tas inte bara till årets skattemässiga avskriv-
ningar (14,7) utan till skillnaden mellan det bokförda värdet (85) och det skattemässiga restvärdet (34,3)
av inventarierna, efter avdrag för latent skatt (7+4,5+2,7=14,2) som ju satts av i räkenskaperna. Detta
skillnadsbelopp (50,7-14,2=36,5) utgör ”bundet” kapital vid bedömningen av bolagets avdragsrätt. Ge-
nom en avstämning av ackumulerade utdelningsbara medel enligt balansräkningen och deklarationen kan
beloppet kontrolleras (120,8-84,3=36,5).

Utdelningsspärren bör tillämpas i fråga om avdrag för avskrivning av inventarier,
avsättning för framtida substansminskning och framtida garantiutgifter, avsätt-
ning till periodiseringsfond och ersättningsfond samt vid värderingen av varula-
ger, djur i jordbruk och renskötsel och pågående arbeten.

För att skattemyndigheten ska kunna kontrollera utdelningsspärrens efterlevnad
bör berörda skattskyldiga åläggas att i sin självdeklaration lämna sådana uppgif-
ter som erfordras för att den ska kunna kontrolleras. Framförallt gäller detta upp-
gift om hur det bokföringsmässiga resultatet har justerats för att överensstämma
med de regler som gäller för beräkningen av det skattemässiga resultatet. I övrigt
måste den skattskyldige lämna uppgift om föreslagen eller beslutad utdelning
eller annat förfogande över uppkommen vinst.

RSV skriver i sitt remissvar att precis som idag kommer det att vara omöjligt att
lägga obeskattade reserver till grund för utdelning. Förslaget om utdelningsspärr
innebär med andra ord ett bevarande av den inlåsningseffekt som var ett argu-
ment för frikoppling. RSV tycker att utdelningsspärren blir krånglig, svåröver-
blickbar och den kommer att bli mycket resurskrävande såväl för företagen som
för skatteförvaltningen. BFN motsätter sig inte att en utdelningsspärr genomförs
om en sådan spärr skulle bedömas nödvändig för att genomföra kommitténs för-
slag till frikoppling.48
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Redovisning av latent skatt
Genom kommitténs förslag till ökad frikoppling mellan redovisning och beskatt-
ning kan skillnaderna mellan företagens bokföringsmässiga och skattemässiga
resultat antas öka avsevärt. Den skatt som rätteligen belöper på det bokförings-
mässiga resultatet kan därmed komma att i väsentlig mån avvika från den skatt
som påförs vid taxeringen för det aktuella räkenskapsåret. Eftersom skatten utgör
en kostnad för företaget är det viktigt att skatteutgifterna blir korrekt periodisera-
de. Det kan därför inte komma i fråga att endast redovisa den vid taxeringen på-
förda skatten som en kostnad i resultaträkningen. Även den latenta skatt som –
ofta till följd av olika former av skattemässsiga dispositioner – belöper på räken-
skapsåret men blir en utgift först senare måste beaktas. Ett sådant krav på redo-
visning av latent skatt är också i linje med den internationella utvecklingen på
redovisningsområdet. Någon särskild föreskrift om redovisning av latent skatt
torde inte erfordras utan detta får antas följa av allmänna redovisningsprinciper
för kostnadsrapporteringen.

Enligt kommitténs mening bör lagstiftningen inte innehålla några närmare regler
för hur beräkningen av latent skatt skall ske. Området bör istället bli föremål för
sådan kompletterande normgivning som sker i form av rekommendationer och
andra uttalanden från exempelvis BFN och Redovisningsrådet.

5.2 RSV:s förslag om sambandet mellan redovisning och inkomstbeskat t-
ning49

5.2.1 Förslag till samband

Materiellt samband
Skattepliktigt överskott eller skattemässigt underskott skall beräknas för varje
beskattningsår. Beräkningen utgår från den skattskyldiges årsredovisning / bok-
föring, förutsatt att denna är upprättad enligt gällande redovisningsregler. An-
vända redovisningsprinciper eller redovisningsmetoder skall tillämpas konse-
kvent för samma slag av poster i balans och resultaträkningen under ett visst be-
skattningsår respektive mellan beskattningsåren. Överskott eller underskott enligt
den skattskyldiges redovisning justeras avseende poster för vilka den skattemäs-
siga inkomstberäkningen enligt särskilda bestämmelser skiljer sig från den redo-
visningsmässiga. Så är fallet om
- Det särskilt är utsagt i inkomstskattelagen att inkomstberäkningen kan ske

oberoende av inkomster i redovisningen.
- En tvingande skatteregel finns i inkomstskattelagen.
- En skatteregel i inkomstskattelagen medger en tillämpning som strider mot

redovisningsreglerna.
En underlåten periodisering accepteras skattemässigt enbart om den understiger
X basbelopp för den enskilda inkomst- eller utgiftsposten.

                                                       
49 RSV Rapport 1998:6 om ej annat anges
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Huvudvikten har lagts vid att såväl skatteregler som redovisningsregler kan ut-
vecklas efter användarnas behov. Den praktiska hanteringen bör också vara enkel
och medföra så låga kostnader som möjligt. Det kan vara av underordnad bety-
delse, om det finns två parallella kompletta regelsystem för redovisning och be-
skattning, eller om skattereglerna i större eller mindre utsträckning hänvisar till
gällande redovisningsregler. Av större betydelse är det om de principiella synsätt
som ligger till grund för respektive regelsystem sammanfaller eller avviker kraf-
tigt från varandra. Är skillnaden i synsätt inte alltför omfattande kan det vara en
fördel att som huvudregel i skattelagen ha en direkt hänvisning till gällande re-
dovisningsregler kompletterad med ett antal särskilda skatteregler. En fördel är
att endast ett bokslut behöver upprättas. Viktigt ur skattesynpunkt är att de sär-
skilda skattereglerna så långt det är möjligt utformas efter ett enhetligt synsätt.

Det nya och genomgripande i arbetsgruppens förslag är de regler som läggs fram
där begreppet ”särskild skatteregel” preciseras. Den särskilda skattereglen avser
tvingande skatteregler, fall där medgiven skattemässig behandling strider mot
redovisningsreglerna eller skatteregler för vilka särskilt angivits att frikoppling
gäller, det vill säga att tillgångar och skulder kan upptas till skilda värden vid
beskattningen och i redovisningen. Detta möjliggör att redovisning och beskatt-
ning lätt kan skiljas åt på väsentliga områden viktiga för utvecklingen på redo-
visningsområdet och / eller skatteområdet. Vad avser det grundläggande sam-
bandet, det vill säga att beskattningen förutsätter ett fullständigt och verifierat
underlag, innebär arbetsgruppens förslag inga ändringar.

Formellt samband
Det formella sambandet utmönstras från gällande skatteregler. Detta medför änd-
ringar / klarlägganden i lagstiftningen avseende
- avdrag för värdeminskning på maskiner och inventarier (23§ anv.p. 13)
- koncernbidrag (2§ 3 mom. SIL)
- lag (1193:1538) om periodiseringsfonder
- lag 1990:663) om ersättningsfonder
- framtida garantiutgifter (24§ KL anv.p. 5)
- framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle (24§ KL anv.p. 6)
- avdrag för egenavgifter (23§ KL anv.p. 19)
Nuvarande regler om utdelningsspärr för kreditinstitut, värdepappersbolag och
försäkringsföretag förenklas och utvidgas till att omfatta samtliga aktiebolag.

Arbetsgruppen vill avveckla det formella sambandet och föreslår därför att av-
drag för värdeminskning på maskiner och inventarier helt skall frikopplas. För-
slaget att slopa det formella sambandet medför att bokslutsdispositioner och obe-
skattade reserver inte längre kommer till användning. Skillnaden mellan skatte-
mässiga och redovisningsmässiga värden fördelas istället på latent skatt och eget
kapital. Avsättningar till periodiseringfonder och ersättningsfonder är skattemäs-
sigt betingade poster. Något särskilt skattemässigt krav på bokföringen erfordras
inte utan de redovisningsmässiga reglerna är tillräckliga. Såväl avsättningar som
återföringar torde omfattas av affärshändelsebegreppet eftersom de påverkar
förmögenhetens storlek och sammansättning.
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Frågan om en skattemässig utdelningsspärr har övervägts av arbetsgruppen. En
nackdel med skattemässiga regler för att förhindra utdelning av orealiserade
vinster är att lagstiftningen lätt blir komplicerad. Arbetsgruppen föreslår därför
regler där beskattningspåföljderna inträder för det räkenskapsår under vilket
samtliga förutsättningar är klarlagda, det vill säga för det räkenskapsår när utdel-
ning verkställs eller annat förfogande sker. Den beskattning som då sker blir de-
finitiv. Genom att redovisningsrådets rekommendation Redovisning av inkomst-
skatter förväntas fastställas under 1998 med tillämpning från och med 1999 finns
ett klart definierat underlag för den justeringspost som erfordras för att fastställa
godtagen skattemässig utdelning.

BFN och FAR tillstyrker att det formella sambandet mellan redovisning och be-
skattning avskaffas i enlighet med RSV:s förslag. FAR tycker att det kan möjli-
gen finnas behov av en utdelningsspärr, men det behovet borde i så fall lösas ge-
nom associationsrättslig lagstiftning och genom utveckling av god redovisnings-
sed vad gäller latent skatt och klassificering av vinstmedel.50

5.2.2 Förslag till särskilda skatteregler

Allmänna utgångspunkter
Arbetsgruppen föreslår att det grundläggande materiella sambandet kompletteras
med särskilda skatteregler. Utgångspunkterna har varit de grundläggande skatte-
rättsliga principerna om likformighet och neutralitet. En förutsättning för en lik-
formig beskattning är att denna grundas på objektiva och verifierbara uppgifter.
Neutralitetsprincipen innebär att beskattningen skall vara neutral mellan företa-
gets sätt att ordna sin produktion, sina inköp och sin distribution, liksom vid fö-
retagets val mellan skilda investeringsalternativ eller mellan skilda finansierings-
alternativ. Detta uppfylls bäst om skattereglerna i största möjliga utsträckning är
symmetriska, reciproka och enkla att tillämpa.

Vid utformningen av de särskilda skattereglerna har följande synsätt varit vägle-
dande
1) Skattepliktiga intäkter och avdragsgilla kostnader hänförs till det beskatt-

ningsår på vilka de belöper. Vid bestämmande härav beaktas förhållanden
som förelåg vid beskattningsårets utgång men som blivit kända senast vid års-
redovisningens / bokföringens fastställande.

2) De intäkter som är hänförbara till beskattningsåret fastställs. Avdrag medges
för kostnader som belöper på dessa intäkter och för övriga kostnader som är
hänförbara till beskattningsåret.

3) De intäkter som är hänförbara till beskattningsåret är sådana som är konstate-
rade eller möjliga att fastställa med hög grad av tillförlitlighet. Detta innebär
att:

- För varor inträder skatteplikt när fordran uppkommer hos säljaren. Fordran
anses skattemässigt uppkomma när säljaren levererat enligt avtal.

                                                       
50 Remissvar Dnr 6064-98/901
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- För avtalade tjänsteprestationer inträder skatteplikt successivt allt efter utfö-
randet eller upparbetningen när rätt till ersättning uppkommit. Den skattemäs-
siga vinstberäkningen får dock anstå till färdigställandet i de fall avtalet avser
en produkt som kan tas i bruk eller tjänst som kan användas först vid denna
tidpunkt. Detsamma gäller i det fall vinsten kan beräknas tillförlitligt först i
samband med färdigställandet.

- För finansiella instrument (finansiella tillgångar, skulder och delägarinstru-
ment) inträder skatteplikt vid affärsavslut samt när vinst eller förslut för ett
instrument låsts genom ett nytt kontrakt. Skatteplikt kan enligt särskilda be-
stämmelser också uppkomma genom att instrumenten värderas till verkligt
värde.

Varulager
Varulager skall värderas till anskaffningsvärde. Anskaffningsvärde beräknas en-
ligt gällande redovisningsregler. Ett generellt skattemässigt schablonavdrag på X
procent får avräknas därifrån. Regeln bör kompletteras med regler mot kringgå-
ende. Varulagret får dock värderas till lägre värde om det i sin helhet tas upp till
försäljningspriser vid beskattningsårets utgång minus beräknade direkta försälj-
ningskostnader. Är varan inte helt färdigställd får även beräknade återstående
färdigställandekostnader avdras. För vissa slag av varor som råvaror och  insats-
varor får värdering alternativt ske till återanskaffningspriset. De ovan föreslagna
reglerna innebär att lagervärden kan skilja sig åt i redovisningen och vid beskatt-
ningen.

Gällande regler uppfyller inte eftersträvade skatterättsliga krav på symmetri och
enkelhet. Den bristande symmetrin beror på att lägsta värdets princip tillämpas
post för post, det vill säga på individuell artikelbasis. Härigenom beaktas enbart
värdenedgång under anskaffningsvärdet på vissa produkter medan det bortses
från värdeuppgång eller värden över anskaffnings- / produktionskostnaden på
andra produkter. Enligt arbetsgruppen ska beskattningen ske utifrån företagets
samlade inkomst under beskattningsåret. Så länge företagets varulager värdemäs-
sigt överstiger anskaffningsvärdet saknas skäl att beakta orealiserade förluster på
individuella artiklar i lagret. Den bristande enkelheten gäller beräkningen av
nettoförsäljningsvärdet enligt nu gällande svenska redovisningsrekommendation
RR 2 punkterna 23-35. Normalt beaktas inkurans genom att den reducerar netto-
försäljningsvärdet.

Den nuvarande 97-procentsregeln har tillkommit för att förebygga vissa praktiska
problem vid tillämpning av lägsta värdets princip. Den nuvarande regeln är
egentligen inte lämpligt utformad, i den mån den är avsedd att beakta enbart in-
kurans. Regeln får oftast störst beloppsmässig effekt på varor i arbete enligt kon-
trakt, liksom på entreprenadkontrakt inom byggbranschen, vilket är omotiverat
eftersom det i dessa fall inte förekommer någon inkurans. Arbetsgruppen har där-
för, av förenklingsskäl och för att undvika gränsdragningsproblem, stannat för att
föreslå ett generellt skattemässigt schablonavdrag på X procent som täcker in alla
slag av värdeförändringar.
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Förslaget underlättar värderingen av varulagret och leder till större förutsebarhet
om beskattningskonsekvenserna. Det kan, beroende på val av procentsats för
schablonavdraget, medföra högre lagervärden. Förslaget innebär att det redovis-
ningsmässiga begreppet ”verkligt värde” inte kommer till användning i beskatt-
ningshänseende vid värdering av varulagret, eftersom den föreslagna alternativ-
regeln utgör en specifik skatteregel. Samordningen av reglerna för inneliggande
lager med de redovisningsmässiga reglerna för intäktsredovisningen av sålda va-
ror ger ett materiellt sett riktigare resultat.

FAR avstyrker RSV:s förslag om särskilda lagervärderingsregler. Beskattningen
bör grundas på lagervärdet enligt god redovisningssed, datoriseringen gör det
numera möjligt att fastställa lagrets värde med tillräcklig precision. Ett schablon-
beräknat skatteavdrag kan därför lämpligen göras direkt i deklarationen. Finans-
bolagens förening tycker att företagen även i fortsättningen ska ha frihet att välja
verkligt värde trots att det är en mer komplicerad metod.51

Maskiner och inventarier
Som huvudregel medges 30 procents avdrag för förslitning på maskiner och in-
ventarier. Avdraget beräknas på ett avskrivningsunderlag som består av ingående
skattemässigt restvärde med tillägg för anskaffningsvärdet av under året inköpta
inventarier samt med avdrag för försäljningsvärdet av under året försålda inven-
tarier. Enligt en kompletteringsregel behöver det skattemässiga värdet på kvarva-
rande inventarier vid beskattningsårets utgång aldrig överstiga inventariernas
anskaffningsvärde efter avdrag för beräknad årlig avskrivning på 20 procent per
år. Föreslagna regler ersätter den nuvarande huvudregeln och restvärdemetoden.
Nuvarande regler för korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kvar-
står. De ovan föreslagna reglerna medför att redovisningsmässiga och skattemäs-
siga balansvärden för maskiner och inventarier inte behöver överensstämma. An-
skaffningsvärde fastställs med ledning av redovisningsreglerna. Skattemässigt
avdrag för maskiner och inventarier får ske första gången det räkenskapsår som
tillgången kunnat tas i bruk för avsett ändamål.

I samband med skattereformer i olika länder har en strävan varit att anpassa av-
skrivningsreglerna till vad som motsvarar fysisk och ekonomisk förslitning. Län-
der som USA och Norge har indelat tillgångarna i tre till fyra klasser för att bättre
beakta verklig förslitning hos olika slag av tillgångar. I samband med den norska
skattereformen gjordes en ingående utredning om livslängden på olika slag av
tillgångar och vilka procentsatser detta motsvarade vid saldoavskrivningen. En
svaghet som finns vid nuvarande regelutformning är närmast hänförlig till reg-
lernas schablonmässiga karaktär. En avskrivning med 30 procent är mycket hög
om inventarierna har inköpts någon av de senaste dagarna under räkenskapsåret.
Arbetsgruppen har dock av praktiska skäl som huvudregel behållit saldoavskriv-
ning av maskiner och inventarier med 30 procent oavsett när under året inventa-
rierna inköpts. Det torde således fortfarande finnas ett inte obetydligt inslag av
överavskrivning.

                                                       
51 Remissvar Dnr 6064-98/901
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De skattemässiga konsekvenserna bedöms bli obetydliga. De materiella avskriv-
ningsreglerna behålls i stort sett oförändrade. Enligt nuvarande rätt kan köparen
av ett inventarium få avskrivning trots att säljaren ännu inte behövt redovisa nå-
gon motsvarande försäljningsintäkt. Denna bristande symmetri försvinner genom
arbetsgruppens förslag.

Finansbolagens förening ställer sig bakom förslaget. I övrigt var det inte många
remissinstanser som kommenterade värderingen av maskiner och inventarier.52

Övrigt
Övriga områden som rapporten behandlar är pågående arbeten, leasing, omsätt-
ningsfastigheter, immateriella rättigheter, forskning och utveckling, framtida ut-
gifter och förluster, valutakursförändringar och skattemässig säkring, finansiella
instrument samt kvittning mellan balansposter.

5.2.3 Intervju med Stig Dunvall, Riksskatteverket, och Lars Möller, Skattemyndigheten

Lars Möller arbetar på Skattemyndigheten i Stockholm sedan 1981. Han arbetar
främst med processföring i skattemål samt företagsbeskattning och är jurist till
grunden. Stig Dunvall arbetar på Riksskatteverket i Solna sedan långt tillbaka.
Han arbetar främst med företagsbeskattning, redovisning, skatteprocesser samt
handledning och är ekonom till grunden.

Möller och Dunvall tyckte främst att SOU borde gjort en jämförelse med andra
länder samt att de borde gjort en grundligare undersökning i SOU:s förslag från
1995 om sambandet mellan redovisning och beskattning.

Möller och Dunvall tycker att det materiella sambandet ska vara kvar eftersom i
stort sett alla länder har ett grundläggande samband. De flesta utgår från bokfö-
ringen vilket underlättar för företagen eftersom de bara behöver upprätta ett bok-
slut, men de tycker att vissa bitar kan bytas ut. Det formella sambandet bör för-
svinna därför att redovisningen ska leva sitt eget liv. Det kommer att bli fler ju-
steringar i deklarationen vilket gör det svårare för skattemyndigheten att kon-
trollera de lämnade uppgifterna.

Procentsatsen på schablonavdraget på varulagret är ännu ej bestämd. Det beror
på vad det kostar ur statsfinansiell synpunkt och dessa beräkningar har ej gjorts
ännu. Det lutar dock åt cirka fem procent schablonavdrag. Förslaget får inte öka
eller minska skattebördan. Anskaffningsvärdet är lätt att bestämma medan verk-
ligt värde är svårare att beräkna. Dunvall och Möller vill att så få företag som
möjligt ska göra sina beräkningar av varulagret med verkligt värde. De vill att 90
– 95 procent av företagen ska använda huvudregeln och det kan åstadkommas
genom att ett högre schablonavdrag medges (till exempel fem till tio procent
istället för dagens tre procent). Det verkliga värdet är svårt att beräkna, företagen
använder schabloner med inkuranstrappor  och förenklade modeller som utgår
från anskaffningsvärdet. Detta ger felaktiga resultat av varulagret. Dunvall säger
                                                       
52 Ibid
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att IASC:s och Redovisningsrådets rekommendationer skiljer sig åt. Enligt IASC
får endast särkostnader dras av medan samtliga kostnader får dras av enligt Re-
dovisningsrådet vilket medför ett lägre värde av lagret än IASC:s rekommenda-
tion. Möller säger att många av remissinstanserna är negativa till RSV:s förslag,
de vill behålla de gamla reglerna och påstår att det kan innebära skattehöjningar.

Utdelningsspärren anser Dunvall är en aktiebolagsrättslig fråga. Skattemyndig-
heten vill egentligen inte ha någon utdelningsspärr. Dunvall säger att ”det måste
till någon typ av blankett som företagen får fylla i”. Det är en svår uppgift för
skattemyndigheten att kontrollera detta.

Det kan bli rätt så stor skillnad mellan redovisningsmässiga och skattemässiga
belopp och Dunvall uttrycker en oro att det kommer att bli för stor utdelning i
förhållande till det som egentligen får utdelas. Möller tycker att det egentligen
inte är skattemyndigheten och skattelagstiftningens problem och hur bra utdel-
ningsspärren kommer att fungera beror på hur den utformas. Dunvall säger att det
borde vara aktiebolagens regler som ska behandla utdelningsspärren. Kanske re-
visorer kan bedöma vad som är en korrekt utdelning. Möller menar att det är ”det
pris man får betala för en frikoppling”.

Hur det kommer att se ut i framtiden tycker både Dunvall och Möller är svårt att
förutsäga. Debatten kring frikopplingen har pågått sedan mitten på 80-talet och
hur detta förslag blir är ännu inte klart. Först ska de göra konsekvensbeskrivning-
ar och kostnadsberäkningar på hur de olika förslagen påverkar företagen, först
därefter kommer förslag på lagtext att redovisas. Möller säger att de har nära
kontakter med branschorganisationer och redovisningsorgan. Kommittén beaktar
även dessa intressens synpunkter. Möller säger även att de försöker skapa enkla
och klara schablonregler för att komma ifrån skatteplanering och undvika tvister
och processer. Dunvall säger att god redovisningssed har betytt mycket, men det
är svårt att veta om det gäller även för små företag och mellan olika branscher.
Möller säger att när regeringsrätten tagit upp mål kring redovisningsfrågor har de
inhämtat yttrande från bokföringsnämnden om vad de anser är god redovisnings-
sed. Regeringsrätten behöver inte följa bokföringsnämndens rekommendationer
men Möller kommer bara på två tillfällen då de inte följt deras rekommendatio-
ner. Alltså har de stor betydelse för utvecklingen på redovisningsområdet.

5.3 Redovisning av latent skatt 53

Det finns i huvudsak två metoder för beräkningen av latent skatt, nämligen
skuldmetoden (the liability method) och den ackumulativa metoden (the deferral
method). Oavsett vilken metod som används kan den latenta skatten beräknas
antingen på grundval av samtliga konstaterade periodiseringsdifferenser (full-
skattemetoden eller ”comprehensive application of tax”) eller på grundval endast
av sådana differenser som kan beräknas bli reverserade inom en överskådlig
framtid, normalt tre år (partialmetoden eller ”partial application of tax”).
                                                       
53 SOU 1995:43 s 88 ff
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Enligt skuldmetoden skall den latenta skatteskulden eller skattefordringen beräk-
nas på grundval av den skattesats som kan antas gälla vid den tid då periodise-
ringsdifferensen beräknas bli reverserad. Denna metod tar sin utgångspunkt i ba-
lansräkningen och innebär i grova drag att det är skillnaden mellan den bokfö-
ringsmässiga och den skattemässiga värderingen av tillgångar och skulder som
utgör underlag för beräkningen. Metoden innebär vidare att det som regel är den
vid bokslutstidpunkten gällande skattesatsen som skall tillämpas, men att hänsyn
även tas till redan kända framtida ändringar i bland annat skattesatsen. Denna
metod förutsätter således att den latenta skatteskulden eller skattefordringen om-
värderas varje år på grundval av de skatteregler som då gäller.

Den ackumulativa metoden å andra sidan tar sin utgångspunkt i resultaträkningen
och innebär att den latenta skatteskulden eller skattefordringen beräknas på
grundval av den skattesats som gällde vid den tidpunkt då periodiseringsdifferen-
sen uppstod och någon årlig omvärdering, motsvarande den som följer av skuld-
metoden, sker inte. Den latenta skatteskuld eller skattefordran som redovisas i
balansräkningen utgör därmed en summering av de periodiseringsdifferenser som
uppstått under räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår. Med denna metod blir
den latenta skatteskulden eller skattefordringen initialt korrekt beräknad. Om
skattereglerna ändras blir emellertid effekten att den bokförda skulden eller ford-
ringen kan komma att uppgå till ett felaktigt belopp.

När det gäller frågan om samtliga periodiseringsdifferenser skall beaktas eller om
hänsyn endast tas till sådana som kan bli reverserade inom överskådlig framtid är
utrymmet för förnyelse av skattekrediter av avgörande betydelse. Det kan nämli-
gen göras gällande att en reversering av en periodieringsdifferens ofta blir neut-
raliserad av en ny periodiseringsdifferens i framtiden. Sålunda kan avdrag ofta
medges för en ny avsättning samtidigt som en tidigare avdragsgill avsättning
återförs till beskattning.
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6. FALLSTUDIE

I detta kapitel kommer jag att redovisa min fallstudie av Luleå Energi AB genom
en granskaning av årsredovisningen för 1997 samt intervju med Eva Karlsson,
redovisningsansvarig på Luleå Energi AB. Jag redovisar först SOU:s förslag och
därefter RSV:s förslag. Figur 6.1 visar Luleå Energi AB:s resultaträkning med
jämförelse av SOU:s och RSV:s förslag. Figur 6.2 visar Luleå Energi AB:s ba-
lansräkning (tillgångssidan) med jämförelse av förslagen och figur 6.3 visar
skuldsidan med jämförelse av förslagen. Alla belopp anges i tusentals kronor
(tkr).

Koncernen består av moderbolaget Luleå Energi AB, det helägda dotterbolaget
Luleå Energi Elnät AB och det till 91 procent ägda dotterbolaget Bioenergi i Lu-
leå AB. Luleå Energi startade sin verksamhet den 1 januari 1971. Moderbolaget
ägs till 70 procent av Luleå Kommunföretag AB och till 30 procent av Vattenfall
AB. Luleå Energi AB:s verksamheter fördelar sig på elhandelsverksamhet samt
produktion  och distribution av fjärrvärme. Dessutom utför bolaget administrati-
va tjänster åt dotterbolagen samt några externa uppdragsgivare. Rt var 1997 12
procent, Rees 15,1 procent, kassalikviditeten och balanslikviditeten uppgick till
199 procent, soliditeten till 52,6 procent och självfinansieringsgraden till 243
procent.

Figur 6:1 Luleå Energis resultaträkning
Luleå Energis Resultaträkning 1997 SOU:s förslag RSV:s förslag
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 497608 497608 497608

Punktskatter -54004 -54004 -54004
+Förändring av pågående arbete -128 -128 -128
För annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning 130 130 130
Övriga rörelseintäkter 291 291 291

Summa intäkter 443897 443897 443897

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -323893 -323893 -323893
Övriga externa kostnader -30705 -30705 -30705
Personalkostnader -15146 -15146 -15146

Avskrivningar av materiella anläggningstillgång-
ar
Byggnader och mark -531 -531 -531
Maskiner och andra tekniska anläggningar -14701 -14701
Inventarier, verktyg och installationer -1839 -1839
Summa avskrivningar -17071 -17071

Övriga rörelsekostnader -481 -481 -481

Rörelseresultat 56601 56601 73141

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
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Som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter 12191 12191 12191
Räntekostnader och liknande resultatposter -7704 -7704 -7704

Resultat efter finansiella poster 61088 61088 77628

Aktieägartillskott -1425 -1425 -1425
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, lämnat -5765 -5765 -5765
Bokslutsdispositioner, övriga -14483

Resultat före skatt 39415 53898 70438

Skatt -11212 -15091 -19723

Årets resultat 28203 38807 50715

Figur 6:2 Luleå Energis balansräkning (tillgångssidan)
Luleå Energis Balansräkning 1997 SOU:s förslag RSV:s förslag
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6716 6716 6716
Maskiner och andra tekniska anläggningar 240237 240237 240237
Inventarier, verktyg och installationer 4323 4323 4323
Pågående nyanläggningar 640 640 640

251916 251916 251916
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 1800 1800 1800
Fordringar hos koncernföretag 29985 29985 29985
Långfristiga värdepappersinnehav 256 256 256
Långfristiga fordringar 150 150 150

32191 32191 32191

Summa anläggningstillgångar 284107 284107 284107

Omsättningstillgångar
Varulager och pågående kundarbeten 1025 1036 1004
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 110480 110480 110480
Fordringar hos koncernföretag 77582 77582 77582
Övriga fordringar 3 3 3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2475 2475 2475

190540 190540 190540
Kassa och bank 113728 113728 113728

Summa omsättningstillgångar 305293 305304 305272

Summa tillgångar 589400 589411 589379

Figur 6:3 Luleå Energis balansräkning (skuldsidan)
Luleå Energis Balansräkning 1997 SOU:s förslag RSV:s förslag
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (180 000 aktier) 18000 18000 18000
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Reservfond 3600 3600 3600
21600 21600 21600

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 86899 249441 237533
Årets vinst 28203 38807 50715

115102 288248 288248

Summa eget kapital 136702 309848 309848

Obeskattade reserver 240479
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 16989 16989 16989
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 8802 8802 8802
Skulder till koncernföretag 4448 4448 4448
Övriga skulder 28831 28831 28831

42081 42081 42081
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2346 2346 2346
Leverantörsskulder 7143 7151 7128
Skulder till koncernföretag 65679 65679 65679
Skatteskulder 8237 75573 75564
Övriga skulder 31396 31396 31396
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38348 38348 38348

153149 220493 220461

Summa eget kapital och skulder 589400 589411 589379

6.1 Fallstudie av Luleå Energi AB enligt SOU:s förslag

Jag räknar genomgående med 28 procents latent skatt. Jag räknar inte om några
poster bakåt i tiden utan endast för år 1997. De omgjorda resultat- och balansräk-
ningarna kan ni följa enligt ovan.

6.1.1 SOU:s förslag

Årets övriga bokslutsdispositioner
I denna post ingår skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt
plan med 6 360 tkr (latent skatt 1781 tkr), årets avsättning till periodiseringsfond
på 10 011 tkr (latent skatt 2 803 tkr), återföring av skatteutjämningsreserv på –1
741 tkr (latent skatt –487 tkr) och skillnad mellan bokförd och faktisk pensions-
skuld på –147 tkr (latent skatt –41 tkr).

Totalt är övriga bokslutsdispositioner 14 483 tkr, vilket gör att balanserad vinst
minskar med 10 427 tkr och skattekostnaden ökar med 4 056 kr. Jag har räknat
med 28 procents skatt vilket gör att det är en liten skillnad mellan 1997 års re-
sultaträkning och SOU:s förslag eftersom Luleå Energi AB räknat med en skatt
på 28,45 procent. Detta innebär att balanserad vinst minskar med 10 604 tkr och
årets skattekostnad ökar med 3 879 tkr.
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Varulager
I Luleå Energi AB:s balansräkning finns ett varulager till ett värde av 1 025 tkr.
Jag antar att det är värderat till anskaffningsvärde med schablonavdrag på tre
procent. Anskaffningsvärdet på varulagret är då 1 057 tkr.

Enligt SOU:s förslag får ett schablonavdrag göras med två procent vilket gör att
värdet på varulagret blir 1 036 tkr, en ökning med 11 tkr. Det gör att leverantörs-
skulderna ökar med 8 tkr samt en latent skatt bokförs på 3 tkr.

Obeskattade reserver
I denna post ingår ackumulerade avskrivningar utöver plan på maskiner och in-
ventarier med 192 732 tkr (latent skatt 53 965 tkr), periodiseringsfonder för taxe-
ringsåren 95 till 98 med 41 351 tkr (latent skatt 11 578 tkr), skatteutjämningsre-
serv med 5 223 tkr (latent skatt 1 462 tkr) och skillnad mellan bokförd och fak-
tisk pensionsskuld på 1 173 tkr (latent skatt 328 tkr). Totalt är obeskattade reser-
ver 240 479 tkr vilket innebär att balanserad vinst ökar med 173 146 tkr och den
latenta skatten ökar med 67 333 kr.

6.1.2 Avstämningar av resultaten

Avstämning av balanserad vinst 1997
Enligt nuvarande regler     86 899
Utgående obeskattade reserver för 1997 +240 479
Utgående latent skatt på obeskattade reserver för 1997 -   67 333
Korrigering för förändring under 1997
Förändring obeskattade reserver -   14 483
Förändring latent skatt +    3 879
Utgående balanserad vinst enligt förslaget    249 441

Avstämning mellan det redovisningsmässiga resultatet och det skattemässiga
samt mellan utdelningsbara medel enligt balansräkningen och deklarationen

För under året Ackumulerat
Redovisat resultat efter skatt*    38 807  288 248
Återföring latent skatt +  3 879 + 67 333
Resultat före latent skatt   42 686  355 581
Skattemässiga reserveringar
Avskrivningar över plan +  6 360 -192 732
Periodiseringsfond +10 011 -  41 351
Återföring av SURV -   1 741 -    5 223
Skillnad mellan bokförd och
faktisk pensionsskuld -      147 -    1 173
Resultat efter skattemässiga reser-
veringar**   57 169  115 102
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Utdelningsbara medel   57 169
Återföres
Inkomstskatt +11 212
Taxerad inkomst   68 381

* Enligt balansräkning (enligt förslaget)
Balanserad vinst 249 441
Årets vinst   38 807

288 248

** Enligt balansräkning (nuvarande regler)
Balanserad vinst   86 899
Årets vinst   28 203

115 102

6.2 Fallstudie av Luleå Energi AB enligt RSV:s förslag

6.2.1 RSV:s förslag

Årets avskrivning i resultaträkningen
Avskrivning på byggnader och mark berörs ej av de nya förslagen. Däremot sker
inga avskrivningar av maskiner och inventarier enligt nedanstående beskrivning.
Maskiner och andra tekniska anläggningar hade en avskrivning på 14 701 tkr
vilket gör en latent skatt på 4 116 tkr. Inventarier, verktyg och installationer hade
en avskrivning på 1 839 tkr och det blir då en latent skatt på 515 tkr. Detta inne-
bär att balanserad vinst minskar med 11 909 tkr och skattekostnaden ökar med 4
631 tkr.

Årets övriga bokslutsdispositioner
I denna post ingår skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt
plan med 6 360 tkr (latent skatt 1 781 tkr), årets avsättning till periodiseringsfond
på 10 011 tkr (latent skatt 2 803 tkr), återföring av skatteutjämningsreserv på –1
741 tkr (latent skatt –487 tkr) och skillnad mellan bokförd och faktisk pensions-
skuld på –147 tkr (latent skatt –41 tkr). Totalt är övriga bokslutsdispositioner 14
483 tkr, vilket gör att balanserad vinst minskar med 10 427 tkr och skattekostna-
den ökar med 4 056 kr.

Jag har räknat med 28 procents skatt vilket gör att det är en liten skillnad mellan
1997 års resultaträkning och RSV:s förslag eftersom Luleå Energi AB räknat
med en skatt på 28,45 procent. Detta innebär för både avskrivningen och årets
övriga bokslutsdispositioner att balanserad vinst minskar med 22 512 tkr och
årets skattekostnad ökar med 8 511 tkr.

Varulager
I Luleå Energi AB:s balansräkning finns ett varulager till ett värde av 1 025 tkr.
Jag antar att det är värderat till anskaffningsvärde med schablonavdrag på tre
procent. Anskaffningsvärdet på varulagret är då 1 057 tkr.
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Enligt RSV:s förslag får ett schablonavdrag göras med fem procent vilket gör att
värdet på varulagret blir 1 004 tkr, en minskning med 21tkr. Det gör att leveran-
törsskulderna minskar med 15 tkr och den latenta skatten minskar med 6 tkr.

Obeskattade reserver
I denna post ingår ackumulerade avskrivningar utöver plan på maskiner och in-
ventarier med 192 732 tkr (latent skatt 53 965 tkr), periodiseringsfonder för taxe-
ringsåren 95 till 98 med 41 351 tkr (latent skatt 11 578 tkr), skatteutjämningsre-
serv med 5 223 tkr (latent skatt 1 462 tkr) och skillnad mellan bokförd och fak-
tisk pensionsskuld på 1 173 tkr (latent skatt 328 tkr).

I RSV:s förslag tyckte jag det var svårt att utröna om periodiseringfonden skulle
ingå i frikopplingen men jag tolkade det som att den skulle ingå. Totalt är obe-
skattade reserver 240 479 tkr vilket innebär att balanserad vinst ökar med 173
146 tkr och den latenta skatten ökar med 67 333 tkr.

6.2.2 Avstämningar av resultaten

Avstämning av balanserad vinst 1997
Enligt nuvarande regler     86 899
Utgående obeskattade reserver för 1997 +240 479
Utgående latent skatt på obeskattade reserver för 1997 -   67 333
Korrigering för förändring under 1997
Förändring avskrivning -   16 540
Förändring obeskattade reserver -   14 483
Förändring latent skatt +    8 511
Utgående balanserad vinst enligt förslaget   237 533

Avstämning mellan det redovisningsmässiga resultatet och det skattemässiga
samt mellan utdelningsbara medel enligt balansräkningen och deklarationen

För under året Ackumulerat
Redovisat resultat efter skatt*    50 715  288 248
Återföring latent skatt +   8 511 + 67 333
Resultat före latent skatt    59 226  355 581
Skattemässiga reserveringar
Avskrivningar över plan +  6 360 -192 732
Periodiseringsfond +10 011 -  41 351
Återföring av SURV -   1 741 -    5 223
Skillnad mellan bokförd och
faktisk pensionsskuld -      147 -    1 173
Resultat efter skattemässiga reser-
veringar**   73 709  115 102
Utdelningsbara medel   73 709
Återföres
Inkomstskatt +11 212
Taxerad inkomst   84 921
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* Enligt balansräkning (enligt förslaget)
Balanserad vinst 237 533
Årets vinst   50 715

288 248
** Enligt balansräkning (nuvarande regler)
Balanserad vinst   86 899
Årets vinst   28 203

115 102

6.3 Intervju med Eva Karlsson, redovisningsansvarig på Luleå Energi AB

Eva Karlsson har arbetat som redovisningsansvarig på Luleå Energi AB i cirka
ett och ett halvt år, före det arbetade hon ungefär 10 år på ett företag i Kiruna där
hon också var ansvarig för redovisningen.

Karlsson började med att kommentera den stora skillnaden av resultaten och den
avsevärda ökningen av det fria egna kapitalet. Hon tycker att det är otroligt att
det kan bli så stor skillnad. Karlsson tror inte att den stora ökningen skulle påver-
ka företaget så mycket på grund av ägarstrukturen (70 procent ägs av Luleå
Kommunföretag AB och 30 procent ägs av Vattenfall AB). De är inte intressera-
de av att få så stor utdelning som möjligt utan vill att företaget ska gå bra. Karls-
son tror att de i så fall skulle investera mer istället. Men hon tror att det kan vara
skillnad för privatägda företag som måste tillfredsställa ägarna. Där kan de nog
föröka utdela så mycket som möjligt för att öka aktiekursen och för att det ska se
ut att vara ett framgångsrikt företag.

I fråga om en eventuell utdelningsspärr tror Karlsson att det kan vara svårkon-
trollerat. Det blir mer arbete för företagen, revisorerna, konsulterna och för skat-
temyndigheten som ska kontrollera efterlevnaden.

Vad gäller hur företagen ska klara av specifika skatteregler istället för god redo-
visningssed och redovisningsregler tror Karlsson att det blir svårare för företa-
gen, speciellt de mindre. Stora företag har de personella resurserna och kan där-
med klara av att anpassa sig till nya situationer på ett annat sätt. De mindre före-
tagen kanske bara har en person som arbetar med ekonomi eller kanske själv
sköter allt tillsammans med skötseln av företaget. Då är det svårt att hinna med
att lära sig allt nytt. Eva tror att det kommer att bli mer dubbelarbete, företagen
kommer att få ännu fler lagar och rekommendationer att hålla reda på. En företa-
gare är skyldig att hålla reda på massor av lagar och rekommendationer och då
blir det ännu mer att hålla reda på om förslaget går igenom.
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7. ANALYS OCH SLUTSATSER

I detta kapitel kommer jag att analysera och dra slutsatser kring fallstudien i jäm-
förelse med förslagen, modeller för samband / ej samband mellan redovisning
och beskattning och förslagen samt utvecklingstendenserna.

7.1 Fallstudie

Av de punkter i förslagen som jag undersökt är det inte så stor skillnad mellan
förslagen. Den enda skillnaden mellan SOU:s och RSV:s förslag var att enligt
RSV skulle årets avskrivning på maskiner och inventarier inte finnas med i re-
sultaträkningen. Andra punkter som berördes på resultaträkningen var årets av-
sättning av bokslutsdispositioner. Med SOU:s förslag ökade årets vinst från 28
203 tkr till 38 807 tkr, vilket är en ökning med 38 procent. Enligt RSV:s förslag
ökade årets vinst till 50 715 tkr vilket är en ökning med 80 procent.54

På balansräkningen är det obeskattade reserver som skall återföras. Som synes
ökar det fria egna kapitalet avsevärt. Totalt ökar det lika mycket både för SOU:s
och RSV:s förslag, från 115 102 tkr till 288 248 tkr, vilket är en ökning med 150
procent. Inom fritt eget kapital är ökningen olika mellan förslagen. I SOU:s för-
slag ökar balanserad vinst mer och årets vinst mindre än enligt RSV:s förslag. En
sista punkt som förändras på balansräkningen är varulagret, men i och med att
det är så litet berör det inte Luleå Energi AB så mycket. Om ett företag däremot
har ett stort varulager kommer det naturligtvis att påverka resultatet mer.55

Enligt SOU:s förslag ska bokföringen även i fortsättningen vara utgångspunkt för
beskattningen vilket innebär att 24§ KL ska vara kvar56. Bokslutsdispositioner
och obeskattade reserver ska inte längre finnas med. Värderingen av lager för-
ändras i den mån att avdraget minskar till två procent men då i gengäld gäller
även när lagret värderats till verkligt värde. En utdelningsspärr ska införas för att
inte företagen ska dela ut för mycket pengar när vinsten ökar i och med att före-
tagen inte kan göra några avsättningar till periodiseringsfond med mera. Genom
kommitténs förslag till ökad frikoppling mellan redovisning och beskattning kan
skillnaderna mellan företagens bokföringsmässiga och skattemässiga resultat an-
tas öka avsevärt. Den skatt som rätteligen belöper på det bokföringsmässiga re-
sultatet kan därmed komma att i väsentlig mån avvika från den skatt som påförs
vid taxeringen för det aktuella räkenskapsåret. Eftersom skatten utgör en kostnad
för företagen är det viktigt att skatteutgifterna blir korrekt periodiserade. Den
latenta skatten som – ofta till följd av olika former av skattemässiga dispositioner
– belöper på räkenskapsåret men blir en utgift först senare måste beaktas.57

                                                       
54 Figur 6.1 Luleå Energi AB:s resultaträkning
55 Figur 6.2 och 6.3 Luleå Energi AB:s balansräkning
56 5.1.1 Bokföringen som utgångspunkt för beskattningen
57 5.1.2 Förslag till särskilda skatteregler
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Enligt RSV:s förslag ska även här bokföringen ligga till grund för beskattningen.
RSV vill alltså ha kvar ett grundläggande materiellt samband och säger att det är
av underordnad betydelse om det finns två parallella kompletta regelsystem för
redovisning och beskattning, eller om skattereglerna i större eller mindre ut-
sträckning hänvisar till gällande redovisningsregler. Det är av större betydelse
om regelsystemen sammanfaller eller avviker kraftigt från varandra. Det formella
sambandet vill arbetsgruppen avveckla.58 Särskilda skatteregler införs istället, till
exempel för varulagret där schablonavdragets storlek ännu ej fastställts. En annan
punkt är värderingen av maskiner och inventarier där det inte blir någon större
skillnad jämfört med nuvarande regler. Restvärdemetoden försvinner dock.
RSV:s förslag innehåller många fler områden där de föreslår särskilda skattereg-
ler men jag har bara tagit upp de områden som berör fallstudien.59

Förslagen innehåller många nyheter och har mottagits med blandade känslor av
remissinstanserna. De flesta är negativa till utdelningsspärren och tror inte att det
kommer att fungera. Inte ens skattemyndigheten vill egentligen ha en utdelnings-
spärr. Dunvall säger till exempel i intervjun att han tycker att det är en aktiebo-
lagsrättslig fråga. Eva Karlsson trodde att det skulle bli svårt att kontrollera och
det trodde också Dunvall och Möller från RSV.

Värderingen av maskiner och inventarier och avsättning till periodiseringsfond
och ersättningsfond är de flesta positiv kritikerna till. Värderingen av varulagret
fick mycket kritik, både SOU:s och RSV:s förslag. RSV kritiserade SOU:s för-
slag och menade att den metod som de föreslår blev avvisad vid skattereformen
och att stora företag kommer att få en skattekredit på två procent60. RSV fick i sin
tur kritik för sitt förslag. FAR tyckte att lagervärdet borde grundas på god redo-
visningssed och att datoriseringen gör det numera möjligt att fastställa lagrets
värde med tillräcklig precision61. Dunvall och Möller säger i intervjun att de vill
att företagen ska använda anskaffningsvärdet och inte verkligt värde i beräkning-
en. Detta därför att verkligt värde är svårt att beräkna, företagen använder olika
typer av schabloner vilket leder till felaktiga värden av varulagret. Både SOU och
RSV vill ha kvar ett grundläggande samband mellan redovisning och beskatt-
ning, de vill att beskattningen ska utgå från bokföringen. Detta håller de flesta
remissinstanser också med om.

7.1.1 Slutsatser

När jag läste de båda förslagen tyckte jag att RSV:s förslag verkade mer genom-
arbetat. De hade gjort en grundläggande nulägesanalys samt en jämförelse med
hur ett antal andra länder löst vissa problem, till exempel varulager och latent
skatt. Trots detta tycker jag att de är påfallande lika. RSV har behandlat fler om-
råden, men på de stora områdena har de kommit fram till liknande slutsatser.

                                                       
58 5.2.1 Förslag till samband
59 5.2.2 Förslag till särskilda skatteregler
60 5.1.2 Förslag till särskilda skatteregler
61 5.2.2 Förslag till särskilda skatteregler
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I fallstudien blev jag förvånad över att det skilde så mycket mellan de olika bok-
föringsmässiga resultaten. I SOU:s förslag ökade vinsten med 38 procent och i
RSV:s förslag med 80 procent. Jag trodde inte att det skulle göra så stor skillnad
och ändå har jag inte berört alla områden. Skulle jag ha gjort det skulle det skilja
ännu mer mellan resultaten. Luleå Energi AB har ett väldigt litet varulager vilket
gör att skillnaderna mellan förslagen inte märks så mycket. Skulle de däremot ha
haft ett stort varulager skulle det ha märkts mer, till exempel på ett kapitalstarkt
industriföretag. Obeskattade reserver avskaffas och fördelas mellan balanserad
vinst och latent skatteskuld. Helt plötsligt får Luleå Energi AB ett betydligt större
fritt eget kapital. Om det varit ett privatägt företag hade de säkert försökt utdela
så mycket som möjligt för att det ska se ut som om de har gjort en jättevinst och
överträffat marknadens förväntningar och därmed öka värdet på aktierna. Men då
Luleå Energi AB till största delen är kommunalägt gör ägarstrukturen att jag inte
tror att det är någon större fara för att det ska hända.

Jag tror det är bra att ha kvar ett grundläggande materiellt samband mellan redo-
visning och beskattning. Det ger en stabil grund att stå på och så kan fler och fler
områden frikopplas eftersom. Det grundläggande sambandet är väl beprövat och
det vet man redan att det fungerar. Jag tror dessutom att det skulle bli svårt för de
mindre företagen om de var tvungna att göra två bokslut. Som egen företagare är
det nog många regler och lagar som de ska följa. Det kommer att ta all tid i an-
språk att anpassa sig till nya regler så att det inte finns tid att reflektera över vad
som är bra redovisning eller inte.

Oavsett om det finns ett samband eller inte finns olika problem att ta ställning
till. Vid en frikoppling ställer bland annat latent skatt till det. Idag finns två me-
toder för beräkningen av latent skatt, nämligen skuldmetoden och den ackumula-
tiva metoden. Skuldmetoden tar sin utgångspunkt i balansräkningen och innebär i
grova drag att det är skillnaden mellan den bokföringsmässiga och den skatte-
mässiga värderingen av tillgångar och skulder som utgör underlag för beräkning-
en. Den ackumulativa metoden tar sin utgångspunkt i resultaträkningen och inne-
bär att den latenta skatteskulden eller skattefordringen beräknas på grundval av
den skattesats som gällde vid den tidpunkt då periodiseringdifferensen uppstod.62

Vilken metod ska företagen redovisa efter? Det kanske måste till någon ny metod
för att frikopplingen ska fungera tillfredsställande, det är svårt att veta i nuläget.

Hur en frikoppling skulle fungera i Sverige är svårt att säga innan det provats i
verkligheten. Är Sverige moget för ett sådant beslut? I och med att Sverige är
med i EU måste vi anpassa oss till dem. Men problemet är att det är väldigt stor
skillnad mellan länderna i Europa, från Tyskland som har ett ännu starkare sam-
band än vi har, till Danmark som enligt RSV är det land i Europa som har den
starkaste frikopplingen63. Vad är då europeisk standard? Finns det överhuvudta-
get en sådan? Det är fler länder som har en frikoppling mellan redovisning och
beskattning än de som inte har det och det fungerar ju för dem. Då borde det ju
kunna fungera i Sverige också, men svenska företag är väl generellt lite tröga i att
                                                       
62 5.3 Redovisning av latent skatt
63 4.2 Utvecklingstendenser
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anpassa sig till förändringar. Oavsett om vi vill ha en frikoppling eller ej är vi
nog tvungna att acceptera att det kommer att ske så småningom.

7.2 Modeller för samband / ej samband mellan redovisning och beskat t-
ning

Idag har vi status quo-modellen i Sverige. Vi utgår från bokföringen vid beräk-
ningen av skatten. Vi förlitar oss på god redovisningssed och redovisningsregler i
många fall men då det finns en uttrycklig skattepraxis gäller denna framför god
redovisningssed.64

Jag tycker att både SOU:s och RSV:s förslag till stor del kan sägas motsvara
status quo-modellen men RSV:s förslag har även vissa inslag av uppdelningsmo-
dellen. Båda förslagen innebär att redovisningen även i fortsättningen kommer att
utgå från bokföringen och därmed kommer 24§ KL att vara kvar. Obeskattade
reserver kan delas upp på eget kapital och latent skatteskuld i syfte att förenkla
den officiella årsredovisningens läsbarhet för utländska intressenter. Det är också
praktiskt för staten och skattemyndigheten att behålla en grundläggande koppling
eftersom de i så fall kan överlåta till andra intressenter att sköta arbetet med re-
dovisningens utveckling och samtidigt utnyttja landvinningarna.65 Detta tycker
jag stämmer bra överens med status quo-modellen.

Men åtminstone RSV:s förslag tycker jag innebär alltför stor frikoppling för att
det helt ska passa in i status quo-modellen. De behåller visserligen ett grund-
läggande samband men föreslår även en ganska långtgående frikoppling av
många områden och då passar uppdelningsmodellen bättre in. RSV föreslår inte
någon ”skattebokslutslag” men däremot särskilda skatteregler inom områdena
lager, pågående arbeten, framtida utgifter, värdering av inventarier och maskiner
med mera.

Av bland annat rättssäkerhets- och kontrollskäl krävs av ett sådant skatteregelsy-
stem att det är både detaljerat och precist. Betydande skatteadministrativa arbets-
uppgifter tillkommer men även företag och näringsidkare får ökad belastning,
eftersom de tvingas lära sig att arbeta med dubbla regelsystem. Å andra sidan ges
redovisningspraxis full frihet att utvecklas helt självständigt och oberoende av
skatteregelsystemet.66

Det statsfinansiella intresset av detaljfrågor i redovisningssedens utveckling och
behov / önskan att styra utvecklingen bortfaller i uppdelningsmodellen och det
tycker jag stämmer ganska bra med RSV:s förslag. Den latenta skatteskulden
måste ges en exakt definition, eftersom den är av stor betydelse för fastställande
av årets vinst. Det vill säga enligt det officiella bokslutet där den latenta skatte-
skulden skall redovisas. Det har visat sig vara en svårt nöt att knäcka. Beroende

                                                       
64 3.1Status quo-modellen
65 ibid
66 3.2 Uppdelningsmodellen
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på vilken metod företagen väljer att tillämpa varierar den redovisade vinsten och
därmed också hur mycket företagen kan utdela.67 Detta försvårar jämförbarheten
och innebär att det inte kommer att finnas någon enhetlighet mellan företagen.

7.3 Utvecklingstendenser

Sverige tillhör ett av få länder som formellt lämnat över en stor det av ansvaret
att bestämma skatteunderlaget till redovisningslagstiftaren och redovisnings-
normgivarna. Sambandet mellan redovisning och beskattning är således starkt i
Sverige. Oavsett om länderna har ett starkt samband eller inte kan snittytan mel-
lan redovisning och beskattning bli oklar och oönskad påverkan mellan systemen
kan uppkomma.68

Jag har läst en hel del artiklar som behandlar sambandet / frikopplingen mellan
redovisning och beskattning. Jag valde att redovisa några av dem i avsnitt 4.2
utvecklingstendenser. En tendens som var i stort sett genomgående var att alla
diskuterade för- och nackdelar med en frikoppling och sade att vi nog skulle vara
tvungna att genomföra en frikoppling. Men vad i stort sett alla kom fram till var
att det var bäst som det var. De tyckte i slutändan att sambandet mellan redovis-
ning och beskattning skulle vara kvar. Till exempel Östman och Johansson som
skriver att en frikoppling innebär en mycket genomgripande förändring och svår-
förutsägbara problem. Det är ett mycket stort ingrepp i redovisningens rättssy-
stem, som förutsätter ingående överväganden om hur en eventuell frikoppling
skall ske utan att skada borgenärsintresset och möjligheten till skattekontroll.
Tidström och Hesselman anser inte att en frikoppling nödvändigtvis är den enda
lösningen, det finns nämligen väsentliga fördelar med bibehållen koppling. Gan-
demo skriver att det vore bra om överavskrivningar och reserveringar frikoppla-
des, i övrigt är god redovisningssed en livlina för skatterätten.69

Möller och Dunvall tyckte att det var svårt att förutsäga hur det kommer att se ut
i framtiden. De vill naturligtvis att deras förslag ska bli verklighet men först ska
de göra konsekvensbeskrivningar och kostnadsberäkningar på hur förslaget på-
verkar företagen och hur mycket skatt som staten tar in. Den skatt som företagen
totalt sett betalar syftar inte till att förändra vare sig det totala skatteuttaget i fö-
retagssektorn eller skatteuttaget på företagsnivå, det vill säga i det enskilda före-
taget.70

Eva Karlsson, Luleå Energi AB, tror att det blir svårare för speciellt de mindre
företagen att använda sig av specifika skatteregler än god redovisningssed och
redovisningsregler. Mycket dubbelarbete väntar dessa företag.71

                                                       
67 ibid
68 4.2 Utvecklingstendenser
69 ibid
70 5.2.3 Intervju med Stig Dunvall, Riksskatteverket, och Lars Möller, Skattemyndigheten
71 6.3 Intervju med Eva Karlsson, redovisningsansvarig på Luleå Energi AB
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Totalt sett tycker jag de flesta är ganska negativa till en frikoppling mellan redo-
visning och beskattning. Förslagen har fått positiv kritik kring några områden
och negativ kritik kring andra områden. Speciellt utdelningsspärren har fått ne-
gativ kritik. Jag tror det kommer att ta ganska lång tid innan en frikoppling
genomförs. Innan alla intressenter är överens krävs nog en hel del kompromisser,
ett lagförslag som de flesta tror på och sedan ska politikerna rösta fram förslaget.
Min gissning är att det kommer att bli en frikoppling, men först en bit in på 2000-
talet.

7.4 Förslag till fortsatta frågor för uppsatser

Jag har endast gått in på ett fåtal områden inom SOU:s och RSV:s förslag. Det
finns till exempel i RSV:s förslag pågående arbeten, leasing, omsättningsfastig-
heter, immateriella rättigheter, forskning och utveckling, framtida utgifter och
förluster, valutakursförändringar och skattemässig säkring, finansiella instrument
samt kvittning mellan balansposter. Det skulle vara intressant att veta hur dessa
områden påverkar företagen.
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Bilaga 1

Frågeformulär, Stig Dunvall, RSV Solna, och Göran Olsson, SKM Linkö-
ping, den 4 december 1998 kl. 10,30.

1. Berätta kort om Er själva och vad ni gör på Riksskatteverket respektive Skat-
temyndigheten.

2. Vad tycker ni om Statens Offentliga Utredningars förslag från 1995 om sam-
bandet redovisning och beskattning?

3. Varför tycker ni att det materiella sambandet ska vara kvar?

4. Varför vill ni ta bort det formella sambandet?

5. Arbetsgruppen (däribland Ni) föreslår regler där beskattningspåföljderna in-
träder för det räkenskapsår under vilket samtliga förutsättningar är klar-lagda,
det vill säga för det räkenskapsår när utdelning verkställs eller annat förfo-
gande sker. Den beskattning som då sker blir definitiv.
- Hur ska reglerna utformas för utdelningsspärren?
- Hur ska detta sedan kontrolleras av skattemyndigheterna?

6. Vilken procentsats hade ni tänkt er som schablonavdrag på varulagret?

7. Ni angav att problemen med nuvarande beskattning kring varulagret var be-
räkningen av verkligt värde och hur försäljningskostnaderna skall beräknas.
Tycker ni att ni kommit till rätta med dessa problem?

8. I och med de nya regler som föreslagits i Er rapport så kommer det att bli rätt
så stor skillnad mellan redovisningsmässiga och skattemässiga belopp, tror ni
att det går att kontrollera utdelningsnivåerna med en utdelningsspärr? Eller
behövs andra regler/begränsningar och vad skulle det i så fall vara?

9.  Hur tror ni att sambandet / frikopplingen mellan redovisning och beskattning
kommer att se ut i framtiden i Sverige? I Europa?
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Bilaga 2

Frågeformulär, Eva Karlsson, redovisningsansvarig, Luleå Energi AB, den
4 januari 1999 kl. 15,30.

1. Det blev ganska stor skillnad mellan resultaten, från 28 203 tkr till 50 715 tkr
samt fritt eget kapital ökar avsevärt. Hur tror du det påverkar företaget? Tror
du att ni skulle dela ut mer om resultatet ökade så mycket?

2. SOU och RSV funderar på att sätta in en utdelningsspärr så att  företagen
ändå inte ska kunna dela ut mer pengar än vid användningen av nuvarande
regler. Tror du att det skulle fungera?

3. Tror du att det blir krångligare eller bättre för företagen med specifika skatte-
regler än vid användningen av redovisningsregler och god redovisningssed?


