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Sammanfattning 
 
Sedan slutet av 1920-talet har Sverige haft ett starkt samband mellan företags redovisning 
och deras beskattning. Sambandet innebär att beskattningen bygger på det som 
framkommer i företagets räkenskaper. På 1980-talet uppstod en debatt huruvida denna 
koppling skulle finnas kvar i det svenska systemet eller om det vore bättre att frikoppla 
beskattningsreglerna från reglerna för redovisningen. Sambandet berörde ursprungligen 
många olika redovisningsområden men debatten har medfört att enskilda områden 
successivt har getts åtskilda regleringar. Syftet med denna studie har varit att undersöka 
hur den pågående harmoniseringsprocessen internationellt påverkar den Svenska 
redovisningen och dess koppling till beskattningen samt att undersöka vilka för- respektive 
nackdelar som finns med en frikoppling mellan områdena 
 
Vår studie är utformad som en attitydstudie där tre stycken intervjuer genomförts för att 
erhålla information om hur sambandet uppfattas i praktiken. För att få kunskap ur både 
redovisnings- och beskattningshänseende valde vi dels att intervjua en skatterevisor på 
Skattemyndigheten, dels ekonomicheferna vid två olika företag i Luleåområdet, Luleå 
Energi och Norrbottens-Kuriren.   
 
De slutsatser som dragits efter att vi genomfört analysen i studien är att uppfattningarna 
om en frikoppling går isär. De intervjuade företagen är nöjda med Sveriges nuvarande 
system, men Skattemyndigheten ställer sig istället positiv till en frikoppling. Någon 
slutsats om hur harmoniseringsprocessen påverkar den svenska redovisningsutvecklingen 
har inte dragits, men Skattemyndigheten anser dock att harmoniseringsprocessen medför 
vissa tolkningsproblem om systemet ska se ut som det gör idag.  
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Abstract 
 
Since the late 1920’s Sweden has had a strong connection between the accounting of 
businesses and their taxation. The connection implies that the taxation is based on the 
business accounting. In the 1980’s a debate started whether or not the connection should be 
kept in the Swedish system or if it would be better to separate the tax regulations from the 
accounting regulations. Initially the connection concerned many different accounting areas, 
but the debate has resulted in that specific areas gradually were given separate regulations. 
The purpose of this study has been to give an explanation of which of these areas within 
the accounting that are still connected to the taxation. The content of the connection has 
been described and we have also examined how the international process of harmonization 
in progress influences this connection. 
 
Our study is designed as a case study where we have carried out three interviews to receive 
information of how the connection is perceived in practice. To obtain knowledge from 
both an accounting and a taxation point of view, we chose to carry out one interview with 
an auditor from the tax authority and also with the financial managers of Luleå Energi and 
Norrbottens-Kuriren.  
 
The conclusions that were drawn after carrying out the analysis of the study are that the 
opinions regarding separation are divided. The companies that were interviewed are 
satisfied with the present system, but the tax authority takes a positive stand regarding 
separation. Any conclusions about how the process of harmonization affects the Swedish 
accounting progress have not been drawn, but the tax authority considers that the process 
of harmonization results in certain problems of interpretation if the system should be as it 
is today.   
 
 



 Innehållsförteckning 

 

Innehållsförteckning 
 
Förord 
Förkortningar 
Sammanfattning 
Abstract 
Innehållsförteckning 
1 Inledning .............................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund/Problem .......................................................................................................1 
1.2 Syfte .............................................................................................................................2 
1.3 Avgränsningar ..............................................................................................................2 

2 Metod ..................................................................................................................................3 
2.1 Forskningsansats ..........................................................................................................3 
2.2 Undersökningsansats....................................................................................................3 

2.2.1 Val av undersökningsobjekt..................................................................................4 
2.3 Litteraturstudie .............................................................................................................4 
2.4 Datainsamling ..............................................................................................................4 
2.5 Tillvägagångssätt vid analys ........................................................................................5 
2.6 Metodproblem..............................................................................................................6 

2.6.1 Validitet.................................................................................................................6 
2.6.2 Reliabilitet .............................................................................................................7 

3 Sambandet mellan redovisning och beskattning .................................................................8 
3.1 Historisk utveckling .....................................................................................................8 
3.2 Formellt och materiellt samband..................................................................................9 
3.3 Bokföring som beskattningsunderlag...........................................................................9 
3.4 Redovisningens syfte .................................................................................................10 

3.4.1 Intressentproblematik..........................................................................................12 
3.5 Harmonisering av redovisning ...................................................................................13 

4 De kopplade områdena......................................................................................................15 
4.1 Obeskattade reserver ..................................................................................................15 

4.1.1 Överavskrivningar på maskiner och inventarier .................................................15 
4.1.2 Periodiseringsfond ..............................................................................................16 
4.1.3 Ersättningsfond ...................................................................................................17 
4.1.4 Upphovsmannakonto ..........................................................................................17 
4.1.5 Skogskonto..........................................................................................................18 
4.1.6 Kommentarer från redovisningskommittén och RSV.........................................18 

4.2 Lagervärdering ...........................................................................................................18 
4.2.1 Gällande rätt ........................................................................................................18 
4.2.2 Kommentarer från redovisningskommittén och RSV.........................................19 

4.3 Pågående arbeten........................................................................................................20 
4.3.1 Gällande rätt ........................................................................................................20 
4.3.2 Kommentarer av redovisningskommittén och RSV ...........................................20 

4.4 Garantiutgifter och substansminskning......................................................................21 
4.4.1 Gällande rätt ........................................................................................................21 
4.4.2 Kommentarer av redovisningskommittén och RSV ...........................................22 

4.5 För- och Nackdelar med det svenska systemet ..........................................................22 
4.5.1 Fördelar med ett starkt samband enligt kommittén.............................................22 



 Innehållsförteckning 

 

4.5.2 Nackdelar med ett starkt samband enligt kommittén..........................................23 
4.6 För- och nackdelar med en frikoppling......................................................................24 

5 Empiri................................................................................................................................26 
5.1 Nuvarande systems utformning .................................................................................26 

5.1.1 Sambandet mellan redovisning och beskattning .................................................26 
5.1.2 Fördelar med nuvarande system..........................................................................27 
5.1.3 Nackdelar med nuvarande system.......................................................................27 

5.2 Harmoniseringsprocessens inverkan på svensk redovisning och beskattning ...........28 
5.3 För- och nackdelar av en frikoppling mellan områdena ............................................28 

5.3.1 Fördelar av en frikoppling mellan områdena ......................................................28 
5.3.2 Nackdelar av en frikoppling mellan områdena ...................................................29 

6 Analys ...............................................................................................................................30 
6.1 Nuvarande systems utformning .................................................................................30 

6.1.1 Sambandet mellan redovisning och beskattning .................................................30 
6.1.2 Fördelar med nuvarande system..........................................................................30 
6.1.3 Nackdelar med nuvarande system.......................................................................31 

6.2 Harmoniseringsprocessens inverkan på svensk redovisning och beskattning ...........32 
6.3 För- och nackdelar av en frikoppling mellan områdena ............................................33 

6.3.1 Fördelar av en frikoppling mellan områdena ......................................................33 
6.3.2 Nackdelar av en frikoppling mellan områdena ...................................................33 

7.1 Slutsatser ....................................................................................................................35 
7.2 Diskussion ..................................................................................................................35 
7.3 Förslag till fortsatta studier ........................................................................................36 

8 Källförteckning .................................................................................................................37 

 

Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjuguide 
 
 
 



 Inledning 

 1 

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund/Problem 
 
I Sverige råder det ett starkt samband mellan företagens redovisning och beskattning 
jämfört med internationella förhållanden. Sambandet innebär att redovisningen utan några 
större korrigeringar ska kunna ligga till grund för beskattningen. (SOU 1995:43) Sedan 
mitten av 1980-talet har en diskussion förts angående en ökad frikoppling mellan dessa 
områden. Det beror i första hand på de nya krav som kom på redovisningen och 
redovisningsnormgivarna till följd av näringslivets ökande internationalisering. Större 
svenska företag som noterade sina aktier på utländska börser var också tvingade att lämna 
årsredovisningar enligt det landets gällande principer som då ofta väsentligt avvek från vad 
som tillämpades i svensk redovisning. En frikoppling mellan områdena skulle innebära att 
redovisning och beskattning helt skiljs åt och respektive del får sina egna regler. Följden, 
ur företagens synvinkel, skulle bli ett upprättande av två bokslut, ett för redovisningen och 
ett för beskattningen. (RSV Rapport 1998:6) 
 
Under 1990-talet har stora förändringar ägt rum inom både redovisnings och 
beskattningsområdet. Genom 1990 års skattereform så uppluckrades sambandet delvis, 
vissa bokslutsdispositioner avskaffades men fortfarande finns ett antal kvar som till 
exempel överavskrivningar och periodiseringsfonder. År 1995 presenterade 
redovisningskommittén ett delbetänkande som föreslog förändringar för att undvika 
bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Året därpå startade en arbetsgrupp tillsatt 
av Riksskatteverket (RSV) för att undersöka redovisningens och beskattningens samband. 
Fortfarande har dock inte några förslag gällande sambandet mellan redovisning och 
beskattning för företag i allmänhet blivit behandlade i regeringen. (SvSkT 1/2000, Möller)  
 
Sedan 1997 har Sverige en ny årsredovisningslag (ÅRL, 1995:1554) vilken är en följd av 
EG: s fjärde direktiv och således en anpassning av svensk redovisning till internationella 
förhållanden. Denna harmoniseringsprocess påbörjades i Sverige i och med 
undertecknandet av EES-avtalet. Processen innebär att den Svenska lagstiftningen ska 
överensstämma med EG-direktiven. I några avseenden har Sverige valt att behålla sina 
gamla principer för redovisning och en av dessa är för de obeskattade reserverna. Enligt 
internationella förhållanden ska inte några obeskattade reserver redovisas och därmed inga 
bokslutsdispositioner. (Bengtsson, 2002)  
 
Diskussionen gällande frikoppling mellan redovisningen och beskattningen har uppkommit 
genom den snabba utveckling på redovisningsområdet som ägt rum såväl nationellt som 
internationellt. Det som talar för en frikoppling är att sambandet sägs bromsa utvecklingen 
av god redovisningssed samt att en anpassning till internationella förhållanden skulle 
underlättas. Det som framförts mot en frikoppling är att kontrollmöjligheten för 
Skattemyndigheten och redovisningskvaliteten skulle försämras. (SOU 1995:43) 
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1.2 Syfte 
 
Vår avsikt med denna uppsats är att undersöka hur den pågående harmoniseringsprocessen 
internationellt påverkar den svenska redovisningen och dess koppling till beskattningen. 
Dessutom ämnar vi undersöka vilka för- respektive nackdelar som finns med en 
frikoppling mellan redovisning och beskattning.  

 

1.3 Avgränsningar 
 
För att vår studie ska få lämplig omfattning har vi gjort en del avgränsningar. Vår avsikt är 
att behandla de områden som fortfarande utgör en koppling mellan redovisningen och 
beskattningen och som dessutom berörs av Årsredovisningslagen, Inkomstskattelagen (IL, 
1999:1229) och Bokföringslagen (BFL, 1999:1078). Vidare avser vi endast ta upp det 
samband som föreligger mellan redovisningen och direkta skatter. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel redogörs för vilket tillvägagångssätt vi använt för att uppfylla uppsatsens syfte. 
Innehållet i kapitlet är till för att ge läsaren en förståelse för den metod vi brukat samt en 
uppfattning om tillförlitligheten av det resultat som undersökningen genererat. 
 

2.1 Forskningsansats 
 
Wiederheim-Paul och Eriksson (1997) betonar två olika sätt att dra slutsatser vid 
vetenskapliga arbeten, nämligen induktion och deduktion. Induktion innebär att forskaren 
gör en undersökning utifrån empiri för att sedan dra slutsatser därifrån och således skapa 
teori från det undersökta. Deduktion innebär att forskningsarbetet utgår från befintliga 
teorier för att sedan forma hypoteser som är testbara påståenden om verkligheten där det 
genom logisk slutledning går att komma fram till resultat. Vår avsikt med denna uppsats är 
att använda oss av en deduktiv ansats beroende på att utgångspunkten är befintlig teori och 
tidigare empiriska studier angående sambandet mellan redovisning och beskattning. Den 
information som erhållits har sedan används för att skapa en referensram som i denna 
uppsats innefattas av kapitel tre och fyra. Referensramen har vi använt som grund när vår 
empiriska undersökning gjorts. Det resultat vi fått fram från vår empiriska studie har vi 
sedan analyserat mot de teorier vi studerat.  
 
Genom personliga intervjuer med såväl Skattemyndigheten som enskilda företag har vi 
samlat in information om harmoniseringsprocessens inverkan på svensk redovisning och 
beskattning samt deras synpunkter på en eventuell frikoppling mellan områdena. Den 
information vi erhållit är av kvalitativ karaktär, vilket beror på att undersökningen kommer 
till uttryck i frågor och svaren på dessa uttrycks i ord och satser, de är inte uttryckt i 
sifferform (Nyberg, 2000). Den kvalitativa metoden ger information på djupet inom få 
undersökningsenheter (Denscombe, 2000). Metoden kännetecknas även av att det finns en 
fysisk och social närhet till forskningsobjektet vilket vi får genom att vi personligen träffar 
respondenterna. Vi valde också denna metod eftersom vi ansåg att den bäst uppfyller vårt 
syfte med uppsatsen. En kvantitativ ansats syftar istället huvudsakligen till att mäta eller 
förklara den insamlade informationen och vidare omformas den till siffror för att sedan 
kunna göra statistiska analyser. Denna ansats tycks inte vara ett lämpligt tillvägagångssätt 
för vår uppsats frågeställningar och det resultat vi ska presentera.  
 

2.2 Undersökningsansats 
 
Vid undersökande studier kan vanligtvis experiment, surveyundersökningar eller 
fallstudier användas (Denscombe, 2000). Experiment är det mest optimala vid kvantitativ 
forskning. En surveyundersökning är en beskrivande och förklarande undersökning av 
intervju- eller enkättyp som baseras på ett representativt urval. Ofta handlar 
surveyundersökningar om människors attityder och handlingsmönster men den kan också 
vara förklarande som till exempel en uppföljning av människors reaktioner vid en 
händelse. En fallstudie är inte en enskild undersökning utan många där syftet är att välja ut 
ett eller flera företag, en eller flera organisationer eller något annat för att få fram det som 
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ska undersökas. På det som väljs kan sedan flera olika typer av datainsamling samsas som 
till exempel djupintervjuer, surveyundersökningar eller observationer. (Svenning, 2000)  
 
Eftersom våra insamlade data inte är av kvantitativ karaktär så uteslutas därmed 
experiment som undersökningsansats. I vårt fall är inte en surveyundersökning aktuell då 
den eftersträvar en bred och omfattande täckning som den får genom sitt representativa 
urval. Vårt urval av företag är inte representativt för alla företag som finns, varken 
storleks- eller produktionsmässigt och det är inte heller vår avsikt och därigenom kan vi 
inte heller sägas göra en surveyundersökning. Fallstudier utförs ofta genom återkommande 
undersökningstillfällen för att uppnå en djup kunskap om undersökningsobjektet. Vi kan 
inte uppfylla kriterierna av fallstudier då vårt arbetes begränsade tidsram medfört endast en 
intervju per undersökningsenhet. Sammantaget innebär detta att vår undersökningsansats 
ligger mellan en surveyundersökning och en fallstudie. Den skulle kunna kallas för en 
attitydstudie då det är intervjuobjektens attityder vi undersöker.   
 

2.2.1 Val av undersökningsobjekt 
 
Eftersom undersökningssyftet innefattas av två områden, nämligen ett redovisnings och ett 
beskattningsområde, föll det sig naturligt att även välja undersökningsobjekt innefattande 
båda sidorna. Vårt perspektiv kommer dock att ligga på redovisningen vilket medfört att vi 
på den sidan valde två olika företag. Vår ambition var att undersöka företag som inte 
producerar samma sorts produkter och det uppfylldes genom våra val av företag, Luleå 
Energi och Norrbottens-Kuriren. Luleå Energis produkter är i första hand elnät och 
fjärrvärme medan Norrbottens-Kuriren tillhandahåller dagstidningar. På den andra sidan 
återfinns Skattemyndigheten eftersom de är den kontrollerande och informerande 
myndigheten inom beskattningsområdet i Sverige. 
 

2.3 Litteraturstudie 
 
Vi började vår litteraturstudie genom att söka litteratur och läsa in oss på ämnet. Vi gjorde 
litteratur- och artikelsökning på Luleå Tekniska Universitet biblioteks databaser, främst 
Libris och Lucia. De sökord vi har använt oss av är samband redovisning-beskattning, 
redovisningsteori, obeskattade reserver och harmonisering. Dessutom har 
Skattemyndighetens hemsida (www.rsv.se) varit till stor hjälp för att få tillgång till RSV: s 
rapporter och skrivelser.  
 

2.4 Datainsamling 
 
Till en början söktes information om våra attitydstudieföretag på Internet för att se att de 
använde sig av obeskattade reserver. Informationen erhöll vi genom att studera deras 
årsredovisningar. Vi undersökte inte djupare relevansen av att välja Skattemyndigheten på 
den andra sidan som studieobjekt eftersom de är såväl kontroll som informationsmyndighet 
inom beskattningsområdet i Sverige.  
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Vi valde att använda oss av personliga intervjuer eftersom ämnet som vi ska ta upp både är 
omfattande och komplext vilket gör att det är viktigt att kunna förklara de frågor vi avser 
att ställa så att de förstår vår avsikt och kan ge svar på det vi vill veta. Vi tog kontakt med 
båda företagen och Skattemyndigheten för att informera om syftet med vår uppsats och för 
att fråga om de var villiga att svara på våra frågor. På Luleå Energi och Norrbottens-
Kuriren fick vi kontakt med ekonomicheferna som båda hade möjlighet att ta emot oss för 
en intervju. På Skattemyndigheten tog vi kontakt med skatterevisor Bo Nilsson som tyckte 
att ämnet var mycket intressant och som mer än gärna ställde upp på en intervju.  
 
Nästa steg blev att konstruera en intervjuguide (se bilaga 1) som vi skulle kunna använda 
oss av både hos Skattemyndigheten och hos företagen. Orsaken till att vi ville använda oss 
av samma intervjuguide var att det skulle gå att jämföra svaren vi erhöll. Intervjuguiden 
skickade vi sedan till respondenterna en vecka före planerat intervjutillfälle för att de 
skulle ha möjlighet att förbereda sig så bra som möjligt. Vid intervjutillfället använde vi 
oss av en bandspelare för att vi med säkerhet skulle kunna ta del av vad de sade. Dessutom 
antecknade en utav oss under hela intervjun medan den andra ställde frågor och följdfrågor 
till respondenten. Efter intervjutillfället skrev vi ned allt som hade sagts utifrån den 
inspelning vi gjort under intervjun. Sammanställningen från intervjun skickades sedan till 
respondenterna så att de skulle kunna rätta till eventuella missförstånd samt få en möjlighet 
att tillföra sådant som inte tagits upp. De svar vi sedan fick tillbaka ligger till grund för vårt 
empiriavsnitt i uppsatsen. 
 

2.5 Tillvägagångssätt vid analys 
 
Det mest kännetecknande för en kvalitativ analys är att utifrån ett litet material försöka 
tränga djupt in i en problematik. Den kvalitativa analysen är mer känslig för förändringar 
och nyanser än den kvantitativa analysen. Detta gör att den kan ge uppslag till nya 
forskningsområden eller ge nya infallsvinklar på kända fenomen. (Svenning, 2000) 
 
Under intervjuerna och skrivandet i övrigt har reflektioner som framkommit nertecknats 
för att kunna använda i analysarbetet och i den avslutande diskussionen. För att kunna göra 
analysen började vi med att sammanställa materialet som vi fick fram genom den 
empiriska undersökningen. Uppsatsens innehåll erbjuder en mängd olika infallsvinklar 
som kan antas vid analys. Vår referensram kan tyckas vara omfattande i förhållandet till 
empirin och analysen. Orsaken till att referensramen är lång har sin grund i ämnesområdets 
komplexitet samt att det för både författarna själva och framtida uppsatsläsare är 
nödvändigt för förståelsen. Det har inte varit vår ambition att analysera alla olika delar i 
uppsatsen på detaljnivå utan vi har istället valt att undersöka sambandet mellan 
redovisning och beskattning som helhet. Vid vår analys har vi därför utgått från tre olika 
huvudrubriker som visas nedan, nämligen nuvarande systems utformning, 
harmoniseringsprocessens inverkan på svensk redovisning och beskattning samt för- och 
nackdelar av en frikoppling mellan områdena. En jämförande analys har gjorts mellan 
referensramen och empirin. Vi har i de sammanfattande slutsatserna och diskussionen 
försökt ge en helhetsbild av det som framkommit samt tagit upp de frågor som kommit 
fram i anslutning till undersökningen.  
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Figur 1.  Modell för analysens indelning 
 
  

2.6 Metodproblem 
 
När en undersökning genomförs kan undersökaren mötas av vissa metodproblem. Dessa 
kan benämnas som validitet och reliabilitet.  
 

2.6.1 Validitet 
 
Validitet är enligt Wiedersheim-Paul (1997) mätinstrumentets förmåga att mäta det som 
avses att mäta. Om uppsatsen ska mäta hur det nära samband som finns mellan redovisning 
och beskattning ser ut, ska också svaret ges på den frågeställningen på ett trovärdigt sätt. 
Det är viktigt att en undersökning har hög validitet, för forskaren har ingen glädje av 
korrekt information om den inte mäter rätt sak.  
 
Det kan uppstå problem med validiteten vid en intervju, rätt person som har rätt kunskap 
kan vara svår att få tag på. Andra problem kan vara att inte frågorna är relevanta för det 
som avses att mäta. (Holme & Solvang, 1997) 
 
För att öka validiteten i vår uppsats har vi studerat området noga för att få reda på vad vi 
vill fråga och få svar på. Vi har även vid första kontakten med Skattemyndigheten och 
företagen informerat om uppsatsens syfte samt frågat efter den person som på bästa sätt 
kan besvara det vi vill veta. När vi sedan gjorde vår intervjuguide tänkte vi noga igenom 
vilka frågor vi skulle ställa för att uppnå vårt syfte. Det vi ansåg vara mycket viktigt för oss 
var att respondenterna förstod våra frågor samt vad vi ville få svar på. Därför skickade vi 
ut frågorna till dem en vecka före besöksintervjun för att de skulle ha möjlighet att 
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förbereda sig och sätta sig in i området. Vidare konstruerade vi följdfrågor för att vara 
säkra på att vi skulle få svar på det som avsågs.  
 

2.6.2 Reliabilitet 
 
Validiteten är det viktigaste kravet på ett mätinstrument (Wiedersheim-Paul, 1997) men 
även andra krav som reliabilitet kan ställas.  Det innebär ett mätinstruments förmåga att ge 
tillförlitliga och stabila utslag. Det är viktigt att en undersökning har hög reliabilitet, alltså 
att resultatet ger pålitlig information. En annan forskare ska kunna undersöka samma sak 
och få samma eller liknande resultat (Holme & Solvang, 1997). Intervjuareffekten innebär 
att data från personliga intervjuer baseras på vad människor säger och inte vad de gör. 
Detta kan påverka reliabiliteten negativt eftersom det blir svårt att uppnå objektivitet. 
Intervjuareffekten kan till exempel bero på personlig identitet, själpresentation och 
personligt engagemang. Därför bör intervjuaren, för att undvika detta problem, tänka på 
eventuell ålders- och könsskillnad, etniskt ursprung, uppträdande samt intervjustil. 
(Denscombe, 2000)  
 
För att på bästa sätt undvika reliabilitetsproblem tänkte vi före intervjun på den eventuella 
åldersskillnad som troligtvis skulle kunna vara mellan oss och den intervjuade och vi kom 
fram till att det troligtvis inte skulle påverka intervjun. Vi presenterade oss artigt vid 
intervjutillfällena samt att vi höll en neutral ställning gentemot respondenten vilket 
uppfylldes genom att vi inte ifrågasatte den intervjuades uttalanden eller åsikter samt att vi 
inte ställde ledande frågor.  
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3 Sambandet mellan redovisning och beskattning 
 
Detta kapitel är en del av den teoretiska referensram som ligger till grund för den empiriska 
undersökningen. Först ges en kort inblick i den historiska utveckling som skett på området, sedan 
redogörs för hur sambandet finns uttryckt i lagen, redovisningens syfte och slutligen det formella 
och materiella sambandets innebörd. 
 

3.1 Historisk utveckling 
 
I Sverige har det sedan 1928 års kommunalskattelag (KL, 1928:370) och 1929 års BFL 
(1929:117) funnits ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Detta innebär 
att redovisningen ska kunna ligga till grund för beskattningen. 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. (RSV 
rapport 1998:6) 
 
I 1928 års KL var utgångspunkten för värderingsreglerna att taxeringen skulle grundas på 
en välordnad bokföring. År 1955 gjordes genomgripande förändringar av KL: s 
värderingsregler. Huvudprincipen att bokföringen och taxeringen skulle vara 
sammanlänkade fanns kvar men nya skatterättsliga regler infördes i KL. Från 1969 
infördes avskrivningar på fastigheter och successivt har reglerna i KL förtydligats. 
Sambandet lever dock kvar men detaljerade regleringar skapar osäkerhet om vad som 
gäller. (Balans 6-7/91, Tidström) 
 
Under 1990-talet diskuterades frågan om sambandets fortsatta innebörd ivrigt. 
Redovisningskommittén fick 1991 i uppdrag att göra en översyn av den svenska 
redovisningslagstiftningen, där en av frågorna gällde det svenska sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Kommittén arbetade fram ett delbetänkande som 
presenterades 1995 (SOU 1995:43). Betänkandet föreslog förändringar i framförallt KL 
och lagen om statlig inkomstskatt (SIL, 1945:576), de bestod till stor del av undvika 
systemet med bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Vidare föreslog 
redovisningskommittén att en särskild skatterättslig utdelningsspärr skulle införas, för att 
förhindra att obeskattade vinster delas ut till ägarna. (SvSkT 1/2000, Möller) 
 
Efter remissbehandlingen av kommittébetänkandet blev några förslag behandlade av 
regeringen men de gällde bara för försäkringsföretag och finansiella företag som inte 
kommer att behandlas i detta arbete. Regeringen behandlade inte några förslag om 
sambandet mellan redovisning och beskattning för företag i allmänhet. (Prop.1995/96:104) 
 
År 1996 tillsatte RSV en arbetsgrupp som skulle undersöka sambandet mellan redovisning 
och beskattning. Resultaten presenterades i en rapport (RSV Rapport 1998:6) där ett antal 
principförslag lades fram. Rapporten överlämnades på remiss till tre myndigheter samt 15 
redovisnings- och näringslivsorganisationer. Därefter har RSV gjort en hemställan till 
finansdepartementet (RSV: s Skrivelse 991108 Dnr. 9926-99/100) om lagändringar med 
anledning av förslagen till rapporten. Under 1999 tog lagrådet ställning till förslaget om en 
helt ny IL som började gälla från och med taxeringen 2002 (SvSkT 1/2000, Möller). Den 
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nya IL innebär inte några väsentliga skillnader vad gäller sambandet mellan områdena och 
det gör inte heller den nya bokföringslagen. I Sverige råder det således fortfarande en stark 
koppling mellan redovisning och beskattning. (SvSkT 5/2000, Westermark) 
 

3.2 Formellt och materiellt samband 
 
Kopplingen mellan redovisning och beskattning delas upp i ett materiellt och ett formellt 
samband. Det materiella sambandet går ut på att inkomstberäkningen ska ha sin 
utgångspunkt ifrån företagens bokföring. Det innebär att om företaget följer vedertagna 
redovisningsprinciper i bokföringen som god redovisningssed, rättvisande bild och så 
vidare accepteras det redovisade resultatet även skattemässigt. (SOU 1995:43)  
 
Det formella sambandet innebär att en viss post för att beaktas i skatterätten också måste 
vara bokförd i räkenskaperna. Det accepteras således inte att registrering av kostnader och 
intäkter endast görs ur skatteändamål. Vissa tillgångsposter måste dessutom genom det 
formella sambandet värderas på likartat sätt i både räkenskaperna och deklarationen för att 
godkännas skattemässigt. Det gäller exempelvis avdrag för värdeminskning av maskiner 
och inventarier samt värderingsregler för varulager och pågående arbeten. På grund av det 
formella sambandet tvingas företagen redovisa bokslutsdispositioner och obeskattade 
reserver (SOU 1995:43). Anledningen till att det finns både ett materiellt och ett formellt 
samband är att det inte ska uppstå ett fristående registreringssystem enbart för 
skatteändamål utan att det är företagens redovisning som ska användas. (SvSkT 5/2000, 
Westermark) 
 

3.3 Bokföring som beskattningsunderlag 
 
Principen om ett samband mellan bokföringen och beskattningen är grundläggande för den 
svenska företagsbeskattningen. I IL 14:2 finns den grundläggande bestämmelsen gällande 
sambandet, vilket innefattar bokföringsmässiga grunder. 
 

”Resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. – Vid beräkning av 
resultatet skall inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det 
beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något 
annat är särskilt föreskrivet i lag. Detta gäller även skatteskyldiga som inte är 
bokföringsskyldiga.” 
 

Genom propositionen till lagen framgår att begreppet bokföringsmässiga grunder kommer 
ifrån redovisningslagstiftningen och innebär att resultatet för näringsverksamheten räknas 
fram genom att inkomsterna och utgifterna i verksamheten periodiseras. Inkomster och 
kostnader ska tas upp och dras av för den tidsperiod som de berör. (Prop. 1999/2000:2)  
 
Vad som avses med god redovisningssed är inte lika klart. Innebörden av begreppet utgår 
från bokföringslagen och årsredovisningslagen, men då dessa till stor del är av relativt 
generell natur krävs kompletterande vägledning från Bokföringsnämnden (BFN), 
Redovisningsrådet samt FAR för att kunna fastställa innebörden. Detta medför att 
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redovisning baserad på råd och rekommendationer från dessa organ kan anses förenlig med 
god redovisningssed. (Rabe 2002) 
 
Under rubriken ”Räkenskaperna” i IL 14:4 1 st. finns den så kallade kopplingsregeln som 
lyder ”Om räkenskaper förs för näringsverksamheten, skall dessa läggas till grund för 
beräkningen av resultatet när det gäller beskattningstidpunkten.” Utgångspunkten är att 
näringsverksamhetens räkenskaper ska ligga till grund för beskattningen under 
förutsättning att periodiseringar i räkenskaperna är förenlig med god redovisningssed samt 
att de inte strider mot särskilda skattemässiga bestämmelser. Detta ger den skattskyldige en 
viss valmöjlighet i de fall det finns flera periodiseringssätt som är förenliga med god 
redovisningssed. Skattemyndigheten blir sedan bunden av den metod som företaget väljer 
och företaget blir bunden av den metod som valts i räkenskaperna. Det finns däremot ingen 
bundenhet i de fall periodiseringssättet skulle strida mot god redovisningssed, om 
skattefria intäkter eller icke avdragsgilla kostnader bokförs eller om redovisningen i övrigt 
strider mot skatterätten. Den dubbla bundenheten gäller endast för poster som upptagits i 
räkenskaperna. De skatterättsliga reglerna är sedan bestämmande för om skatteplikt eller 
avdragsrätt föreligger vilket ger att företagens räkenskaper då inte är gällande. (Prop. 
1999/2000:2) 
 
Dessutom finns en annan koppling till räkenskaperna eftersom utgångspunkten vid 
beskattningen är företagets redovisade resultat som sedan justeras för att få fram 
skattemässigt resultat. Denna koppling är utan betydelse för skatteuttaget eller underlaget 
för skatten. (Prop. 1999/2000:2)  
 
I IL 14:5 finns den regel som behandlar de fall där periodiseringssättet ej stämmer överens 
med god redovisningssed, justeringsregeln.  
 

”Det redovisade resultatet skall justeras om en intäkts- eller kostnadspost hänförs 
till ett visst beskattningsår i strid med bestämmelserna i 2 §. Motsvarande justering 
skall göras ett tidigare eller senare beskattningsår, om det behövs för att undvika 
att någon intäkts- eller kostnadspost utelämnas eller räknas dubbelt.”             

 
Det bokförda resultatet kan med andra ord korrigeras mot den felaktigt medtagna eller 
utelämnade intäkts- eller kostnadsposten i enlighet med justeringsregeln. Justeringsregeln 
gäller inte för justeringar för skattefria intäkter eller icke avdragsgilla kostnader utan det 
regleras istället av andra skatteregler. (SN 3/2001, Möller) 
 

3.4 Redovisningens syfte 
 
Redovisningens centrala syfte är att förmedla information till företagets olika intressenter 
som ägare, kunder, långivare och skattemyndigheter. Informationen som företaget visar 
ska sedan ligga till grund för en rad beslut som vinstdisposition, beskattning, lån och så 
vidare. Redovisningen är ledningens sätt att kommunicera med omgivningen och därför 
kommer en naturlig konsekvens av detta bli att redovisningen kommer att anpassas efter 
intressenternas behov och önskemål. (Thorell 1984)    
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En av anledningarna till att Sverige påverkats mycket av internationella påtryckningar är 
att det är ett litet land som är beroende av handel med andra länder och redovisningen har i 
sin tur sin grund i handeln. International accounting standard board (IASB) är ett 
internationellt normgivningsorgan som haft stort inflytande på den svenska 
normgivningen. De senaste åren har redovisningsrådet översatt den referensram som IASB 
grundar sin normgivning på och de menar att även de svenska normerna ska ha sin 
utgångspunkt i denna. I denna referensram finns ett antal kvalitativa utgångspunkter som 
bör ställas på redovisningsinformationen enligt redovisningsrådet och IASB. Först beskrivs 
dessa nedan och efter beskrivningen följer en figur för att visa hur det ser ut. (Artsberg, 
2002) 
 
Begriplighet: Redovisningsrådet och IASB diskuterar inte vad upprättaren av 
årsredovisningen ska göra för att redovisningen ska bli begriplig för läsaren utan vad som 
nämns är den skyldighet som finns för läsaren att införskaffa tillräckligt med information 
för att förstå redovisningen. Om information är relevant ska den tas med oavsett om den är 
komplex för vissa användare. (Artsberg, 2002) 
 
Relevans: Relevanskravet innebär att redovisningen ska kunna ligga till grund för 
utvärdering av historiska händelser, bedömning av nutida händelser samt skattningar av 
framtiden. Två egenskaper är speciellt viktiga för att uppfylla kravet på relevans, nämligen 
att informationen är jämförbar och snabb. Med jämförbar menas att det krävs något att 
relatera till för att kunna göra uppföljningar av tidigare planer samt att skatta framtiden. 
Snabbheten beror på önskvärdheten att kunna påverka beslut medan det fortfarande är 
möjligt. (Thorell, 1984) 
 
Tillförlitlighet: Med tillförlitlighet menas att informationen inte ska vara vinklad åt något 
håll eller behäftad med fel, läsaren ska kunna lita på den. Redovisningsrådet menar för det 
första att informationen ska ge en korrekt bild av företaget, vilket innebär att mätning görs 
på det som avses att mäta. Vidare gäller att innebörd går före form som till exempel kan 
innebära att leasade tillgångar tas upp i balansräkningen, fastän denna möjlighet egentligen 
inte skulle kunna vara aktuell. En tredje egenskap som ska ge tillförlitlig information är 
neutralitetskravet. Informationen ska inte presenteras vinklad åt någotdera hållet.  Ett 
fjärde krav är att informationen är försiktig, tillgångar och vinster ska inte överskattas och 
skulder och förluster får inte underskattas. Slutligen är det viktigt att 
redovisningsinformationen är fullständig så att den inte blir vilseledande. Det krävs således 
att all information ges för att hela bilden ska erhållas. (Artsberg, 2002) 
 
Jämförbarhet: För användaren av årsredovisningar krävs det många gånger att den kan 
jämföras med något, vilket i sin tur även ökar användbarheten av redovisningen (Thorell, 
1984). Med jämförbarhet åsyftas två aspekter, dels jämförelse av samma företag över tiden 
och dels jämförelser mellan företag. För att jämförelser ska vara möjliga över tiden krävs 
att samma redovisningsprinciper nyttjas. Vidare när det gäller jämförelsen mellan företag 
ligger det på normgivarnas arbete att se till att det tillgodoses. Det ska finnas regler som 
ställer upp samma regler för likartade händelser. (Artsberg, 2002) 
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Figur 2.   Redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper (Artsberg, 2002) 
 
 

3.4.1 Intressentproblematik 
 
Företag har intressenter som till exempel ägare, kunder, långivare och skattemyndigheter 
och dessa har olika intressen av företagets redovisning. Redovisningsinformationen har ett 
antal grundläggande krav innefattande att den ska vara rättvisande, jämförbar och möjlig 
att internationalisera det vill säga att jämföra internationellt. (Balans, 6-7/1991, Tidström 
& Hesselman) Ekobrottsmyndigheten sade i ett remissyttrande från 1998 att 
bokföringslagen är en viktig komponent i ett fungerande näringsliv. Den ska ge en 
rättvisande och exakt bild av företagen, såväl historiskt som i nutid, i förhållande till andra 
företag, kreditgivare, beskattningsmyndigheter och andra intressenter. Eftersom kraven 
från intressenterna många gånger kan vara oförenliga krävs det att lagstiftningen ger en 
balans. För samtliga intressenter gäller dock att de ska kunna veta att redovisningen 
grundas på ett tillförlitligt underlag och att detta sammanställts och redovisats på ett visst 
sätt. (Westermark, 2000)     
 
Företagen själva eftersträvar ett praktiskt och rationellt system. Ägare, kunder och 
långivare kräver ett förståeligt system medan Skattemyndigheten eftersträvar ett system 
som gör deras kontrollmekanism möjlig. (Balans 6-7/1991, Tidström & Hesselman) En 
risk med intressenternas olika krav är att de ställs mot varandra och ur företagens synvinkel 
kan det vara troligt att de väljer de redovisningsprinciper som ger den lägsta skatten oavsett 
om det ger den mest rättvisande bilden av företaget (SOU 1995:43). Konsekvensen av 
detta kan bli att utvecklingen av god redovisningssed hämmas eftersom förändringar kan 
leda till negativa skattekonsekvenser. Om sedan efterlevnaden av 
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redovisningsrekommendationer är eftersatt kan det leda till otillåtna skattekrediter och då 
tvingas skattemyndigheterna utveckla en överdriven skattekontroll. (Balans 6-7/1991, 
Tidström & Hesselman) 
 
Det finns således olika önskemål från företagen själva och företagens intressenter på hur 
redovisningen ska vara utformad och det är därför åsikterna går isär huruvida kopplingen 
mellan redovisning och beskattning ska bestå eller inte. Det kommer dock att bli svårt att 
hitta en lösning på redovisningen som tillfredsställer alla samtidigt utan att flera bokslut 
måste presenteras. (Balans 6-7, Tidström & Hesselman)   
 

 3.5 Harmonisering av redovisning 
 
Ett av de viktigaste skälen till att den alltjämt pågående diskussionen om en eventuell 
frikoppling mellan redovisningen och beskattningen har uppkommit, är den 
harmoniseringsprocess av det svenska redovisningssystemet som pågår. I och med att 
Sverige skrev under EES-avtalet krävs det att den svenska lagstiftningen samordnas med 
de olika EG-direktiven. Med ordet harmonisering avses att redovisningen ska göras 
jämförbar och inte att den ska göras lika, det vill säga standardiseras. Om redovisningen 
ser helt olika ut i två olika länder minskar chanserna att upprätta och bibehålla 
affärsförbindelser länderna emellan. (Sandin, 1996) Artsberg skriver att  
 

”Redovisningen kan ses som affärslivets språk och kan överbrygga tid och rum. I 
en globaliserad värld kan redovisning möjliggöra kontroll/styrning på distans. Men 
för det behövs ett internationellt redovisningsspråk som kan presentera det 
främmande och fjärran till något förståeligt.” (Artsberg, 2002, kap. 4 s.37-38) 

 
Målet med harmoniseringen av redovisningsregelverket är att, genom uppställandet av en 
övergripande nivå för skyddet av bolagsmän och andra intressenter i företag på den 
gemensamma marknaden, avlägsna de hinder för etablering och kapitalets fria rörlighet 
som finns (Björne, 2000). 
 
En viktig del i den svenska harmoniseringsprocessen var omarbetandet av ÅRL. Som 
grund för den nu gällande lagen ligger EG: s fjärde direktiv om årsbokslut i vissa 
bolagsformer. Det omfattande arbetet att ta fram direktivet genomfördes av länder med 
skilda kulturella och språkliga bakgrunder och med olika legala system för att utveckla ett 
gemensamt regelverk som skulle ge jämförbara årsredovisningar i direktivsländerna. 
(Sandin, 1996)  
 
Ett viktigt huvuddrag i direktivet är regeln om krav på rättvisande bild. Uttrycket 
rättvisande bild togs ifrån Storbritanniens ”true and fair view” och även den brittiska 
innebörden av begreppet görs gällande genom direktivet. Denna brittiska uppfattning 
innebär att redovisningen ska uppvisa vad som verkligen har hänt i företaget ur ekonomisk 
vinkel och om lagar eller andra regler hindrar detta ska dessa regleringar under särskilda 
omständigheter frångås. Denna inställning kommer även till uttryck i fjärde direktivet och 
kallas overriding-regeln. (SOU 1996:157) 
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Vid omarbetandet av ÅRL diskuterades huruvida begreppet rättvisande bild kunde plockas 
bort ur lagtexten, då det i svensk lagstiftning, i såväl ÅRL som IL, finns uttryckt att 
redovisningen måste följa god redovisningssed. Utredningen kom dock fram till att detta 
inte var möjligt så länge det inte kan förutsättas att kravet på rättvisande bild uppfylls 
genom att god redovisningssed tillämpas. En redovisningsmetod som enligt EG-rättslig syn 
inte ger en rättvisande bild kan inte anses vara god redovisningssed även om metoden 
används mycket i Sverige. Anledningen till diskussionen om att ta bort begreppet var bland 
annat att innebörden ur EG: rättslig mening är något oklar och dessutom skulle praktiska 
problem kunna uppstå om båda begreppen, god redovisningssed och rättvisande bild, ska 
tillämpas. (SOU 1996:157) 
 
ÅRL 2:2 stadgar att ”årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet 
med god redovisningssed”. I ÅRL 2:3 1 st. finns sedan kravet om att balansräkning, 
resultaträkning och noter ska upprättas som en helhet och dessutom ge en rättvisande bild 
av företagets ställning och resultat. I svensk lagstiftning finns således både uttrycket god 
redovisningssed och rättvisande bild medtagna. (SOU 1996:157)    
 
Förutom att de EG-rättsliga direktiven har påverkat den svenska lagstiftningen, medför 
harmoniseringsprocessen även att de svenska redovisningsrekommendationerna påverkas. 
Som tidigare påpekats hjälper dessa rekommendationer till att precisera vad lagreglerna 
egentligen innebär. Då det krävs att svenska storföretags val av redovisningsprinciper styrs 
av internationella regler, främst International Accounting Standards (IAS), har svensk 
praxis kommit allt närmare dessa redovisningsprinciper. Detta medför att det krävs viss 
kunskap om internationella regler både för att förstå svensk praxis, men även vid val av 
redovisningssätt eller vid regeltolkningar. De internationella reglerna har också stor 
betydelse på områden som inte regleras i svensk redovisningslagstiftning.  (Thorell, 1996) 
Thorell skriver att ”Harmoniseringen har nu gått så långt att det som regel är svårt att, 
inom ramen för god redovisningssed, på ett i Sverige oreglerat område välja en 
redovisningsprincip som är i strid med en uttrycklig internationell regel” (Thorell, 1996 
s.66).       
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4 De kopplade områdena 
 
Detta kapitel ger en redogörelse för hur sambandet mellan redovisning och beskattning ser ut och 
utgör den andra delen i referensramen. Dessutom påvisas de för- respektive nackdelar för såväl 
nuvarande system som systemet vid en eventuell frikoppling. Kapitlet avslutas med en genomgång 
av den harmoniseringsprocess som påverkar svensk redovisning och beskattning. 
 

4.1 Obeskattade reserver 
 
Beskattningsrätten ställer inte som krav att skatterättsliga överväganden ska tas med i 
redovisningen men däremot kräver redovisningsrätten att vinstreglerande åtgärder ska 
redovisas öppet. Detta medför att det uppkommer obeskattade reserver i balansräkningen 
och bokslutsdispositioner i resultaträkningen. (Bengtsson, 2002) Det finns således idag 
kvar ett samband mellan redovisningen och beskattningen och därför kan det vara betingat, 
utifrån grundprincipen att ge en rättvisande bild av företaget, att visa vad som är verkliga 
kostnader och vad som är skattemässiga kostnader. Under rubriken bokslutsdispositioner 
återfinns de kostnader som endast görs på grund av skattemässiga överväganden. Det kan 
här nämnas överavskrivningar på maskiner och inventarier, avsättningar till 
periodiseringsfond, ersättningsfonder, upphovsmannakonto samt skogskonto. Dessa 
kommer att behandlas nedan. De första två gäller generellt medan de sista tre endast gäller 
för speciella situationer eller för speciella branscher. Vidare finns det andra 
värderingsregler som gränsar till bokslutsdispositioner och där kopplingen mellan 
redovisning och beskattning är stark och även dessa återfinns nedan. (Rabe, 2002) 
 

4.1.1 Överavskrivningar på maskiner och inventarier 
 
Regler för hur maskiner och inventarier ska skrivas av redovisningsmässigt finns i ÅRL 
4:4. Där stadgas att anläggningstillgångar med begränsad livslängd enligt en systematisk 
plan ska skrivas av över livslängden. Både BFN och Redovisningsrådet har samma 
definition på begreppet systematiskt. Denna innebär att den avskrivningsmetod som 
tillämpas ska återspegla hur värdet för tillgången successivt förbrukas. De olika 
avskrivningsmetoder som åsyftas är linjära, degressiva, produktionsberoende eller 
progressiva avskrivningar. Detta är vad som kallas för planenliga avskrivningar. (FARs 
samlingsvolym, 2002) 
 
Grunden för hur företag räknar fram sina skattemässiga avskrivningar finns i IL 18:13-17. 
Här föreskrivs att årliga värdeminskningsavdrag fördelar ut en anläggningstillgångs 
anskaffningskostnad över dess ekonomiska livslängd. För detta finns två olika 
tillvägagångssätt, dels räkenskapsenlig avskrivning och dels restvärdesavskrivning. 
Räkenskapsenlig avskrivning innebär i sig två olika regler, huvudregeln och 
kompletteringsregeln. Enligt huvudregeln får avdrag göras med högst 30 % av det 
bokförda värdet på inventarierna från närmast föregående räkenskapsår samt 
anskaffningsvärdet av de inventarier som köpts in under innevarande beskattningsår. När 
under året som inventarierna är inköpta har ingen betydelse. Grundtanken för 
kompletteringsregeln är att alla maskiner och inventarier sjunker i värde med 20 % per år. 
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Vid årets slut tas de maskiner och inventarier som köps under året och som fortfarande 
finns kvar vid årets slut upp till 80 % av anskaffningsvärdet. Maskiner och inventarier som 
köpts in året före räkenskapsåret och som fortfarande finns kvar vid räkenskapsårets slut 
värderas till 60 % av anskaffningsvärdet. Detta innebär att sådana maskiner och inventarier 
som företaget köpt för fyra år sedan eller mer värderas till 0 kronor. Precis som för 
huvudregeln tas ingen hänsyn till när under året inköpen gjorts. (Andersson, Ekström, 
Gabrielsson, Jansson, Tengling 2002) 
 
Räkenskapsenlig avskrivning kräver att det skatteskyldiga företaget upprättar ett årsbokslut 
och att de skattemässiga avskrivningarna stämmer överens med de i räkenskaperna. Den så 
kallade restvärdesmetoden får tillämpas av sådana rörelseidkare som ej upprättar och som 
ej heller är skyldiga att upprätta årsbokslut. Avskrivningar enligt restvärdesmetoden 
medger avdrag med högst 25 % av de ingående skattemässiga restvärdena minskat med 
summan som erhållits vid eventuell försäljning av inventarium från tidigare beskattningsår. 
Dessutom tilläggs anskaffningskostnaden för inventarier som köpts under året och som 
finns kvar vid årets slut till de ingående restvärdena. Utöver detta följs reglerna för 
huvudregeln vid räkenskapsenlig avskrivning, men någon kompletteringsregel finns inte 
för restvärdesmetoden. (Rabe, 2002) 
 
Eftersom de skattemässiga avskrivningsreglerna tillåter en högre avskrivning än vad de 
redovisningsrättsliga reglerna kräver uppstår skillnad mellan skattemässiga och planenliga 
avskrivningar i räkenskaperna när räkenskapsenlig avskrivningsmetod tillämpas. Denna 
överavskrivning, det vill säga skillnaden, bokförs som en bokslutsdisposition och i 
balansräkningen finns den som en post under obeskattade reserver. Då tillämpning av 
restvärdesmetoden ej kräver någon koppling till räkenskaperna, är det den enda 
avskrivningsmetod som inte utgör ett samband mellan redovisning och beskattning. (Rabe, 
2002) 
 

4.1.2 Periodiseringsfond 
 
Periodiseringsfonder infördes från och med inkomståret 1994 i Sverige och de är enbart av 
skattemässig natur. Avsättningar till periodiseringsfond görs således endast av 
skattemässiga skäl och de kan inte sägas ha någon koppling till en specifik tillgång 
(Bengtsson, 2002). Grundtanken bakom företagsskattereformen som kom 1993 var att 
skattesatsen vid företagsbeskattningen skulle sänkas men det blev dock inte mer än från 30 
till 28 %. Detta motiverade ett införande av en allmän reserveringsmöjlighet i form av 
periodiseringsfonden. Skälen till att behålla någon form av bokslutsdisposition var att 
stimulera finansieringen av företagens investeringar med det egna kapitalet samt en 
förlustutjämningseffekt bakåt i tiden. (Rabe, 2002) 
 
Reglerna för periodiseringsfonder återfinns i IL: s 30 kap. där det står att aktiebolag och 
andra juridiska personer, utom dödsbo och handelsbolag, får skjuta upp beskattningen för 
25 % av årets vinst. För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i 
handelsbolag får avsättning istället göras med 30 % av vinsten men då sker avsättningen på 
ägarnivå och därigenom påverkas inte räkenskaperna. Den vinst som ska ligga till grund 
för beräkningarna är den skattemässiga vinsten före skatt men efter alla intäkter och 
kostnader samt de bokslutsdispositioner som görs med hjälp av reglerna för avskrivningar 
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av maskiner och inventarier. Belopp som avsatts till periodiseringsfond måste återföras 
enligt IL 30:7 senast sjunde året efter avsättningen vilket innebär att endast sex 
periodiseringsfondskonton får finnas samtidigt. Om ett företag har gjort en avsättning med 
25 % av vinsten vid bokslutet år 2000 måste en återföring då göras senast vid bokslutet för 
år 2006. (Lönnqvist, 2002)  
 
För att lätt kunna hålla kontroll mellan periodiseringsfonder från år till år bör företag inte 
blanda ihop dessa i redovisningen utan det är att föredra att ha separata konton. I 
årsredovisningen däremot är det praxis att endast visa den totala summan för 
periodiseringsfonderna. En avsättning till periodiseringsfond kommer redovisningsmässigt 
att påverka balansräkningens obeskattade reserver och resultaträkningens 
bokslutsdispositioner. När den görs ökar värdet på den obeskattade reserven samtidigt som 
resultatet som ska beskattas minskar. (Lönnqvist, 2002) Efter sex år då 
periodiseringsfonden måste upplösas kommer den återförda periodiseringsfonden att ingå i 
underlaget för årets periodiseringsfond. Även inom sexårsperioden kan 
periodiseringsfonden återföras efter företagets eget val. Det kan vara motiverat för att täcka 
förluster, kunna göra större avskrivningar på inventarier eller liknande. (Rabe, 2002) 
 

4.1.3 Ersättningsfond 
 
Det finns fyra olika ersättningsfonder, en för inventarier, en för byggnader och 
markanläggningar, en för mark samt en för djurlager i jordbruk och renskötsel. 
Ersättningsfonder finns för att inte återanskaffning ska försvåras allt för mycket vid 
eventuell brand eller annan olyckshändelse. Nuvarande system fungerar nämligen så att 
försäkringsersättning som företag erhåller är skattepliktig, vilket kan leda till en försvårad 
återanskaffning eftersom en del av ersättningen avgår i skatt. (Rabe, 2002) 
 
Avdrag för ersättning till ersättningsfond medges enligt IL 31:1 för ersättning som erhållits 
för inventarier, byggnader, markanläggningar, mark eller djurlager som skadats och med 
maximalt ett belopp motsvarande den skattemässiga ersättningen. Fonden ska enligt IL 
31:19 tas i anspråk inom tre år, men möjlighet till förlängning till sex år finns. Då 
situationen är aktuell kan fonden enligt IL 31:10 nyttjas för avskrivningar på inventarier, 
byggnader och markanläggningar. Då fonden utnyttjas infinner sig ingen skatteplikt. Vad 
gäller mark används en annan metod, användandet av fonden vid en försäljning medför 
istället att ingångsvärdet för marken får reduceras. För djurlager innebär en användning av 
fonden att djurlagret anses nedskrivet med det beloppet. (Rabe, 2002) 
 

4.1.4 Upphovsmannakonto 
 
Upphovsmannakonto är en möjlighet till inkomstutjämning mellan olika beskattningsår för 
författare, konstnärer och andra personer som uppbär näringsinkomst på grund av litterärt 
och konstnärligt arbete.  Avsättningar till upphovsmannakonto regleras i IL: s 32 kap. och 
kontot kan bara användas av fysiska personer. Avdrag medges sedan för belopp som 
inbetalats på ett särskilt konto på bank om beloppet uppgår till minst 10 000 kronor. 
Beskattningen sker i takt med att medlen tas ut från kontot. Uttaget får påbörjas först den 
första december taxeringsåret och beloppet måste uppgå till minst 1 000 kronor. Vid 
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utgången av femte året efter det år inbetalning gjordes ska medlen på upphovsmannakontot 
betalas ut och beskattas. (Rabe, 2002)  
 

4.1.5 Skogskonto 
 
Skogskonto är precis som upphovsmannakonto till för att ge inkomstutjämning mellan 
olika beskattningsår. Reglerna om avdrag för avsättning till skogskonto finns i IL 21:21-
40. Avdrag får göras för vissa avsättningar till skogskonto och det tillkommer sedan ägaren 
av skogsfastigheten eller alternativt nyttjaren av denna. Inbetalningen måste, för att vara 
avdragsgill, ha gjorts till ett speciellt skogskonto eller skogsskadekonto och det måste 
vidare vara minst 5 000 kronor respektive 50 000 kronor. Beskattningen sker i takt med att 
medlen tas ut och uttagen måste uppgå till minst 1 000 kronor och får tidigast göras fyra 
månader efter inbetalningen. Efter tio år från inbetalningsårets början ska medlen på 
skogskontot, 20 år på skogsskadekonto, betalas ut och således beskattas (Rabe, 2002).  
 

4.1.6 Kommentarer från redovisningskommittén och RSV 
 
De två vanligaste formerna av obeskattade reserver är överavskrivningar och 
periodiseringsfonder. Kommittén anser att dessa bör frikopplas från redovisningen 
eftersom det inte ställs något krav på motsvarande avskrivning eller avsättning i 
redovisningen. Som en följd av detta bör det då inte finnas något behov av flera 
avskrivningsmetoder i skattelagstiftningen enligt kommittén och därför bör 
restvärdesmetoden upphävas. Vidare anser redovisningskommittén att ersättningsfonderna, 
som även de ger upphov till obeskattade reserver, bör frikopplas från redovisningen på 
liknande sätt som för periodiseringsfonderna. Vad gäller upphovsmannakonto och 
skogskonto uttrycks att de är förmögenhetsdispositioner och därför fel att redovisa som 
bokslutsdispositioner. Redovisningskommittén anser generellt att hela systemet med 
obeskattade reserver ska upphävas. (SOU 1995:43)  
 
I RSV: s rapport tas varken periodiseringsfonder, ersättningsfonder, upphovsmannakonto 
eller skogskonto upp utan den enda post av de obeskattade reserverna som behandlas är 
avskrivningar på maskiner och inventarier. Det RSV tillför angående maskiner och 
inventarier är att de skattemässiga avskrivningarna är schablonmässiga, vilket underlättar 
taxeringen men det kan dock utnyttjas i skatteplaneringssyfte. Dessutom tillägger de att 
skattemässig avskrivning kan påbörjas innan förslitning inträtt vilket direkt strider mot de 
grundläggande förutsättningarna för avskrivning redovisningsmässigt. (RSV Rapport 
1998:6) 
 

4.2 Lagervärdering 
 

4.2.1 Gällande rätt 
 
Grundprincipen för hur lager ska värderas är den så kallade lägsta värdes principen. Med 
detta menas att ett lager ska värderas till det lägsta av anskaffnings- respektive verkligt 
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värde. Värdering genom anskaffningsvärdet baseras på först in först ut-principen (FIFU). 
Denna princip innebär att det förutsätts att de varor som finns kvar i lagret vid 
inventeringstillfället är de varor som är sist inköpta. Vid värdering till anskaffningsvärdet 
får ett så kallat inkuransavdrag på 3 % av anskaffningsvärdet göras. Med värdering 
grundad på verkligt värde menas antingen nettoförsäljningsvärdet eller 
återanskaffningsvärdet. När värderingen sker till verkligt värde får, vid behov, avdrag för 
verklig inkurans göras. (Johansson, Johansson, Pautsch, 2001) 
 
De skattemässiga reglerna om varulagervärdering finns i IL 17:3-4. Lägsta värdes 
principen stadgas i IL 17:3, betydelsen av begreppen anskaffningsvärde och verkligt värde 
är samma som i ÅRL 4:9. Detta är den huvudsakliga kopplingen mellan skatte- och 
redovisningslagstiftningen, men regeln om inkuransavdrag på anskaffningsvärdet som står 
i IL 17:4 medför att detta samband ej är fullständigt. Kopplingen syns i praktiken på så sätt 
att lagervärdet tas upp enligt lägsta värdes principen på balansräkningens tillgångssida och 
på skuldsidan tas skillnaden mellan bokföringsmässiga och det skattemässiga värdet upp 
som en obeskattad reserv. (Rabe, 2002)     
 

4.2.2 Kommentarer från redovisningskommittén och RSV 
 
I delbetänkandet uppges att det finns argument för såväl en total frikoppling mellan de 
olika regelsystemen som att de skattemässiga lagervärderingsreglerna upphävs så att de 
bokföringsmässiga värderingsreglerna även används vid taxeringen. Förslaget som lades 
fram innebar dock att grunden för beräkningen av lagervärdet som ska tas upp vid 
beskattningen bör vara det värde som redovisats i den skatteskyldiges räkenskaper, med 
andra ord det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Utredningen menar 
alltså att det första steget av värderingen ska innebära en fullständig koppling mellan 
redovisningen och beskattningen. Vidare ansågs att utrymme för beskattningsavdrag för 
nedskrivning av lager bör finnas kvar, men att nedskrivningsmöjligheten minskas från 3 % 
till 2 %. Möjligheten att skattemässigt skriva ner lagervärdet medför att värderingens andra 
steg innebär en frikoppling mellan redovisningen och beskattningen. (SOU 1995:43)     
 
RSV skriver i sin rapport att det inte är helt okomplicerat att genomföra lagervärderingar. 
Problem kan uppstå både vid beräkning av anskaffningsvärde, särskilt om det är fråga om 
egentillverkade produkter, och vid framtagandet av verkligt värde. Vid beräkningen av 
verkligt värde finns tre huvudsakliga svårigheter. Först kan nämnas problematiken med att 
beräkna försäljningspriset vid tidpunkten för försäljning, det vill säga framtida 
försäljningspris. Den andra svårigheten avser framtagandet av nettoförsäljningspriset vilket 
innebär att försäljningskostnaden dras bort från försäljningspriset. Då betydelsen av 
begreppet försäljningskostnad ej är entydigt har detta beräkningssätt inte varit lätt att 
tillämpa i praktiken. Företag har istället använt sig av schablonmetoder för att ta fram ett 
nettoförsäljningspris, bland annat så kallade inkuranstrappor. Den tredje aspekten som bör 
beaktas är de gånger nuvärdet ska beräknas för lagervaror med lång lagringstid, så kan 
räntefaktorn vara svår att fastställa. Detta är dock viktigt då små differenser i räntefaktorn 
kan göra stora skillnader i nuvärdet. RSV uttalade vidare i sin rapport från 1998 att dessa 
problemaspekter vid lagervärdering utgör en brist av de krav på symmetri och enkelhet 
som eftersträvas skatterättsligt. (RSV Rapport 1998:6)   
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4.3 Pågående arbeten 
 

4.3.1 Gällande rätt 
 
Med pågående arbeten avses påbörjade men vid räkenskapsårets utgång inte avslutade och 
slutfakturerade uppdrag. Arbetena kan utföras dels på löpande räkning och dels till ett fast 
pris och värderingsreglerna kommer att skilja sig åt beroende på vilken metod som är 
aktuell.  
 
Då ersättningen grundar sig på ett arvode per tidsenhet som är bestämt i förväg, som beror 
på den faktiska tiden för arbetet och eventuella faktiska utgifter för arbetet kan det vara 
fråga om ett arbete på löpande räkning. För arbeten på löpande räkning är det 
uppdragsgivaren som står för den ekonomiska risken, vilket innebär att om arbetet blir 
dyrare än beräknat kommer denne att stå för merkostnaderna. (Dahlin, Lundén, 
Smitterberg, 2001) Arbeten som utförs på löpande räkning får enligt ÅRL 4:10 tas upp till 
ett värde överstigande anskaffningsvärdet om det finns särskilda skäl och värderingen 
stämmer överens med god redovisningssed och rättvisande bild. De fakturerade beloppen 
tas då upp som en intäkt för företaget och de kostnader som hänför sig till arbetet blir 
därmed avdragsgilla fortlöpande under arbetets gång. Det blir en successiv 
resultatavräkning av det utförda arbetet och därigenom blir det ingen tillgångspost. Det 
krävs dock att det handlar om ett fåtal projekt och att tillverkningstiden är relativt lång. 
(Johansson, Johansson, Pautsch, 2001) ÅRL ger en möjlighet att redovisa resultatet i takt 
med att det uppstår men enligt skattereglerna behöver det inte redovisas förrän projektet är 
färdigställt. Detta gör att företag som redovisar enligt ÅRL: s regler kan komma att 
beskatta resultatet före det är färdigställt. 
 
För pågående arbeten som utförs till ett fast pris ska värderingen redovisningsmässigt 
grunda sig på det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Värderingen kommer 
således här att göras enligt samma värderingsprinciper som för varulagervärdering. Varje 
pågående projekt ska värderas för sig. Med anskaffningsvärde menas såväl direkta som 
indirekta kostnader som lagts ner på arbetet.  Som alternativ till huvudregeln om lägsta 
värdes princip får pågående arbeten skattemässigt värderas med ett inkuransavdrag på 3 % 
såtillvida det inte utförs i konsultrörelse. Pågående arbeten som utförs till fast pris ska inte 
påverka det skattemässiga resultatet förrän arbetet har slutförts. Därigenom kommer 
nedlagda kostnader att tas upp som en tillgång och förskott från kunden redovisas som en 
skuld. (Dahlin, Lundén, Smitterberg, 2001) 
 

4.3.2 Kommentarer av redovisningskommittén och RSV 
 
Kommittén föreslog i sitt delbetänkande att de skattemässiga värderingsprinciper som 
fortfarande gäller skulle behållas samtidigt som den skattemässiga värderingen borde 
frikopplas från den bokföringsmässiga. Detta skulle enligt kommittén leda till att arbeten 
som utförs på löpande räkning inte skulle behöva tas upp som tillgång vid beskattningen 
även om det finns redovisat i bokföringen. Arbeten som utförs till ett fast pris kan bygga på 
en successiv vinstavräkning i redovisningen trots att beskattningen grundas på lägsta 
värdes princip. Uttalandet innebär således att det inte behöver finnas en överensstämmelse 
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mellan redovisningen och beskattningen. Av samma skäl som att varulagret bör värderas 
enligt 98 % regeln anser kommittén att pågående arbeten bör genomgå samma 
regelförändring. (SOU 1995:43) 
 
RSV har i sin rapport sett vissa problem vid beskattningen av pågående arbeten. De 
tillägger först att på grund av att definitionen på pågående arbeten är snävare 
inkomstskattemässigt än redovisningsmässigt kommer problem att uppstå för såväl 
företagen som Skattemyndigheten vilket leder till begreppsförvirring och merarbete. Här 
åsyftas till exempel tillverkning av lös egendom enligt tillverkningskontrakt som inte 
omfattas av de skatterättsliga reglerna för pågående arbeten. (RSV Rapport 1998:6) 
 
De anser vidare att med tiden har begreppet slutbesiktning och tidpunkten för 
ianspråktagande av entreprenaden blivit mer och mer oprecist. Det beror i sin tur enligt 
RSV att sättet att ingå avtal inom entreprenadbranschen inte längre följer det mönster som 
de allmänna bestämmelserna rekommenderar. Det leder då till problem för företagen och 
skattemyndigheterna att bestämma rätt tidpunkt för resultatavräkningen. Resultatet blir då 
att vedertagna redovisningsprinciper får stå tillbaka för egen utvecklad praxis. (RSV 
Rapport 1998:6) 
 
Slutligen påpekar RSV att den särskilda skatteregeln för löpande räkning avviker från 
gällande redovisningsregler. Det beror på att när intäkter och kostnader endast redovisas 
över resultaträkningen och ingen balansering sker över balansräkningen i form av nedlagda 
kostnader för ofakturerade tjänster kommer faktureringsreserver att uppkomma. Dessa 
faktureringsreserver strider då mot redovisningsprinciper som matchningsprincipen, god 
redovisningssed och rättvisande bild. (RSV Rapport 1998:6)  
 

4.4 Garantiutgifter och substansminskning 
 

4.4.1 Gällande rätt 
 
Företag får göra skatteavdrag för framtida garantiutgifter med det belopp som satts av i 
företagets räkenskaper, om avsättningen gjorts i avsikt att periodisera utgifter till rätt 
räkenskapsår. (SOU 1995:43) Då det är väldigt svårt att avgöra hur stor risken är för att 
företaget måste infria de lämnade garantierna, är det svårt att beräkna hur stora 
reserveringar som ska göras. Som riktlinje finns därför en regel som säger att reserveringen 
i bokslutet inte får vara större än de faktiska utgifterna som företaget haft under året. 
Reglerna för hur framtida garantiutgifter ska behandlas finns i IL 16:3-4. (RSV Rapport 
1998:6)  
 
Företag som äger naturtillgångar, exempelvis gruvor, skog eller oljefyndigheter, har vid 
redovisningen möjlighet att ta ner anskaffningsvärdet med en så kallad substansminskning. 
Substansminskningen motsvarar den del av naturtillgången som har utvunnits och sålts 
under räkenskapsåret. (Andersson, Ekström, Gabrielsson, Jansson, 1994) I IL 20:20-28 
finns regler om hur företag kan göra skattemässiga avdrag för sådan framtida 
substansminskning. Enligt huvudregeln i 22 § ska storleken på avdraget beräknas utifrån 
det faktiska anskaffningsvärdet för tillgången. Det finns även en alternativregel i IL 20:25 
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som säger att anskaffningsvärdet får utgå ifrån det omkostnadsbelopp som företaget skulle 
ha fått dra av om naturtillgången skulle ha sålts vid tidpunkten då exploateringen tog sin 
början. Det alternativa anskaffningsvärdet får dock inte vara högre än 75 % av det 
allmänna markandsvärdet av naturtillgången. Vare sig det är huvudregeln eller 
alternativregeln som tillämpas ska utgifter för exploatering av naturtillgången tas med i 
anskaffningsvärdet såvida de inte redan kostnadsförts i driften. (Holmström, 2002) 
 

4.4.2 Kommentarer av redovisningskommittén och RSV 
 
Redovisningskommittén föreslog i sin utredning att redovisningsreglerna angående 
framtida garantiutgifter skulle frikopplas från de skattemässiga. Den lösning som anfördes 
var att avdrag för framtida garantiutgifter godtas med samma belopp eller lägre än vad som 
kostnadsförts som garantiutgifter under året. Detta oberoende av vad som avsatts i 
räkenskaperna. (SOU 1995:43)    
 
Kommittén ansåg vidare att bestämmelserna om avdrag för avsättning för framtida 
substansminskning är skrivna efter samma mönster som de om framtida garantiutgifter. 
Trots att substansminskningsavsättningar inte på samma sätt är orsak till 
bokslutsdispositioner och obeskattade reserver, ansågs det dock rimligt att även där föreslå 
en liknande frikoppling. (SOU 1995:43) 
 
I RSV: s rapport behandlas inte reglerna angående framtida substansminskning 
överhuvudtaget. Däremot föreslogs att regleringen om framtida garantiutgifter skulle 
behållas. Det ansågs heller inte finnas någon anledning att ta bort uppdelningen med en 
huvudregel och en alternativregel. Garantiregelns föreslogs inbegripa sådana utestående 
garantiförpliktelser vars utgift ej ännu är bestämda. Kopplingen mellan redovisningen och 
den skattemässiga regleringen skulle utifrån detta utgöras av att den skattemässiga 
avsättningen inte får vara mer än den redovisningsmässiga. (RSV Rapport 1998:6)       
 

4.5 För- och Nackdelar med det svenska systemet 
 
Det starka sambandet mellan redovisning och beskattning sägs ha ett antal för- respektive 
nackdelar. Nedan presenteras de synpunkter som redovisningskommittén (SOU1995:43) 
framlade vid utredningen 1995 gällande detta. RSV: s rapport har tagit upp samma för- 
respektive nackdelar vilket gör att det anses överflödigt att återupprepa dessa här. 
 

4.5.1 Fördelar med ett starkt samband enligt kommittén 

  
Kommittén anger enkelheten för företagen som den främsta fördelen, vilket grundar sig på 
att företagen då slipper använda sig av två parallella system. Bokslutet ska utan större 
justeringar kunna ligga till grund för beskattningen. Denna fördel poängteras speciellt för 
de små och medelstora företagen som har relativt få externa intressenter. Mot denna 
förenklingsfördel kan ställas argumentet att den externa redovisningens huvudsyfte är att 
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förse ägare och andra externa intressenter en rättvisande bild av företaget. En 
externredovisning som ska ligga till grund för beskattningen.  
 
En annan fördel som presenterades med en bibehållen stark koppling var statens 
kontrollbehov. Det vill säga om bokföringen utan några större justeringar ligger till grund 
för beskattningen utgör räkenskaperna en bra grund för skattekontrollen.  
 
Redovisningskvaliteten är ett annat argument för ett starkt samband mellan redovisning 
och beskattning. Genom att företagens räkenskaper underkastas en prövning i och med 
deklarationen innebär det en bra kontroll av företagens benägenhet att följa 
redovisningsregler och god redovisningssed. 
 
Slutligen poängterar kommittén ett finanspolitiskt motiv för att bibehålla det starka 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Förekomsten av obeskattade reserver gör 
att vinstmedel förutom latent skatt binds i företagen och kan således inte delas ut. På grund 
av detta upprätthålls ett samband mellan den beskattningsbara inkomsten och 
utdelningsbart belopp. Om obeskattade reserver skulle kunna delas ut skulle ett 
kringgående av dubbelbeskattningsprincipen ske vilket inte är önskvärt. 
 

4.5.2 Nackdelar med ett starkt samband enligt kommittén 

 
Den främsta nackdelen med ett starkt samband anser kommittén vara att utvecklingen på 
redovisningsområdet bromsas samt att redovisningens kvalitet påverkas på ett negativt sätt. 
Det beror på att företag väljer sådana redovisningsmetoder som ger lägst skatt istället för 
att använda sig av metoder som istället uppfyller de egentliga krav som ställs på 
redovisningen. De obeskattade reserverna kan medföra inlåsningseffekter, vilket beror på 
att vinster som bevaras i företaget undgår beskattning medan vinst som utdelas beskattas.  
 
Ett annat problem med det svenska systemet är enligt kommittén att svenska 
årsredovisningar kan bli svåra att förstå för utländska läsare på grund av förekomsten av 
bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Här nämner kommittén att frikoppling 
skulle kunna medföra att anpassningen till den internationella utvecklingen på 
redovisningsområdet skulle underlättas. För att förstå på vilket sätt svenska redovisningar 
blir svårlästa ska här ges ett exempel, som kommer från Lönnqvist (2002), på hur det kan 
se ut. Låt oss tänka tanken att ett företag i resultaträkningen redovisar bokslutsdispositioner 
för 100 tkr, trots att det egentligen inte är en verklig kostnad, samt ett resultat på 144 tkr. 
En ovan läsare kan här lätt tro att företagets vinst är 144 tkr, men det är inte riktigt 
eftersom de bokslutsdispositioner som redovisas inte är en kostnad i egentlig mening utan i 
själva verket också en vinst. För en van granskare av svenska årsredovisningar är denna 
problematik lätt att se och de kommer därför att göra egna justeringar för att få det 
”verkliga” resultatet. Det åstadkoms oftast genom att ta företagets resultat och sedan 
tillägga 72 % av bokslutsdispositionerna, skatten dras bort. Även balansräkningen kan vara 
svårtolkad enligt svensk praxis. Det beror på att posten obeskattade reserver innehåller 
vinster som inte är beskattade, den är därigenom en blandning av eget kapital och 
avsättning för latent skatt. Innebörden av detta behandlingssätt blir att om soliditeten ska 
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räknas ut måste först en uppdelning av de obeskattade reserverna göras så att det egna 
kapitalet och skatten kommer var för sig.  
 
Med en stark koppling mellan områdena kan redovisningen, enligt kommittén, få ett sämre 
informationsvärde för externa intressenter. När företag upprättar sin redovisning ska 
nämligen hänsyn tas till en rad olika intressenters önskemål, däribland statens på grund av 
att de är beskattningsmyndighet. Konsekvensen om statens intresse får för stor 
uppmärksamhet är att redovisningen riktas till Skattemyndigheten istället för övriga 
intressenter vilket leder till ett sämre informationsvärde för redovisningen. 
 
Slutligen framhäver redovisningskommittén att negativa konsekvenser kan uppkomma på 
såväl redovisningens utformning som kvalitet på grund av den osäkerhet som finns 
angående skattereglernas exakta tillämpning och beviskrav som ställs för de skattereglerna. 
Beskattningen ska som huvudregel grundas på bokföringen och då i enlighet med god 
redovisningssed men skatterätten ställer av naturliga skäl högre krav både i 
värderingshänseende och gällande framtida utgifter.  
 

4.6 För- och nackdelar med en frikoppling 
 
Den diskussion som förts sedan mitten av 80-talet och som fortfarande är gällande berör 
frågan om Sverige ska bibehålla sitt nuvarande system med en stark koppling mellan 
redovisning och beskattning eller om det kan vara motiverat med en ökad frikoppling. En 
frikoppling mellan områdena skulle innebära att redovisning och beskattning skiljs åt och 
respektive område får sina regler som ur företagens synvinkel innebär att de tvingas 
upprätta två bokslut. (RSV Rapport 1998:6)  
 
Det som kan ses som en fördel med en frikoppling mellan områdena är att god 
redovisningssed har möjlighet att utvecklas efter andra intressenters än 
skattemyndigheternas krav. Detta skulle kunna innebära att anpassningen till 
internationella förhållanden skulle kunna förenklas. En annan fördel med en frikoppling är 
att antalet befarade skatteprocesser gällande i första hand periodiseringsfrågor kan minska 
då användandet av specifika skatteregler utformas. (Balans, 6-7/1991, Tidström & 
Hesselman) 
 
De nackdelar som befaras vid en frikoppling mellan områdena är att redovisningspraxis för 
små företag kan komma att styras av specifika skatteregler som utformas. Vidare finns det 
en risk för att specifika skatteregler utformas snabbt och att inte normgivningen för 
redovisningspraxis hänger med vilket medför att det uppstår en obalans mellan systemen 
och att då även stora företag anpassar sig till skatterätten. Det finns även farhågor om att 
kontrollbehovet blir större på grund av det detaljerade och helt fristående skattesystemet. 
Slutligen tvingas företagen upprätta två bokslut vilket kan innebära stora praktiska problem 
och ökade kostnader. (Balans, 6-7/1991, Tidström & Hesselman) 
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5 Empiri  
 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av den information vi erhållit från de personliga 
intervjuerna med ekonomichefer på Norrbottens-Kuriren och  Luleå Energi samt skatterevisor på 
Skattemyndigheten. 
 

5.1 Nuvarande systems utformning 
 

5.1.1 Sambandet mellan redovisning och beskattning 
 
Norrbottens-Kuriren anser att sambandet mellan redovisning och beskattning är att 
redovisningen avslutas med en inkomstdeklaration. Ekonomichefen berättade att när 
företagets bokslut är klart registreras saldobalansen i programmet ”kapell” där sedan den 
officiella årsredovisningen upprättas. Samtliga konton i saldobalansen SRU-kodas och 
exporteras sedan över till skatteprogrammet ”SPCS skatt special”. Där förs sedan samtliga 
konton över till deklarationsblanketten med SRU-kodernas hjälp. Följden av detta 
förfaringssätt blir att deklarationen kan upprättas med minimal egen arbetsinsats. Orsaken 
till att Sverige har ett starkt samband tror Norrbottens-Kuriren beror på 
förenklingsintentioner ur företagens synvinkel. Med hjälp av ett starkt samband undviks 
onödigt manuellt arbete på företagen och redovisningen anpassas till Skattemyndigheternas 
krav.  
 
Luleå Energi menar att arbetet underlättas av att det finns ett samband mellan redovisning 
och beskattning i Sverige, vilket gör att företag kan fokusera på sin huvudsakliga 
verksamhet. Resultatet blir att företaget kan vara effektivare och således produktivare. 
Dessutom skapas en öppenhet genom att redovisning och beskattning hör ihop. Luleå 
Energi tillägger att ett litet glapp mellan redovisning och beskattning är till fördel för 
företagen och därför tror ekonomichefen att landet gynnas av en harmonisering mellan 
systemen. Följden av ett stort glapp mellan redovisning och beskattning tror Luleå Energi 
blir att en ny näring skapas där det går att tjäna pengar och visserligen kan det vara bra 
men ur företagens synvinkel blir det dyrare och krångligare. Luleå Energi tror att orsaken 
till det starka sambandet mellan redovisningen och beskattningen i Sverige går tillbaka till 
Martin Luthers tid. Sverige har ett solidariskt tänkande som genomsyrar samhället och där 
medborgarna vill vara med och betala den höga välfärdsnivån som finns. 
 
Sambandet mellan redovisning och beskattning finns enligt Skattemyndigheten särskilt 
uttryckt i IL där det står att resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. 
Dessutom står det att inkomster ska tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det 
beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed om det inte finns särskilda 
skatteregler som avviker. Detta innebär enligt skatterevisorn att beskattningen bygger på 
företagens redovisning. 
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5.1.2 Fördelar med nuvarande system 
 
Norrbottens-Kuriren anser att fördelarna med ett starkt samband mellan redovisning och 
beskattning är att det är enkelt att upprätta en deklaration när väl bokslutet är gjort. Med 
SRU-koder och automatisk överföring till skatteprogram är också risken liten för att poster 
missas vilket med större sannolikhet kan uppkomma vid manuellt arbete. Deklarationen 
behöver heller inte kontrolleras i samma utsträckning som tidigare.  
 
Luleå Energi anser att ju närmare redovisning och beskattning är desto större ansvar kan 
varje enhet ta vilket leder till tidsbesparingar som är värdefulla för företaget. Om områdena 
skulle ligga långt ifrån varandra skulle det innebära ett större kontrollbehov.  
 
Skattemyndigheten ser inga direkta fördelar utifrån sin egen synvinkel med att redovisning 
och beskattning är sammanlänkade. Däremot ser de fördelar för små- och medelstora 
företag. Det beror på att de slipper göra både ett redovisningsmässigt och ett skattemässigt 
bokslut vilket skulle ta stora resurser i anspråk för det lilla företaget. För stora företags del 
kan det dock vara en nackdel för redovisningen, vilket beror på att om de noterar sina 
aktier på utländsk börs kommer de vara tvingade att upprätta en årsredovisning som 
stämmer överens med landets redovisningsprinciper. Troligtvis skulle då de bättre stämma 
överens med de svenska om det inte skulle vara så stark koppling. 
 
Slutligen, vad gäller de obeskattade reservernas bundenhet till företagen, nämnde varken 
Norrbottens-Kuriren, Luleå Energi eller Skattemyndigheten om det är till för eller nackdel 
för dem. Däremot påpekade Norrbottens-Kuriren och Luleå Energi att det är betydelsefullt 
för företag att kunna senarelägga vinstmedel till beskattning kommande år.   
 

5.1.3 Nackdelar med nuvarande system 
 
Varken Norrbottens-Kuriren eller Luleå Energi kan se några direkta nackdelar med att ha 
en stark koppling mellan områdena. 
 
Skattemyndigheten däremot hävdar att det starka sambandet kan vara till nackdel för 
utvecklandet av god redovisningssed. När nya rekommendationer införs påverkas god 
redovisningssed på området. Om det sedan finns en skatteregel som säger något annat får 
den användas inom beskattningsrätten. Kontentan blir då att företag ofta väljer att använda 
sig av skattereglerna för att få ett så lågt skatteuttag som möjligt. Följden blir att 
utvecklingen på redovisningsområdet hämmas. En annan nackdel med god 
redovisningssed, enligt Skattemyndigheten, är att det inte är något klart begrepp vilket gör 
att det kan vara svårt att se vad som ingår i begreppet. På nya områden där det inte hunnit 
utvecklas någon god redovisningssed ställer begreppet till problem. Det kan dessutom ta 
lång tid innan olika problem blir lösta på grund av att det ska stiftas lagar, utges 
rekommendationer eller uppkomma rättsfall som gått genom alla instanser i rättssystemet.   
 
Slutligen tillägger Skattemyndigheten att det nuvarande systemet innebär olika regler 
beroende på företagens storlek. Det beror på att stora företag använder RR medan små 
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företag istället kan välja att använda BFN: s allmänna råd och uttalanden. Detta tror 
Skattemyndigheten kan bli komplicerat i en förlängning.  
 

5.2 Harmoniseringsprocessens inverkan på svensk redovisning 
och beskattning 
 
Norrbottens-Kuriren tror att den internationella harmoniseringsprocessen kommer att 
påverka det svenska systemet så att en ännu tätare koppling mellan redovisning och 
beskattning skapas. Respondenten menar att idag ska oftast kontrolluppgifter lämnas för de 
flesta utbetalningar till privatpersoner men i en förlängning tror ekonomichefen att en 
utvidgning kan bli aktuell så att det förfaringssättet även blir aktuellt för företags 
mellanhavanden. 
 
Luleå Energi anser att den internationella harmoniseringsprocessen är en process som 
Sverige inte styr över och som kan komma att påverka i en förlängning. Respondenten 
nämner att de reserveringsmöjligheter som finns idag genom de obeskattade reserverna kan 
komma att avskaffas eller att det blir mer komplicerat vilket i så fall skulle kunna medföra 
komplicerade skattehandhavanden.  
 
Skattemyndigheten anser att Sverige påverkas av den pågående harmoniseringsprocessen 
internationellt vilket medför att olika tolkningsproblem uppstår på grund av svårigheten av 
att tolka vad som kan betraktas som rättvisande bild. En konsekvens av detta blir dyra 
tolkningsprocesser. Därför anser skatterevisorn det önskvärt med en frikoppling områdena 
emellan för att få tydligare regler samt för att slippa många rättsprocesser. 
 
Ekonomichefen på Norrbottens-Kuriren anser att det väsentliga är att redovisningen visar 
en rättvisande bild av företagets verksamhet för om det är fallet blir automatiskt också 
beskattningen rättvisande. Respondenten på Luleå Energi anser att svensk redovisning 
visar en rättvisande bild av företagens kärnverksamhet men samtidigt medges att 
förekomsten av obeskattade reserver kan vålla problem för utländska läsare av svenska 
årsredovisningar. Konsekvensen kan då bli att årsredovisningen inte ser ut att ge en 
rättvisande bild av företaget.  
 

5.3 För- och nackdelar av en frikoppling mellan områdena 
 

5.3.1 Fördelar av en frikoppling mellan områdena 

 
Varken Norrbottens-Kuriren eller Luleå Energi ser några fördelar ur företagarperspektivet 
med en total frikoppling mellan redovisning och beskattning. Luleå Energi nämner dock att 
det troligtvis skulle uppstå en ny näring på grund av att företagen knappast skulle klara av 
den ökade arbetsbelastning som en frikoppling mellan områdena tros medföra.  
 
Skattemyndigheten tror att en total frikoppling skulle innebära enklare och tydligare regler 
vilket skulle göra det möjligt att förutspå skatteeffekter. Det kan med nuvarande system 
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vara svårt att förutse skatteeffekter, speciellt på nya och oprövade områden. Respondenten 
på Skattemyndigheten tror också att genom de tydligare och enklare skattereglerna 
kommer det inte att bli lika vanligt med långdragna skatteprocesser som många gånger är 
verkligheten med nuvarande system.  
 

5.3.2 Nackdelar av en frikoppling mellan områdena 
 
Norrbottens-Kuriren anser att den starka kopplingen styrt utvecklingen till stora 
arbetsrationaliseringar på grund av effektivare hjälpmedel som exempelvis effektiva 
dataprogram. Detta har medfört att företag kan använda sig av färre anställda för att få 
samma arbete gjort. I dagens situation med hårda konkurrensförhållanden råder höga 
lönsamhetskrav för företagen och då är det kostnadsbesparande med arbetsuppgifter som 
sköts med automatik. Respondenten tror att en frikoppling mellan områdena kan medföra 
att de arbetsrationaliseringar som uppnåtts under senare tid går förlorade och konsekvensen 
av det skulle då bli extra kostnader för löner. Norrbottens-Kuriren tror också att en total 
frikoppling mellan redovisning och beskattning skulle innebära mer manuellt arbete vilket 
medför ett ökat anställningsbehov och högre kostnader. Dessutom anser respondenten att 
företaget skulle visa ett osäkrare resultat som det dessutom är svårare att göra 
uppföljningar på.  
 
Luleå Energi tror, precis som Norrbottens-Kuriren, att en frikoppling mellan redovisning 
och beskattning skulle medföra merkostnader för företagen. Respondenten anser nämligen 
att arbetet skulle bli svårare och struligare om företagen tvingas upprätta två bokslut och 
det skulle då krävas en annan kompetens inom företaget eller att företaget anlitar extern 
hjälp. Följden av detta blir då en merkostnad för företaget samt en risk att fokus på 
kärnverksamheten går förlorad. Dessutom tillägger respondenten på Luleå Energi att det 
kan bli svårare att se helheten vid en eventuell frikoppling och därför kan det behövas ett 
större kontrollbehov för skattemyndigheterna.  
 
Skattemyndigheten ser inga direkta negativa effekter av en frikoppling mellan redovisning 
och beskattning. Det respondenten nämner som en möjlig negativ effekt är att arbetarna på 
Skattemyndigheten inte i samma utsträckning som tidigare skulle hålla sig ajour på 
redovisningsområdet. Dessutom nämns att en frikoppling skulle kunna medföra ett större 
justeringsbehov vid beskattningen och en nödvändighet att omarbeta blanketterna efter de 
nya riktlinjerna men det hävdas ändå att en frikoppling skulle göra att det blir enklare i en 
förlängning. Slutligen kommenterar Skattemyndigheten det merarbete som företagen 
skulle utsättas för vid en frikoppling eftersom de då skulle tvingas upprätta två bokslut. 
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6 Analys 
 
I detta kapitel jämförs resultaten från de personliga intervjuer som vi utfört med den teoretiska 
grund som återfinns i kapitel tre och sambandet mellan redovisning och beskattning i kapitel fyra. 
Utifrån denna analys dras sedan slutsatser som kommer att presenteras i efterföljande kapitel. 
 

6.1 Nuvarande systems utformning 
 
Nedan ges en analys och jämförelse av det som framkommit i kapitel tre och fyra om 
nuvarande systems utformning mot hur det uppfattas och upplevs av de studerade 
företagen och Skattemyndigheten.  
 

6.1.1 Sambandet mellan redovisning och beskattning 
 
Det svenska systemet med dess starka koppling mellan redovisning och beskattning, såväl 
materiellt som formellt, innebär att redovisningen utan större korrigeringar ska kunna ligga 
till grund för beskattningen (SOU 1995:43). På Norrbottens-Kuriren var medvetenheten 
god om vad sambandet mellan redovisning och beskattning innebär. Ekonomichefen 
berättade om de system som används vid redovisningen och att resultatet från detta sedan 
direkt kan föras över till ett skattesystem som delar upp kontona efter dess SRU-koder och 
vidarebefordrar dessa till inkomstbeskattningen. Luleå Energi preciserade inte närmare vad 
sambandet mellan redovisning och beskattning egentligen innebär medan 
Skattemyndigheten nämnde att sambandet tar sig uttryck i IL och att det betyder att 
beskattningen bygger på företagens redovisning.  
 

6.1.2 Fördelar med nuvarande system 
 
De fördelar som framkommit av att ha ett system där redovisning och beskattning är 
sammanlänkade är enkelheten för företagen, statens kontrollbehov, god 
redovisningskvalitet och vinstmedlens bundenhet i företagen (SOU 1995:43). Enkelheten 
för företag framhålls av både företagen själva och Skattemyndigheten. Skattemyndigheten 
poängterar speciellt enkelheten för de små och medelstora företag eftersom en stor del av 
deras resurser skulle tas i anspråk vid upprättandet av två separata bokslut.  
 
Statens kontrollbehov, vilket innebär att om bokföringen varit föremål för revision utgör 
den också en bra grund för statens kontrollbehov, är den andra av de framförda fördelarna 
(SOU 1995:43). Ur företagens synvinkel bekräftas det att staten har ett mindre 
kontrollbehov vid det nuvarande systemet i Sverige. Norrbottens-Kuriren menar att med 
hjälp av de redovisnings och skattehjälpmedel som finns idag på grund av sambandet 
behöver inte staten vara lika oroliga för missbruk vid beskattning eller andra misstag som 
till exempel glömda poster i deklarationen som skulle förekomma om inte områdena var 
sammanlänkade. Luleå Energi anser att sambandet mellan redovisning och beskattning gör 
att varje enhet kan ta större ansvar som leder till tidsbesparingar för företaget samt ett 
mindre kontrollbehov. Skattemyndigheten såg ingen direkt fördel från sin egen sida 
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orsakad av det starka sambandet som finns och därigenom har de inte uttalat sig om att det 
skulle vara till fördel för kontrollbehovet. 
 
Genom det starka sambandet mellan redovisning och beskattning har, enligt SOU 1995:43, 
svensk redovisning hållit god kvalitet. Det beror på att redovisningen underkastas en 
prövning dels genom revisionsplikten och dels genom taxeringsförfarandet. Detta bekräftas 
till viss del av Norrbottens-Kuriren som menar att det är enklare att göra redovisningen rätt 
i ett system där redovisning och beskattning är kopplade till varandra. De övriga 
respondenterna har inte uttalat sig om denna fråga.  
 
Den sista fördel som framlagts är de obeskattade reservernas bundenhet till företaget och 
att de förhindras att delas ut. Det som framkommit av intervjuerna är att såväl Norrbottens-
Kuriren som Luleå Energi anser att de obeskattade reserverna är viktiga för företagen i den 
bemärkelsen att det går att skjuta upp vinstmedel för beskattning till kommande år. 
Norrbottens-Kuriren sade att detta var speciellt viktigt för nystartade företag. Däremot 
nämnde varken företagen eller Skattemyndigheten något om utdelningsmöjligheten av de 
obeskattade reserverna, det vill säga om det var till fördel eller nackdel för dem. 
 

6.1.3 Nackdelar med nuvarande system 
 
De nackdelar som framförts till det nuvarande systemet med en stark koppling mellan 
områdena är att utvecklingen på redovisningsområdet bromsas, inlåsningseffekter uppstår, 
svenska årsredovisningars blir obegripliga för utländska läsare, informationsvärdet 
försämras samt de negativa konsekvenser som kan uppkomma på såväl redovisningens 
utformning som kvalitet (SOU 1995:43). 
 
Företag antas välja de redovisningsmetoder som minimerar skattebelastningen och därför 
kan utvecklingen på redovisningsområdet bromsas på grund av att företagen inte vill 
övergå till metoder som ökar skatteuttaget (SOU 1995:43). Ingen av företagen kan se några 
direkta nackdelar med att områdena är kopplade till varandra. Skattemyndigheten bekräftar 
däremot att utvecklingen av redovisningen kan bromsas. Det beror på att när nya 
rekommendationer införs påverkas god redovisningssed och bara i de fall det finns en 
skatteregel som säger något annat får den användas. Resultatet blir då att företagen väljer 
att använda sig av skatteregeln för att få lågt skatteuttag och följden blir att utvecklingen 
hämmas på redovisningsområdet.  
 
Vinst som sparas i företaget i form av obeskattade reserver undgår beskattning medan vinst 
som utdelas också kommer att beskattas vilket kan medföra inlåsningseffekter (SOU 
1995:43). Ingen av företagen kommenterade faran med att det kan uppkomma 
inlåsningseffekter av systemet med obeskattade reserver. Skattemyndigheten styrker dock 
påståendet att förekomsten av obeskattade reserver kan medföra inlåsningseffekter som 
kan vara till nackdel för utvecklingen av företagandet.  
 
Svenska årsredovisningar kan bli svåra att förstå för utländska läsare på grund av att vi i 
Sverige redovisar bokslutsdispositioner och obeskattade reserver som de inte är vana vid 
och därför anser redovisningskommittén att en frikoppling skulle kunna underlätta 
anpassningen till internationella redovisningsprinciper (SOU 1995:43). Luleå Energi anser 
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att det kan vara problematiskt för utländska läsare att tolka Svenska årsredovisningar på 
grund av att företag redovisar bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Varken 
Norrbottens-Kuriren eller Skattemyndigheten har uttalat sig om detta. 
 
Vid utformningen av företagens redovisning måste hänsyn tas till en rad intressenters 
önskemål, däribland statens eftersom de är beskattningsmyndighet. Staten har således ett 
partsintresse av redovisningen men detta intresse får inte sammanblandas med det 
allmänna samhällsintresset som är tillförlitlig information. I det fall den starka kopplingen 
mellan områdena medför att redovisningens kvalitet och informationsvärde försämras på 
grund av att den riktar sig till Skattemyndigheten istället för övriga intressenter ger det 
negativa konsekvenser för redovisningens roll som beslutsunderlag. (SOU 1995:43) 
Respondenterna har inte tagit upp detta och därför går det inte att jämföra empirin mot 
teorin. 
 
Negativa konsekvenser på redovisningens utformning och kvalitet kan uppstå genom att 
det finns en osäkerhet om skattereglernas exakta innehåll och vilka beviskrav som gäller 
för skattereglerna (SOU 1995:43). Norrbottens-Kuriren uttalade sig inte i denna fråga men 
det gjorde däremot Luleå Energi. Deras erfarenhet på företaget var att skattereglerna är 
komplicerade och svåra att förstå vilket kan leda till osäkerhet om reglernas tillämpning 
och misstag från företagens sida. Skattemyndigheten anser istället att det är god 
redovisningssed som kan ställa till problem och osäkerhet eftersom det inte är något klart 
begrepp. På nya områden där god redovisningssed inte hunnit utvecklas uppstår ofta 
osäkerhet och dessutom hävdar de att det kan ta lång tid innan god redovisningssed då 
finns eftersom det krävs lagstiftning, rekommendationer eller praxis på området. De menar 
att det istället skulle vara enklare om speciella skatteregler skulle gälla.  
 

6.2 Harmoniseringsprocessens inverkan på svensk redovisning 
och beskattning 
 
Den pågående harmoniseringsprocessen omfattar ett flertal länder och en viktig bit för 
Sveriges del var den omarbetning av ÅRL som gjordes under mitten av 90-talet. Denna 
revidering hade bland annat sin grund i att EG-rättens fjärde direktiv, om årsbokslut i vissa 
bolagsformer, skulle implementeras i den svenska lagstiftningen. I och med införlivandet 
av detta direktiv påbörjades en diskussion runt begreppet rättvisande bild samt skillnaden i 
innebörd i förhållande till det befintliga svenska begreppet god redovisningssed. En av 
skillnaderna begreppen emellan ansågs vara att god redovisningssed, men inte rättvisande 
bild, är avsett att återge rådande praxis och rekommendationer. Med anledning av denna 
och andra skillnader beslutades att båda begreppen skulle finnas med i den nu gällande 
ÅRL. En förutsättning var dock att den praxis och de rekommendationer som styr 
innebörden av god redovisningssed kontinuerligt anpassas till den utveckling som sker 
internationellt. (Prop. 1995/96:10)     
 
Det står helt klart att harmoniseringen på ett eller annat sätt påverkar det 
redovisningssystem som råder i Sverige idag. Samtliga som intervjuats för denna uppsats 
ser olika möjligheter eller problem med den anpassning till internationella regler och 
rekommendationer som för närvarande kontinuerligt genomförs. De tolkningsproblem som 
Skattemyndigheten befarar kan uppstå för egen del har att göra med tolkningen av 
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rättvisande bild. Internationella influenser och nya rekommendationer kan komma att göra 
det svårt att veta vad begreppet egentligen innebär. Även Luleå Energi påpekar vikten av 
rättvisande bild och anser att de redovisningsprinciper som finns i Sverige idag framhåller 
företagens kärnverksamhet på ett rättvisande sätt. Det system med bokslutsdispositioner 
som är för handen i dagsläget anses dock kunna leda till förvirring för utländska läsare av 
svenska årsredovisningar. Respondenten på Luleå Energi tror därför att 
harmoniseringsprocessen kommer att påverka det svenska systemet och då framförallt 
genom att dagens reserveringsmöjligheter kan komma att försvinna.  
 
I motsats till Skattemyndigheten och Luleå Energi, tror Norrbottens-Kuriren att 
harmoniseringen kan ge en starkare koppling mellan redovisningen och beskattningen. 
Detta är dock en uppfattning som går emot de tendenser i utvecklingen som 
harmoniseringsprocessen hittills fört med sig.     
 

6.3 För- och nackdelar av en frikoppling mellan områdena  
 

6.3.1 Fördelar av en frikoppling mellan områdena 
 
Det har framförts två fördelar med en frikoppling mellan redovisning och beskattning. Den 
första fördelen är att god redovisningssed har möjlighet att utvecklas efter andra 
intressenters än skattemyndigheternas krav vilket skulle kunna innebära att anpassningen 
till internationella förhållanden kan förenklas. (Balans, 6-7/1991, Tidström & Hesselman) 
Varken Norrbottens-Kuriren eller Luleå Energi ser den fördel som nämns ovan men 
däremot Skattemyndigheten påtalar att god redovisningssed påverkas negativt av en 
koppling mellan områdena och att detta skulle kunna motverkas vid en eventuell 
frikoppling.  
 
En annan fördel som framförts är att antalet befarade skatteprocesser gällande i första hand 
periodiseringsfrågor kan minska då användandet av specifika skatteregler utformas. 
(Balans, 6-7/1991, Tidström & Hesselman) Inte heller denna fördel har uttalats av de 
intervjuade företagen men Skattemyndigheten tror att en frikoppling skulle innebära 
enklare och tydligare regler vilket gör det möjligt att förutspå skatteeffekter. Respondenten 
på Skattemyndigheten tillägger också att genom de tydligare skattereglerna kommer det 
inte att bli lika vanligt med långdragna skatteprocesser.  
 

6.3.2 Nackdelar av en frikoppling mellan områdena 
 
Det har framkommit ett antal nackdelar med att frikoppla redovisning och beskattning, det 
som först befaras är att redovisningspraxis för små företag kan komma att styras av 
specifika skatteregler som utformas. (Balans, 6-7/1991, Tidström & Hesselman) Denna 
farhåga har inte nämnts av vare sig företagen eller Skattemyndigheten.  
 
Vidare finns det en risk för att specifika skatteregler utformas snabbt och att inte 
normgivningen för redovisningspraxis hänger med viket medför att det uppstår en obalans 
mellan systemen och att då även stora företag anpassar sig till skatterätten. (Balans, 6-
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7/1991, Tidström & Hesselman) Inte heller denna risk har tagits upp av någon av de 
intervjuade.  
 
Det finns även farhågor om att kontrollbehovet blir större på grund av det detaljerade och 
helt fristående skattesystemet. (Balans, 6-7/1991, Tidström & Hesselman) Norrbottens-
Kuriren anser att de hjälpmedel som finns på grund av sambandet och som vid en 
frikoppling kan komma att bli oanvändbara, skulle medföra en större risk för fel och 
svårare att göra uppföljningar för företagen vilket naturligt då skulle innebära ett större 
kontrollbehov. Luleå Energi tror också att kontrollbehovet kan bli större om en frikoppling 
mellan redovisning och beskattning skulle bli aktuell.  Skattemyndigheten däremot säger 
inte att deras kontrollbehov blir större av en frikoppling men däremot ser de ett utökat 
behov av att göra olika sorters justeringar om områdena skulle vara frikopplade.  
 
Slutligen skulle företag tvingas upprätta två bokslut vilket kan innebära stora praktiska 
problem och högre kostnader. (Balans, 6-7/1991, Tidström & Hesselman) Båda företagen 
ser problem med en frikoppling som med stor sannolikhet leder till ökade kostnader. 
Norrbottens-Kuriren befarar att lönekostnaderna stiger till följd av ett ineffektivare 
arbetssystem och Luleå Energi ser en ökad kostnad på grund av ett merarbete som 
troligtvis inte kommer att kunna lösas internt. Även Skattemyndigheten hyser farhågor för 
mindre företags kostnader vid en frikoppling eftersom de då skulle tvingas upprätta två 
årsbokslut.   
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7 Slutsatser och diskussion 
 
Nedan följer de slutsatser som vi kommit fram till med hjälp av vår analys och vidare en 
diskussion utifrån författarnas egna åsikter. Slutligen presenteras våra förslag till fortsatta 
studier. 
 

7.1 Slutsatser 
 
Genom vår analys har det visat sig att uppfattningen om vi i Sverige ska behålla vårt 
nuvarande system med ett starkt samband mellan redovisning och beskattning går isär 
beroende på om den ställs till företag eller till Skattemyndigheten. De slutsatser vi kan 
dra efter genomförd analys är att företagen är positiva till Sveriges nuvarande system 
medan Skattemyndigheten föredrar en frikoppling mellan områdena.   
 
Företagens motiv till att behålla nuvarande system är framförallt på grund av enkelheten. 
En frikoppling skulle innebära att företag tvingas upprätta två bokslut och det ses ur 
företagens synvinkel som både svårt och problematiskt vilket i slutändan skulle medföra 
ökade kostnader. Dessutom anser företagen att ett bibehållet samband skulle innebära en 
bättre kvalitet på redovisningen som skulle gagna Skattemyndigheten ur 
kontrollsynpunkt.  
 
Anledningen till att Skattemyndigheten föredrar en frikoppling mellan områdena är att 
användningen av specifika skatteregler, som då blir aktuellt, skulle orsaka enklare och 
tydligare skatteregler vilket gör att skatteeffekter kan förutspås. En utveckling mot en 
frikoppling tros även gynna utvecklingen av god redovisningssed. 
 
Någon direkt slutsats om hur de intervjuade företagen tror att harmoniseringsprocessen 
påverkar den svenska utvecklingen kan inte dras eftersom deras meningar går isär. 
Skattemyndigheten har dock en klar åsikt om att tolkningen av begreppet rättvisande bild, 
som det ser ut idag, kommer att försvåras om internationella aspekter kommer att påverka 
mera.  
 

7.2 Diskussion 
 
Författarna anser att harmoniseringsprocessen i hög grad påverkar och även i 
fortsättningen kommer påverka den svenska utvecklingen inom redovisningen och 
därmed, genom den befintliga kopplingen, även beskattningen. Detta gör att frågan, hur 
länge det i Sverige är möjligt att hålla kvar vid sambandet, kan ställas. Författarna är 
eniga om att sambandet förr eller senare kommer att upplösas och regleringarna 
frikopplas från varandra. De anser dock att det är svårare att bedöma när och på vilket 
sätt denna frikoppling kommer att ske. Bedömningen görs att en total frikoppling inte 
kommer att ske inom den närmaste framtiden och inte heller, när tiden är mogen, som en 
successiv frikopplingsprocess. Det mest troliga, enligt författarna, är att en total 
frikoppling kommer att genomföras, men inte förrän om tidigast ett antal år.    
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7.3 Förslag till fortsatta studier 
 
Under tiden vi arbetat med denna uppsats har vi uppmärksammat ytterligare 
frågeställningar som skulle vara intressanta att studera vidare. Nämligen    
 

• Att gå in mer i detalj på någon av de områden vi tagit upp. 
• Att undersöka sambandet mellan redovisningen och de indirekta skatteområdena. 
• Att undersöka sambandet för områdena som berörs av lagen om årsredovisning i 

försäkringsföretag (ÅRFL, 1995:1560) och lagen om årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL, 1995:1559). 

• Att genomföra en internationell studie, där Sveriges system jämförs med ett eller 
flera andra länders system. 
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8 Källförteckning 
 
Offentligt tryck 
 
Proposition 1995/1996:10 Regeringens proposition 1995/1996:10 om års- och 

koncernredovisning 
 
Proposition 1995/1996:104  Proposition 1995/1996:104 med förslag till skatteregler 

med anledning av nya årsredovisningslagar m.m.  
 
Proposition 1999/2000:2  Proposition 1999/2000:2 med förslag till ny 

inkomstskattelag 
 
SOU 1995:43. Sambandet redovisning-Beskattning  
 
SOU 1996:157. Översyn av redovisningslagstiftningen 
 
RSV Rapport 1998:6. Sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattning  
 
RSV Skrivelse 991108 Dnr. 9926-99/100. Hemställan om lagändringar med anledning 
av RSV Rapport 1998:6, Sambandet mellan redovisning och beskattning 
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