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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel har vi för avsikt att redogöra för en kortare beskrivning av de 
föreliggande omständigheter som ligger till grund för denna uppsats. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Uppsatsen behandlar ämnet avsättningar som är en bokföringsmässig justering av ett företags 
kostnader som leder till ett minskat resultat för den innevarande perioden. En avsättning har 
likheter med en skuld men med en stor skillnad; beräkningsmöjligheten, en avsättning är mer 
oviss att beräkna än en skuld.1 
 
Avsättningsområdet är inte reglerat med någon speciell skatteregel utan lagar tolkas med 
normer om hur redovisning skall ske och se ut. Normer i Sverige kan till exempel ges i 
uttryck av en rekommendation som sedan ligger till grund för en bedömning som till en 
början sker av det enskilda företaget men vid en närmare granskning även kan komma att 
bedömas av Skatteverket. Om Skatteverket anser att redovisningen inte följer gängse normer 
om god redovisningssed och rättvisande bild kan inte redovisningen ligga till grund för 
skattebeslut.2 
 
Ända sedan mitten på 1980-talet har en mycket livlig debatt förts. Det svenska näringslivet 
blev alltmer internationaliserat under decenniet och det ansågs svårt att förklara systemet med 
bokslutsdispositioner och obeskattade reserver för utländska läsare av svenska 
årsredovisningar. De förstod inte detta eftersom de tillhör den anglosaxiska synsättet på 
redovisning (se avsnittet 2.7 för utförligare information) om traditioner. Då löstes problemen 
på så sätt att man började tillämpa olika redovisningsprinciper för dels koncerner och dels 
skattesubjekt som till exempel företag. Sedan dess har riksdagen på initiativ av regeringen fått 
godkänna undantag från att redovisningen skall ligga till grund för beskattning3. Nu har nästa 
faktor kommit in i denna kopplingsdynamik och det är att tillgångar i allt större utsträckning 
värderas till sina verkliga värden som vanligtvis är att betrakta som ett marknadsvärde. En 
redovisning som utformas på det sättet anses leda till en bättre genomlysning och förståelse av 
företagets resultat och ställning.4 
 
Regeringen har därför sedan 2004 startat en utredning kring hur de skall hantera 
förändringarna som sker från och med 2005 då det innebär att företagens tillgångar och 
skulder skall börja marknadsvärderas i större utsträckning5. Kan kopplingen mellan 
redovisning och beskattning upprätthållas?6 
 

                                                
1 Artsberg, 2003, s. 302 
2 Inkomstskattelagen kapitel 16 §3-5 
3 Prop. 2003/04:28, Prop. 2003/04:16, Prop. 2002/03:79,  Ds 2002:16  
4 Regeringens proposition 2004/05:24, Internationell redovisning i svenska företag, kapitel 6 
5Utredning om sambandet mellan redovisning och beskattning, Dir.2004:146 
6 RÅ 1998 ref. 18, RÅ 1999 ref. 32, RÅ 2000 ref. 26,RÅ 2002 ref. 84.  
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Om skatteverket vid sin kontroll anser att ett företag brustit i sin redovisning och på något sätt 
därför brutit mot de skatteregler som finns kan Skatteverket besluta om eftertaxering av 
företaget och även påföra skattetillägg. Kritik till detta riktas framförallt till att kopplingen 
mellan eftertaxeringen och skattetillägget innebär att avgiften ej är att betrakta som avgift utan 
skall betraktas som en skatt och ett bötesbelopp. Det anses dessutom strida mot 
Europakonventionen.7 
 

•   Eftertaxera är när en justering i det skattepliktiga resultatet görs på grund av 
att omständigheter i deklarationen eller årsredovisningen ej är gjorda på 
bokföringsmässiga grunder eller enligt god redovisningssed. Skatteverket tar 
ett beslut om att yrka avslag och upptaxera skattesubjektet med det belopp som 
anses vara det riktiga.8 

•   Skattetillägg är en särskild avgift som skattesubjektet kan bli tvungen att 
betala om den t.ex. lämnar en oriktig uppgift och denna skulle ha medfört för 
låg skatt om den hade godtagits. Skattetillägg enligt taxeringslagen kan påföras 
i tre olika situationer; oriktig uppgift i självdeklarationen, skönsmässig 
avvikelse från de deklarerade uppgifterna och vid skönstaxering i avsaknad av 
deklaration. Variationen på skattetillägget är från 2% till 40% beroende på hur 
mycket av felet som beror på slarv eller uppsåt.9 

Det är en tjänsteman inom skatteverket som beslutar om företagets taxering. I vissa fall avgörs 
dock taxeringen av en skattenämnd. Den består av en ordförande från skatteverket och 3-5 
ledamöter som är politiskt tillsatta av landstinget. Fall som tas upp i skattenämnden föredras 
alltid av en tjänsteman på skatteverket.10 
 
När det gäller avsättningar i de fall speciella skatteregler reglerar redovisningen uppstår sällan 
problem, ett exempel på detta är pensioner. Det finns där klara skatteregler som är kopplade 
till redovisningen och därför avgör hur till exempel ett pensionsåtagande ska redovisas. Denna 
uppsats behandlar avsättningar som härrör fall där det inte finns speciella skatteregler. 
 
Om företaget inte anser att Skatteverket agerat på ett riktigt sätt kan de välja att överklaga 
Skatteverkets beslut till en allmän förvaltningsdomstol. I Sverige är dessa; länsrätt, 
kammarrätt och regeringsrätt. De allmänna förvaltningsdomstolarna har till uppgift att lösa 
konflikter mellan enskilda medborgare eller företag och stat/kommun.11  
 

•   Länsrätten finns på 23 platser över hela Sverige. Är skattesubjektet inte nöjd 
med länsrättens beslut, kan det överklaga detta beslut genom att sända 
överklagandet skriftligt till den länsrätt som fattat det beslut överklagandet 
gäller. Detta skall ha kommit till länsrätten senast inom två månader från den 
dag skattesubjektet fick del av länsrättens beslut. 12 

                                                
7    Alhager Eleonor, Rättskraft i skatteprocessen   
8    RSV Rapport 2002:14 ,Om tillämpningen av skattetillägg och skattekontrollens preventiva effekt 
9     Dito 
10   Taxeringslag 1990:324 
11   Kammarrätten i Stockholm 
12   Domstolsväsendet 
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•   Kammarrätten är nästa instans. När de kommit med sin dom kan den 
överklagas till regeringsrätten.13 

•   Regeringsrätten tar upp fall för prövning om utfallet bedöms ha en 
prejudicerande effekt.14  

 
Det finns egentligen två instanser till:  
 

•   EG-domstolen. Den kan pröva stridigheten mellan institutionen (skatteverket) 
och skattesubjektet. EG-domstolen kan även komma med förhandsbesked om 
vår nationella domstol önskar det på grund av osäkerhet.  

•   Europadomstolen. I annat fall kan skattesubjektet begära prövning om de 
anser att beslutet i Sverige strider mot någon av Europakonventionens artiklar. 
Exempel på detta kan vara om man anser att skatteverkets skattetillägg är ett 
straff och ges utan en rättvis rättegång och därmed strider mot sjätte artikeln i 
Europakonventionen.  

 
 
1.2 Problem och syfte 
 
Problemet vi avser att redogöra för med denna uppsats är det problem som kan komma att 
uppstå då ett företag väljer att göra avsättningar för en framtida utgift och huruvida denna 
avsättning anses följa de rekommendationer som finns. Dessa rekommendationer säger bland 
annat att företaget skal beakta god redovisningssed och de allmänna redovisningsprinciper vi 
har i Sverige. Några av dessa är matchningsprincipen, försiktighetsprincipen och 
kontinuitetsprincipen.15 
 
En avsättning är, som tidigare nämnts, en redovisningsteknisk uppbokning av en framtida 
utgift som företaget vill minska sitt resultat med för den innevarande perioden. Skälen till att 
företagen vill göra avsättningar kan vara flera. Det mest självklara är att företaget vill följa 
matchningsprincipen och därmed göra avsättningar för framtida kostnader som härrör till 
framtida intäkter, företaget strävar med andra ord efter att ge en rättvisande bild av den 
innevarande periodens ekonomiska verklighet.16 Ett annat incitament för att göra avsättningar 
är att skjuta en del av sin skattebetalning på framtiden. De flesta ekonomer är överens om att 
företagen vill minska sin skattekostnad i nuläget för att skjuta den på framtiden för att på så 
sätt satsa pengarna på något som ger avkastning i stället.  
 
Ett tredje incitament kan vara �Income smoothing�. Direkt översatt betyder det 
inkomstutjämning och innebär att företagen eftersträvar att redovisa ett jämnt resultat över 
tiden och det görs genom att periodisera kostnader och intäkter så att dessa neutraliserar 
vinster och förluster. Skälen till att man vill visa ett jämt resultat kan vara olika men det mest 

                                                
13   Kammarrätten i Stockholm 
14  Regeringsrätten 
15 FAR:s  vägledning - Om årsredovisning i aktiebolag 
16 Artsberg, 2003, s. 304 
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troliga är att företaget vill visa upp en jämn utveckling som gör det enklare för företaget att 
skaffa kapital och locka till sig vissa typer av aktieägare.17 
 
Ett företag får ta upp kostnader i sin resultaträkning som de har och dessa ska tas upp den 
period då de generar intäkter (matchningsprincipen). Om storleken och tidpunkten då dessa 
kostnader kommer att belasta företaget inte kan avgöras med 100 procentig säkerhet ska 
företaget redovisa kostnaden som en upplupen kostnad som per definition är en framtida 
skuld. En avsättning är mer osäker till både tidpunkt och belopp än en upplupen kostnad. 
Tolkningsutrymme för avsättningar finns och detta kan leda till att den redovisas både som en 
skuld eller en ansvarsförbindelse när den egentligen borde redovisas som en avsättning.  

�Valfriheten gäller på rekommendationsnivå och i flera fall för enskild redovisningsprincip. 
Det sätt som BFN tagit sig an arbetet har bl.a. medfört att regelverket har blivit omfattande 
även för de mindre företagen. Möjligheterna att välja redovisningsprincip och därigenom 
styra vilket resultat som redovisas har också blivit stora. Därigenom har också den 
information som lämnas av de företag som ej är noterade på en marknadsplats (t.ex. 
Stockholmsbörsen) blivit svår att tolka�18.  

Detta citat belyser problemet att kunna möjliggöra en vägledning som gäller generellt, därför 
får avgöranden ske på individuell grund. Hur ofta är det god redovisningssed får avgöra och 
på vilket djup i avgörandet måste de gå? Den naturliga gången för att avgöra om god 
redovisningssed följs är att avgöra hur de klassiska antagandena (postulaten), principerna och 
reglerna (lagar) följs.  
 
Då god redovisningssed ligger som en övergripande utgångspunkt ställer vi oss frågan hur 
god redovisningssed förhåller sig till bokföringsmässig grund och om det samband som finns 
mellan redovisning och beskattning är så starkt att det antingen är god redovisningssed eller 
särskilda skatterättsregler som får råda. Detta problem finns även dokumenterat i 
Skatteverkets handledning för koppling mellan redovisning och beskattning: �tveksamhet om 
en fråga ska avgöras med ledning av god redovisningssed, det vill säga om frågan hör till det 
kopplade området, eller om den ska avgöras med tillämpning av en skatteregel. I rättspraxis 
har denna problematik belysts i några rättsfall. �19 
 
Vi kommer med denna uppsats försöka hitta vilka kriterier som domstolarna funnit avgörande 
för utgången i mål då det förelegat oenighet mellan företag och Skatteverk. När anses ett 
åtagande hänföra sig till en inträffad händelse? Vilka krav ställs på en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet? Vi kommer som grund för vår analys använda oss av rättsfall som tagits upp i 
Kammarrätten och i Regeringsrätten.  
 
Syftet med uppsatsen är således att besvara ovan nämnda problem, genom att göra detta vill vi 
försöka klarlägga vilka kriterier som behövs för att en avsättning ska godkännas av 
Skatteverket, då det uppenbarligen existerar meningsskiljaktigheter eftersom det finns många 

                                                
17 Riahi-Belkaoui, 2004, s. 48  
18 BFN:s information gällande ändrad inriktning på normgivningsarbetet, Dnr:28/04 
19 Skatteverkets handledning 
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rättsfall på området. Vi avser att framställa en statistisk undersökning av relevanta rättsfall för 
att försöka hitta likheter och eventuella olikheter i de domslut som meddelats. 
 
 
1.3 Disposition 
 
För att ge en överblickande bild kan fortsättningen av denna uppsats delas upp i fyra block. 
Först kommer vi att redogöra för de lagrum och rekommendationer som finns på området 
samt hur de är sammankopplade med varandra, här kommer vi även att gå igenom den 
relevanta litteratur som finns på området. Efter det kommer en redogörelse för vilken metod 
vi kommer att använda oss av vid genomförandet av vår undersökning. Sedan kommer vi att 
presentera de rättsfall vi valt ut, ge en kort beskrivning av dessa samt identifiera vilka delar 
domstolarna valt att lägga tonvikten vid. Den sista delen blir analysen där vi har för avsikt att 
koppla samman de olika målen och dra slutsatser kring dessa samt besvara övriga frågor vi 
ställt oss.  
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2 Begrepp och litteratur 
 
I detta avsnitt avser vi att redogöra för vilka regler som styr huruvida en avsättning ska göras 
eller inte. Vi börjar med den nationella normgivningen för att sedan gå vidare med den 
internationella. Efter dessa avsnitt kommer kortare genomgång av de lagreglerade delarna 
samt den goda redovisningsseden. Med detta vill vi förmedla en förståelse hur kopplingen 
mellan redovisning och beskattning är i Sverige. 
 
 
2.1 Nationell normgivning 
 
Bokföringsnämndens är ett statligt expertorgan som har huvudansvaret för hur god 
redovisningssed i Sverige utvecklas. De gör detta bland annat genom vägledningar som är 
avsedda att ge en samlad och strukturerad framställning av hur redovisningen bör vara 
utformad på ett visst område med hänsyn till författningar och allmänna råd i ämnet.   
I Sverige finns följande nationella redovisningsnormer:20 
 

•   Bokföringslagen innehåller bestämmelser om företagens icke-offentliga 
redovisning som löpande bokföring m.m. 

•   Årsredovisningslagen skall tillämpas av samtliga företag som är skyldiga att 
upprätta en årsredovisning. 

•   Allmänna råd, de allmänna råden ges ut av BFN och är inte formellt 
bindande, men i praktiken har de stor betydelse vid bedömning av vad som 
utgör god redovisningssed.  

•   Vägledningar är till exempel de som prejudiceras av domstol och även BFN:s 
särskilda vägledningspublikationer. 

•   Rekommendationer Redovisningsrådet är ett privaträttsligt organ med 
ändamål att främja utvecklingen av god redovisningssed i publika företag. 
Rådet utfärdar rekommendationer som har sin utgångspunkt i de internationella 
redovisningsstandarder som ges ut av IASB (före detta IASC). 
Rekommendationerna behandlar i första hand företagens offentliga 
redovisning.21 

•   Uttalanden, redovisningsrådets akutgrupp gör uttalanden som anger hur 
rekommendationerna skall tolkas i de fall olika tolkningar förekommer. De gör 
även uttalande vid redovisningsfrågor som inte behandlas vare sig i befintliga 
rekommendationer eller i rekommendationer som är under utarbetande. BFN 
gör även uttalanden i vissa fall. 

 
Redovisningen är mycket påverkad av hur normer utvecklas internationellt samt att grunden 
för postulat, principer och regler bygger på föreställningar som vi har kring hur redovisningen 
ska se ut. 
 
 
 
                                                
20 Bokföringsnämndens hemsida, 2005-11-22, normgivning 
21 Regeringens proposition 2004/05:24, Internationell redovisning i svenska företag, kapitel 4 
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2.2 Internationell normgivning 
 
IASB är en privat organisation som har till uppdrag att verka för en internationell 
harmonisering av de redovisningsprinciper som används i olika delar av världen. De 
standarder som ges ut av IASB kallas för IFRS medan de som tidigare har utarbetats av IASC 
benämns IAS. Rekommendationerna baseras på en föreställningsram som beskrivs i IASB:s 
�Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements�, denna kallas även 
i vardagligt tal föreställningsramen .  
 
Vid sidan av IASB finns nationella redovisningsnormgivare som utfärdar redovisningsnormer 
för, i första hand, de företag som har sitt säte i ett visst land. Bland dessa tillmäts ofta den 
amerikanska normgivaren FASB störst betydelse. Dess standarder ger uttryck för amerikanska 
redovisningsnormer, den amerikanska motsvarigheten till god redovisningssed kallas för US 
GAAP.22  
 
 
2.3 Årsredovisningslagen och Bokföringslagen 
 
Den lag som styr över problematiken är i första hand årsredovisningslagen (1995:1554). I 
fortsättningen kommer vi att förkorta denna ÅRL. ÅRL innehåller bestämmelser om 
upprättande och offentliggörande av årsredovisningar samt delårsrapporter. Den klargör för 
årsredovisningens uppställningsform och innehåll. Lagen skall tillämpas på juridiska personer 
som är skyldiga att upprätta årsredovisning. Detta framgår av den första paragrafen och 
hänvisar till:  
 

•  Redovisningen av vilka bolag som ska avsluta räkenskapsåret med 
årsredovisning omfattar samtliga bolag som under räkenskapsåret haft större 
omsättning än 24 MSEK eller haft mer än 10 anställda (i vardagligt tal 10:24-
bolagen). Bokföringslagen bestämmer alltså vilka som ska avsluta 
räkenskapsåret med en årsredovisning. God redovisningssed enligt denna lag är 
att följa regler kring löpande redovisning och arkivering.23 

 
Följande lagtext ur ÅRL kapitel 3 paragraf 9 reglerar avsättningar: 
 

• �Som avsättningar skall sådana förpliktelser redovisas som är hänförliga till 
räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra 
eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då 
de skall infrias.� 

 
Bolag som per definition inte omfattas av ÅRL skall avsluta räkenskapsåret med ett bokslut. 
Denna regel innebär dock att dessa bolag är skyldiga att följa vissa delar av ÅRL. Bland dessa 
delar finner vi det som vi behandlar med denna uppsats om avsättningar. Reglerna om 
avsättningar är med andra ord något som alla bolag skall följa eftersom det ligger till grund 
för beskattningsunderlaget då inga särskilda bestämmelser enligt annan lag finns. 
                                                
22 Smith, D: Redovisningens språk, Studentlitteratur, 2005 
23 Bokföringslagens (1999:1078) 6 kap.1§ 
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Både boksluts- samt årsredovisningsskyldiga bolag omfattas av ÅRL:s andra samt tredje 
kapitel som ger möjlighet att redovisa avsättningar. Dessa bolag måste även följa god 
redovisningssed. God redovisningssed i ÅRL syftar på värderings- och periodiseringsfrågor, 
men även på uppställningsformer och kompletterande upplysningar i årsredovisningen. De 
övriga grundläggande redovisningsprinciperna som t.ex. fortlevnadsprincipen, 
matchningsprincipen med flera finns angivna i ÅRL 2:4.  
 
De bolag som inte omfattas av 10:24 reglerna som tidigare beskrivits utan är större till sin 
omsättning eller antalet medelanställda under året skall dessutom i sin årsredovisning 
avspegla en rättvisande helhetsbild av företagets ekonomiska ställning (balansräkningen) och 
resultat (resultaträkningen).24 
 
I de fall det krävs för att en rättvisande bild skall kunna visas, måste upplysningar om detta 
ges. ÅRL hänvisar här till allmänna råd och rekommendationer.25  
 
RR 16 är just en sådan rekommendation som bolagen hänvisas att följa. De företag som ej 
följer dessa råd och rekommendationer måste upplysa om detta samt skälen till att de avviker 
från rekommendationerna. RR 16 kommer att behandlas mer utförligt senare i denna uppsats. 
 
 
2.4 God redovisningssed- när ska en avsättning göras enligt god redovisningssed? 
 
En avsättning är en skuld som innebär att det inte finns något alternativ till att reglera 
åtagandet. Skulden är dock är oviss till förfallotidpunkt eller belopp. Det finns sex typer av 
åtaganden:26  
 

•   legalt åtagande är ett åtagande som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller 
annan laglig grund.  

•   informellt åtagande är ett åtagande som härrör från ett företags handlande 
genom att företaget på grund av en etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer 
eller ett tillräckligt detaljerat uttalande har visat externa parter att företaget 
påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan 
hos dessa parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter 

•   ansvarsförbindelse är ett möjligt åtagande som härrör från inträffade 
händelser och vars förekomst bekräftas endast av att en eller flera osäkra 
framtida händelser som inte helt ligger inom företagets kontroll inträffar eller 
uteblir eller ett åtagande som härrör från inträffade händelser, men som inte 
redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet eller att 
åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 

•   eventualtillgång är en möjlig tillgång som härrör från inträffade händelser och 
vars förekomst bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, 
som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir. 

                                                
24 Bokföringslag (1999:1078) 6kap.1§ p.6 
25 Årsredovisningslag (1995:1554) 2kap.3§ 
26 Redovisningsrådets Rekommendation nr 16 §18 
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•   förlustkontrakt är ett kontrakt där företagets oundvikliga utgifter för att 
uppfylla sina åtaganden överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna. 

•   omstrukturering är en plan som utformas och bestäms av företagsledningen 
och som i väsentlig grad förändrar antingen omfattningen av en viss 
verksamhet i företaget eller det sätt på vilket denna verksamhet bedrivs.� 

 
Dessa ska tas upp i balansräkningen respektive resultaträkningen om: 
 

•   De ekonomiska fördelar som är förknippade med posten sannolikt kommer att 
tillföras eller lämna företaget i framtiden och 

•   Postens kostnad eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Sannolikheten är det samma som osäkerheten i det tillflöde respektive utflöde av framtida 
resurser. Enligt vad flera aktörer definierar som sannolikt är att något kommer att inträffa är 
mer troligt än motsatsen, det vill säga 50 % eller mer.27 
 
Graden av osäkerhet ska bedömas vid tidpunkten för bokslutet och rimliga uppskattningar 
som görs då undergräver inte tillförlitligheten. I praktiken innebär detta att en kostnad 
kostnadsförs om den inte med hjälp av rimlig uppskattning kan värderas. Detta eftersom den 
måste kunna matchas med någon resurs som kommer in i företaget. Om kostnaden inte 
rimligen kan bindas vid denna framtida förväntade intäkt skall enligt matchningsprincipen 
kostnaden kostnadsföras under det aktuella räkenskapsåret. 
 
Det omvända resonemanget gäller då kostnader som är direkt hänförliga till en viss 
orealiserad intäkt aktiveras. Detta med hänvisning till matchningsprincipen där intäkter och 
kostnader som uppkommer till följd av samma transaktion eller annan händelse redovisas 
samtidigt.28 
 
Ytterligare kriterier för avsättningar är att de måste avse ut- eller inflöde inom 10 år, vidare 
bör den redovisas om beloppet överstiger 25000 SEK. Utgifter får inte krävas för den framtida 
verksamheten. Avsättning skall inte gälla åtagande som härrör till uppskjuten skatt.29 
 
Den välgrundade uppskattning på avsättningens belopp som krävs kan till exempel vara:30 
 

•   Där det finns faktiska uppgifter om utfallet för motsvarande typ av avsättning 
från tidigare år, såsom vid öppet köp, grundas beräkningen på det tidigare 
faktiska utfallet. I andra fall får avsättningen beräknas utifrån 
företagsekonomiskt motiverade riktlinjer för branschen. 

•   Beräkning med ledning av räkenskapsårets bokförda kostnader för åtgärdande 
av garantiåtaganden. I underlaget skall bokförda kostnader för 

                                                
27 BFN:s utkast till vägledning gällande Årsredovisning för mindre AB, Dnr: 28-04/BFN, kapitel 3. punkt.1 och 
Skatteverkets �Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning� utgiven juni 2005, SKV305 
utgåva 2 
  
28 Redovisningsrådets rekommendation nr:16 Inledningen punkt 8 
29 BFN:s utkast till vägledning gällande Årsredovisning för mindre AB, Dnr: 28-04/BFN, kapitel 11 
30 Dito 
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garantiåtaganden som är åtgärdade eller konstaterade vid räkenskapsårets slut 
inkluderas. 

•   Innehållet i avtalet eller reglerna.  
 
 
2.5 International Accounting Standards (IAS)  och Redovisningsrådets 
Rekommendationer (RR) 
 
Svenska företag är skyldiga att upprätta sina redovisningar enligt IAS/IFRS enbart i den 
utsträckning IAS-förordningen kräver det. Eftersom förordningens krav avser endast noterade 
företag ger förordningen inte upphov till några omedelbara effekter för små och medelstora 
företag. Redovisning enligt IAS leder till att skatteunderlaget ökar då företagets tillgångar 
kommer att tas upp till marknadsvärde i stället för till anskaffningsvärde. Detta medför att 
skatteinbetalningen sker tidigare då det dessutom inte är möjligt att genom 
bokslutsdispositioner göra avsättningar till obeskattade reserver.  
 
Då vi i Sverige har en stark koppling mellan redovisning och beskattning gör detta att IAS ej 
kan följas av de skatteskyldiga bolagen. Det innebär att koncerner kommer att kunna använda 
IAS medan resterande bolag kommer att fortsätta använda RR16. 
 
IAS 37 är den internationella beteckningen för International Accounting Standards och ges ut 
av IASC där C:et står för Committee. I Sverige används den svenska översättningen på denna 
genom redovisningsrådets rekommendationer. IAS omarbetas alltså inte utan översätts från 
engelska till svenska och i Sverige har till exempel IAS 37 erhållit namnet RR 16, där RR står 
för just Redovisningsrådets Rekommendationer.31 
 
Enligt IASC:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter är en förutsättning för 
en posts redovisning i balans- eller resultaträkningen att: 
 

•   de ekonomiska fördelar som är förknippade med posten sannolikt kommer att 
tillföras eller lämna företaget i framtiden  

•   postens kostnad eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.  
 

Såväl kostnader som intäkter (liksom tillgångar och skulder) bokförs i balans- eller 
resultaträkningen i enlighet med regeln ovan i föreställningsramen, som vi redogjort för i 
avsnittet om internationella normgivare. En bonusfordran skall redovisas i balansräkningen 
till det belopp som är säkert eller så gott som säkert. I en sådan process ska den information 
som finns tillgänglig vid bokslutet och som ökar klarheten i bedömningarna beaktas. 
 
Avsättning skall göras om:32 
 

•  det finns ett åtagande på balansdagen som hänför sig till en inträffad händelse 
•  det är troligt att detta leder till en utbetalning, samt 
•  det går att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. 

                                                
31 Balans nr:10/2004, sid 20 
32 Redovisningsrådets Rekommendation 16 punkt 2 
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Arbetet med att öka jämförbarheten mellan företag som producerar finansiell information 
pågår ständigt och nu är det dags att sammanföra amerikanska och internationella standards. 
Det är de bakomliggande orsakerna till att det i år diskuteras om hur IAS 37 skall ändras från 
rubricering �Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets�. Förslaget är att 
omrubricera till �Non-financial Liabilities� på grund av att alla förpliktelser som motsvarar 
IASB:s föreställningsram ska erkännas som skuld.33 
 
Osäkerheten skall inte speglas i huruvida företaget väljer att redovisa förpliktelsen som en not 
i balansräkningen, en ansvarsförbindelse eller som en skuld. Rubriceringen tas bort och 
förpliktelsens säkerhet, eller även osäkerhet för den delen, ska i balansräkningen återspeglas 
genom värdering och inte rubricering. Med andra ord kommer även ordet avsättning som 
tillämpning för IAS 37 försvinna.34 
 
Förslaget har varit ute på remiss till de nationella företrädarna där Sverige representeras av 
FAR. Liksom de flesta andra35 av de 60 svarande är FAR positiv till föreslagna förändringar. 
FAR varnar dock för risken att otillförlitliga förpliktelser som funnits förklarad i noter i den 
finansiella informationen nu lyfts in och blir mindre förklarad av företaget eftersom de innan 
varit så osäkra att de hamnat i not utanför balansräkningen.36 
 
 
2.6 Inkomstskattelagen  
 
Inkomstskattelagen, i fortsättningen benämnd IL, reglerar skattskyldigheten och dess 
omfattning för samtliga personer som helt eller delvis under ett kalenderår varit folkbokförda 
eller bedrivit verksamhet i Sverige.37 

•   Juridiska personer skall betala skatt på den beskattningsbara inkomsten. Detta 
innebär också generellt att överskott i inkomstslaget näringsverksamhet skall 
minskas med allmänna avdrag.  

•   Vidare finns angivet i denna lag att utgifter för förvärvandet eller bibehållandet 
av inkomster skall dras av som kostnad i näringsverksamheten för det 
innevarande året.  

•  �Resultatet skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Vid beräkningen 
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 
skattskyldiga som inte är bokföringsskyldiga.� 

 
 
Bokföringsmässiga grunder är den grund för vilken kapital och näringsverksamhetens 
underlag är baserat på. Det innebär att i detta inkomstslag är tidpunkten för avtal det som styr 
                                                
33 Förslag till allmänt råd och vägledning om redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser (Dnr 14/02) 
34 EXPOSURE DRAFT OF PROPOSED Amendments to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and 
    Contingent Assets 
35 IASB:s redovisning av samtliga svar i denna fråga 
36 FAR:s yttrande till IASB 26 oktober 2005 
37 IL, kapitel 6 som begränsat resp. obegränsat skattskyldiga 
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och är ej bundet i tid när in- eller utbetalning verkställs. I inkomstslaget tjänst gäller 
kontantprincipen, det vill säga när pengar finns disponibla för skattesubjektet. Vad är det för 
skillnad mellan begreppen �bokföringsmässiga grunder� och �god redovisningssed� då?38   

•   Regeringen anförde vid fastställande av inkomstskattelagen bl.a. att begreppet 
�bokföringsmässiga grunder� är ett väl inarbetat begrepp (sedan 1928 års 
kommunalskattelag) och att det därför bör finnas kvar i skattelagstiftningen. 
Som skäl nämndes också att om begreppet �god redovisningssed� i något fall 
skulle omfatta redovisning med tillämpning av en kontantprincip, kan en sådan 
redovisning inte godtas vid beskattningen. 

 
En avsättning till till exempel ett garantiåtagande beräknas enligt vad skattesubjektet gjort 
utfästelse att uppfylla inom en framtid:39 
 

•   Avdrag: Framtida garantiutgifter skall dras av med belopp som sätts av i 
räkenskaperna för att täcka risker med anledning av garantiåtagandena vid 
beskattningsårets utgång. Avdraget skall återföras det följande 
beskattningsåret. 

•   Schablonregeln: Avdraget för framtida garantiutgifter får inte överstig 
kostnaderna under beskattningsåret på grund av garantiåtaganden bortsett från 
förändringen av avsättningen för framtida garantiutgifter. Om garantitiden är 
kortare än två år, får avdraget inte överstiga så många tjugofjärdedelar av det 
sammanlagda beloppet av kostnader som garantitiden utgör i månader, brutet 
månadstal bortfaller. Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv 
månader, skall avdraget justeras i motsvarande mån. 

•  Utredningsregeln: Avdrag skall göras med ett högre belopp om ett betydligt 
större avdrag är motiverat med hänsyn till att näringsverksamheten är 
nystartad, garantiåtagandena avser ett eller ett fåtal mycket stora 
tillverkningsobjekt eller arbeten, en betydande ökning av garantiåtagandenas 
omfattning skett under beskattningsåret, produktsammansättning avsevärt 
ändrats under året, en väsentlig del av garantiåtagandena avser en tid som 
betydligt överstiger två år eller någon annan liknande omständighet finns. 

 
Vid beräkning av inkomst från näringsverksamhet sker detta utifrån avtal om förpliktelser 
eller fordran på någon att prestera i form av utflöde eller inflöde av resurser. För den 
skattskyldige gäller det att i det första momentet konstatera att intäkten är skattepliktig 
respektive att kostnaden är avdragsgill. Det andra momentet avser bestämmandet av 
beskattningstidpunkten, det vill säga när intäkten ska beskattas respektive avdraget medges. 
Om det inte finns några särskilda bestämmelser om beskattningstidpunkten avgörs den av god 
redovisningssed. Detta är den logiska turordningen i en rättstat som dessutom anammar 
kontinentala redovisningstraditioner 
 

                                                
38 2.1.4 Sambandet enligt inkomstskattelagen i Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning,    
SKV 305 utgåva 2, Fritzes 
 
39 Kapitel 16 i Inkomstskattelagen 
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Vid inkomstbeskattningen används god redovisningssed dock endast när det gäller att 
bestämma beskattningstidpunkten i inkomstslaget näringsverksamhet. God redovisningssed 
avgör alltså under vilket beskattningsår som inkomster ska tas upp som intäkt och utgifter 
dras av som kostnad. Det är Redovisningsrådets primära syfte sedan de bildades att 
rekommendera hur företagen skall hantera dessa typ av frågor.40 
 
 
2.7 Internationella redovisningstraditioner  
 
Internationellt sett är redovisningstraditionerna uppdelade i två läger: 
 

•   Anglosaxiska traditionen separerar den finansiella informationens giltighet 
från beskattningsunderlag. Deras förhållningssätt till hur det skall redovisas 
bygger på vägledande domar samt vad som är sedvana, �true and fair view� är 
ett uttryck som härstammar från denna tradition. Detta medför ett dubbelarbete 
eftersom de lägger ner arbete både på att producera en information som är 
anpassad till skattemyndigheten och information som är anpassad efter vad 
som är ekonomiskt motiverat att redovisa med tanke på de krav som 
marknaden ställer. Här gäller alltså moral och etik vid den sistnämnda 
redovisningen och de som producerar och reviderar kan bli stämda civilrättsligt 
om de godkänt eller producerat en redovisning som enligt domstol är 
bristfällig. De länder som tillhör denna kategori är bland annat Storbritannien, 
Irland, Holland, USA och de brittiska samväldesländerna.41  

 
•   Kontinentala redovisningstraditionen är den som vi lever i och den har 

präglats av lagreglering sedan romerska eran. Vi har mer detaljerade regler för 
till exempel årsredovisningens utseende, innehåll och även rubriceringen på 
poster eftersom redovisningen följer lagregleringarna. Enligt vårt synsätt är en 
redovisning riktig då den överensstämmer med lagen. Undantaget är 
värderingsfrågor som skiljer sig mellan vad som är civilrättsligt (högsta värde) 
och skatterättsligt (lägsta värde) tillåtet. Differensen blir just dessa poster som 
till exempel heter �obeskattade reserver�. På det frikopplade området mellan 
redovisning och beskattning heter den nyss nämnda posten �uppskjuten 
skatteskuld� där resterande belopp tillförs det egna kapitalet. Länder som 
använder denna tradition är till exempel Sverige och Tyskland.42 

 
För att kunna harmonisera redovisningen inom Europa har det utfärdats sex direktiv som 
behandlar redovisningsfrågor. Tre av dessa ingår bland de s.k. bolagsrättsliga direktiven. De 
bolagsrättsliga direktiven syftar till att skapa en minsta gemensam skyddsnivå för företagets 
intressenter. Den baseras främst på Tysklands redovisningsvärdering och innebär att den 
kontinentala traditionen ligger i grunden för arbetet43.  
 

                                                
40 Redovisningsrådets prospekt 2005(01) 
41 Smith, 2000, kapitel 5 
42 Dito 
43 Regeringens proposition 2004/05:24, Internationell redovisning i svenska företag, kapitel 4  
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Det fjärde bolagsrättsliga direktivet behandlar skyldigheten att upprätta årsbokslut och 
förvaltningsberättelse i aktiebolag och vissa handelsbolag. Det sjunde bolagsrättsliga 
direktivet behandlar skyldigheten att upprätta koncernredovisning. Det elfte bolagsrättsliga 
innehåller föreskrifter om redovisning vid innehav av en filial i en annan medlemsstat.44 
 
 
2.8 Kopplingen mellan redovisning och beskattning i Sverige  
 
Sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattning fick sina grunddrag redan under 1920-
talet genom 1928 års kommunalskattelag och 1929 års bokföringslag. Det är i huvudsak 
koncentrerat på periodisering av inkomster och utgifter men även principer för värdering av 
tillgångar och skulder har betydelse för när i tiden intäkter och kostnader ska redovisas. 
 
Lagstiftningens syfte har varit borgenärsskyddet som innebär att företaget inte ska kunna 
skapa en falsk bild av dess förmögenhet genom att övervärdera tillgångar eller undervärdera 
skulder. Statens skatteintresse är däremot de omvända. De vill inte att företaget skall kunna 
återspegla en falsk bild genom att undervärdera tillgångar och övervärdera skulder.  
    
Avdragsgilla respektive icke avdragsgilla kostnader regleras däremot helt av särskilda 
skatteregler, men finns i regel både i resultat- som balansräkningen för en viss period. 
Eftersom sambandet gäller mellan redovisning som gjorts på bokföringsmässiga grunder och 
god redovisningssed kan företagen uppfatta det som att om de till exempel bokför 
avsättningar till pensioner ska det automatiskt vara avdragsgillt. Det är dock så bara om det 
finns särskilda bestämmelser enligt lag för den aktuella avsättningen. Med andra ord tillhör 
det sistnämnda det så kallade frikopplade området mellan redovisning och beskattning. 
Redovisningen kan ej ligga till grund för skattedeklarationen eftersom det här finns särskilda 
skatteregler. Ett enkelt exempel på detta  är om det skall betalas 25% moms kan du inte 
bokföra 26%. Skatteverket kommer då korrigera detta eftersom skattelagen styr över 
redovisningen. 
 
De samband som finns mellan redovisning och beskattning kan karaktäriseras genom tre 
typer:   
 

•   Ett materiellt samband. Utgångspunkten för inkomstberäkningen är 
redovisningslagstiftningen och god redovisningssed. Redovisningsreglerna är 
styrande och innebär att om företagets redovisning följer bokföringsmässiga 
grunder och god redovisningssed så accepteras det redovisade resultatet som 
underlag för skatteberäkningen. Avviker redovisningen från gällande regler 
och sed skall justering till redovisningsmässigt korrekt resultat ske för att 
redovisningen ska kunna utgöra skatteunderlag.45 

                                                
44 Regeringens proposition 2004/05:24, Internationell redovisning i svenska företag, kapitel 4 
45 Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, SKV 305 utgåva 2, Fritzes 
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•   Ett formellt samband. Om det finns en särskild reglering (skatterättsligt) 
måste den på det sättet som händelsen bokförs eller tas upp i redovisningen 
efterleva de skatterättsliga reglerna. Reglerna är därmed styrande i dubbel 
bemärkelse eftersom både för beskattningen och för redovisningen så styr 
skattereglerna symmetrin mellan redovisning och beskattning. Till exempel är 
det en förutsättning för att få tillämpa räkenskapsenlig avskrivning att avdraget 
i deklarationen motsvarar avskrivningen i bokslutet. Ett annat exempel är att ett 
avdrag för avsättning till periodiseringsfond för juridiska personer kräver att 
avsättningen bokförs i räkenskaperna.46 

•   Inget samband. Redovisning och beskattning har här var sitt regelsystem och 
det finns ingen som helst koppling mellan dessa. Har särskilda materiella 
skatteregler införts kan redovisningen på dessa områden utformas fritt i 
enlighet med vedertagna redovisningsregler och god redovisningssed. Exempel 
på när inget samband finns är beskattningen av kapitalvinster och 
kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet liksom avsättning till 
periodiseringsfond och expansionsfond för enskilda näringsidkare.47  

 
Fördelar med den svenska kopplingen mellan redovisning och beskattning är många, för att 
nämna några:  

• Staten  kan tydligt se i räkenskaperna för skattesubjektet deras utdelningsbara 
kapital samt den skatt de bidrar med. 

• Nästan enhetlig redovisningsstruktur hos företagen.  
• Ett enklare och mera begripligt regelsystem eftersom det i jämförelsevis 

många andra länder finns skilda regelverk för redovisning och beskattning 
•    Den viktigaste fördelen för företagen är att det blir enklare genom att de 

endast behöver upprätta ett enda bokslut. Detta bokslut kan även ligga till 
grund för beskattningen utan större korrigeringar, vilket i sin tur underlättar 
upprättandet av deklarationsuppgifter för företagen eftersom de i regel är 
samstämmiga. 

 
Nackdelar som finns med ett så omfattande kopplat område mellan redovisning och 
beskattning är bland annat:48  

•    Företagen kan själva i för stor utsträckning �styra� beskattningsunderlaget och 
tidpunkten för beskattning. Oftast berör det specifika frågor där önskemål 
finns om skatterättsliga lösningar så att begränsning kan ske av den 
individuella bedömning och valfrihet som många gånger gäller. Det vill säga 
�income smoothing�, som vi tidigare nämnt om är ett exempel på detta.  

• Eftersom det redovisningstaktiska arbetet beror på den skattemässiga 
kopplingen gör det att företagen ej eftersträvar högre skatteuttag än vad som 
måste ske. God redovisningssed kan på detta sätt riskera att inte utvecklas som 
det borde på grund av ovanstående. Av dessa skäl ges därför 
rekommendationer gällande juridiska personer och koncerner ut separat. 

                                                
46 Dito 
47 Dito 
48 Dito 
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Koncern är som bekant ingen juridisk person och behöver inte taktiskt eller 
strategiskt bokföra händelser på ett sätt som minimerar skatteuttaget. 

• Utländska investerare kan ibland inte ha förståelse för hur konton som till 
exempel: obeskattade reserver och bokslutsdispositioner kan finnas och deras 
innehåll. 

 
 
2.9  Skattelag och affärssed 
 
Det finns lagreglerande och normerande böcker som Skatteverket använder sig av vid 
bedömning av huruvida de ska godkänna en deklaration och redovisning och det är:  
 

• FAR:s samlingsvolym och  
• Skattelagstiftningen 

 
Det finns också en bok som betraktas att vara vägledande och principiell att tillgå för 
Skatteverket vid olika situationer där företaget och skatteverket inte är eniga.49 Per Thorell är 
författare till denna bok. Vi har när vi läst rättsfallen lagt märke till att när inte domstolen 
finner svar i förarbetena till lagtexter eller att BFN:s yttrande ej klargör för lösningen på det 
aktuella rättsfallets problem får Per Thorell yttra sig i frågan. Per Thorell presenterar i sin bok 
en modell som redogör för arbetsgången vid bedömandet huruvida en avsättning ska göras 
eller ej. Författaren lyckas i denna bok få fram, kartlägga och identifiera sambanden som finns 
mellan redovisning och beskattning. Den modellen är dock förenlig med vissa specifika 
händelser som måste gälla för att modellen ska kunna appliceras och användas. Denna modell 
finns även med i FAR:s samlingsvolym.50 

 
Figur 1: Arbetsgång vad beslutande om avsättning51 

                                                
49 Vid samtal med bland annat Torbjörn Gustafsson på Skatteverket som hänvisade till denna  
50 Thorell Per, skattelag och affärssed, 1984, Fritzes 
51 Skatteverkets handledning 
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Figur 1 är tänkt att fungera som hjälp vid beslutsfattande kring avsättningar för företagen. De 
begrepp som finns i modellen ger upphov till tolkning. Det är denna tolkning och de 
meningsskiljaktigheter som detta kan medföra som denna uppsats belyser. Vidare vill vi som 
tidigare nämnts klargöra för vad som krävs för att en avsättning ska anses vara korrekt. De 
uttryck som finns i modellen finns förklarade tidigare i uppsatsen.  
 
 
2.10 Bokföringsnämndens analys om avsättningens giltighet52 
 
 
Bokföringsnämnden yttrar sig bland annat i mål som handlar om avsättningar. Nedan 
förklaras hur de gör den stegvisa analysen av varje enskilt ärende. Detta kommer att binda 
ihop delarna som teorikapitlet behandlat på en mer schematiskt nivå. Ni förväntas få en 
förståelse för hur bokföringsnämnden kan komma fram till sina yttranden med härledning från 
de nationella och internationella regler samt normer som påverkar. 
  
En rättvisande redovisning av en transaktion förutsätter att den skall prövas med frågan om 
när den skall kosnadsföras. Det vill säga under vilka förutsättningar ett företag skall göra en 
avsättning.  
 
Först skall det konstateras hur transaktionen uppkom. Syftet och om det beror på aktiva eller 
passiva prestationer. Aktiva prestationer medför att det finns kostnader att matcha intäkterna 
med. Passiva prestationer kan innebära skadeståndstransaktion där det är svårt att matcha 
kostnader som är hänförliga till det som skadeståndet avser.  
 
Prövningsfrågan om hela transaktionen ska betraktas som en enda eller om den måste delas 
upp. Ska den delas upp måste fortsättningen på avgörandet göras med beaktande av det. 
Observera att detta är enbart av intresse om prövningen ger olika resultat. 
 
När skall transaktionen anses vara realiserad? Här ligger realisationsprincipen som en 
avgörande princip, där prestationen får avgöra när den skall realiseras. Om ingen prestation 
utförts skall den i normala fall intäktsföras när rätten till transaktionen uppstår. Finns en 
prestation bakom transaktionen avgörs realisationsprincipen genom de tre olika grader av 
säkerhet.  Att det säkert kommer att krävas en prestation, kan komma att krävas en 
prestation eller att företaget skall avstå från att utföra en prestation för att transaktionen 
skall ske. 
 
Därefter ska det bedömas vilka utgifter som ska redovisas som kostnader under samma period 
som intäkten redovisas.  
 
Det som det slutligen handlar om är alltså att en avsättning ska enligt god redovisningssed53 
göras om företaget till följd av en inträffad händelse har ett legalt eller informellt åtagande. 
Det är dessutom troligt att det kommer att leda till ett utflöde av resurser för att kunna reglera 
åtagandet. 
 

                                                
52 BFN:s yttrande i regeringsrätten dom 3374-03 
53 Redovisas grundligare i denna undersökning i avsnitt 2.4   
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3 Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att klargöra hur vår undersökning har gått till, vilka utgångspunkter 
vi arbetat utifrån samt vilka synsätt och ställningstaganden som ligger till grund för våra 
idéer.  
 
 
3.1 Undersökningens uppläggning 
 
Undersökningsdata i denna undersökning utgörs av rättsfall som tagits upp av Kammarrätt 
eller Regeringsrätt samt förhandsbesked från. Anledningen till detta tillvägagångssätt är att vi 
vill ta reda på hur de aktuella lagarna tolkas av rättssystemet samt på vilket sätt de har tolkats 
annorlunda av de företag som blivit granskade av domstolarna. Dessa rättsfall kommer att 
utgöra primärdata i undersökningen, det är på dessa data vi kommer att bygga vår 
undersökning och det är dessa data tillsammans med den sekundärdata vi har som kommer att 
ligga till grund för våra slutsatser. Sekundärdata för uppsatsen är den relevanta litteratur som 
vi tidigare har gått igenom och även information vi tillgodogjort oss vid en kvalitativ 
intervju/samtal med sakkunniga på Skatteverket. Vid denna intervju har vi använt fritt 
formulerade frågor och fört en flytande diskussion, ett antal frågor har ställts och 
respondenten har haft möjlighet att formulera sig fritt i sina svar.54 Förutom att intervjun varit 
kvalitativ, bör nämnas att den bestått av halvt strukturerade frågor, vilket innebär att intervjun 
har en hög grad av standardisering med låg grad strukturering. Det betyder att ett antal frågor 
har ställts i ordning men att respondenten har möjlighet att formulera sig fritt i sina svar.55 Det 
har med andra ord inte funnits några förtryckta svarsalternativ utan respondenten svarar fritt 
efter sina egna uppfattningar och synsätt. Detta kallas för att ha öppna frågor och passar 
undersökningar där man söker mer kvalitativa perspektiv och vill ha utförliga och mer 
nyanserade svar.56 
 
Undersökningen kan delas upp i tre delar. I det första stadiet kommer vi att gå igenom de 
olika fallen och kategorisera dessa i olika grupper. Nästa steg blir att analysera och finna vilka 
delar domstolen funnit avgörande för fallets utgång. Vad har domstolen funnit som gjort att de 
dömt som de gjort? Den tredje delen blir sedan att sammanställa dessa data till att ge en 
överskådlig bild av problemet samt bygga ett underlag för vår analys som vi presenterar i 
kapitel 5. 
 
 
3.1 Urval 
 
Vi har, med utgångspunkt ur vår frågeställning, analyserat rättsfall som tagits upp av 
domstolarna och där dom meddelats. Urvalet har skett i en trestegsprocess. Det första kriteriet 
vi ställt är att rättsfallet fortfarande är aktuellt och kan vara av betydelse med dagens 
lagstiftning och rekommendationer. Sedan har vi delat upp det fortsatta urvalet i två steg. I det 

                                                
54 Johansson/Svedner, 2001, s 24 
55 Hartman, 1998, s 200 ff 
56 Damström, 2005, s 103 ff 
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första steget har vi gjort ett kvantitativt urval utifrån de rättsfallsdatabaser som finns till 
förfogande. Utifrån dessa databaser har vi sorterat och valt ut rättsfall som behandlar 
problematiken. Detta kan ske på två sätt, direkt eller indirekt. Antingen behandlas i rättsfallet 
just den problematik som uppsatsen behandlar, problemet behandlas med andra ord direkt. 
Det andra sättet är att domstolarna har utrett frågan för att nå en lösning på ett annat problem, 
med andra ord behandlas problematiken på detta sätt indirekt. 
 
Det andra steget i urvalsprocessen bestod i ett mer kvalitativt steg, för att sortera finare bland 
urvalet. Detta skedde genom att vi läste igenom de rättsfall som gick igenom det första steget 
och sorterade bort de som ej kunde appliceras på frågeställningen. Genom att göra detta har vi 
reducerat urvalspopulationen, ökat kvalitén och därmed lagt en god grund för vår statistiska 
undersökning.  
 
Vi har med andra ord gjort två urval när vi valt ut rättsfall: 
  

• att målet behandlar ämnet samt att de lagar som gällde för parterna i målet fortfarande 
gäller idag 

• alternativt att målet ger relevant information om tidigare lagstiftning som fortfarande 
är aktuell men finns på annat ställe idag jämfört med tidigare. Ett exempel på detta är 
de regler som idag finns i IL 16:3-5 vilka tidigare återfanns i KL 24 §. Den enda 
skillnaden är att den nu är mer centralt placerad i skatterätten. Samma lydelse gäller 
fortfarande, nämligen �den skattskyldiges redovisning skall ligga till grund för 
beskattningen i den mån den inte strider mot god redovisningssed eller särskilda 
bestämmelser�. 

 
 
3.2 Informationsinhämtning och mätinstrument 
 
Rättsfallen som denna uppsats bygger kring är främst inhämtade från databasen FAR-
komplett. Övriga fall är hämtade från Skatteverkets interna näts rättsfallsdatabas, dessa 
rättsfall har vi då fått av våra kontaktpersoner på Skatteverket. För att hitta rättsfall har vi sökt 
i den sökmotor som finns i FAR-komplett. Sökorden vi använt är �avsättningar� och 
�periodiseringar�. På dessa sökningar fick vi 157 träffar i FAR kompletts rättsfallsavdelning. 
Utifrån dessa resultat har vi sedan gjort nästa urval där vi läste samtliga träffar och selekterade 
enbart de fall som kunde kategoriseras under vår frågeställning, det vill säga det kopplade 
området mellan redovisning och beskattning. Antal fall som uppfyllde våra kriterier blev totalt 
19, tre erhöll vi från Skatteverket resten fann vi i FAR komplett. 
 
De mätinstrument som använts för att svara på frågeställningen kan beskrivas som en 
kvalitativ process. Denna process bestod av att vi först numrerat rättsfallen och på så sätt 
kategoriserat dem. Nästa steg blev sedan att arbeta med rättsfallen, ett i taget. Detta arbete 
gjordes individuellt i första stadiet för att säkerställa en så bra tolkning som möjligt av de 
uppgifter som vi redovisar nedan. Målet med detta arbete var att i varje fall få ut fyra 
gemensamma uppgifter, största tyngden har vi lagt på de två sista. De fyra uppgifterna var: 

• vem har drivit målet 
• vilken instans har målet slutat i  
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• vilka kriterier fann domstolen avgörande för utgången 
• varför vägde just dessa kriterier tyngst 

 
 
3.3 Forskningsmetod 
 
Den metod vi kommer att använda oss av är en blandning av en kvalitativ samt en kvantitativ 
metod. I det första stadiet av uppsatsen kommer vi att använda oss av ett kvantitativt 
angreppssätt. Här kommer vi att utföra en statistisk undersökning med rättsfall som 
population och kategorisera och strukturera dessa. Efter denna fas kommer en övergång ske 
mot en mer kvalitativ ansats där analysen kommer att rikta in sig på samband (eller brist på 
samband) i vår statistiska undersökning och diskutera vad de resultat som finns får eller kan få 
för effekter på framtiden. En kvalitativ metod passar vanligtvis direkta observationer, vilket vi 
i denna fas kommer att arbeta med.57  
 
Vi kommer att undersöka ett begränsat antal fall, detta eftersom det endast finns ett visst antal 
fall som behandlar vår problematik. Denna begränsning innebär i sin tur att de slutsatser vi 
kommer att presentera kommer att grunda sig på en mindre undersökningsgrupp vilket vid en 
första anblick kan verka vara negativt för validiteten, vi ser dock inte detta som något större 
problem eftersom antalet fall vi avser undersöka är de fall som finns att tillgå i ämnet. Detta 
leder till att vi anser att vi därmed kan säkerställa de slutsatser vi avser dra.  
 
 
3.4 Metodkritik 
 
Denna undersökning är en undersökning av en hel population, alla de rättsfall som finns 
dokumenterade och som fallit in i de kriterier vi ställt har vi haft som avsikt att ha med i 
undersökningen. Dock kan vi ha gjort misstag i vår urvalsprocess, detta är något vi inte till 
fullo kan ha total kontroll över. Risken finns att vi kan ha missat något fall när vi gjort våra 
urval. Dessa eventuella fel kan kategoriseras under non-sampling errors och kan bestå av att 
vi till exempel inte skulle ha haft likartad täckning som andra undersökningar inom detta 
område haft. Vi måste alltså ha minst en likartad täckningsgrad och täckningsfel som andra 
undersökningar. 58 Vi har genom klassificeringar av avsättningar försökt rensa bort eventuella 
datainsamlingsfel. Skatteverket kom med förslaget om att granska rättsfallen då de anser 
dessa som tvetydiga i sin utgång. Vi bör genom vårt strukturella tillvägagångssätt ha 
eliminerat bearbetningsfel då vi även läst och bedömt rättsfallen individuellt. Därefter har vi 
skrivit en samlad bedömning samt kontrollerat att vi uttalar oss om samma rättsfall.59 
 

                                                
57 Lindgren/Lindgren, 1999, s 87 
58 Dahmström, 2005, s 319 

59 Lynn Peter, Non-sampling Errors in Surveys: some common problems and some practical solutions,   
University of Essex      
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I planeringen av undersökningen har vi beaktat vad vi ansett kunna vara viktiga felkällor och 
identifiera tänkbara sätt att reducera totalfelet. Under detta arbete fick vi ta ställning till 
resursallokeringen som för oss varit tid och pengar. 
Reliabiliteten i vår undersökning är ett mått på hur tillförlitlig undersökningen är.60 
Tillförlitligheten beror i denna undersökning mycket på om vi har analyserat 
domstolsbesluten på ett korrekt sätt. Det finns en risk att vi kan ha misstolkat de domslut som 
meddelats, detta till följd av att vi gått igenom ett stort antal rättsfall. 
Validiteten beror i denna undersökning till stor del på våra egna kunskaper, har vi mätt rätt 
variabler för att svara på vår frågeställning.61 Med det angreppssätt vi har valt anser vi att 
validiteten är säkrad så långt det är möjligt, dock finns en möjlighet att en annan infallsvinkel 
skulle ge andra svar, detta är dock utom vår kontroll. 
 

                                                
60 Sverke, 2004, s 47 
61 Holme & Solvang, 1991, s 167 
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4 Empiri � rättsfall 
 
I detta kapitel kommer vi att statistiskt presentera de rättsfall vi bygger vår uppsats kring. En 
kortare beskrivning av rättsfallen finns att tillgå som bilaga, där vi klargör för de viktigaste 
delarna i varje mål. Vidare har vi valt att redovisa rättsfallen på några olika sätt för att 
illustrera hur vi valt att se problematiken samt för att ge en enklare och mer överskådlig bild 
av helheten. 
 
 
4.1 Tillvägagångssätt 
 
I det fortsatta arbetet har vi analyserat rättsfall. Dessa rättsfall har vi både i form av 
rättsfallskoncentrat, sammanfattning av rättsfall och kommenterade rättsfall. För att försöka 
finna svar på våra frågeställningar har vi i vår undersökning gjort ett urval av rättsfall från 
Kammar- och Regeringsrätten. En närmre beskrivning av detta urval finns att tillgå i kapitel 
3.1.  
 
 
4.2 Rättsfall 
 
Nedan följer en kort sammanfattning av de rättsfall som utgör empirin i denna uppsats. Vi 
redovisar både skriftligt och visuellt genom diagram för att sammanställningen ska ge ett så 
målande helhetsintryck som möjligt. Kombinationen av att åskådliggöra verkligheten som den 
redovisas mottages olika av olika personer och då vi valt att göra på flera sätt hoppas vi bidra 
till ökad förståelse av de resultat vi kommer fram till.  
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Diagram 2: Rättsinstans och tid 

 

I diagram 2 ovan har vi valt att redovisa i vilka rättsinstanser målen slutat och under vilket 
årtal. Vi vill här upplysa om några inneboende svagheter med denna sammanställning: 
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•   Många fall överklagas inte av skattesubjektet och stannar därmed på 
skatterättsnämnds- eller tingsrättsnivå. Ibland driver skatteverket frågan vidare 
för att bringa klarhet i hur de ska bedöma i vissa situationer. Företagen kanske 
varken har detta kapital eller vill satsa det, då de måste värdera 
vinstmöjligheten med hänsyn till risken att förlora och få rättegångskostnader. 

•   Ett fall är ej avgjort på högre nivå än skatterättsnämnden, men är av relevans 
för senare redovisning av analysen. Denna är ej inkluderad i diagrammet. 

•   Rättsfallen tar ofta 5 år innan de har gått hela vägen från skattedeklaration till 
till att de behandlats i regeringsrätten. Tidsförskjutningen bör alltså beaktas när 
analysen läses. 

 
Antalet rättsfall som vi valt att inkludera i vårt urval visar på en stadig ökning sedan 
millenniumskiftet. I samtliga rättsfall är slutliga rättsinstansen säkrad. Vad denna ökning 
beror på ska vi försöka klarlägga i analysen.   
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Diagram 3: Drivande part och utfall 

 

Diagram 3 ovan illustrerar utfallen i de rättsfall vi har analyserat. Vi har här visat vilken part 
som drivit målet vidare till nästa instans. Detta visar att företagen i just denna undersökning 
oftare har varit drivande i målen, det är företagen som lagt ner mer tid och därmed även 
pengar på att få sin fråga prövad. Vad detta innebär kommer vi att diskutera i kapitel 6. Vid en 
snabb anblick kan konstateras att Skatteverket vunnit merparten av de mål vi undersökt. Beror 
detta på företagens okunskap eller är det slumpen? Detta kommer vi att försöka reda ut i 
kapitel 6 där vi även kommer att leverera svar på de frågor vi ställt oss i kapitel 1.  
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Diagram 4: Avgörande kriterium 

 
 

Diagram 4 ovan beskriver hur fördelningen mellan god redovisningssed och rättvisande bild 
förhåller sig i denna undersökning. Uppställningen är gjord för att illustrera hur domstolarna 
tolkat lagreglerna. Dessa begrepp kan tyckas gå i varandra i vissa fall men ovan avspeglar den 
goda redovisningsseden att domstolen på ett direkt sätt ansett att någon av de gällande 
redovisningsprinciperna, till exempel kontinuitets-, försiktighets- eller matchningsprincipen, 
varit aktuella att applicera på frågan. I övriga fall har den rättvisande bilden varit av större 
betydelse alternativt att ingen av redovisningsprinciperna varit applicerbar. 
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5 Analys 
 
I denna analys kommer vi att leverera svar på de frågor vi ställt i inledningen av uppsatsen 
samt hur våra resultat kommer att påverka framtida bedömningar. Vidare presenteras en 
avslutande diskussion där vi behandlar problematiken och utvecklingen på en mer 
övergripande nivå där vi utreder hur avsättningsproblematiken påverkas av utvecklingen av 
redovisningen i Sverige. 
 
 
Analysen av de rättsfall vi undersökt i denna uppsats tyder inte på några konkreta mönster 
som tydligt kan ses som vi initialt hade hoppats på. Istället finns flera perspektiv som är 
intressanta att belysa, perspektiv som vi funnit har stor betydelse för utgången. 
 
Grundförutsättningen för att en avsättning ska godkännas av Skatteverket är att den uppfyller 
de krav som ställs i RR 16, vad dessa krav innebär finns att läsa tidigare i kapitel 2. De fall vi 
har analyserat är fall där Skatteverket från början inte har godkänt företagens redovisning 
vilket har lett till en juridisk process. Därför har en av de frågor vi ställt oss varit vem som 
varit mest aktiv och drivit målet vidare. I ett första skede är det självfallet Skatteverket som 
tagit upp fallet till granskning men som vår undersökning visar är det i flertalet fall som 
företagen varit drivande för att få sin rätt prövad. Detta kan ha sin förklaring i en övertro på 
sina egna kunskaper, detta eftersom Skatteverket till sist vunnit merparten av dessa fall. En 
fråga vi därför diskuterat kring är hur ivriga egentligen företagen är att processa i 
skatteärenden.  
 
Alla företag är väl medvetna om den komplexitet som råder i svenska skatteregler samt vilken 
kunskap som krävs för att vinna en sådan process. Ändå är företagen oftare drivande i 
frågorna, dock kan detta bero på slumpen och detta utfall därmed vara specifikt just för denna 
undersökning. Men detta bör ändå finnas i åtanke vid eventuella meningsskiljaktigheter med 
Skatteverket.  
 
Frågor som företaget bör ställa sig innan de drar igång en process bör vara av typen; besitter 
företagets anställda den kunskap som krävs för att tolka reglerna på ett riktigt sätt? Hur 
kommer ett eventuellt negativt utfall påverka företaget? Dessa frågor kan vi tycka är 
självklara att ställa sig när Skatteverket granskar och avslår ett företags redovisning som 
beskattningsunderlag. Vi vill ändå betona det med tanke på utfallet i undersökningen. Vi 
ställer oss frågande till hur företagen agerat inför processen. 
 
Utfallet i denna undersökning tyder på att företagen lagt ner stora summor på att få sin rätt 
prövad eftersom de anser att de gjort rätt, något som de med facit i hand borde ha varit mer 
försiktiga med. En anledning till detta kan mycket väl vara den komplexitet som råder i 
svenska skatteregler, denna undersökning kan tolkas som så att det är svårt för företagen att 
tolka och förstå innebörden av skattereglerna. Detta är olyckligt för alla inblandade, det kostar 
samhället mycket pengar; domstolarna som behandlar målen. Skatteverket måste lägga ner 
stor möda på att driva/försvara i processer och för företagen kostar detta spel stora summor. 
Detta är pengar som skulle kunna användas till annat. En förenkling av skatteregleringen 
skulle kunna spara stora summor varje år. Dock är sanningen och de bakomliggande 
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omständigheterna till utformningen troligtvis att reglerna som de är fastslagna idag är 
nödvändiga. Detta  för att komma åt det de är tänkta att beröra, reglerna måste vara skrivna på 
ett visst sätt för att ingripa i de olika situationer som kan uppstå. Det ultimata vore kanske 
ändå att reglerna ses över och eventuellt skrevs om för att bli mer tydliga och mer konkreta. 
 
Det initiala krav som ställs på en tillförlitlig uppskattning är att den ska medverka till att ge en 
rättvisande bild av företaget. Detta innebär att det är svårt att precisera vad som krävs för att 
en uppskattning ska vara att anse som tillförlitlig. Anmärkningsvärt är dock att domstolarna 
funnit den goda redovisningsseden avgörande i färre antal fall än där de funnit en 
rekommendation direkt applicerbar.  
 
En tillförlitlig uppskattning av beloppet kan tyckas gå hand i hand med matchningsprincipen, 
ett belopp ska avsättas när det kan matchas med den intäkt det avsatta beloppet kommer att 
tillföra företaget. Ser man på problemet ur ett matchningsperspektiv bör svaret bli att en 
tillförlitlig uppskattning kan ske när det finns en konkret motprestation att matcha. Detta leder 
dock endast till en kortsiktig klarhet eftersom problemet kvarstår. Hur stor del kommer denna 
motprestation innebära, detta är den egentliga kärnfrågan. Denna fråga är svår, om inte 
omöjlig att generalisera kring. Utgången är helt beroende på unika detaljer för den aktuella 
frågan. Det vi kan uttyda från de undersökta målen är att den konkreta frågan huruvida en 
tillförlitlig uppskattning anses föreligga eller inte, är en fråga av sekundär karaktär. Denna 
fråga har inte kommit att framstå som avgörande utan har istället funnits med som ett 
delkriterium där en större helhet bedöms. Svaret vi kommer fram till i denna fråga blir med 
andra ord att en tillförlitlig uppskattning anses föreligga då man med mer än 50 procents 
säkerhet kan säga att resultatet kommer bli på ett visst sätt, med andra ord samma grundkrav 
som finns att läsa i lagtexten. 
 
På frågan om när i tid en avsättning får göras är det svar vår undersökning tyder på att det är 
matchningsprincipen som fäller avgörandet. En analog tillämpning görs i dessa fall, där 
kostnader matchas upp med intäkter istället för det omvända. Svaret blir således att en 
avsättning får göras framåt i tiden till en viss period om intäkten för kostnaden anses 
härstamma ur just den kostnaden. Detta samband kan råda delade meningar kring, men detta 
är också en fråga som måste avgöras från fall till fall.  
 
Diagram 4 svarar på ett övergripande sätt vilka kriterier domstolarna funnit avgörande för 
utgången i målen vi undersökt. Uppdelningen i god sed alternativt rättvisande bild kan vid en 
snabb anblick kritiseras, detta med motiveringen att den goda redovisningsseden ska leda till 
en rättvisande bild. Uppställningen är dock endast gjord för att illustrera hur domstolarna 
tolkat lagreglerna. Båda kraven måste givetvis vara uppfyllda men sedan har domstolarna 
ansett att vissa krav är viktigare än andra i specifika fall. Dessa två grundläggande krav kan 
dock i vissa fall befinna sig på kollisionskurs med varandra, detta speciellt när vi befinner oss 
i en tid då redovisningen går från den kontinentala till den anglosaxiska traditionen. 
Försiktighetsprincipen kan i många fall ge en värdering som vida understiger en 
marknadsvärdering som den anglosaxiska traditionen förespråkar. Den kontinentala 
traditionen förespråkar att lagar och principer följs medan den anglosaxiska förespråkar att 
redovisningen ska avspegla en �true and fair view�, en rättvisande bild.  
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Vår undersökning pekar på att det svenska rättssystemet befinner sig i en övergångsfas till den 
kontinentala traditionen. Utfallet i denna undersökning är att domstolarna i lite mer än två 
tredjedelar av fallen (68 % 13 av 19) funnit den rättvisande bilden överordnad den goda 
seden. Detta utfall beror naturligtvis på fallspecifika omständigheter men det kan ändå tolkas i 
ett vidare perspektiv som en kvittens på att vi i Sverige befinner oss i en övergångsfas. 
Domstolarna har lagt större vikt vid den rättvisande bilden på bekostnad av de principer som 
finns att tillämpa.  
 
Vi kan i och med denna undersökning se olika kriterier som domstolarna funnit mer 
betydelsefulla än andra. Utfallet i de undersökta målen är de facto att domstolarna gått på 
Skatteverkets linje i 12 av 19 fall, av dessa 12 har Skatteverket drivit och därmed överklagat 7 
av dem. Detta kan tolkas som att de krav Skatteverket ställer är samma krav som domstolarna 
ställer, detta är också en slutsats som verkar rimlig och logisk. Därför kan vi hänvisa till 
tidigare förda resonemang om vad som krävs för att en avsättning ska godtas av domstolen 
och därmed med stor sannolikhet även av Skatteverket. En konkret effekt av detta 
resonemang är att företagen i allmänhet bör tänka igenom en överklagan av ett beslut från 
Skattemyndigheten noggrant innan de beslutar sig för att gå vidare. Statistiken i denna 
undersökning tyder på en större statistisk möjlighet för Skatteverket att ha rätt, detta kan även 
motiveras med att man inom Skatteverkets organisation är just skatteexperter, något som 
många företag med resultatet av denna undersökning bör ställa sig tveksamma till om de kan 
säga sig vara. 
 
Uttrycket �bokföringsmässiga grunder� är ett skatterättsligt begrepp som innebär att 
inkomster och utgifter skall hänföras till den period som de med tillämpning av 
företagsekonomiska principer belöper på enligt god redovisningssed (till skillnad från en 
kontantprincip som innebär att redovisning sker den period då betalning sker). 
Bokföringsmässiga grunder kan tolkas som att om god redovisningssed och eventuella 
skattelagar följs så är bokföringsmässigt grunden uppfylld.  
 
God redovisningssed fylls ut av redovisningsrådets rekommendationer, som numera om 
terminologisk riktighet skall användas innebär att IAS normerar vad som är god 
redovisningssed. Eftersom vi mer och mer rör oss i en riktning mot att marknadsvärdera 
skulder och tillgångar blir även avsättningar för dessa lika mycket påverkade. Inom den 
kontinentala redovisningstraditionen som vi tillhör och är den som anammar koppling mellan 
redovisning och beskattning måste därför åtgärder som dämpar detta vidtas. Riksdagen har i 
vissa fall undantagit specifika kostnader och intäkter som skall undantas från det kopplade 
området då det annars skulle innebära en ökad chans att skatteplanera och därigenom 
undanhålla skatt från staten. Ett exempel på detta är sätt att tänka kan ses i följande citat: 
�Frikopplade regler infördes för sådana finansiella instrument som skattemässigt utgör 
lagertillgångar. Lagstiftningen genomfördes med anledning av att det blev tillåtet med 
värdering till verkligt värde i årsredovisningen.�62 
 
Ett problem som lätt uppstår när det finns många undantag är att det kopplade området mellan 
redovisning och beskattning mer blir att betrakta som ett urholkat begrepp. En likhet kan 
                                                
62 Regeringens proposition. 2003/04:28 
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göras med begreppet �allmän värnpliktstjänstgöring�. Begreppet finns där, men är ganska 
tomt inuti på grund av urholkningar. I vårt fall gäller det att undantag lagstiftas och risken är 
att det snart blir katalogkaraktär (som brottsbalken stipulerar angående vilka brott som är 
brottsliga) på undantagen och vi får dra e´contrario63- slutsatser som innebär att om det inte 
finns med som undantag är avsättningen giltig. Som vi förklarat i bakgrunden till uppsatsen 
sker det förändringar på det internationella planet. Sverige försöker, och måste även till viss 
del, anpassa sig till dessa genom att införa de erforderliga undantagen som krävs för att kunna 
upprätthålla den kontinentala redovisningstraditionen.  
 
Varför antalet fall ökat stadigt sedan år 2000 kan finnas flera orsaker till. Vid en första anblick 
kan en påverkande faktor förmodas vara de nya redovisningsstandarders som trätt i kraft år 
2005. Implementeringen av dessa har skett successivt för flera större bolag sedan ett par år 
tillbaka. Att dessa standarders skulle påverka just denna undersökning kan vi dock klarlägga 
att så inte är fallet. Tidsfördröjningen på skattemål gör att de undersökta målen ej kan ha 
påverkats av detta. Något de dock kan och troligtvis har påverkats av är den övergång till den 
anglosaxiska redovisningstraditionen som tidigare har beskrivits. Företagen kan motivera sitt 
sätt att redovisa avsättningar med denna övergång. Motiveringen skulle i så fall vara att 
redovisningen bör ske mer med att ge en rättvisande bild idag jämfört med för t.ex. 15 år 
sedan. Självfallet måste fortfarande företagen hålla sig inom de ramar som lagen ger uttryck 
för men spannet inom vad som är lagteknisk riktigt har ökat i och med den utveckling som 
skett. Detta kan vara en förklaring, att fler företag sett en möjlighet att tänja ytterliggare på de 
gränser som finns. 
 
En orsak som dock aldrig kan bortses från i mindre undersökningar och som inte ska glömmas 
bort är slumpen. I vår undersökning ser antalet fall ut att vara en stigande trend, detta behöver 
inte vara den slutgiltiga sanningen. Vi kan just i denna fråga spekulera i det som varit, att 
ställa prognoser för framtiden är svårt. Det som bör nämnas i sammanhanget är ändå att från 
år 2005 infördes många nya redovisningsstandarders, dessa kommer att påverka 
redovisningen och medföra nya förändringar, något som i sin tur kan innebära fler 
meningsskiljaktigheter mellan Skattemyndighet och företag, detta i alla fall till en början 
innan praxis kan reda ut hur de nya rekommendationerna ska tolkas.  
 
Framtiden för området kommer med stor sannolikhet innebära många förändringar och det är 
just denna kontinuerliga förändringsprocess som gör ämnet så intressant och 
kunskapskrävande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
63Vid tillämpning och tolkning av praxis kan man göra en analog tillämpning alternativt en e contrario 
tillämpning som betyder motsatsslut  
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5.1 Avslutande diskussion och bidrag till vidare forskningsuppslag  
 
 
Av tidigare förda diskussioner framträder olika argument och hållningssätt. Det viktigaste är 
såklart att den goda redovisningsseden bidrar till att ge en rättvisande bild av företagens 
ekonomiska verklighet. Dessa diffusa begrepp måste hela tiden finnas med i resonemangen.  
 
Resonemangen vi ovan fört bör läsas med kritiska ögon, antalet undersökta fall är begränsat 
enligt de urval vi gjort och detta medför att generaliserbarheten minskar. En annan svaghet i 
denna undersökning är att vi ej haft tillräckligt med mål och medel för att kunna ta reda på hur 
de företag som förlorat mål har drabbats. Ett möjligt motiv till deras agerande kan vara att de 
ej ansett sig ha något att förlora på att processa om tvisten. Därför skulle en intressant 
följdundersökning till denna uppsats vara att ta reda på hur mycket det kostat de förlorande 
företagen i vår undersökning att driva målen och ur detta dra slutsatser om företagens vilja att 
få sin rätt prövad. Eftersom det blir många aktörer inom ett företag som med sin 
specialistkompetens ska engagera sig och det ibland även måste begära råd från externt håll 
bör rimligtvis den totala kostnaden bli väldigt hög. En möjlig nyans av detta skulle även 
kunna vara att flera företag ansett sig göra rätt med sin redovisning men inte valt att överklaga 
då det endast skulle kosta dem mer pengar, kostnaden av rättsförfarande skulle bli dyrare än 
kostnaden att rätta sig efter vad Skatteverket anser. 
 
När lagar och principer ej angriper problemet på ett konkret sätt träder den goda 
redovisningsseden in och styr. Skälen till detta är främst den importans som den goda seden 
har i Sverige. Vi i Sverige, och stora delar av övriga Europa likaså, befinner oss i en 
övergångsfas från den kontinentala till den anglosaxiska redovisningstraditionen. Med detta 
kommer också mer vikt läggas vid den rättvisande bilden det vill säga mer normstyrt och mer 
praxis på bekostnad av mindre lagregleringar. Detta är en naturlig fas som troligen kommer 
att växa till sig mer eftersom världen globaliseras allt mer, en större global marknad kommer 
att innebära fler och mer komplexa problem som blir allt svårare för lagstiftaren att stifta 
heltäckande lagar för.  
 
Denna utveckling kan skapa problem för många av de mindre företag som drivs. Dessa har 
ofta inte tillgång eller monetära medel för den expertis som allt oftare krävs för att reda ut de 
mer och mer komplexa reglerna, eller som i det här fallet bristen på regler. För en 
småföretagare, som ofta ikläder sig alla roller i sitt företag, är det inte alltid självklart vad god 
redovisningssed och rättvisande bild representerar i olika specifika händelser. Problemen 
finns såklart också där för större företag, men dessa drabbas inte lika �personligt� som de 
mindre ofta gör.  
 
Denna övergång till den anglosaxiska redovisningstraditionen kommer också att stärka 
begreppet rättvisande bilds ställning. Vi går från det tidigare målet med redovisningen, att den 
ska följa våra lagar och normer och därmed bli riktig i lagens mening till att redovisa till 
verkliga rättvisande värden som i sin tur ska skapa en riktig redovisning och ge en rättvisande 
bild av företagets ekonomiska verklighet. Denna övergång kan också skapa problem för 
många företag eftersom många nya regler och rekommendationer har kommit och kommer att 
komma. 



 32

Debatten om hur revisionsplikten för de små företagen skall bedrivas i fortsättningen är 
ständigt aktuell, men har under året intensifierats genom bland annat en offentlig debatt med 
aktörer i revisionsbranschen. BFN har utarbetat ett förslag som accepterats och godkänts av 
riksdagen under året som innebär att från och med årsskiftet är samtliga företag indelade i fyra 
kategorier och får olika krav på omfattning av revision. Detta förhållande mellan revision och 
storlek skall följas. De små företagen kanske inte ens kan ta risken att förlora en 
skatterättsprocess och driver därför inte frågan vidare.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att mycket händer inom redovisningsområdet som 
påverkar framtiden. Denna utveckling är i full gång och kommer att fortsätta. Alla företag 
påverkas och måste bearbeta detta på ett eller annat sätt. Vår förhoppning är att denna uppsats 
har belyst en liten del i en mycket större helhet som ständigt utvecklas och måste utvecklas 
för att kunna anpassa sig efter rådande verklighet. 
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7 Bilagor 

 

Rättsfall 

 

Fall nr 1: Avdrag för framtida garantiutgifter 
Område: Kammarrätten, Sundsvall 2003-01-03, mål 2448-2000 
Beskrivning: Ett bolag ville göra avdrag för framtida garantiutgifter som ej fanns redovisade i 
deras bokföring. Bolaget ansåg att avsättningen uppfyllde kraven i IL 16:3-5, Skatteverket 
ansåg att den inte gjorde det. 
Avgörande punkter: Avsättning enligt god redovisningssed ansågs i detta fall föreligga 
eftersom avsättningen skulle komma att påverka resultatet för företaget, men Regeringsrätten 
ansåg att kostnaderna förtaget gjort avsättning för saknade mycket av det riskmoment som 
angivs i lagtexten. Avsättningen godkändes här med andra ord eftersom rättvisande bild och 
god redovisningssed skall följas, inte på grund av att avsättningen uppfyllde de villkor som 
ställs i lagtexten. 
 
 
Fall nr 2: Eftertaxering, formella förutsättningar 
Område: Regeringsrätten 1998-06-03 (5556-1995) 
Beskrivning: Ett företag har gjort avdrag för reklamkostnader man haft i samband med en 
mässa det år mässan var. Skatteverket menar att dessa kostnader hänför sig till senare år. 
Frågan är vilket år dessa kostnader är avdragsgilla för företaget. Företaget ansåg vidare att de 
intäkter som kunde bindas till mässan tillkommit företaget redan i projektarbete inför mässan. 
Avgörande punkter: En inkomst skall anses ha åtnjutits under det år som den enligt god 
redovisningssed bör tas upp i räkenskaperna. Detta ska tillämpas analogt vid utgifter.  
Matchningsprincipen gäller i första hand. Enligt Kammarrätten ska i första hand intäkter från 
näringsverksamheten hänföras till rätt beskattningsår. Därefter knyts de kostnader som krävts 
för intäkterna till sina respektive perioder. Men det finns vissa kostnader som omedelbart 
förbrukas och dessa av praktiska och försiktighets skäl inte kan knytas till en framtida intäkt. 
Dessa kostnader skall kostnadsföras omedelbart, hit hör bland annat reklamkostnader. 
Kammarrätten ansåg att företaget hade rätt till avdrag för kostnader under samma period som 
mässan var.  
Målet gick vidare till Regeringsrätten. Här framkom att Regeringsrätten ansåg att det som 
talade för företagets syn var att det de facto fanns en specifik intäktsgenererande händelse och 
därmed en kostnad som kunde bindas till denna. Regeringsrätten ansåg dock att denna 
koppling ej visats tillräckligt, de framtida intäkterna av försäljningsmässan är således av 
indirekt karaktär och kausaliteten finns därför inte. Regeringsrättens ansåg vidare att 
Kammarrätten dom var riktig och företaget beviljades avdrag 1991. 
Inkomster eller utgifter måste ha ett rimligt eller sannolikt samband med framtida inkomster 
eller utgifter för bolaget. Försiktighetsskäl gör att reklamutgifter i stället kostnadsförs direkt.  
God redovisningssed har alltså efterlevts och den ska kostnadsföras för taxeringsåret 1990.    
 
 
Fall nr 3: Periodisering av ersättning för åtagande att inte utföra någon prestation alls   
Område: Regeringsrätten 2005-10-03, Mål 3374-03 
Beskrivning: Ett bolag som ingått avtal om försäljning av reklamplatser har erhållit ett 
engångsbelopp av den andra avtalsparten sedan denne brutit avtalet i förtid och bolaget har 
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förbundit sig att under återstående avtalstid inte bedriva konkurrerande verksamhet. Frågan 
gäller om engångsbeloppet skall periodiseras. 
Avgörande punkter: Realisationsprincipen innebär att inkomster skall redovisas som intäkter 
när det väsentligt presterat sitt åtagande. Att inte utföra någon prestation innebär att 
kostnaderna som normalt skall matchas med intäkterna blir underordnad, då de enda 
kostnaderna som blir är för omställning av verksamheten. Grunden i avgörandet för detta fall 
är om det är att betrakta som en prestation att inte prestera. För avtal som detta skall 
inkomsten redovisas som intäkt redan när bolaget fått rätt till denna. God redovisningssed är 
alltså ej efterlevd och därför skall ej periodisering ske.     
 
 
Fall nr 4: Inkomst av rörelse- när skall försäkringsersättning beskattas eller fordran upptas i 
räkenskaperna.  
Område: Regeringsrätten 1986-12-19, Mål 5185-1984 
Beskrivning: En minkuppfödare drabbades av omfattande minkdöd under 1978 och 
sammanlagt under detta år avled 1633 minkar. Den 19 oktober fick han en bekräftelse från 
försäkringsgivaren att skadeanmälan mottagits och att misstänkt diagnos var epidemisk 
lunginflammation. Brevet avslutades med att detta brev endast är av formell karaktär och att 
ställning ej tagits kring huruvida ersättningsgill skadan är. Försäkringsvillkoren stipulerar att 
ersättning utbetalas om djur dött av sjukdom med enhetlig diagnos, men med många undantag 
till varför ersättningsbeloppet nedsättes eller ej utbetalas. 19 januari 1979 intygade 
skadeförsäkringsgivaren att slutreglering skett och den 25 januari tillerkändes 
minkuppfödaren ett belopp om 133918 SEK.  
Avgörande punkter: När det konstaterats att skadan omfattas av försäkringen kan en fordran 
anses föreligga och i detta fall skedde detta i januari 1979. 
 
 
Fall nr 5: Avsättning för kassarabatter 
Område: Kammarrätten 2005-07-01, Mål 2334-03, 2337-003 
Beskrivning: Bolaget har i redovisningen skuldreserverat för framtida kassarabatter och 
baserar reserveringen (avsättning) på statistisk beräkning av hur många och till vilket belopp 
som rabatten slutligen lyder på.  
Avgörande punkter: Avsättning för fordringar och skulder skall göras om de är ovissa till 
belopp eller tidpunkt för utfall. I detta fall gäller det kassarabatter som skall betraktas som 
ränta eftersom kassarabattens syfte är att minimera kreditrisken och därmed skall den regleras 
när den betalats. God redovisningssed är ej efterlevd och avsättningen alltså ej avdragsgill. 
 
 
Fall nr 6: Beskattningsfrågor vid avsättning till kompetenskonto 
Område: Regeringsrätten 2002-12-23 (379-2002) 
Beskrivning: Ett företag ville hålla kvar en del av de anställdas lön för att senare använda 
denna till utbildning tillsammans med en del företaget då skulle skjuta till. Frågan är om 
företaget får göra en avsättning för detta och huruvida personen ska beskattas för sin lön nu 
eller sen. 
Avgörande punkter: Regeringsrätten begärde yttrande från SRN. SRN ansåg att företaget 
skulle medgivas avsättning men endast till så stor del som krävs enlig god redovisningssed. 
SRN grundade sitt yttrande på RR 16, att avsättningen har karaktären av en upplupen kostnad 
och den därmed bör redovisas som en skuld i balansräkningen.Vad gäller de anställda 
hänvisade SRN till praxis, rättsfall RÅ 2000 ref. 4, som säger att om en anställd enligt avtal 
med arbetsgivaren väljer att avstå från intjänad lön för att vid en senare tidpunkt få 
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motsvarande ersättning i annan form ska beskattas först vid den senare tidpunkten.  
Regeringsrätten dömde efter SRN:s uttalande. 
 
 
Fall nr 7: Avdrag för avsättning för avgångsvederlag 
Område: Regeringsrätten 2004-03-08 (6794-01) 
Beskrivning: Ett företag hade gjort avsättning för avgångsvederlag där det på bokslutsdagen 
fanns bindande förpliktelser för företaget att ge ersättning.  
Avgörande punkter: Regeringsrätten begärde yttrande från BFN. BFN sade att det finns två 
centrala omständigheter; det ska finnas en utfästelse från företaget att i framtiden betala 
avgångsvederlag samt att det ska under räkenskapsåret ha fattats beslut om att arbetstagaren 
ska sluta arbeta på företaget.  
Regeringsrätten följde BFN:s yttrande och medgav rätt till avdraget som är förenligt med god 
redovisningssed.  
 
 
Fall nr 8: Rätt beskattningsår för särskild löneskatt på pensionskostnader 
Område: Regeringsrätten 2002-12-20, Mål 7468-2001 
Beskrivning: Pensionsrätter skall enligt föreliggande rekommendationer (god 
redovisningssed) på det kommunala området redovisas som avsättning och den hänförliga 
skatten (Särskild Löneskatt på Pensionskostnader, förkortat SLP) skall även den periodiseras. 
Det som är frågan här är huruvida kopplingen mellan inkomstbeskattning och SLP:s regler 
finnes eftersom kommunen ej är skattskyldig till inkomstskatt. 
Avgörande punkter: Kontantprincipen gäller och bokföringsmässiga grunder får stå tillbaka. 
Premien skall alltså behandlas som en försäkringspremie. 
 
 
Fall nr 9: Uthyrare fick inte periodisera ersättning för framtida reparationer 
Område: Regeringsrätten 2002-06-02 (8443-2000) 
Beskrivning: Ett företag hyr ut containrar och införde ett nytt hyressystem. Hyrestagaren 
skulle vid sidan av månadshyran betala en premie avsedd att täcka kostnader för skador på 
containrarna under hyrestiden. Företaget ville vänta med intäktsredovisningen och därmed 
göra en avsättning av premien till dess att reparationskostnaderna blivit kända. 
Avgörande punkter: Efter att ha konstaterat att resultatet för näringsverksamhet ska 
beräknas enligt bokföringsmässiga grunder och enligt god redovisningssed vände sig 
Regeringsrätten till SRN för ett yttrande. SRN menade att matchningsprincipen gäller, att 
intäkterna ska redovisas antingen när prestationen i sin helhet har utförts eller löpande under 
tiden. Har huvuddelen fullgjorts finns anledning att intäktsföra ersättningen. Vidare måste det 
föreligga ett åtagande, att bolaget har förpliktat sig till något. Att företaget friskriver 
hyrestagaren från framtida ansvar innebär enligt SRN inte ett åtagande vid tidpunkten.  
BFN avlade också ett yttrande. BFN anser att avsättningar inte får göras för framtida 
reparationskostnader på egna tillgångar enligt de allmänt accepterade 
redovisningsprinciperna.  
Regeringsrätten ansåg därför att premierna skulle tas upp till beskattning enligt samma 
grunder som för hyran. 
 
 
Fall nr 10: Uttag av särskild löneskatt för pensionskostnader 
Område: Regeringsrätten 2004-06-23 & 2004-06-29, Mål 2798-03 & 2799-03 
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Beskrivning: Om avsättningar till pensionsfond som ej är avdragsgill enligt TL (lagen om 
tryggande av pensionsutfästelse) kan dock en avsättning för framtida särskilda löneskatt ske. I 
det andra fallet gäller om ägare (33 respektive 67 procent) gör avsättning till pension.  
Avgörande punkter: Avsättning för framtida särskilda löneskatt om ej pensionsavsättningen 
är avdragsgill skall betraktas som lönebikostnad. Innebörden är att om avsättning av pension 
är giltig blir automatiskt även framtida särskilda löneskatt avsättningsgill. Minoritetsägares 
avsättning till pension är gill, medan ägaren med bestämmande inflytande ej kan åberopa TL 
och är därför ej avdragsgill. Problemet här är att god redovisningssed visar på att 
avsättningarna ej behöver bokföras och redovisas under rubriken �avsatt till pensioner�, men 
kan ändå vara avdragsgill och kan göras avsättning för. Normalt föreligger avsättningsrätt för 
den särskilda löneskatten  om avdragsrätt finns för pensionslöftet. 
 
 
Fall nr 11: Avdragsrätt för avsättning till underhållsfond 
Område: Regeringsrätten 1997-05-16 (1699-1996) 
Beskrivning: En stiftelse var ägare till en bostadsfastighet. Stiftelsen träffade avtal med 
hyresgästföreningen och hyresgästerna om att hyresgästen gavs rätt till att disponera ett visst 
belopp för framtida underhållsåtgärder på sin lägenhet. Stiftelsen ville göra avsättningar med 
de belopp som insatt som underhållsbelopp. 
Avgörande punkter: Regeringsrätten valde att följa ett uttalande som Skatterättsnämnden 
gjort. SRN menade att stiftelsen inte kunde ta på sig en skuld som är avdragsgill genom att 
ingå ett avtal med hyresgästföreningen och hyresgästen. Vidare ansåg SRN att praxis inte 
medgav avdragsrätt för framtida utgifter för reparationer och underhåll på 
anläggningstillgångar.  
 
 
Fall nr 12: Särskild löneskatt på pensionskostnader 
Område: Regeringsrätten 2005-06-29, Mål 2799-03  
Beskrivning: Ett aktiebolag har i enlighet med TL skuldfört skuldökningen inklusive  
SLP (särskild löneskatt på pensioner), fastän denna pensionsutbetalning säkerställts genom 
kapitalförsäkring. Problematiken kan vid en första anblick lätt förbises, därför förklarar nedan 
vari problemet ligger. 
Skillnaden är att en kapitalförsäkring betalas med beskattade medel och utbetalningen från 
denna är skattebefriad. Pensionsförsäkring är det omvända och därför regleras även företagets 
sociala avgifter genom användandet av SLP. 
Avgörande punkter: Om pensioner har avsatts enligt TL genom otillåten skuldföring till 
anställda eller till personer med bestämmande inflytande kan ej SLP åberopas och beskattning 
sker därför fullt ut. Tryggande av pensioner genom kapitalförsäkring blir därför 
dubbelbeskattat. 
 
 
Fall nr 13: Avsättning som ej förverkligats inom räkenskapsårets slut 
Område: Regeringsrätten 2004-02-02, Mål 1964-01 
Beskrivning: Styrelsen i ett aktiebolag gjorde avsättning för vinst till vinstandelsstiftelse och 
yrkade avdrag på det redovisade beloppet. Bolaget gjorde överföringen först efter 
räkenskapsårets slut. Eftersom vinsten baseras på resultat sker kostnadsföringen för detta först 
efter bokslutsdagen. Frågan är huruvida företaget kan yrka avdrag för denna avsättning när 
den inte är verkställd genom någon prestation.   
Avgörande punkter: Det som är avgörande är huruvida resultatredovisningen stämmer 
överens med god redovisningssed eller särskilda bestämmelser enligt lag. Här gäller alltså god 
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redovisningssed. God redovisningssed är enligt BFN att redovisa vinstmedlen för det år då 
vinsten uppstått. I de flesta fall har medel från företagen överförts sedan vinstens storlek blivit 
känd och detta kommer därför belasta resultatet genom denna reservering. Regeringsrätten 
instämmer i BFN:s resonemang och beslutar att bifalla företagets talan. 
 
 
Fall nr 14: Rätt beskattningsår för en skadeståndsfordran, avsättning eller intäkt. 
Område: Regeringsrätten 2005-10-04, Mål 5089-03 (prövningstillstånd) 
Beskrivning: Socialstyrelsen gjorde i upphandlingen av telefonitjänster vissa fel som gjorde 
att Telefonibolaget stämde socialstyrelsen och yrkade skadestånd. Tingsrätten gav bolaget rätt 
i sin ansökan om skadestånd. Bolaget gjorde ingen redovisning av detta under det aktuella året 
på grund av att domen överklagats och utgången var osäker. Hovrätten fastställde under 
nästkommande år tingsrättens dom och det året borde bolaget ha redovisat detta i sin 
resultaträkning. Förlikning mellan parterna skedde dock ytterligare ett år efter detta, nämligen 
i januari och det är på basis av detta som bolaget menar på att fordringsförhållandet 
uppkommit först i januari då förlikningen skrevs under. 
Avgörande punkter: Denna typ av fordran skall redovisas som en tillgång och borde ha 
blivit redovisats som en intäkt i resultaträkningen för året då hovrättens dom föll, som både 
BFN och skatteverket anser. Kammarrätten beslutade sig för att bifalla denna talan och 
ändrade på länsrättens dom. 
 
 
Fall nr 15: Fråga om avdrag för framtida utgifter i form av bonuslön. 
Område: Kammarrätten i Jönköping 2005-05-09, Mål 641-05 
Beskrivning: Ikea har beslutat sig för att en dagsomsättning skall tillfalla personalen och det 
beslutet togs i tid innan räkenskapsårets slut som är brutet hos IKEA. Bonusdagen, som vi kan 
kalla den, skulle ske efter räkenskapsårets slut och Ikea gjorde en beräkningsmodell över hur 
stort beloppet kunde bli och hade detaljerade regler om vilka bonusen skulle tillfalla. 
Skatteverket ansåg att det inte finns någon historisk intäkt att matcha denna kostnad mot och 
därför skall den avsättningen ej belastas året då beslutet togs. Kostnaden skall alltså belastas 
det beskattningsår som bonusdagen infaller på. 
Avgörande punkter: För att åberopa RR16 som behandlar skuld, avsättning och 
ansvarsförbindelse krävs att den fordran är gentemot tredje person. I detta fall skall det tolkas 
som att det är internt och därför skall hållning vara restriktiv. Bonusen kan ej anses ha sådant 
direkt samband med den före balansdagen bedrivna verksamheten att utgiften skall 
periodiseras redan innan den uppkommit. Personalbonusen är inte heller att betrakta som en 
vinstandels- eller bonusutbetalning utan skall betraktas som en extralön till de anställda som 
uppfyller de uppsatta kraven. Resonemanget leder alltså till att IKEA ej kan periodisera nästa 
års lön redan i föregående års bokslut.  
 
 
Fall nr 16: Avdrag för framtida reparationsavgifter 
Område: Regeringsrätten 2003-03-12 (502-00) 
Beskrivning: Ett företag hade bokfört en viss del av sina inkomster från leasingverksamhet 
på ett avräkningskonto för framtida reparationer av bilarna. Skattemyndigheten höjde bolagets 
inkomst för året och påförde skattetillägg med 40 % av underlaget. Bolaget bestred detta och 
yrkade att skattetillägget skulle vara 10 % enligt taxeringslagen. Målets huvudfråga är således 
inte tillämplig på denna uppsats men en av delfrågorna är tillämpliga.  
Avgörande punkter: Regeringsrätten säger att det av de allmänt accepterade 
redovisningsprinciperna i Sverige följer att det inte får göras avsättningar för framtida 
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reparationsbehov på egna tillgångar. De framtida utgifterna måste också ha någon anknytning 
till det aktuella beskattningsåret. Då avsättningen gjorts löpande anses inte kopplingen finnas. 
Regeringsrätten anser vidare att avsättningen leder till en växande obeskattad reserv som inte 
skulle komma att bli återförda inom någon bestämd tidsrymd. 
 
 
Fall nr 17: Avdrag för framtida garantiutgifter 
Område: Skatterättsnämndens förhandsbesked 1998-11-24 
Beskrivning: Ett företag ville ha förhandsbesked huruvida de skulle komma att få tillämpa 
den så kallade utredningsregeln för avsättningar för framtida garantiutgifter samt beloppet av 
dessa. 
Avgörande punkter: SRN ansåg att företagets handlande uppfyllde de krav som ställs i KL 
24§ och att utredningsregeln därmed är tillämplig. SRN ansåg dock inte att metod för och 
beräkning av det belopp man avsåg att avsätta lämpar sig för förhandsbesked, därför gavs 
inget förhandsbesked på den punkten. 
 
 
Fall nr 18: Tidpunkt för avdrag för särskild löneskatt på pensionskostnad (SLP) på icke 
avdragsgill avsättning för pensionsutfästelse 
Område: Kammarrätten 2003-04-11 (2149-2002) 
Beskrivning: Ett företag yrkade avdrag för en pensionsutfästelse som inte redovisats under 
som pensionsskuld.  
Avgörande punkter: Företaget menade att man enligt RR 16 punkt 14 skulle göra en 
avsättning för beloppet enligt god redovisningssed. Men Kammarrätten ansåg inte att RR 16 
behandlade problematiken, istället menade Kammarrätten att den skatt som betalas på en 
utfästelse som redovisas som �Avsatt till pensioner� kommer att betalas i samband med 
pensionsutbetalningen.  


