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Sammanfattning 
Sverige har haft ett starkt samband mellan redovisning och beskattning ända sedan 
införandet av KL på 1920- talet. Denna koppling består av tre olika samband, det 
materiella sambandet som innebär att om redovisningen upprättats enligt god 
redovisningssed så godtas den även skattemässigt. Det formella sambandet som 
innebär att för att få avdrag för vissa specifika poster i deklarationen så måste dessa 
även vara med i redovisningen. Och det sista frikopplade sambandet, där skatterätten 
och redovisningen har olika regler och inte påverkar varandra.  
 
Dessa olika samband påverkar redovisningen på olika sätt. Redovisningen är 
dynamisk eftersom den styrs i hög utsträckning av rekommendationer och eftersom 
god redovisningssed är ett begrepp som är skapat att passa en stor massa av företag i 
många olika branscher. Detta gör att företagen har möjligheter att tolka och styra hur 
olika transaktioner redovisas, och därmed när de tas upp till beskattning. I det 
formella sambandet blir istället de skattemässiga reglerna styrande för redovisningen, 
eftersom företagen måste ha med det i sin redovisning för att få avdragsrätt för de 
samma. Där inget samband föreligger har skatterätten egna regler vad som skall ge 
avdrag och inte, och därmed kommer redovisningen att utformas helt efter de regler 
och rekommendationer som finns på området.  
 
Vårt syfte är att se om det är av redovisningskvalitativt intresse att ha god 
redovisningssed som rättsstandard i både redovisningen och beskattningen. För att 
uppnå detta genomförde vi fyra semistrukturerade intervjuer vid tre olika tillfällen 
med insatta teoretiker och praktiker.  
 
I undersökningen framkom att respondenterna ansåg att det i viss mån förelåg 
förvirrning över begreppen god redovisningssed och rättvisande bild och även en 
oenighet mellan SKV och redovisningsskyldiga vad som innefattas i god 
redovisningssed. De ansåg även att redovisningen påverkas negativt av sambandet 
och att företagen skulle visa en mer rättvisande bild i verksamheten om beskattningen 
inte var kopplad till redovisningen. 
 
När vi gjorde vår analys så framhöll vi problemen med olika mål med redovisning och 
beskattning och därmed ytterliggare komplexitet i begreppen god redovisningssed och 
rättvisande bild. Det teoretiska resonemanget om att eftersom redovisningen skall 
avspegla det ”rätta” resultatet i företaget och därmed den korrekta skattepliktiga 
inkomsten ställdes mot det faktum att företagen har ett intresse av att betala så lite i 
skatt som möjligt och att dem har en viss möjlighet att styra sitt skattepliktiga resultat.  
 
Med våra studier som bakgrund så är vår slutsats att sambandet påverkar 
redovisningen i negativ riktning eftersom företagen många gånger ger redovisningen 
en sekundär betydelse och fokuserar istället på sitt skatteuttag. Ett mer frikopplat 
system skulle ge redovisningen större möjlighet att utvecklas oberoende av 
skatterätten och öka kvalitén på redovisningen och därmed ge upphov till en mer 
rättvisande bild av verksamheten.  
 
Nyckelord: Samband, frikoppling, god redovisningssed, rättvisande bild, materiellt 
samband, formellt samband, inget samband. 
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1 Inledning 
Detta kapitel tar dels upp bakgrunden av ämnet för att sedan gå vidare med en 
problemdiskussion och en formulering av problemet, slutligen nämner vi även syftet 
med vår uppsats.  

1.1 Bakgrund  
Sambandet mellan redovisning och beskattning har sin grund i 1928 års 
kommunalskattelag där det i 24 § står att inkomst av näringsverksamhet skall 
beskattas på bokföringsmässiga grunder. Redovisningen skall därför, med få 
justeringar, kunna ligga till grund även för beskattningen (SOU 1995:43, s.67-68). 
Detta innebär att sambandet redovisning och beskattning har en koppling långt 
tillbaka i historien, beskattningen baseras i grunden på företagets externredovisning. 
En nackdel med det starka sambandet är att företagen lockas att styra sina resultat. Ett 
exempel är det så kallade ”income smoothing”, detta innebär att företagen 
periodiserar sina intäkter till när den förväntas presteras och utgifter aktiveras som 
tillgångar. Det starka sambandet ger företagen incitament att missbruka denna 
möjlighet eftersom det minskar deras skatteuttag, och detta ger upphov till att den 
rättvisande bilden påverkas negativt (Falkman, 2004, s.120). Andra nackdelar anses 
vara att det är svårt för utländska läsare att förstå det svenska systemet med 
obeskattade reserver och bokslutsdispositioner (SKV 305, s.16), vilket kan påverka 
företagens konkurrenskraft. Det påtalas också att företag håller tillbaka på goda 
redovisningsprinciper eftersom även detta ökar det totala skatteuttaget, detta har 
givetvis en negativ inverkan på god redovisningssed (a.a., s.16). Skatteverket menar 
dock även att sambandet har inneburit ett enklare och mera lättförståligt regelsystem. 
Man slipper såsom i många andra länder skilda regelverk för redovisning och 
beskattning. För företagen blir det också enklare genom att de endast behöver upprätta 
ett bokslut (a.a., s.15).  
 
Sambandet mellan redovisning och beskattning kan delas upp i tre olika 
klassificeringssätt, materiellt samband, formellt samband samt inget samband. Det 
materiella sambandet består av att beskattningen av företagets inkomst sker utifrån 
företagets bokföring (SOU 1995:43, s.70). Det vill säga att om företagets redovisning 
följer god redovisningssed accepteras även resultatet skattemässigt. Det formella 
sambandet innebär att en förutsättning för att få göra ett avdrag vid taxeringen krävs 
också att samma avdrag gjorts i redovisningen (a.a., s.71). Den sista av dessa 
principer är att det inte finns ett samband, regelsystemet är skilt mellan beskattning 
och redovisning (SKV 305, s.14). Dessa samband kommer att behandlas mer 
ingående i 3.2.  
 
Den svenska skatterätten är resultatorienterad, medan dagens externredovisning har 
börjat röra sig tillbaka mot lösningar som influeras av balansmässiga lösningar. Den 
resultatorienterade teorin ger en god grund för jämförelser mellan redovisning och 
skatt, man fokuserar på företagens resultat i termer av posterna intäkter minus 
kostnader. Den balansorienterade teorin, å andra sidan, försvårar betydligt aspekten av 
jämförelser mellan redovisning och skatt. Detta på grund av att den balansorienterade 
teorin fokuserar på företagens förmögenhetsställning, det vill säga på posterna i 
balansräkningen, och detta innebär att nettoförmögenheterna i teorin kan variera 
kraftigt från år till år (a.a., s.29). En rörelse av redovisningen mot balansorienterad 
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teori samtidigt som skatterätten fortsätter att vara resultatorienterad gör det svårare att 
veta exakt vad som skall tas upp till beskattning, vilket komplicerar sambanden 
mellan redovisningen och beskattningen. Sammanfattningsvis är den 
resultatorienterade teorin inriktad mot ett effektivt beslutsfattande och den 
balansorienterade teorin mot möjligheten att redovisa en korrekt och rättvisande bild 
av verksamheten. Redovisningsteorin innehåller ett antal principer som hjälper 
företagen att upprätthålla en rättvisande bild, exempel på dem är: 
matchningsprincipen, försiktighetsprincipen och kontinuitetsprincipen. Betydelsen av 
dessa principer beror på vart fokus ligger gällande resultatteorin kontra balansteorin. 
(Falkman, 2004, s.119) 
 
Sverige är sedan 1 januari 1995 medlem i EU, det innebär att det särskilda regelverk 
som utvecklats inom EU skall tillämpas i Sverige. I juli 2002 utfärdade 
europaparlamentet en förordning (IAS- förordningen) om tillämpning av 
internationella standarder, resultatet blev att alla noterade moderbolag inom EU skall 
ha konverterat sin koncernredovisning till IAS/IFRS från och med år 2005. Det 
betyder att RR:s rekommendationer för noterade bolag har ersatts av IASBs 
rekommendationer. Med ett alltmer internationaliserat svenskt näringsliv med företag 
som verkar på en global marknad är det viktigt att följa den internationella 
utvecklingen dels för att locka till sig utländska investerare men även för att förenkla 
för svenska företag att agera globalt. I och med uppkomsten av IAS har frågan om 
dess påverkan på beskattningen tagits upp. Argumentet för att följa IAS är att en 
tillämpning resulterar i en redovisning som är mer rättvisande. Utredarna i SOU 
(2003:71) understryker att det vore önskvärt att företagen tillämpar samma regler i 
moder- och dotterbolag som i sin koncernredovisning. Men de anser att detta inte är 
möjligt så länge beskattningen är direkt kopplad till redovisningen på grund av 
skattemässiga konsekvenser. Bland annat skulle beskattningen ibland tidigareläggas, 
tvister mellan företagen och skattemyndigheten skulle öka beroende på att 
värderingen av tillgångar enligt IAS i större utsträckning sker genom en löpande 
omvärdering till verkliga värden än till historiska anskaffningsvärden, vilket skulle 
innebära att även orealiserade vinster skulle föras till beskattning. 
Skattemyndigheterna skulle ha en större kontrollsvårighet då en värdering till verkligt 
värde ofta grundas på uppskattningar av framtida kassaflöden, vilket i sig innebär en 
hög grad av subjektivitet från den som gör värderingen. Ett annat bekymmer är att 
utformningen av underlaget till beskattningen kommer att flyttas från Sveriges riksdag 
till ett privaträttsligt organ i London. En skillnad som kan noteras mellan RR:s 
rekommendationer och IASBs rekommendationer gällande inkomstskatter är att 
uppskjutna skattefordringar och skulder redovisas till nominellt värde enligt de nya 
reglerna (IAS 12) jämfört med den gamla rekommendationen som säger att vid rena 
substansförvärv skall den uppskjutna skatteskulden redovisas till det värde den åsatts 
vid förvärvet (RR 9). (SOU 2003:73, s.59-84) 
 
I Artsberg (2003) nämns att även de andra kontinentaleuropeiska länderna (exempel 
Tyskland och Finland) har ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. I 
dessa länder innebär en rättvisande bild att redovisningen skall upprättas efter lagar 
och rekommendationer. I de anglosaxiska länderna finns inte samma starka samband 
och där är USA ytterligheten som har svagast koppling. Och här innebär en 
rättvisande bild att man får avvika från lagar och rekommendationer så länge som 
verkligheten i företaget avbildas på en mer rättvisande bild (Smith, 2000, s.76).    
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1.2 Problemdiskussion 
Eftersom kopplingen redovisningen och beskattning utgår ifrån god redovisningssed, 
kommer det att vara viktigt att veta vad god redovisningssed är för att kunna förstå 
vad som ligger till grund för det beskattningsbara resultatet. I dagsläget är det god 
redovisningssed som är den rättsliga standarden i Sverige även om också rättvisande 
bild är infört i ÅRL som ett parallellt begrepp (Thorell, 1996 s.112). Att god 
redovisningssed och rättvisande bild båda finns införda i ÅRL gör också det att det 
blir stor förvirring kring skillnaden i begreppen, det accentueras ytterliggare när både 
de skattemässiga och redovisningsmässiga målen skall uppnås på basis av samma 
metod. God redovisningssed är inte ett helt lättförståeligt begrepp, men definieras som 
lag, tolkning av lag och praxis. God redovisningssed skall inte ses som ett statiskt 
begrepp, utan är i ständig förändring eftersom också redovisningen är i ständig 
utveckling. Kellgren (2004) förklarar att företagen har olika möjligheter att välja 
redovisningsmetod utifrån de olika rekommendationer som finns. Men att företagen 
istället för att välja den bäst lämpade metoden, har möjlighet att välja den metod som 
minimerar skatteuttaget. Det vill säga att det starka sambandet mellan redovisning och 
beskattningen kan komma att verka hämmande på utvecklingen av god 
redovisningssed, eftersom företagen inte kommer att vara villiga att välja en 
redovisningsmetod som ”kostar” skattepengar. Det kan därmed vara så att målet om 
att redovisningen skall ligga till grund för beskattningen inte är förenliga med målen 
för redovisningen. Kvalitén på redovisningen påverkas då eftersom de skattemässiga 
transaktionerna enbart existerar i bokslutet eftersom lagstiftaren kräver detta om man 
skall få göra avdragen i deklarationen. Det finns alltså en risk för att företagen 
kompromissar bort kraven på rättvisande bild i redovisningen för att få ett lägre 
skatteuttag.  
 
Detta leder i sin tur till att aktieägarna och andra intressenter blir lidande om det finns 
brister i redovisningen på grund av sambandet och att den därmed inte avspeglar den 
ekonomiska verkligheten. Även skatteverket har svårt att veta vad som faktiskt skall 
tas upp för beskattning när det baseras på god redovisningssed i hög utsträckning och 
inte på specifika skatteregler.  

1.2.1 Frågeställning 
Hur påverkar det att god redovisningssed skall uppfylla både målen inom 
redovisningen och beskattningen, redovisningens utformning och kvalitet? 

1.3 Syfte  
Vårt syfte med denna uppsats är att ge en fördjupad bild av huruvida det ur ett 
redovisningskvalitativt perspektiv är bästa lösningen att låta god redovisningssed vara 
gällande rättsstandard för både redovisningen och beskattningen.  

1.4 Avgränsning 
Vi kommer enbart att titta på inkomstskatter, andra skatter och avgifter kommer vi 
inte att redogöra för i vår studie.  
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2 Metod 
Här nedan förklaras vårt val av metod samt vilka fördelar respektive nackdelar denna 
metod har.  

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Holme & Solvang (1991) menar att både de kvalitativa och kvantitativa metoderna 
går ut på att skapa en bättre förståelse av samhället vi lever i och hur olika grupper 
och institutioner interagerar, men där stannar också kopplingen mellan dessa två 
forskningsmetoder. Bryman (2001) ställer upp kvalitativ och kvantitativ metod mot 
varandra och förklarar att kvantitativ metod går ut på att mäta, förklara, förenkla och 
generalisera. Medan kvalitativ forskning går ut på att skapa en förståelse, 
problematisera, tolka och att forskaren skall vara engagerad.    

2.1.1 Kvalitativ metod 
Inom den kvalitativa metoden är det forskaren som står i förgrunden, det är hans 
förutfattade mening samt tolkning som styr undersökningen. Kvalitativa studier 
präglas i hög grad av flexibilitet och det faktumet att den försöker fånga det speciella i 
det undersökta (Holme & Solvang, 1997, s.76). Bryman (2001) skriver att kvalitativa 
forskare vill skapa mening till det som händer och sker, de vill uppfatta saker och ting 
utifrån de personer som man valt att intervjua.  
 
I vårt fall står det klart att vi kommer att skriva vår uppsats utifrån kvalitativa studier 
av hur sambandet påverkar kvalitén på redovisningshandlingarna i företagen och om 
en eventuell frikoppling kommer att öka den kvalitén eller inte. Vi vill beskriva och 
förklara hur kopplingen är uppbyggd och hur sambandet förhåller sig till god 
redovisningssed och rättvisande bild. Vidare menar vi att en kvalitativ studie är att 
föredra då vi vill gå in i djupet i detta ämne och undersöka det nyss nämnda, även det 
facto att vi känner oss mer hemmastadda i en kvalitativ metod har självklart påverkat 
vårt val.  
  
Vi kommer att intervjua personer som kan ge oss vägledning i hur sambandet 
förhåller sig till redovisningen. Vid kvalitativa studier är det vanligt att man beskriver 
hur situationen som vi skriver om ser ut, det vill säga ett deskriptivt syfte (Lundahl & 
Skärvad, 1999, s.47). Detta kommer vi att efterleva, vi kommer att beskriva hur 
respondenterna ser på problemet ifråga och även beskriva vad de tycker är nästa steg i 
sambandet mellan redovisning och beskattning.  

2.2 Datainsamling 
I detta avsnitt tar vi upp hur vi insamlat data samt hur vår empiriska undersökning 
kommer att gå till väga.  

2.2.1 Intervjuer 
Inom kvalitativ forskning är intervjuer en av de mest använda metoder när forskare 
vill samla in data, det finns en mängd olika intervju metoder (strukturerad intervju, 
semi- strukturerad intervju, ostrukturerad intervju). Med tanke på ämnets volym 
kommer vi att använda oss av en semi- strukturerad intervju, där vi kommer att hålla 
oss till vissa specifika teman som vi vill få besvarade och där respondenterna i 
förhand får vissa bestämda frågor. Detta angreppssätt menar vi är att föredra eftersom 
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vi lätt skulle kunna hamna utanför de ramar som vi vill få svar på vid en ostrukturerad 
intervju där den intervjuade lättare styr intervjun själv (Bryman, 2001, s.301). 
Fördelen med en semi- strukturerad intervju är att svaren blir mer uttömmande och 
nyanserade samt att det skapar en djupare och mer fullständig uppfattning om det 
ämne som vi undersöker (Lundahl & Skärvad, 1999, s.116).  
 
Vi kommer vidare att inom den semi- strukturerade intervjumetoden att använda oss 
av både informant- och respondentintervju. En respondentintervju går ut på att 
intervjua de personer som själva är delaktiga i ämnet som vi undersöker, i det här 
fallet representanter från revisionsbranschen. En informantintervju i sin tur går ut på 
att intervjua en person som står utanför näringslivet men har mycket att säga om 
ämnet som vi författar, i vårt fall en doktorand. Formuleringen av frågeställningarna 
skall inte vara allt för generella och inte heller för snäva, de skall formuleras på ett 
sätt som gör att alternativa idéer kan uppkomma under tidens lopp. Bryman skriver 
om grundläggande inslag vid utformningen av en intervjuguide, exempelvis ställ inte 
ledande frågor, fråga om bakgrundsfakta, använd ett begripligt språk och så vidare. Vi 
har ställt frågor som ger oss underlag för en analys utifrån vår teori samt 
frågeställning.  (Holme & Solvang, 1997, s.104)    

2.2.2 Kvalitetssäkring av intervjuer 
Eftersom intervjuerna av våra respondenter kommer att ligga till grund för vår empiri 
i vår uppsats och det faktum att vi antagligen bara får en möjlighet att ställa våra 
frågor, i alla fall med ganska liten möjlighet till komplettering, är det viktigt att vi 
utför dessa på ett bra sätt. Att komma förberedd och påläst är givetvis viktigast om vi 
skall kunna få ut så mycket som möjligt av intervjuerna, men enligt Bengt- Erik 
Andersson (1994) finns det även betingelser som påverkar kommunikationen mellan 
intervjuaren och den intervjuade.  
 
 

 

Intervjusituation
- Tid 
- Plats 
- Andra Personer 

Intervjuaren 
- Sociala 

Egenskaper 
- Intervjuskicklighet
- Motivation 
- Säkerhet

Respondenten 
- Sociala egenskaper 
- Förmåga att svara 
- Villighet att svara 
- Trygghet 

Intervjuinnehåll
- Känslighet 
- Svårighetsgrad 
- Intresserad 
- Väcker ångest 

Fig 1. Betingelser som påverkar kommunikationen i intervjuer (Andersson, 1994, s. 
172). 
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I modellen ovan visar Andersson (1994) hur intervjuinnehållet hänger ihop med 
intervjuaren, respondenten och intervjusituationen. Vi skall nedan förklara hur dessa 
spelar in i våra intervjuer med våra respondenter och vad vi skall tänka på för att få ut 
så mycket som möjligt.  
 
Intervjusituationen: I denna del nämner Andersson (1994) hur tid, plats och andra 
personer påverkar intervjusituationen. Att inte ta för kort tid på sig när man bokar 
intervjun är viktigt att tänka på, eftersom det ofta leder till att man förlorar viktig 
information. Att ha gott om tid är något som vi måste tänka på. Eftersom vi kommer 
att vara insatta i sakfrågan när vi skall ha våra intervjuer, kommer vi ha stora 
möjligheter till följdfrågor och utvecklanden som rör sig utanför de frågor vi förberett 
och det kommer att ta extra med tid. Vi måste också inse att våra respondenter är 
mycket kunniga inom sina områden, och det kommer att vara en tillgång att låta de 
”bestämma” lite över hur de vill disponera tiden över de olika frågorna för intervjun. 
Och även detta kommer att vara tidskrävande, och det måste vi ta hänsyn till i 
planeringen. Andersson talar också om att platsen spelar roll för respondentens 
trygghet och även andra personer påverkar denna trygghet. Vi anser att detta inte 
spelar en stor roll i våra intervjuer, eftersom dessa kommer att ske på respondentens 
villkor och därmed torde trygghetsbegreppet vara uppfyllt. (Andersson, 1994, s.173) 
 
Intervjuaren: Att personers sociala förmåga spelar in i kommunikationen är givetvis 
självklart, men när man gör en intervju där man själv är initiativtagare bör man vara 
medveten om hur ens personliga karaktär påverkar den intervjuades inställning till 
hela processen. I vårt fall kommer vi att behöva ställa om mellan våra olika 
respondenter. Eftersom de representerar olika intressegrupper, kommer de också att 
uppfatta oss på olika sätt, detta måste vi anpassa oss efter så gott det går. Andersson 
(1994) talar också om hur erfarenhet påverkar intervjuskickligheten och vilken 
påverkan det har för svaren. Eftersom vi inte kommer att be om några korta svar är 
det klart att vår lilla erfarenhet inom just intervjuer inte är positivt för oss, men en god 
kunskap inom ämnet vi frågar om kommer att göra att erfarenheten spelar en mindre 
roll. (Andersson, 1994, s.176-177) 
 
Respondenterna: Alla människor bär på förutfattade meningar om andra människor, 
men när man vill att respondenten skall kommunicera fram det budskapet gäller det 
att lämna dessa tankar och förhastade slutsatser utanför rummet. Vi måste ge personen 
möjlighet att uttrycka sig och inte söka efter ett svar som vi tror att personen på 
förhand skulle svara. Både förmågan och villigheten att svara tror vi inte skall vara 
några stora problem, eftersom de skall vara experter och dessutom inte bör ha några 
incitament att inte svara ärligt på de frågor vi ställer. (Andersson, 1994, s.179) 
 
Intervjuns innehåll: Innehållet är stommen i kommunikationsprocessen, eftersom 
ämnet i sig påverkar hur respondenten och intervjuaren beter sig under intervjun. Vårt 
ämne är inte särskilt känsligt, varken politiskt eller etiskt vilket är bra för oss, detta 
ökar chansen att få tillförlitliga svar. Dock måste man besitta speciell kunskap, och 
detta kan vara en fara enligt Andersson. Människor är mer benägna att försöka svara 
på frågor som de vet att de inte är kvalificerade att svara på, än att erkänna detta. Vi 
kommer givetvis att vara medvetna om detta, för även om våra respondenter är 
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mycket kvalificerade för att svara på våra frågor, är det viktigt att inte sväva iväg med 
frågor som kräver spekulation från våra respondenter. (Andersson, 1994, s.180)  

2.2.3 Sekundärdata 
Sekundäranalys är en mycket vanlig metod vid uppsatser, Bryman (2001). Data som 
vi kommer att använda oss av är bland annat diverse utredningar, som experter inom 
redovisnings samt beskattningsområdet har varit med och tagit fram och facklitteratur 
inom såväl ekonomi som beskattning. Vi har sökt data genom Stockholms universitets 
bibliotek, sökt artiklar på Internet (där våra sökord har varit, bland annat, sambandet 
redovisning och beskattning) men även äldre uppsatser inom detta område har gett oss 
tips på litteratur. Vi har främst koncentrerat oss på svensk litteratur då det utgör större 
delen av vår uppsats men då vi kommer att titta på det anglosaxiska systemet har vår 
datainsamling självklart även bestått av engelska artiklar samt litteratur.  
 
Utredningar som statliga offentliga utredningar bör aldrig försummas enligt Lundahl 
& Skärvad (1999) då dessa har en hög validitet inom det svenska systemet. 
Utredningarnas yttersta syfte är att frambringa kunskap, denna kunskap är av olika 
användningar. Exempelvis kan utredningarna ha som syfte att kartlägga en situation, 
skaffa underlag för beslut, lösa konflikter, vara ett instrument för förändring eller 
bevara status quo (Lundahl & Skärvad, 1999, s.14). Dess funktioner har olika 
innebörder, det kan vara allt från att förbereda beslutsunderlag för regering och 
riksdag, förankra förslag hos intressenterna och förhala beslut som kan uppkomma i 
pressade tidpunkter. Det är dock inte bara positivt med SOU, i en ESO-rapport 1998 
kom man fram till att hälften av utredningarna mellan 1996 och 1997 fick underkänt 
betyg, men man slog samtidigt fast att de fyller en viktig funktion (a.a., s.22).  
 
Bryman (2001) nämner flera fördelar förknippade med sekundäranalys bland annat 
det faktumet att vi kan erhålla data billigt och relativt snabbt, data är oftast av mycket 
god kvalitet samt att man kan komma fram till nya tolkningar genom en annan 
undersökning. Vid bearbetningen av data har vi läst och jämfört litteraturen, som 
bestått av ett antal böcker, tre statliga utredningar samt en rapport från SKV. 
(Bryman, 2001, s.210) 

2.2.4 Respondenter 
Utifrån vår frågeställning har vi valt respondenter som på ett tillfredställande sätt kan 
besvara våra frågor och som är sakkunniga inom sina områden.  
  
De personer som vi ämnar intervjua kommer från arbetslivet och den akademiska 
världen. Från arbetslivet har vi valt att intervjua sakkunniga, det vill säga en person 
som har sakkunskap på visst område och därför av oss utvalts för att avge omdöme 
inom redovisning och beskattning. Att intervjua dessa personer ger oss en djupare 
förståelse och en annan synvinkel på ämnet som vi menar kommer att fördjupa vår 
analys. Vi kommer även att intervjua en doktorand, som har skrivit en avhandling 
inom just sambandet mellan redovisningen och beskattningen, för att se hur personen 
ifråga ser på sambandet. Detta gör vi för att få en akademisk aspekt på vår uppsats 
samt för att även kontrollera möjliga skillnader mellan respondenterna.  
 
Att vi valt dessa personer är främst för att öka tillförlitligheten i vår uppsats, att 
intervjua olika intressenter kommer att ge oss bild av hur redovisningen och 
beskattningen påverkar varandra och kvalitén på god redovisningssed och rättvisande 
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bild. Ett annat tillvägagångssätt som kommer att öka tillförlitligheten i vårt val av 
respondenter är respondentvalidering, denna validering går ur på att vi efter våra 
intervjuer skickar våra resultat till respondenterna för att få bekräftelse eller ändra 
eventuella meningsskiljaktigheter. Detta gör man för att få en överensstämmelse 
mellan resultatet och de intervjuades erfarenheter samt uppfattningar. (Bryman, 2001, 
s.259-260)      

2.3 Kvalitetskriterier i en kvalitativ metod  
Reliabilitet (överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp) och 
validitet (i vilken utsträckning ett mått på ett begrepp verkligen ger en bild av det 
begreppet) används ofta i kvantitativa studier för att kontrollera kvaliteten hos studien 
(Bryman, 2001, s.258). Den exakta definitionen av validitet är ett mycket 
omdebatterat begrepp. En mycket ofta citerad definition är den av Hammersley 
(1987), ”en framställning är valid eller riktig om den framställer de egenskaper av 
fenomenet exakt som den avser att förklara, beskriva eller teoretisera”. Det finns 
forskare som menar att begreppet validitet inte passar in i en kvalitativ metod utan att 
den hör hemma i kvantitativa uppsatser. De har istället tagit fram olika kvalitativa 
kontroller för sina forskningar. Det har resulterat att forskare kommit fram till egna, 
enligt dem själva, lämpliga termer istället för validitet. Exempel på dem är 
trovärdighet, relevant, plausibel, äkthet och representativ.(Winter, s.1-5)    

2.3.1 Trovärdighet 
Trovärdighetskriteriet består i sin tur utav fyra delkriterier. Dessa är tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. För att uppnå en 
hög tillförlitlighet kommer vi att banda våra intervjuer, samt som vi skrivit ovan, att 
använda oss utav respondentvalidering. Gällande överförbarheten kommer vi 
noggrant att redogöra för de perspektiv som uppkommer för att kunna implementera 
vår studie i andra liknande miljöer. Detta kommer självklart att vara svårt då vi endast 
intervjuar ett fåtal personer men förhoppningsvis kommer det att vara tillräckligt för, 
som Guba och Lincoln skriver, att utgöra en databas som gör det möjligt att bedöma 
hur pass överförbar vår studie är. Pålitligheten i vår studie kommer att dömas utifrån 
kontinuerliga oppositioner från våra medstudenter samt även från vår handledare. 
Slutligen skriver Bryman (2001) att möjligheten att styrka och konfirmera är svårt då 
det inte går att uppnå hundraprocentig objektivitet och där kommer granskarna in på 
så vis att det är deras uppgift att bedöma huruvida det går att styrka resultaten. 
(Bryman, 2001, s.258-260)      

2.3.2 Äkthet 
Äkthetskriteriet har inte fått ett stort inflytande men väcker ett antal generella frågor. 
En av dessa är om vår studie uppvisar en rättvisande bild vilket vi menar att den gör 
då vi inte kommer att formulera om respondenternas svar på våra frågor så att de 
bättre passar in vår undersökning (se ovan angående respondentvalidering). En annan 
fråga som kan genereras utifrån detta är om vår studie visar på en ontologisk 
autenticitet, det vill säga om vår studie hjälper respondenterna att förstå den situation 
som de lever i. Även här menar vi att vår studie kan hjälpa till att öka förståelsen av 
den rådande situationen och även kanske få respondenterna att tänka i andra banor 
angående om sambandet skall fortsätta eller om den skall frikopplas. (Bryman, 2001, 
s.261)      
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2.4 Källkritik 
När man, som vi gjort, använt oss utav sekundärdata är det viktigt att vi förhåller oss 
källkritiska till materialet. Källorna ifråga kan vara partiska, medvetet tendensiösa och 
vinklade, ofullständiga etc. Källorna brukar indelas i kvarlevor och berättande källor. 
Den första typen av källor är en del av undersökningsförloppet, exempelvis när en 
detektiv söker fingeravtryck. Då söker han efter kvarlevor i händelseförloppet. Den 
andra typen, och som bäst passar in i vår typ av litteratur, berättar om hur någonting är 
eller går till. Den senare typen av källor ger direkt information om en historisk 
händelse.  
 
När man skall fastställa sanningshalten gör man det bland annat genom att kontrollera 
närhet, oberoende, logisk konsistens, objektivitet och opartiskhet. Närheten syftar till 
tid och rum, ju närmare den berättande källan haft till det studerande ju högre är dess 
trovärdighet. Vi har därför haft som princip att använda oss utav nyare litteratur samt 
de senaste upplagorna. Om källorna som vi studerar, oberoende av varandra, skriver 
om i princip samma sak kan vi dra slutsatsen att litteraturen sammanfaller med 
varandra. Källor kan alltså även vara tendensiösa och vinklade, detta tror vi främst 
kan ses på SKV: s rapport då de har ett egenintresse men även litteraturen i stort då de 
kommer från olika bakgrund. Vissa kommer från redovisningssektorn och är därmed 
partiska och vissa kommer från skattesektorn och är därmed vinklade åt skattesidan. 
(Lundahl & Skärvad, 1999, s.23-24) 

2.5 Svagheter med en kvalitativ metod  
En svaghet med vår uppsats är att det är vår subjektiva förståelse som i slutändan 
kommer att påverka resultatet. Utifrån vår förförståelse i ämnet har vi valt vilka 
respondenterna kommer att vara och vilka frågor som vi har ställt till dem. Detta gör 
det svårare för andra att replikera vår studie eftersom de med största sannolikhet har 
en annan förförståelse som driver de och deras uppsats. En annan svaghet är det 
faktum att det är svårt att generalisera vår uppsats till andra miljöer, det har som vi 
nämnt ovan en påverkan på reliabiliteten och validiteten (Bryman, 2001, s. 269).   
 
Även om vi vid intervjuer får nya kunskaper och en djupare förståelse av hur den 
intervjuade upplever situationen finns det dock svagheter med en sådan metod. 
Flexibiliteten som en kvalitativ intervju innebär kan göra det svårt att jämföra 
information från de olika branscherna (Holme & Solvang, 1997, s. 80). Att vi ”bara” 
intervjuer fyra sakkunniga kan även det ses som ett svaghetstecken, frågan är hur pass 
representativa dessa personer är, hur pass sakkunniga dessa personer och hur pass 
tillförlitliga deras svar är.   
 
Det facto att ESO kom fram till att utredningar ofta inte godkänns är en svaghet som 
vi måste vara uppmärksamma på. Vi måste när vi samlar in sekundär- data förhålla 
oss ytterst kritiska, vi har dock jämfört flera utredningar inom snarliknande ämne och 
kontrollerat att det överensstämmer med varandra. Vi har även jämfört utredningarna 
med facklitteratur och tittat på dess överensstämmelsegrad och funnit att den är hög. 
 
En annan svaghet med vårt val av metod är det faktumet att kvalitativa metoder av 
många forskare anses vara ett biträde till den kvantitativa metoden. Det vill säga att 
det ”innebär att kvalitativa analyser har en assisterande funktion genom att de kan 
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illustrera resonemang eller att den förser det kvantitativa resonemanget med ett 
sammanhang” (Starrin & Svensson, 1994, s. 20).  
 
 
 
 

3 Lagar, rekommendationer och tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den rådande situationen och beskriva hur 
sambandet mellan redovisning och beskattning är uppbyggt. Vidare kommer vi även 
att redogöra för hur sambandet påverkar god redovisningssed och rättvisande bild 
och hur ÅRL och redovisningspraxis interagerar med beskattningen. Även en kort 
förklaring om hur den kontinentala och den anglosaxiska redovisningen skiljer sig åt 
och skatterättens inflytande på detta.     

3.1 Sambandet mellan redovisning och beskattning 
Även om beskattningen i sig har funnits i den ekonomiska miljön och revisorer har 
arbetat med skatteplanering en längre tid, har redovisningsinstitutioner på 
högskolorna tagit sin tid att godkänna den som forskningsbas. Få vetenskapliga 
artiklar inom beskattning var publicerade i redovisningstidskrifter innan 80- talet. 
Först 1992, då Scholes och Walfson (SW) kom fram med den så kallade SW- 
paradigmen fick beskattningen sitt genombrott i redovisningstidskrifter. Detta 
paradigm är fortfarande av vikt i skatteforskningen, i den offentliga ekonomin och i 
den finansiella forskningen.  
 
SW-paradigmen lägger inte fram nya teorier eller metoder till forskningen angående 
redovisning och beskattning. Istället inför den en positiv inställning i ett försök att 
förklara beskattningens roll i organisationer. Begreppsapparaten bygger på tre centrala 
teman; alla grupper, alla skatter och alla kostnader. Dessa tre teman ger en struktur för 
hur skatteförvaltare skall uppnå företagsmålen. Paradigmen säger underförstått att om 
alla kontraktsenliga parter, alla skatter och alla icke- skatterelaterade kostnader kan 
identifieras och kontrolleras kommer den observerade skatten att vara rationell och 
förutsägbar. (Shackelford & Shevlin, 2001, s.321-324)   
 
Som har framkommit tidigare har Sverige ett starkt samband mellan redovisning och 
beskattning, det tar sig uttryck i att redovisningen utan större ändringar skall utgöra 
underlaget för beskattningen. Detta gäller dock inte alla företag utan är beroende av 
företagsstorleken samt företagsstrukturen. För små och medelstora företag kan 
skattereglerna vara mer vägledande vid redovisningsarbetet än själva 
redovisningsreglerna. Detta eftersom små och medelstora företag oftast inte har tid 
eller resurser att upprätta två redovisningar (Falkman, 2004). För 
koncernredovisningen har skattereglerna ingen betydelse då koncerner inte är 
skattesubjekt. 
 
De finansiella rapporterna är viktiga för skatteplaneraren eftersom 
skatteminimeringsstrategier leder till att företaget redovisar lägre skatt. Merkostnader 
för finansiella rapporter är relaterade till att redogöra för lägre resultat eftersom 
skatteminimeringsstrategier oftast resulterar i ett lägre resultat. Kreditgivare, 
långivare, kunder, leverantörer, ägare och andra intressenter använder 
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redovisningssiffror för att kontrollera företagets bytesförhållande, vilket gör att 
företagsledarna är mindre benägna att redovisa högre skatt än ”nödvändigt”. Därav 
finns det inom finansiering, redovisning, marknadsföring ett incitament att väga 
skatten. Att väga skatten genom lägre beskattningsbar inkomst mot intressena i dem 
finansiella rapporterna, så får man ett resultat där intressena i bägge fallen maximeras. 
Det vill säga, både skatteuttaget och dem finansiella rapporternas intressen vägs in i 
vilket värde företaget redovisar.(Shackelford & Shevlin, s.321-387)    
 
De intressenter som får anses ha störst användning av företagens redovisning, enligt 
oss, är finansiärer och aktieägare. De använder informationen i årsredovisningen för 
att exempelvis bedöma företagens betalningsförmåga i framtiden samt bevaka sin 
investering. Men en annan viktig intressent är självklart staten och skatteverket. I flera 
fall inkluderas i redovisningen skattemässiga transaktioner såsom 
bokslutsdispositioner. Bokslutsdispositioner är en i Sverige tillåten metod att på 
resultaträkningen påverka det inkomstskattegrundade resultatet. De två posterna i 
dispositionen är periodiseringsfond och överavskrivning. Av denna anledning kan det 
för utomstående vara svårt att urskilja mellan vad som är redovisningsmässiga poster 
samt vad som är skattemässiga poster (Falkman, s.9).  
 
I det fall som beskattningen skall baseras på vedertagna redovisningsprinciper rör det 
sig om det så kallade kopplade området. Det vill säga att så länge som det inte finns 
specifika regler i skattelagstiftningen rör det sig helt enkelt om ett kopplat område. Då 
handlar det om att uppskatta hur mycket det skattemässiga värdet uppgår genom att 
man hela tiden tar hänsyn till god redovisningssed. Det finns dock undantag till denna 
regel samt möjligheter att redovisa rena skattemässiga poster, exempelvis avdrag för 
egenavgifter, i redovisningen (a.a. s.10).    
 
Det finns inget annat land än Sverige där redovisningsutövare och finansiella 
rapporter är så starkt påverkade av makroekonomiska mål. Målet att ha en jämn 
konjunkturcykel dominerar den nationella ekonomiska politiken; denna ansträngning 
tillämpas i anslutning med skattepolitiken. ”The World Tax Series” skriver om att 
beskattningen i Sverige använt sig av inkomstskattetekniker konstruerade delvis i 
syfte att göra ekonomin mer resistent för lågkonjunkturer och för att öka 
benägenheten hos investerare. I många fall väljer svenska företag att inte ta fördel av 
alla skatteavdrag, detta eftersom man i sådana fall skulle ha varit tvungna att ta en 
minskning av utdelningar. (Davidson & Kohlmeier, s.192-196) 

3.1.1 Historiskt samband   
Sambandet går tillbaka till början av 1900- talet och KL och även till BFL (1976). I 
24 § KL från 1928 anges att ”inkomst av näringsverksamhet skall beräknas enligt 
bokföringsmässiga grunder”. I punkt ett av anvisningen till denna paragraf nämns 
vidare att det bokförda resultatet skall justeras om skattefria intäkter eller icke 
avdragsgilla kostnader påverkat resultatet. Detsamma gäller om skattepliktiga 
inkomster utelämnats.  
 
Vad som då menas med bokföringsmässiga grunder är en inkomstberäkningsmetod, 
vars skatterättsliga innebörd är ”att en inkomst skall anses ha åtnjutits under det år, då 
den enligt god redovisningssed bör tas upp som intäkt i räkenskaperna, även om 
inkomsten ännu inte har uppburits kontant eller eljest kommit den skattskyldige 



 

  12  

tillhanda t.ex. i form av levererade varor, fullgjorda prestationer eller på annat härmed 
jämförligt sätt”( http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19280370.htm ). 
 
Sen den stora skattereformen 1991 har KL ersatts av IL, syftet var främst att minska 
skattesystemets snedvridande effekter utan att den sammantagna utjämningseffekten 
försämrades. Den nya reformerade skattesystemet innebar en bredare skattebas genom 
färre avdrag och undantag för beskattning samt färre skattesatser. Dagens 
skattesystem vilar på ett antal grundläggande principer, dels likformighetsprincipen 
samt även neutralitetsprincipen. Den första principen innebär kort att likartade fall 
skall bedömas på ett liknande sett ur skattemässigt perspektiv. Samma arbetsinkomst 
skall alltså beskattas på samma sätt oavsett formen för ersättningen. Det spelar ingen 
roll om ersättningen består utav kontant lön eller andra typer av löneförmåner, som 
exempelvis aktier eller optioner. Den andra principen innebär att beskattningen skall 
vara utformad på ett sådant sätt att den är neutral i förhållande till 
handlingsalternativen, det vill säga likabehandling mellan olika sätt att ordna inköp, 
produktion och så vidare. (Lodin at el., 2005, s. 36)     

3.1.2 Kopplingen till inkomstskattelagen 
Beskattningen av företag som sysslar med näringsverksamhet regleras i IL. Den 
generella utgångspunkten i denna lagstiftning är att beräkningen av det 
beskattningsbara medlet skall göras enligt samma regler, principer och normer som 
externredovisningen baseras på. 
 
Det kanske mest tydliga sambandet finns att hitta i 14 kap. 2 och 4 § § IL och kallas 
för det materiella sambandet. Dessa bestämmelser innebär kort att resultatet skall 
beräknas enligt bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed. Förutom det 
materiella sambandet finns även ett formellt samband (18 kap. 14 § IL, 30 kap. 3 § 
IL), ett omvänt samband (17 kap. 4 §), det vill säga att det inte föreligger ett samband 
(Alhager & Alhager, 2004, s.13). Mer om de olika sambanden kommer vi att klargöra 
för nedan.  

3.2 Generellt om sambanden 
Sambandet kan generellt beskrivas utifrån tre olika klassificeringssätt vid bokslut. De 
tre klassificeringarna är det materiella sambandet, det formella sambandet och det 
omvända sambandet. 

3.2.1 Det materiella sambandet   
Utgångspunkten för detta samband är att resultatet av en näringsverksamhet skall 
beräknas enligt bokföringsmässiga grunder (14 kap. 2 § IL). Och enligt förarbeten till 
IL anses bokföringsmässiga grunder innebära att inkomsterna och utgifterna i en 
näringsverksamhet skall periodiseras (SKV 305, s.14). Vidare nämns i IL (14 kap. 4 
§) att om räkenskaperna förs för näringsverksamheten, skall dessa läggas till grund för 
beräkningen av resultatet vad gäller beskattningstidpunkten. Att räkenskaperna skall 
läggas till grund för beskattningen har ett samband ur det materiella avseendet 
eftersom den skattskyldiges redovisning skall följas i beskattningen. En förutsättning 
för detta är att redovisningen upprättas i enlighet med god redovisningssed. 
 
När den skatteskyldige bestämmer sig för hur inkomsten respektive utgiften skal 
periodiseras i redovisningen kommer personen i fråga även att påverka beskattningen. 
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Detta medför att såväl skattemässiga som redovisningsmässiga hänsyn måste beaktas. 
Dessa två är dock motstridiga på så sätt att företag alltid försöker minimera skatten, 
genom att redovisa ett lågt resultat, så att de intressenter som har vinsten som 
utgångspunkt blir nöjda. Samtidigt försöker företagen inom redovisningen att höja 
resultatet så högt som möjligt för att investerare skall lockas och så att det blir möjligt 
för företagen att få förmånliga lån. Alhager och Alhager skriver att då dessa två skilda 
hänsyn, de skatte- och redovisningsmässiga intressen, väger lika tungt kommer det 
materiella sambandet att höja kvalitén på redovisningen. (Alhager & Alhager, 2004, 
s.18) 
 
I det så kallade ”Key- Code” fallet (RÅ 1999 ref. 32) som handlar om när inkomster 
skall intäktsföras skattemässigt är ett exempel på ett materiellt samband mellan 
redovisning och beskattning.  Företaget i fråga menade på att inkomsten skulle tas upp 
successivt medan skattemyndigheterna menade att intäkten skulle tas upp vid 
faktureringstillfället. Skattemyndigheterna menade att prestationen är färdigpresterad 
vid faktureringstillfället och därmed skall ligga till grund för beskattningen. Detta 
skulle leda till att hela försäljningen skall tas upp för beskattning till sitt hela värde 
vid ett tidigare tillfälle än om företaget förslag hade godkänts. Det föreligger ett 
materiellt samband om företagets redovisning sammanfaller med god 
redovisningssed. Regeringsrätten följde företagets förslag och ansåg att deras förslag 
överensstämmer med god redovisning. Key- Code målet resulterade i att då god 
redovisningssed är etablerad och ett företag redovisar enligt denna skall beskattningen 
följa företagets redovisning. (Falkman 2004, s.60)    

3.2.2 Det formella sambandet 
I det formella sambandet sägs de skattemässiga reglerna vara styrande i dubbel 
bemärkelse, dels för beskattningen men även för redovisningen. Skattemässiga 
skillnader gör avtryck i redovisningen i form av obeskattade reserver i 
balansräkningen och bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Exempel på detta är 
bland annat räkenskapsenlig avskrivning på inventarier (SKV 305, s.14). Det som 
händer vid en sådan avskrivning är att den skillnad som uppkommer mellan företagets 
avskrivningar i redovisningen och den skattemässiga avskrivningen bokförs som en 
bokslutsdisposition i resultaträkningen och en obeskattad reserv i balansräkningen och 
kallas då för överavskrivning. Det finns två sätt att göra räkenskapsenlig avskrivning 
på inventarier, dels huvudregeln (18 kap. 14 § IL) och kompletteringsregeln (18 kap. 
17 § IL). Det är fritt att växla mellan dessa regler för den skatteskyldige och valet 
mellan dessa metoder påverkar beskattningen för året (om ett företag konsekvent 
köper in inventarier är det förmånligare för detta företag att använda sig utav 
huvudregeln).   
 
Ett annat formellt samband är periodiseringsfond i juridiska personer (30 kap. IL) och 
fungerar som ett instrument för resultatutjämning. Periodiseringsfonden fungerar som 
sådan att den skatteskyldige får avdrag med viss del av företagets resultat då företaget 
går med vinst, vilket gör att beskattningen minskar med avdraget. Senast det sjätte 
året efter det taxeringsår som avdraget för avsättningen gjorts skall avdraget föras 
tillbaka. Dessa avsättningar görs på samma sätt som skattemässiga överavskrivningar 
i resultaträkningen under bokslutsdispositioner och i balansräkningen under 
obeskattade reserver (Alhager & Alhager, 2004, s.37).  
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För de som bedriver näringsverksamhet och är skatteskyldig kan avsättning till 
ersättningsfond (31 kap. IL) göras. Avsättning kan göras till en ersättningsfond om 
exempelvis följande har inträffat, skada genom brand, expropriation av fastighet och 
dylikt. Avsättningen behandlas som en kostnad i inkomsttaxeringen, meningen är att 
kostnaden skall mötas med en lika stor intäkt i och med ersättningsfonden (a.a. s. 39).          

3.2.3 Inget samband 
Utgångspunkten där det inte råder något samband är situationer där skatterättens 
bestämmelser är helt frikopplade från redovisningen. Detta innebär att skatterättens 
bestämmelser får användas utan att redovisningen beaktas (SKV 305, s.14). De 
områden där det inte råder något samband mellan redovisning och beskattning är 
bland annat avskrivning av byggnader (19 kap. IL).  
 
Skattelagstiftningen är detaljerad vad gäller uppdelningen mellan olika tillgångsslag. 
Eftersom principerna för avskrivning är olika för olika tillgångsslag (byggnader, 
industritillbehör, byggnadsinventarier och så vidare) är det av största vikt att föra 
samman köpeskillingen för en fastighet till de olika tillgångsslagen. Tidpunkten för 
avskrivningarnas början är olika mellan skattelagstiftningen och redovisningen. I 
skatterätten skall man börja skriva av då byggnaden färdigställts eller förvärvas (19 
kap. 5 § Il) medan i redovisningen när tillgången är färdig att tas i bruk (RR12 p. 20). 
Ett särskilt problem som kan uppstå då det inte finns ett samband mellan 
redovisningen och beskattningen gällande avskrivningar av byggnader är vid 
finansieringsutgifter. Huvudregeln är att utgifter skall kostnadsföras löpande (RR12) 
medan i skatterätten skall utgifterna sorteras ut på motsvarande sätt som man gör vid 
industritillbehör, byggnadsinventarier och andra tillgångsslag innan det skattemässiga 
underlaget kan fastställas. (Alhager & Alhager, 2004, s.44) 

3.4 IAS och beskattning 
Då noterade koncerner från och med 2005 skall redovisa enligt IAS kommer det att 
resultera i att de även skall beskattas med hänsyn till IAS. Skälet till detta är att det 
anses vara det mest rättvisa om företag redovisar i enlighet med IAS då det resulterar i 
ett vinstmått som lättare kan jämföras. Redovisningen enligt IAS kommer bara att 
påverka beskattningen i det kopplade sambandet, det vill säga det materiella och 
formella sambandet (SOU 2003:71, s. 84). 
 
Konsekvenserna som kommer att inträffa vid en efterföljning av IAS vid 
beskattningen är att skatteuttaget kommer att tidigareläggas samt även vara högre än 
vad den skulle vara vid de tidigare reglerna. Förutom denna konsekvens riskerar IAS 
att öka tvisterna mellan företagen och skattemyndigheterna, detta på grund av att man 
vid en IAS redovisning kommer att värdera tillgångar genom en löpande omvärdering 
till verkligt värde istället för historisk anskaffningsvärde. En värdering av tillgångar 
till verkligt värde bygger på att man gör uppskattningar av framtida kassaflöden vilket 
leder till ytterligare kontrollsvårigheter för skattemyndigheten. Med denna 
förutsättning kommer en tillämpning av IAS regler angående värdering till verkligt 
värde att påverka beskattningen med avseende på bland annat finansiella tillgångar 
(IAS 39) och förvaltningsfastigheter (IAS 40). Värdering till verkligt värde för dessa 
tillgångar är något som ÅRL inte tillåter (a.a. s. 360). Andra konsekvenser som en 
IAS efterföljning får för noterade företag har vi tagit upp i bakgrunden. 
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Mer specifika områden där en redovisning upprättad i enlighet med IAS kommer att 
få skattekonsekvenser är bland annat för pågående arbeten, värdering av lager, leasing 
och många fler områden. Vi kommer att koncentrera oss på uppskjutna skatter 
hänförliga till. Obeskattade reserver är den post i balansräkningen där det 
ackumulerade värdet av bokslutsdispositioner redovisas. När företag redovisar en 
ökad obeskattad reserv i balansräkningen kommer denna ökning att redovisas som en 
kostnad i resultaträkningen. Denna disposition är avdragsgill vid taxeringen och dess 
syfte är att skjuta på skatten till framtiden. Konsekvensen av detta är att de 
obeskattade reserverna till en del består av eget kapital och till en del av latent 
skatteskuld. RR:s rekommendationer för Inkomster (RR 9) utgörs utav de belopp som 
avsatts obeskattade reserver skattepliktiga temporära skillnader. RR 9 gör ett 
undantag för juridiska personer, på grund av sambandet mellan redovisning och 
beskattning, och tillåter de att redovisa den uppskjutna skatteskulden som en del av de 
obeskattade reserverna. IAS 12 tillåter inte detta undantag. De sakkunniga och 
experterna som varit med och skrivit SOU 2003:71 menar att om inte en frikoppling 
sker skall möjligheten att redovisa obeskattade reserver kvarstå även om det strider 
mot IAS 12. (a.a. s. 377) 

3.5 God redovisningssed - Rättvisande bild  
I Sverige förekommer inom redovisningsrätten två övergripande konventioner, god 
redovisningssed och rättvisande bild, som är påverkat av engelskans ”true and fair 
view”. Inom svensk redovisning anses normalt redovisningsinformationen ge upphov 
till en rättvisande bild om god redovisningssed följs. Vad som impliceras i god 
redovisningssed och rättvisande bild är beroende av vilken teoribildning som för 
närvarande påverkar normgivare på området.   
 
De teorier som kan påverka normgivningen är bland annat den så kallade 
resultatorienterade teorin, som fokuserar på innehållet i resultaträkningen som grund 
för beslut. Den andra är den balansorienterade teorin som fokuserar på innehållet i 
balansräkningen som grund för beslut. Den svenska redovisningen har varit mer 
inriktad på den förstnämnda teoritypen. Den externa informationen som publicerades i 
början av 1900- talet var balansorienterad, det vill säga tillgångar och skulder 
redovisas i balansräkningen. Flexibiliteten i denna typ av teori är hög främst för att 
tillgångarna värderas eller omvärderas vid respektive redovisningstillfälle, 
nettoförmögenheten kan därför skilja sig kraftigt. Denna typ av redovisning kom att 
ändras efter börskraschen 1929. Krav på tillförlitligare redovisning kom från alla håll 
och kanter, som staten, investerare och så vidare. Efter kraschen kom redovisningen 
att fokusera på intäkter och kostnader, redovisningen reglerades även hårdare än 
tidigare. Tyngdpunkten i redovisningen har kommit att förskjutas från den 
balansorienterade (balansräkningen) till den resultatorienterade (resultaträkningen). 
(Falkman, s.29) 
 
Den redovisningsteori som nu är dominerande på grund av förskjutningen från BR till 
RR är bland annat; Försiktighetsprincipen som kort innebär att tillgångar skall 
värderas lågt och skulder skall värderas högt för att på så sätt minska riskerna i 
informationen. Matchningsprincipen som innebär att nedlagda utgifter, som i 
framtiden ger upphov till intäkter, skall kostnadsföras den period som intäkten 
realiseras. Och till sist kongruensprincipen, vilken innebär att samtliga förändringar i 
tillgångarnas och skuldernas värde skall redovisas över resultaträkningen.   
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God redovisningssed 
I 2 kapitlet 2 § av ÅRL står det att årsredovisningen skall upprättas enligt god 
redovisningssed. I förarbetena till ÅRL står det sedan mer utförligt att god 
redovisningssed innebär en skyldighet att följa det som i lag är föreskrivet och de 
redovisningsprinciper som är intagna i lag. Bland redovisningsprinciperna kan 
framförallt kravet på rättvisande bild nämnas. Vidare bör även i fortsättningen god 
redovisningssed grundas på praxis i en kvalitativt representativ krets av 
bokföringsskyldiga, med särskild betydelse för allmänna rekommendationer och råd 
av auktoritativa organ. På så vis kommer hänvisningen till god redovisningssed 
innebära att företagen måste anpassa sig till rådande praxis som skapats för att tolka 
lagens regler. Dock innebär detta inte att företagen kan åsidosätta lagens 
bestämmelser med hänvisning till god redovisningssed. (Thorell, 1996 s.104-105)  
 
Eftersom god redovisningssed har stor betydelse inom redovisningen, och även 
skatterätten, så är det viktigt att veta hur redovisningsskyldiga de facto redovisar. Sed 
innebär en tillämpningsaspekt av redovisningen och därmed finns ett behov av att veta 
vad god redovisningspraxis är. Dock så finns inte praxis lättillgänglig i skriftlig form 
på samma sätt som det gör inom andra områden, vilket gör det svårare att avgöra hur 
redovisningspraxis ser ut. Betydelsen för praxis för även med sig problemet att det 
inte alltid är lätt att få till ändringar i redovisningsreglerna. Eftersom begreppet sed är 
den rättsliga standarden har företagen vissa möjligheter att helt enkelt hindra 
redovisningsrekommendationerna att medföra en ändring av praxis, genom att 
tillämpa utspärrning, vilket betyder att man helt enkelt vägrar att tillämpa de. Även 
om den här situationen inte lär kunna uppstå med gällande rätt mer än i vissa 
särpräglade fall, kan redovisningspraxis ha betydelse för att avgöra om en mer öppet 
formulerad rekommendation skall anses vara det enda godtagbara alternativet. 
(Kellgren, 2003 s. 62-63) 
 
Den svenska regleringen bygger på utgångspunkten att god redovisningssed skall 
följas om det inte finns särskilda skatteregler. På senare år har periodiseringsfrågorna 
fått en allt större betydelse, detta märks främst av mål som Regeringsrätten har tagit 
upp. Det finns flera förklaringar till att periodiseringsfrågorna framstår som viktigare 
vid beskattningen än tidigare. En är att skattemyndigheterna visat större intresse för 
frågorna än tidigare och en annan är att redovisningen ständigt förändras och 
utvecklas. (Norberg, s.508)  
 
Utvecklingen av redovisningen har fått till följd att nya rekommendationer har 
antagits baserade på IASBs standards. Denna utveckling har lett till att företag har 
velat få en klarhet i hur ändringarna av god redovisningssed påverkar beskattningen. 
Ökning av förhandsbesked som Skatterättsnämnden (SRN) rörande 
periodiseringsfrågor är ett bevis på detta. (a.a., s.508) 
 
Regeringsrätten praxis visar på ett konsekvent förhållningssätt till kopplingen, har 
rätten funnit att posten hör till det kopplade området skall beskattningen ha följt god 
redovisningssed. Norberg skriver att det inte finns ett fall där man avvikit från 
ovanstående. Om periodiseringen kan ske på flera fall har dock den skatteskyldiga 
möjlighet att välja på vilket sätt hon vill bokföra (det mest betydelsefulla fallet som 
konstaterar detta är ”Key – Code fallet” (RÅ 1999 ref. 32)). Denna praxis har ett högt 
prejudikatvärde och tidigare rättspraxis kan således anses vara överspelad. (a.a., 
s.510-512)   
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När det gäller god redovisningssed framstår prejudikatvärdet som begränsat eftersom 
domstolen måste ta hänsyn till varje enskilt fall och ta ställning till vad god 
redovisningssed de facto är. När man är osäker på vad god redovisningssed är låter 
man BFN göra ett utlåtande, detta har BFN gjort i tio fall och då har Regeringsrätten 
följt deras mening. Det skall också tilläggas att skatterättens regelsystem påverkar 
begreppet god redovisningssed och dess innehåll genom materiella och formella 
regler. I den materiella skatterätten ses detta genom inskränkande eller förmånliga 
regler och praxis, och i den formella skatterätten genom en detaljerad 
uppgiftsskyldighet. (a.a. s.512-515)    
 
Rättvisande bild 
I 2 kapitlet 3 § av ÅRL, förklaras att resultat- och balansräkningen samt noterna utgör 
en helhetsbild som skall beskriva företagets finansiella resultat och ställning. Som 
nämndes ovan kan inte företagen avvika från lagar och regleringar med hänvisning till 
god redovisningssed, och detta gäller även rättvisande bild. Om det är så att 
lagstiftningen inte ger möjlighet att nå upp till rättvisande bild skall kompletterande 
noter lämnas. Om man avviker ifrån angivna rekommendationer med anledning av att 
de inte ger en rättvisande bild måste även upplysning i not lämnas om att detta gjorts 
och även specificera varför detta gjorts (Thorell, 1996 s.106). Rättvisande bild har 
ingen enskild separat karaktär vilket gör att den enbart får en symbolisk effekt för 
redovisningsutvecklingen i EU. Rättvisande bilds roll i att skapa en förmåga att 
avvika från den mekaniska tillämpningen av redovisningsregler erbjuder ett viktigt 
skydd mot orättvis bild som kan insisteras av revisorer för att säkerställa 
jämförbarheten i rapporter. I praktiken har rättvisande bild uppkommit för att 
rättfärdiga flexibiliteten i tillämpningen av redovisningsbegrepp. (Forker & 
Greenwood, s.5) 
 
Enligt Thorell (1996) präglas uttalanden i förarbetena om rättvisande bild av stor 
förvirring. Det finns en osäkerhet vad som egentligen skall omfatta rättvisande bild i 
rättslig mening. Begreppet rättvisande bild kom till i och med införandet av EGs 
fjärde bolagsdirektiv om ”true and fair view” av redovisningen, dock infördes 
uttrycket inte i EG- rätten förrän Storbritannien gick med i EU (Thorell, s.107). I alla 
ekonomiska framställningar är omfattningen för flexibilitet begränsad utav 
redovisningsrekommendationer och regler, dessa finns för att säkra verifierbarheten 
samt jämförbarheten. Utmaningen att ta med en rättvisande bild och samtidigt 
bibehålla verifierbarheten är central i EU:s process för harmonisering av 
redovisningsregler. För medlemsländerna i EU har det fjärde direktivet fått olika 
konsekvenser. England som inte har lagstadgade redovisningsregler fick komma 
underfund med att ha reducerad flexibilitet i tillämpningen av redovisningssedvänjor. 
Och andra länder som Sverige, som har en lagstadgad redovisning, fick anpassa sig 
till en större flexibilitet. (Forker & Greenwood, s.2) 
 
I Storbritannien så synes ”rättvisande bild” användas för att tolka och fylla ut lag och 
rekommendationer. I enskilda fall kan kravet på rättvisande bild också användas för 
att åsidosätta lag eller rekommendationer. Begreppet används även för att forma nya 
rekommendationer och för att på så sätt se till att redovisningen speglar den 
ekonomiska verkligheten i företaget. Detta är alltså ett sätt att se till att redovisningen 
inte blir alltför legalistisk och formell (a.a. s.108). Kravet på rättvisande bild var en 
nyhet i de flesta Europeiska länder i och med införandet av direktivet och problemen 
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med implementeringen av begreppet gäller inte bara Sverige, utan i stort sett alla 
europeiska länder. Kravet har inte ställts på samma sätt som i Storbritannien som ni 
kan se i ovanstående stycke, utan begreppet har fått en kontinentaleuropeisk, mer 
utslätad, innebörd (Thorell, 1993, s. 32-33). 
 
 
 
ÅRL - Ramlagstiftning 
ÅRL är en ramlagstiftning och dess komplimenterande med rekommendationer och 
praxis motiveras med att samhällsutvecklingen är så pass snabb att utvecklingen 
skulle komma att hämmas av detaljstyrande lagar i alltför bred utsträckning (Kellgren, 
2003, s.52). 
 
Det finns dock de som lyfter fram negativa aspekter med ramlagstiftning, eftersom det 
väcker många frågor. Kellgren (2004) ger några exempel på det. Eftersom det inom 
redovisningslagstiftningen inte besvaras förekommande redovisningsfrågor så 
används istället rekommendationer och allmänna råd som central rättskälla. Dock är 
dessa rekommendationer inte bindande i samma mening som lagar, och det kan i sin 
tur skapa en oklarhet i vilken betydelse som rekommendationerna bör ges. 
Exempelvis gör sig osäkerheten tydlig när frågan om ordalydelsen i en 
rekommendation bör göras lika ingående som lagtexten i ÅRL eller om fokus skall 
ligga på att tydliggöra redovisningspraxis. Vidare kommer problemet med att veta när 
en redovisning som avviker från en rekommendation anses vara felaktig. Och till sist 
kan frågan ställas under vilka förhållanden som en rekommendation börjar utgöra god 
redovisningssed, krävs det en bekräftelse i redovisningspraxis eller någon annan sorts 
acceptans? Det skall dock nämnas att ÅRL ger svar som bör tolkas på ett entydigt sätt 
och därmed klarlägger redovisningsrättsliga läget. Eftersom god redovisningssed 
oftast utgör de rekommendationer som RR och BFN ger ut, ger rekommendationerna 
en starkare rättslig styrning än vad deras konstitutionellt svaga ställning ger anledning 
att tro. Dock ger redovisningslagstiftningen sällan tydliga och entydiga svar i samma 
utsträckning som skatterätten gör. (Kellgren, 2003, s.55-58)  
 
Även vissa tolkningssvårigheter uppstår eftersom rekommendationerna är allmänna 
och generella och ofta tillmäts stor betydelse av redovisningsskyldiga och revisorer i 
många länder. Vilket kan leda till att olika omständigheter i de olika länderna kan 
påverka tillämpningen av rekommendationerna. Exempelvis skulle incitamenten i 
olika länders redovisningsmetoder skilja sig åt beroende på hur sambandet mellan 
redovisningen och beskattningssystemet ser ut. Det gör då att rekommendationernas 
genomslag kommer att variera beroende på landets lokala ”redovisningssituation”, 
eftersom de redovisningsskyldiga kommer att vilja tolka rekommendationerna på 
olika sätt. (a.a. s.58)  
 
Sammanfattning 
God redovisningssed är på grund av dess koppling till gällande lagar samt praxis 
beroende av rekommendationer utgiven utav RR. Vad som omfattas av begreppet 
rättvisande bild är beroende av vilken teoretisk inriktning som företagen väljer att 
redovisa på och vilken teoribildning som för närvarande påverkar normgivande 
instanser. Hur normgivarna väljer att tolka rättvisande bild kommer att påverka på vad 
som betraktas som god redovisningssed. På grund därav skall god redovisningssed 
inte betraktas som ett statiskt fenomen utan som ett dynamiskt sådan som ändrar 
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karaktär. Eftersom stora delar av skatterätten har koppling till redovisningen kommer 
följaktligen även beskattningen att påverkas. 

3.6 Beskattningens påverkan på redovisningen 
Kellgren (2004) talar om det materiella sambandet som ”redovisningsfördärvande”. 
Eftersom redovisningsrätten ger företagen en viss valmöjlighet att välja 
redovisningsmetod, på grund av att en unilateral metod inte är tillämplig i alla 
verksamheter, kan företag styra beskattningstidpunkten men enbart genom att göra 
”ändringar” även i sitt bokslut. Detta skulle då innebära att det centrala målet inom 
redovisningen, att visa en rättvisande bild av företagets resultat och ställning, inte 
uppfylls (Kellgren, 2004, s.137). Detta skulle då i sin tur verka hämmande för god 
redovisningssed eftersom det inte finns några incitament att använda 
redovisningsalternativ som ”kostar” skattepengar (a.a. s.137-138).  

3.7  Kontinental kontra Anglosaxisk redovisning  
Sambandet mellan redovisning och beskattning kan beskrivas som en skala med två 
ytterlighetspunkter där underlaget för beskattningen ligger till grund för antingen 
resultatet enligt redovisningen eller för särskilda skatteregler. 
 
      Beskattningsunderlag                                             Beskattningsunderlag 
      enligt redovisningen                                                enligt särskilda skatteregler 
 
 

    Tyskland   England                      Danmark 
             Sverige                     Finland        Norge                       USA 
 
 
 
                 X               X            X            X               X            X             X 
               
 
 
         Fig. 2. Sambandet mellan redovisning och beskattning (SKV 305, s.15).  
 
De länder som enligt skalan finns till vänster har alltså överlåtit stora delar av ansvaret 
att bestämma skatteunderlaget till redovisningslagstiftaren och 
redovisingsnormgivaren. Men även länder som finns åt höger som England och 
Danmark som formellt har ett ganska frikopplat system har ett materiellt samband 
mellan redovisning och beskattning. USA utgör däremot ytterligheten och där är 
systemen helt skilda, det vill säga där upprättar företagen två redovisningar, ett ämnat 
enbart som skatteunderlag och ett för redovisning (SKV 305, s.15).  
 
Där civilrätten är starkt förankrad, som i exempelvis Sverige och Frankrike, har 
skatten en stor roll i redovisningsprocedurerna. Man kan generellt sätt säga att poster 
kommer att vara avdragsgilla enbart om de är dokumenterade i årsredovisningen. I 
länder som styrs av ”common law” är samma samband inte lika starkt förankrad och i 
vissa länder inte alls förankrade. (Davidson & Kohlmeier, s.185)   
 
Nobes (1998) delar in de anglosaxiska länderna i Class A och de kontinentala 
länderna i Class B och skriver att Class A länders redovisning skiljer sig från den 



 

  20  

skattemässiga medan Class B ländernas redovisning hänger ihop med skattereglerna. I 
Class A länderna är det primära syftet för redovisningen att presentera en rättvis bild 
till aktieägare vilket får i effekt att skatteregler åsidosätts. Detta får följaktligen i 
effekt att många ändringar i den redovisade vinsten är nödvändiga för att komma fram 
till den beskattningsbara vinsten. I Class B länderna däremot har behoven av 
beskattningen varit dominerande i redovisningens och revisionens utveckling. Således 
stämmer beskattningen överens med vinsten i redovisningen (Nobes & Parker, 2002, 
s.477). Att det föreligger skillnad mellan anglosaxisk och kontinental system skriver 
Nobes inte är så enkelt som tidigare författare har fått oss att tro, att det helt enkelt 
beror på att skatten är frikopplad från redovisningen i det ena systemet och att den 
inte är det i den andra. Nobes menar att det faktum att det inte finns ett samband 
mellan redovisning och beskattning i Class A kan ses som ett resultat på att det finns 
kamp som existerar i redovisningen, där skattereglerna inte kan kombineras med 
reglerna för finansiella rapporter (Nobes, 1998, s.171).  
 
När det gäller hur vi skjuter upp beskattningen som är ett resultat i skillnaden av 
harmoniseringen mellan redovisning och beskattning har denna problematik orakat en 
hel del problem i Class A länder. Detta eftersom det är två helt skilda system. Samma 
problem återfinns inte i Class B länderna då beskattningen i stora delar är 
redovisningsreglerna. En annan skillnad gällande Class A och Class B är summan av 
värdeminskning för skattesyfte. I exempelvis England (Class A) bestäms denna 
värdeminskning utav kapitalavdrag som är en slags system för värdeminskning av 
skatten. Detta system är designat för att standardisera hur stor summan för dessa 
avdrag får vara. Systemet kan leda till en brist på underlåtenhet när det kommer till 
skatteavdrag. I Tyskland (Class B) har skattelagstiftaren bestämt skattemått för 
värdeminskning som skall användas för bestämda tillgångar. Det finns dock undantag 
som degressiv avskrivning istället för den vanliga raka avskrivningen. (Nobes & 
Parker, 2002, s.16) 
 
Det finns två tillvägagångssätt för hur man beskattar företag, den klassiska och den 
integrerade. Den klassiska används bland annat utav USA och fungerar på så sätt att 
man beskattar inkomst när den är mottagen av varje beskattningsbar enhet. Detta gör 
att förtjänsten i ett företag beskattas två gånger, dels när företaget tjänar in dem och 
dels när aktieägarna tar del av utdelningar. I den integrerade systemet (används bland 
annat i Tyskland) försöker man att beakta både beskattning av företag och aktieägarna 
för att slippa dubbelbeskattning. (Radebaugh & Gray, 2002, s.410)   

3.8 Fördelar och nackdelar med nuvarande samband  
I de utredningar som vi tagit del av nämns en hel del fördelar med det nuvarande 
sambandet, även skatteverket har poängterat att det finns fördelar. Men som allt annat 
finns det två sidor av ett mynt och vi skall självklart redogöra för dessa båda sidor. 
 
Fördelarna som finns och som vi nämnt ovan är att sambandet förenklar för företagen. 
Detta eftersom årsbokslutet som företagen upprättar utan större korrigeringar ligger 
till grund för taxeringen. Detta är mest fördelaktigt för små och medelstora företag 
med få intressenter (i enlighet med artikel 2.3 i EG: s fjärde bolagsdirektiv är 
huvudsyftet med den externa redovisningen att ge intressenter en rättvisande bild av 
företaget) (SOU 1995: 43, s.91). Även för skatteverket är sambandet en fördel på så 
sätt att de får lättare att kontrollera företagens taxering. Det anses även av 
utredningskommittén i SOU 2003:71 föreligga en fördel genom att sambandet anses 
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bidra till en höjning av kvalitén gällande redovisningen eftersom både redovisningen 
och deklarationen föremål för en granskning. Hade inte sambandet existerat skulle 
företagen, ur en redovisningssynpunkt, ha blivit föremål för en ytterligare granskning, 
denna gång för skatteredovisningen.  SKV har poängterat att sambandet har gjort 
regelverket mer lättbegripligt tillskillnad från som i många andra länder (främst 
anglosaxiska) där man har skilda regelverk. Företagen behöver således bara upprätta 
ett bokslut. SKV menar även att upprättandet av ett bokslut ökar kvaliteten på 
redovisningen då staten lättare kan kontrollera själva beskattningen och storleken på 
utdelningsbara medel (SKV 305, s.15). Ur ett finanspolitiskt perspektiv finns 
samband i den omfattningen att ett medgivande av skattekrediter skall vara villkorat 
av att vinst motsvarande sådana skattemässiga avdrag eller dispositioner som ger 
upphov till skattekrediter utesluts från utdelning. En utdelning av vinst som motsvaras 
av skattekrediter i form av obeskattade reserver innebär att man slipper 
dubbelbeskattning (SOU 1995:43, s.92). 
 
Nackdelarna som brukar tas upp är bland annat, att företagen själva kan styra vad som 
skall utgöra det beskattningsbara underlaget och även tidpunkten för när man skall ta 
upp dem. Detta är oftast subjektiva meningar från företagsledningens sida vilket gör 
att man kan ifrågasätta sambandet mellan redovisning och beskattning. Detta kan 
resultera i att kvalitén påverkas på ett negativt sätt och hindra utvecklingen av god 
redovisningssed (SKV 305, s.16). Ett annat problem som föreligger är angående de 
obeskattade reserverna och bokslutsdispositioner. Förekomsten av dessa gör 
årsredovisningarna svåra att läsa, detta har dock inte en lika stor betydelse idag i och 
med att de obeskattade reserverna samt bokslutsdispositioner inte förekommer i 
koncernredovisningen som är av betydelse för utländska intressenter (SOU 2003:71, 
s.83). Sambandet har även medfört så kallade inlåsningseffeker, exempel på det är 
förekomsten av skattemässiga reserveringsmöjligheter (en sådan möjlighet är 
skatteutjämningen). Om företaget sparat vinst i form av obeskattade reserver undgår 
företaget medan vinst som är tillgänglig för utdelning skattas. Inlåsningseffekten har i 
vissa fall resulterat i att beskattningen inte inträder vid avyttringen (44 kap. 26 §) utan 
skjuts upp till ett senare tillfälle (Lodin at el., 2005, s.148). Andra negativa effekter 
som finns är att redovisningens utformning och kvalitet kan inträda på grund av att det 
i många hänseenden råder osäkerhet om skattereglernas exakta innehåll (SOU 
1995:43, s.92).   
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för resultatet från intervjuerna av våra 
respondenter.  

4.1 Respondenterna 
Den empiriska delen bestod av tre intervjutillfällen med fyra respondenter alla med en 
koppling till ämnet men med olika bakgrund. 
 
Vid det första tillfället intervjuade vi en forskare på centrum för skatterätt på 
Handelshögskolan vid namn Jan Bjuvberg som skrivit sin avhandling inom ämnet. I 
den här intervjun lyftes mycket fram som diskuteras inom forskningsvärlden om 
ämnet och hur man ser på sambanden i dessa kretsar. Vi diskuterade vidare hur de 
komplicerade begreppen som finns inom redovisningsrätten påverkar beskattningen, 
och även hur detta påverkar företagens redovisning.  
 
Vid det andra tillfället träffade vi två skattekonsulter på en stor revisionsbyrå. Den ena 
har bakgrund som revisor men övergick till skattavdelning efter fyra år och har en roll 
som innebär att hon fungerar som en brygga mellan redovisningen och 
inkomstbeskattningen. Den andra har en juridisk bakgrund och arbetar uteslutande 
med inkomstskattefrågor på skatteavdelningen. Vidare arbetar de främst med stora 
och medelstora företag inom flera olika branscher där många upprättar 
koncernredovisning. Denna kombination lämpade sig bra eftersom vi då kom in på 
djupet av både de redovisningsmässiga och de skattemässiga situationerna för 
företagen. I den här intervjun diskuterades mer av tillämpningsaspekterna för 
företagen, med de komplexa begrepp och hur dessa påverkar redovisningen och 
företagen och respondenternas tankar om sambandet.  
 
Vid det tredje tillfället intervjuade vi en skattejurist vid namn Bengt Henriksson som 
arbetar på Lindebergs Grant Thorntons skatteavdelning. Bengt har en bakgrund som 
jurist och har en gedigen erfarenhet inom skatteområdet. Efter en period på 
skatteverket har han sedan 20 år jobbat som skattekonsult.  

4.2 Intervjudata 
Nedan kommer vi att redogöra för det data som vi fick fram i våra intervjuer, vi har 
strukturerat upp det på så sätt att vi har delat upp respondenternas svar i rubriker så att 
de passar in i sammanhanget. 

4.2.1 Allmänt om sambandet och redovisningen 
Anledningen till att det föreligger ett starkt samband mellan redovisning och 
beskattning är enligt Jan Bjuvberg mycket på historiska grunder. Redan vid införandet 
av kommunalskattelagen fanns det ett förbud att beskatta enligt kontantprincipen 
vilket då gör att det ligger nära till hands att koppla beskattningen till redovisningen. 
A & B talar om att eftersom resultatet i redovisningen på bästa sätt reflekterar 
företagets intäkter och kostnader på ett bra sätt torde det därmed vara ett korrekt 
underlag för beskattningen, det stärks ytterliggare eftersom vi har revisionsplikt på 
alla aktiebolag i Sverige (A & B). Bjuvberg diskuterar också enkelhetsaspekten för 
företagen, att de endast behöver upprätta ett bokslut och inte lägga ner resurser på att 
jobba fram ett ensamt för skatteunderlaget (Bjuvberg). Vidare diskuteras att vi har en 
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så trovärdig redovisning i Sverige och det därmed ligger till grund för beskattningen, 
även att sambandet skulle ge en högre kvalité till redovisningen är det många som 
anför som ett argument. Det senare ser Bjuvberg dock mer som ett sätt att ge 
legitimitet åt systemet, det finns inget som tyder på att sambandet skulle ge någon 
ökning av kvalitén på redovisningen.  
 
När respondenterna diskuterade frågan om fördelar med sambandet kom 
enkelhetsaspekten upp hos allihop. Att det är enkelt för företagen och andra 
inblandade att just hämta data till beskattningen från redovisningsdokumenten. 
Konsekvenserna av detta är då att det är enkelt att plocka siffrorna ur bokslutet för att 
kunna hitta det beskattningsbara och ett enkelt sätt att säkerställa beskattningen av 
företaget (Bjuvberg). Även offentlighetsaspekten är en del som ses som en fördel, 
årsredovisningarna är offentliga och kan enkelt granskas och läsas av de personer som 
så önskar (Henriksson).  
 
I frågan om nackdelarna talades det mycket om möjligheterna som företagen har när 
de utformar redovisningen. A & B förklarade hur företagens har möjligheter att 
planera redovisningen på ett sätt så att de minimerar skattekostnaden. Vid möjlighet 
periodiserar de så att beskattningen skjuts upp på framtiden. Detta skapar då i sin tur 
en osäkerhet på vad som är korrekt redovisat enligt god redovisningssed vilket får 
konsekvenser för redovisningen och även beskattningen (A & B). Företagen har 
möjligheter att som Henriksson säger ”massera” balansräkningen och 
resultaträkningen och detta gör att man bortser från hur mycket pengar företaget 
verkligen har i kassan som får en påverkan på rättvisande bild. Han pratar vidare om 
en nackdel ur en beskattningssynpunkt och menar att god redovisningssed håller 
tillbaka skatteverket från att få till ändringar. Sambandet påverkar redovisningens 
kvalité negativt eftersom företagen påtvingas skattedrivna lösningar (Bjuvberg). 
Företagen låter sin redovisning påverkas av vad som är skattemässigt gångbart, och 
anpassar sig efter de regler som finns. De skattedrivna lösningarna existerar redan i 
redovisningsnormgivningen vilket inte är lämpligt ur ett redovisningskvalitativt 
perspektiv (Bjuvberg). Nackdelarna får konsekvenser för huruvida företagen uppvisar 
en rättvisande bild eller inte av verksamheten om de väljer metod utefter ett mål att 
minimera det beskattningsbara resultatet (A & B).  
 
När vi kom in frågorna om just skillnaden rent praktiskt på god redovisningssed och 
rättvisande bild visade sig en del oklarheter. Vi vill titta på just rekommendationer 
och praxis för att få svar på frågan om god redovisningssed, dock är det hela tiden en 
process vad som faktiskt är begreppets betydelse. (A & B) Vad gäller rättvisande bild 
är detta ändå mycket svårare eftersom det inte finns något tydligt i förarbetena och 
man därför måste in i EG- rätten för att ta reda på vad som innefattas i begreppet. 
(a.a.) Bjuvberg menar att förutom avstegsregeln från lag och bindande normgivning 
har rättvisande bild samma innebörd i Sverige som i Storbritannien och det torde 
också innebära att rättvisande bild och god redovisningssed ligger nära varandra i sin 
innebörd för redovisningen. (Bjuvberg). 

4.2.2 Materiella sambandet och redovisningen 
Vid fokusering på det materiella sambandet och utformningen av redovisningen var 
påverkan i denna mening återigen att företagen försöker att skjuta på skatteuttaget. 
Och det är på grund av ganska enkla likviditetsresonemang som företagen skjuter på 
beskattningen (Bjuvberg). Företagen söker efter avsättningsmöjligheter som kopplas 
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till god redovisningssed för att få ned det skattemässiga resultatet (Henriksson). 
Problemen uppstår i betydelsen för uttrycken av god redovisningssed och rättvisande 
bild och vad detta egentligen är. Vidare får företagen ta ställning till hur långt de kan 
gå i sina periodiseringar i syfte att skjuta på skatten och ändå nå upp till målet om en 
rättvisande bild. Även det faktum att internationella regler redovisar till verkliga 
värden i högre utsträckning än de svenska har fått en effekt på företagens redovisning, 
och detta är ju dels på grund av de skattekonsekvenser som skulle uppstå. I den mån 
som företagen kan få in sina periodiseringar under god redovisningssed och därmed 
skjuta upp sin beskattning gör de det (A & B). Dock finns det andra komponenter som 
påverkar vilket resultat företagen visar, beroende på hur man vill visa sig för 
konkurrenter. Men det är helt klart att viljan att styra resultatet är i viss mån 
skattedrivet (A & B). 

4.2.3 Formella sambandet och redovisningen 
För frågan om det formella sambandets påverkan av den rättvisande bilden, framför 
allt bokslutsdispositioner och obeskattade reserver, måste man se till att terminologin 
är enhetlig om vad just rättvisande bild är. Eftersom Sverige har infört uttrycket i 
ÅRL såsom Storbritannien med den skillnaden att vi inte har någon avstegsregel i 
Sverige. Man får alltså inte ta avsteg från lag genom att hänvisa till rättvisande bild. 
Detta leder också till stor förvirrning eftersom företagen skall redovisa enligt god 
redovisningssed och samtidigt beakta den rättvisande bilden. Men eftersom det inte 
bör vara rättvisande att frångå god redovisningssed, och i sin tur inte heller god 
redovisningssed att inte visa upp en rättvisande bild så har dessa begrepp i stort sett 
samma innebörd.(Bjuvberg) Eftersom bokslutsdispositioner och obeskattade reserver 
är helt skattedrivna redovisningskonsekvenser som uppkommer för att man vill skapa 
en skattemässig reserv är det ju i sig inte rättvisande i den mening eftersom det endast 
uppstår som en skattemässig transaktion. (Bjuvberg).  
 
Även om det är relativt tydligt att utläsa vad som är just skattedrivna konsekvenser i 
redovisningen genom noter är det ändå tydligt att de formella reglerna gör det 
krångligare att utläsa vad som är ett ”korrekt” resultat. Och med det sagt bör det vara 
så att en redovisning fri från skattemässiga poster ger en mer rättvisande bild 
företagets verksamhet. (A & B). Henriksson gav vidare ett exempel på hur det 
formella sambandet kan hålla tillbaka den rättvisande bilden. En koncern kan i de 
flesta fall ge koncernbidrag, vilket egentligen är en skattemässig konstruktion, detta 
gör att man exempelvis skickar upp pengar till moderbolaget och nollställer 
dotterbolagen. Detta kan ge en rätt bild i koncernen men om man tittar på det enskilda 
företaget inom koncernen där det nu står noll fastän det i verkligheten kanske går bra 
eller dåligt kan man fråga sig hur rättvisande det verkligen är.         

4.2.4 Inget samband 
I de tillgångar (bland annat byggnader och mark) där skatterätten och redovisningen 
inte använder samma regler väljer företagen den redovisningsmetod som bäst 
avspeglar den ekonomiska verkligheten och på så sätt blir den ju mer rättvisande 
(Bjuvberg). A & B ansåg också att detta ledde till mer rättvisande bild i dessa fall, 
eftersom företagen inte behöver reflektera över skattekonsekvensen. De nämnde dock 
att kontinuiteten blir något lidande när man använder olika metoder. Även i de fall 
garantiutgifter skall avsättas görs också detta även ifall allt inte godtas som avdrag i 
deklarationen. Så på dessa områden där sambandet är lösare torde målet om 
rättvisande bild nås till en högre grad. (A & B). I redovisningen visas en mer 



 

  25  

rättvisande bild upp på dessa tillgångar idag än när den förut var mer skattebetingad. 
Företagen kan göra kompletta företagsekonomiska värderingar i sin redovisning och 
skriva av reparationer på byggnader på ett sätt som är rättvisande i årsredovisningen. 
Och sedan göra de avdrag som skattelagstiftningen tillåter i sin deklaration. 
(Henriksson).  
 
Det skall dock tilläggas att även i skatterätten måste värdena hämtas någonstans ifrån 
även om reglerna inte är de samma. Och eftersom skatterätten i dessa fall räknar på 
anskaffningsvärden, så hämtas dessa från redovisningen. Så helt frikopplat är det ändå 
inte. USA har exempelvis helt skilda skatterättsliga och redovisningsrättsliga 
regelverk och företagen måste upprätta två bokslut. Men eftersom de jobbar hårt efter 
en princip som innebär att den valda metoden i skattebokslutet måste ”clearly reflect 
the income”, och den hämtas då fördelaktigast ur redovisningen. Så även i de system 
där man talar om en frikoppling är det inte helt fritt från samband. (Bjuvberg).  

4.2.5 Skattemässiga intressen i redovisningen 
Redovisningen baseras i stor del på rekommendationer och i den mån som företagen, 
juridisk person, kan tolka rekommendationerna kommer de att vara så försiktiga med 
intäktsföring och kostnadsföring som de bara kan för att skjuta beskattningen på 
framtiden (Bjuvberg). Konjunkturcyklar påverkar företagen och eftersom framtiden är 
oviss vill man skjuta på beskattningen (Henriksson). Men även andra intressen 
påverkar det resultat företaget vill visa, men visst beaktar företagen sina skattemässiga 
intressen i sin redovisning. Och eftersom företagen har intressen att visa upp en så låg 
skattekostnad som möjligt, gör de detta vid möjlighet. Detta är i sin tur även enklare 
eftersom rekommendationerna inte är tvingande i samma utsträckning som 
lagstiftning. Och de rekommendationer där man får ta avsteg ifrån IAS/IFRS 3, 
exempelvis RR32, finns till av enbart skatteskäl (Bjuvberg). Vidare bör ju sägas att de 
företagen som är i behov av externt kapital oftast har sin koncernredovisning att luta 
sig tillbaka mot och då finns det ytterliggare incitament att visa en låg skattekostnad i 
den juridiska personen (Bjuvberg och A & B). 
 
Praxis har såklart påverkats av dessa regler eftersom det påverkar hur företagen 
faktiskt redovisar på grund av sambandet. Redovisningspraxis skapar ju så kallade 
skattedrivna lösningar för att väga upp de effekter som är ohållbara ur ett 
beskattningsperspektiv (Bjuvberg). Sen har skatteverket ofta invändningar på hur 
företagen skall redovisa och vad som är god redovisningssed. Eftersom redovisningen 
är så dynamisk och det hela tiden förändras finns det en osäkerhet vad som egentligen 
är god redovisningssed (A & B). Sedan ger handlingsutrymmet i rekommendationerna 
problem hur vissa specifika poster skall behandlas, och när man då kopplar till god 
redovisningssed är det inte helt uppenbart vad som är rätt (A & B). Ett konkret 
exempel på detta är när SKV gått in och krävt att företagen skall aktivera sina FoU, 
men misslyckats eftersom de inte klarar av att motivera det som god redovisningssed 
och eftersom IL tydligt medger avdrag för FoU så har avdraget beviljats. Eftersom 
rekommendationer och praxis är ”luddiga” i kanten inom redovisningsrätten och 
mycket av beskattningen baseras på detta är det klart att detta ger upphov till 
skönsmässiga bedömningar (Henriksson). Och detta är i sig en direkt konsekvens av 
att det just rekommendationerna som styr redovisningsrätten (A & B).   
 
Ett annat problem som ligger mer på ett konstitutionellt plan är att vi faktiskt inte 
skall ta ut skatt om det inte finns stöd i lag, och om då skatten beräknas på råd och 
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rekommendationer från privaträttsliga normgivare kan detta räknas som lag. Dock får 
man väl säga att eftersom sambandet är knutet till god redovisningssed, och detta i sin 
tur är ett giltigt rättsbegrepp, om än otydligt, bör det inte vara ogiltigt att använda 
detta som grund för skatteuttaget (Bjuvberg). Sen får man tänka på att företag och 
SKV har olika mål vad gäller beskattningen, och detta påverkar också hur man ser på 
vad som är rätt redovisning och inte (Henriksson). Det finns många fall där företag 
avstår ifrån att aktivera sin forskning och utvecklingskostnader, även fast detta är 
redovisningsmässigt motiverat, eftersom dessa kostnader är direkt avdragsgilla i 
skatterätten och de vill utnyttja hela avdraget i sin deklaration det året (Henriksson). 
 
Ett exempel på en bransch som har stora möjligheter att styra sina resultat är 
försäkringsbolag med hjälp av avsättningar till säkerhetsreserver. Henriksson gav ett 
exempel på ett försäkringsföretag som hade filial i Norge och betalat skatt där. Sedan 
redovisade företaget den betalda skatten i Sverige för att få räkna av den skatten på 
resultatet i Sverige. Då gjorde företaget som så att de utnyttjade säkerhetsreserven till 
den gräns att de fick ett resultat som innebar samma skatteuttag som det i Norge och 
på så sätt slapp skatt i Sverige men ändå visade upp ett positivt resultat. Och detta är 
exempel på hur företag har möjligheter att styra sin beskattning, men inte utan att göra 
skattedrivna lösningar även i sin redovisning (Henriksson).  
 
Skilda regelverk 
Skilda regelverk mellan redovisning och beskattning skulle framför allt tillåta 
redovisningen att utvecklas utan hänsyn till skatterätten och det är också ur just ett 
redovisningsperspektiv som fördelarna skulle synas (Bjuvberg). Årsredovisningen 
skulle i det fallet ge upphov till en mer rättvisande bild i verksamheten eftersom man 
inte har med de skattemässiga transaktionerna i bokslutet utan har de i deklarationen 
(A & B). Det skulle bli mycket klarar om vad som gällde i beskattningen om den inte 
baserades på redovisningen i samma utsträckning, samtidigt som återigen 
redovisningen skulle utvecklas vid en friare koppling och inte påverkas av de 
skattedrivna lösningarna som företagen gör i boksluten (Henriksson).  
 
Sen är det viktigt att förstå att frikopplingen återigen innebär att man kommer att 
hämta vissa värden ur redovisningen, med skillnaden man använder siffrorna olika i 
bokslutet och i skattebokslutet (Bjuvberg). Nackdelen är att kostnaden för upprättande 
av två mer separata handlingar kommer att leda till fler justeringar i deklarationen och 
därmed mer resurser vid upprättandet (Bjuvberg/A & B/Henriksson). Även 
kostnaderna för granskning från statens sida skulle kunna tänkas öka, dock torde 
denna ökning vara marginell. Redan idag förlitar sig SKV alldeles för lite på revisorns 
förmåga som oberoende part att säkerställa om redovisningen upprättats enligt god 
redovisningssed. Och detta går även ihop med det som tidigare diskuterats om olika 
syn på god redovisningssed (Bjuvberg).  
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5 Analys 
I detta kapitel redogör vi för det som framkommit vid intervjuerna och det som 
redogjort för i vårt tredje kapitel. Vi har delat in kapitlet på ett sätt som frångår det 
tredje och fjärde kapitlet på det sätt att vi redogör för begreppen god redovisningssed 
och rättvisande bild först för att sedan redogöra för sambandet, då vi anser att detta 
ökar förståelsen.  

5.1 God redovisningssed – Rättvisande bild  
God redovisningssed 
Skatteverket och redovisningsskyldiga har alltid haft invändningar mot varandra och 
det främsta skälet till det är att skatteverket och de redovisningsskyldiga tolkar 
begreppet god redovisningssed olika. Exempel på detta är det så kallade key- code 
fallet. Företagen får ett brett handlingsutrymme vilket gör det svårt att se en enhetlig 
bild av vad som skall gälla i allmänhet, utan de får istället gå in och fokusera på det 
enskilda fallet. I intervjuerna framkom också att ett annat problem med att redovisa 
enligt god sed är att redovisningen är så dynamisk, rekommendationerna och praxis 
ändras ständigt och därmed även innebörden av god redovisningssed. Detta gör att 
beskattningen som baseras på redovisningsrätten resulterar i skönsmässiga 
bedömningar. Tillämpningen av god redovisningssed i skatterätten har fått den 
konsekvensen att den ur en beskattningssynpunkt även har hållit tillbaka skatteverket 
från att få till ändringar.  
 
Även det faktum att redovisningen idag baseras på rekommendationer från IASB 
påverkar begreppets innebörd. Redovisning till verkligt värde har fått en större 
betydelse inom svensk redovisning än förut. I vissa fall får man ta avsteg från sådana 
rekommendationer men i andra fall måste man följa dem, denna tvetydighet har lett 
till att företagen har velat få en klarhet i hur dessa ändringar påverkar 
beskattningsunderlaget. Det har även framkommit från rättsfall av just god 
redovisningssed och dess innebörd att det inte finns något enhälligt svar utan att det 
skiljer sig från fall till fall och från bransch till bransch. Skatterätten har även de 
påverkat innebörden i begreppet genom, det materiella och formella sambandet. 
Beskattningsområdet har dock ingen verkan på vad som skall utgöra god 
redovisningssed, utan det skall vara ett redovisningsmässigt betingat uttryck som dock 
påverkar skatterätten eftersom god redovisningssed är kopplat till beskattningen för 
att bedöma beskattningsunderlaget.  
 
Rättvisande bild 
För att förstå diskussionen om rättvisande bild och sambandet bör det finnas en 
förståelse för hur komplext begreppet är. Som vi redogjort för i tidigare kapitel så är 
rättvisande bild ett implementerat begrepp från Storbritannien, det framgår både från 
respondenter och förarbeten att Sverige har valt att inte ta in begreppets betydelse till 
fullo och detta endast står parallellt med god redovisningssed, som fortfarande är 
gällände rättsstandard. Att den rättvisande bilden finns med i EGs fjärde direktiv är 
främst av de skäl att det har varit en stor del av brittisk redovisningsrätt, men eftersom 
vi i Sverige använder god redovisningssed som standard både i skatterätten och i 
redovisningen står uttrycket bara med i ÅRL utan att fylla någon funktion som 
rättsbegrepp. Det är ett försök att kunna avvika från den mekaniska tillämpningen av 
redovisningen för att på så sätt skydda redovisningen ifrån att uppvisa en orättvis bild 



 

  28  

av verksamheten. Dock menar våra respondenter att redovisningsskyldiga beaktar 
detta begrepp när de redovisar, de vill ge en korrekt bild av verksamheten, och om 
detta inte går genom resultat- och balansräkningen så ges det förklaring i not. 
Eftersom förarbetena till ÅRL ger en ganska förvirrad bild av begreppets rättsliga 
mening så poängterar Bjuvberg detta problem inom redovisningen, att man har två så 
pass lika begrepp bredvid varandra där en är grundstommen för beskattning men att 
bägge skall beaktas i uppförandet av företagens redovisning. Även de andra 
respondenterna talar just om rättvisande bild som ett implementerat begrepp och 
bristen på information i förarbetena gör att redovisningsskyldiga måste på något sätt 
tolka in innebörden när de redovisar. Detta borde då innebära att man måste se till att 
uppnå bägge målen enligt ÅRL, men att god redovisningssed är ett mer skattebetingat 
begrepp än rättvisande bild. Och även om skillnaden är väldigt liten, så skapar den 
förvirring vad som egentligen skall redovisas. Begreppet är tänkt att öka flexibiliteten 
i redovisningen, som hämmas av stelbenta regler och rekommendationer. Men 
eftersom skatterätten endast är intresserad av det som beskattas på det kopplade 
området är gjort enligt god redovisningssed så hamnar rättvisande bild i skymundan. 
Den beskattningsbara inkomsten skall vara gjord enligt god redovisningssed och 
huruvida den är rättvisande eller inte är ett redovisningsproblem snarare än ett 
skatteproblem. Detta får då till följd att redovisningen hamnar i kläm mellan två 
begrepp som bägge påverkar dem, men på olika sätt. 

5.2 Sambandet mellan redovisning och beskattning  
Sambandet har en stark historisk anknytning i Sverige. På grund av de förbud som 
funnits att skatta enligt kontantprincipen blir det naturligt att koppla till 
bokföringsmässiga grunder och därmed redovisningen.  Våra respondenter menade att 
eftersom redovisningen skall reflektera företagens intäkter och kostnader har 
lagstiftaren ansett att den även skall ligga till grund för beskattningen.  
 
Materiella sambandet 
Problemet som finns inom det materiella sambandet är att begreppet god 
redovisningssed är ett tolkningsbart begrepp som styrs mycket av praxis och 
rekommendationer som inte är bindande i samma mening som lag. Begreppets 
betydelse är i ständig förändring. Eftersom de redovisnings- och de skattemässiga 
intressena bör väga lika tungt för att det materiella sambandet skall höja kvalitén på 
redovisningen, blir det intressant att veta hur mycket företagen faktiskt tar hänsyn till 
skatteuttaget när de redovisar. Enligt våra respondenter har företagen ett intresse att 
skjuta på skatten så långt som detta är möjligt, och på grund av att god 
redovisningssed är ett vidsträckt begrepp kan företagen gå långt i sina periodiseringar 
för att på så sätt göra avsättningar för att minska det beskattningsbara resultatet. 
Tolkningsutrymmet i rekommendationerna är möjliga just för att de är skapade för en 
väldigt bred massa av företag, men deras situationer skiljer sig markant åt. De gör 
detta av flera skäl, dels av likviditetsresonemang och att det inte alltid är siffran längst 
ner i resultaträkningen som räknas utan hur mycket pengar som faktiskt stannar i 
företaget och kan användas i verksamheten. Även osäkerhet i framtida vinster gör att 
företagen vill skjuta upp sin beskattning. Detta torde då betyda att det finns 
motsättningar mellan vad som beskrivs teoretiskt i det materiella sambandet, med god 
redovisningssed som bas, och hur detta faktiskt tillämpas i praktiken. De 
skattemässiga intressena väger så pass tungt att de redovisningsmässiga får en 
sekundär betydelse, i vissa avseenden, till förmån för de skattemässiga.  
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Formella sambandet 
Eftersom skattemässiga skillnader gör avtryck i redovisningen i form av obeskattade 
reserver och bokslutsdispositioner, kan det därmed sägas att dessa skattemässiga 
justeringar inte ger upphov till rättvisande bild ur denna bemärkelse. Eftersom dessa 
formella regler är styrande i både skattemässig och redovisningsmässig synpunkt, ger 
detta upphov till en skev bild av företagets resultat. Dessa poster gör det krångligare 
att utläsa vad som faktiskt är ekonomiskt betingade respektive skattemässigt 
betingade konsekvenser.  
 
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver är helt skattedrivna konsekvenser som 
kort innebär att företagen skapar skattemässiga reserver. Rättvisande bild kan då 
kritiseras på den grunden att den inte har ett samband till beskattningen utan endast 
används i ÅRL parallellt med god redovisningssed som i sin tur är stommen för 
beskattning. Redovisningen av dessa skattebetingade konsekvenser är ett krav ur 
skatterättslig synpunkt för att få göra avsättningar, och när det då samtidigt kan sägas 
försvaga den rättvisande bilden, så kan man dra slutsatsen att skatterätten är styrande 
för företagens redovisning och att kopplingen ur det formella sambandet inte 
uppfyller de kvalitativa krav som finns på redovisningen.  
 
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver har länge kritiseras för att vara svåra 
att tyda, det har gjort att de formella reglerna resulterat i att resultatet för 
internationella investerare varit krångliga att förstå. Att internationella investera skulle 
få det svårare att förstå de svenska årsredovisningarna menade Bjuvberg inte är helt 
sant eftersom koncernredovisningen inte innehåller sådan poster. Och det är oftast i 
sådana fall som årsredovisningen läses av internationella intressenter. Dock kan det i 
enskilda fall påverka företag som inte upprättar koncernredovisning. 
 
En frikoppling av det formella sambandet skulle resultera i att avskrivningar och 
avsättningar, som enbart görs av skattemässiga skäl, inte kommer att redovisas i 
företagens resultaträkning däremot måste alla skulder givetvis visas i 
balansräkningen.  
 
Inget samband 
Det finns tillgångar där det inte föreligger något samband och därmed skattereglerna 
är frikopplade från redovisningen, eftersom beskattningens regler inte påverkar 
redovisningen. Dock bör påpekas att de ingående värdena varifrån 
anskaffningsvärdena i skattereglerna tas ifrån är just redovisningen, men förutom 
detta är regelsystemen helt särskilda. Våra respondenter är överens om att på de 
områden där sambandet inte finns mellan redovisning och beskattning kommer 
företagen att använda sig av den metod som speglar de ekonomiska värdena och 
konsekvenserna på bästa sätt, och där kommer även den rättvisande bilden att vara 
starkast. På dessa områden, såsom byggnader och avsättningar till garantiutgifter 
innebär det att företagen har möjligheter att skriva av och avsätta de värdena i sin 
redovisning som är företagsekonomiskt motiverat eftersom skatterätten har särskilda 
regler vad gäller dessa transaktioner. Man behöver således inte i redovisningen beakta 
särskilda skatteregler och kan därmed i större utsträckning skjuta upp exempelvis 
avskrivningstidpunkten.  
 
När man då ser på länder som har ett frikopplat system över hela sin skatterätt och 
inte bara för vissa tillgångar, exempelvis USA, kan man se att det primära syftet med 
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redovisningen är just att visa en rättvisande bild och skattereglerna är något som inte 
reflekteras i redovisningen (anglosaxisk tradition). Samtidigt som det i länder med 
kontinental tradition snarare är beskattningen som varit dominerande i redovisningens 
utveckling. Men även i det amerikanska systemet innebär ju de två skilda systemen 
inte att de är helt oberoende av varandra, utan snarare är det så att värden hämtas ur 
redovisningen men bearbetas enligt särskilda skatteregler.  

5.3 Fördelar och nackdelar med sambandet 
Fördelar 
Fördelen är att man enbart upprättar ett bokslut som gör det lättare för skatteverket att 
kontrollera företagen och företagen slipper lägga ner kostnader på att upprätta ett 
ensamt skatteunderlag. Att sambandet idag finns kvar är främst av en enkelhetsaspekt, 
beskattningen kan enkelt plocka siffrorna från redovisningen och använda de för att få 
fram ett skatteunderlag utifrån god redovisningssed. Det är även en fördel utifrån 
kostnadsskäl, man slipper lägga ner resurser på justeringar vid upprättande av 
deklarationen och skatteverket kan lättare kontrollera företagens taxering. 
 
Det föreligger dock en väsentlig skillnad mellan våra respondenter och den teori som 
vi har tagit del av. Våra respondenter menade på att kvaliteten på redovisningen 
hämmas av en koppling, en positiv utvecklig av redovisningen skulle annars vara 
fallet. I teorin har det ökade kontrollintresset hävdats som en faktor som är positiv för 
redovisningen, då bokslut och deklaration granskas på en och samma gång. Häri finns 
det meningsskiljaktigheter ur ett redovisningsperspektiv.  
 
Nackdelar 
Den nackdel som oftast kommer upp är att företagen skjuter upp beskattningen, de 
subjektiva bedömningar som företaget gör hämmar redovisningen. Respondenterna 
menade på att redovisningen och för den delen även beskattningen skulle tjäna på ett 
lösare samband. Årsredovisningarna skulle ge en mer rättvisande bild i verksamheten 
eftersom de skattemässiga transaktionerna inte redovisas i bokslutet. De skattedrivna 
lösningarna skulle försvinna eftersom redovisningen inte ligger till grund för 
avdragsrätten, utan för det har man särskilda skatteregler. Att redovisningen skulle få 
möjlighet att utvecklas utan hänsyn till skatterätten skulle innebära att man reducerar 
de osäkerheter som inträder när man kombinerar skatterättens regler och 
redovisningsrättens regler och rekommendationer. Företagsledningens subjektiva 
bedömningar skulle inte påverkas av skatteminimeringsincitament och därmed ge 
möjlighet att kunna utnyttja rekommendationer fullt ut i sin redovisning. En nackdel 
ur beskattningssynpunkt är att det inte finns någon stringens i beskattningen, vid mer 
frikopplade regelverk skulle det bli lättare att förstå vad man betalar skatt för och vid 
vilken tidpunkt.  
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6 Avslutning  
I vårt sista kapitel kommer vi att redogöra för vår slutsats och föra en 
sammanfattande diskussion kring ämnet i allmänhet. Vi kommer även att ge förslag 
på fortsatt forskning inom området.  

6.1 Slutsats 
Det finns i företagen klara intressekonflikter mellan att uppvisa ett så exakt 
rättvisande resultat som möjligt och att betala så lite skatt som möjligt, dock så ser 
företagen skatteutbetalningarna som betungande och därmed försöker minimera dessa 
och skjuta dem på framtiden. God redovisningssed är ett redovisningsmässigt uttryck 
som är ett sätt att säkerställa att redovisningen upprättas på ett korrekt och rättvisande 
sätt, men uttrycket ger också skattemässiga konsekvenser för företagen. 
Beskattningen är beroende av vad företagen redovisar, och eftersom god 
redovisningssed ger företagen ett visst tolkningsutrymme så kan de i viss mån styra 
vad och när de skall ta upp olika intäkter, kostnader och tillgångar till beskattning. I 
vissa situationer uppvisar redovisningen en sekundär betydelse för företagen, där 
beskattningen sätts i första rummet. Beskattningen styr alltså redovisningen och inte 
tvärtom, som är hela idén med den starka kopplingen. På de områden där 
skattelagstiftningen har format egna regler som skall styra avdragsrätten i företagen, 
har vi kommit fram till att redovisningen får en mer rättvisande karaktär. Detta 
eftersom redovisningen kan arbeta mer självständigt från beskattningen och därmed 
uppfylla sitt syfte om rättvisande bild på ett mer tillfredställande sätt. Företagen har 
intresse av att i högre grad redovisa de korrekta och de mest rättvisande värdena i 
verksamheten utan att behöva ta beskattningskonsekvenserna i beaktande.  
 
Vår slutsats är att sambandet mellan redovisning och beskattning fångar 
redovisningen i skattedrivna lösningar och därmed har en redovisningskvalitativ 
negativ påverkan på redovisningen. Att både redovisnings- och 
beskattningsunderlaget skall baseras på samma rättsstandard, god redovisningssed, är 
inte lämpligt i de flesta situationer. Eftersom rekommendationer inte styr i samma 
grad som lag skapas en konflikt mellan redovisningen och beskattningen vilket ger 
negativa effekter, framförallt på redovisningen. Med våra studier som bakgrund torde 
det vara så att två mer åtskilda regelsystem där enbart redovisningen lutades på god 
redovisningssed och beskattningen på mer tydliga skatterättsliga regler skulle höja 
kvaliteten på redovisningen. 

6.2 Avslutande diskussion 
I vår mening finns sambandet mellan redovisning och beskattning för att förenkla och 
kvalitetssäkra att företagen tar upp rätt belopp till beskattning. Enligt en del personer 
är den även till för att i viss mån kvalitetssäkra redovisningen. 
 
Men i och med att sambandet existerar kommer företagen eftersträva att ta upp så lite 
som möjligt till beskattning, och därmed är målet med metoden försvunnen. 
Redovisningen är den bästa utgångspunkten för beskattningen, men så länge vi 
använder redovisningen som utgångspunkt så kan beskattningsunderlaget ”styras” och 
fel belopp tas ut i beskattning. Vi har hamnat i ett moment 22. Vidare anser vi att 
redovisningen reflekterar det skattemässiga resultatet bäst, men vi kommer inte åt 
detta resultat så länge som sambandet består. 
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När vi reflekterade över redovisning och beskattning som en del av 
marknadsekonomin kom vi att tänka på hur statens inblandning och reglering av 
samhället diskuterades i den tidiga liberalismen. Kända filosofer som John Locke och 
Adam Smith talade om att statens uppgift är att bibehålla och trygga människans 
frihet och rättigheter för att vi skall kunna utvecklas mot ett självreglerande samhälle. 
Det är alltså folket som skall kontrollera lagstiftaren och majoriteten som bestämmer 
de rättigheter som vi människor skall inneha och vad som skall drivas tillsammans i 
offentlig regi och hur detta skall finansieras. Allt detta är förenligt med statens behov 
att ta ut skatt av företag. Dock för Smith ett resonemang om att staten inte skall lägga 
sig i mer än nödvändigt och rubba de marknadskrafter och det som han kallar för ”den 
osynliga handen”. Att staten skall ta in skatt för de offentliga finanserna är nog de 
flesta överens om även om hur mycket detta skall vara skiljer sig mellan de politiska 
blocken. Men staten bör inte skapa regler som hämmar utveckling på viktiga områden 
om det finns möjligheter att upprätthålla ordningen på annat sätt. Smith talar om att 
det inte alls är så att det är någons intresse som måste offras utan snarare att alla 
vinner på att det finns ett egenintresse i samhället, för att på så sätt driva utvecklingen 
framåt. Vi anser att detta är direkt hänförligt till intresset kring skatt och redovisning, 
det finns intressen hos både företagen och stat att redovisningen håller en så hög 
kvalité som möjligt och ett offentligt intresse att rätt skatt betalas för att bidra till de 
offentliga finanser som människorna röstat fram. Därför är det viktigt att riva ned 
destruktiva regleringar för att öka effektiviteten i ekonomin.  
 
Genom att koppla redovisningen mer fri från beskattningen och låta den utvecklas 
efter de krav som normgivande organ ställer på företagens redovisning, och samtidigt 
skapa tydliga skatterättsliga regler för vad som gäller för beskattningen, så att alla vet 
vad som beskattas och varför. Det kommer att tjäna två syften; behovet och 
efterfrågan på de finansiella rapporterna kommer att tillfredställas och staten kommer 
lättare att kunna beskatta det de har för avsikt att beskatta utan att behöva ta hänsyn 
till god redovisningssed som då helt utvecklas i redovisningsrättens intressen. Och 
därmed skulle staten undvika en åtgärd som minskar ”den osynliga handens” verkan. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
• Då SamRoB (den kommitté som undersöker om hur sambandet skall se ut i 

framtiden) kommer med sitt slutbetänkande 2007 tycker vi att det skulle vara 
av intresse att titta på deras förslag och undersöka vad detta får för 
konsekvenser för sambandet. 

• Hur skulle en tillämpning av IAS/IFRS rekommendationerna fullt ut i den 
juridiska personen påverka sambandet? Vilka effekter på redovisning och 
beskattning skulle detta få? 

• En starkare jämförelse av det kontinentala och anglosaxiska systemet för att 
bland annat se vart trenderna går, vilket av systemen vinner mark och varför? 
Vilka konsekvenser får detta för redovisningen inom EU?  

• Eftersom Danmark har lösare koppling mellan redovisning och beskattning 
vore det intressant göra en jämförande studie mellan Sveriges och Danmarks 
redovisning och beskattning. Två nordiska länder som utöver sambandet har 
många liknelser. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
 Berätta lite kort om din akademiska och yrkesmässiga bakgrund? 

 
Sambandet 
 
 Vad är i din mening den främsta anledningen till att kopplingen mellan 

redovisning och beskattning är så stark i Sverige? 
 
 Vilka fördelar ser du med sambandet? 

 Vilka konsekvenser får detta för beskattningen? 
 

 Vilka konsekvenser får detta på redovisningen? 
 
 Vilka nackdelar ser du med sambandet? 

 Vilka konsekvenser får detta för beskattningen? 
 

 Vilka konsekvenser får detta på redovisningen? 
 
 
Materiella Sambandet 
 
 Hur påverkar, i din mening, det materiella sambandet utformningen av 

företagens redovisning? 
 
 
Formella Sambandet 
 
 Anser du att redovisningen av obeskattade reserver och bokslutsdispositioner 

lever upp till målet om rättvisande bild för verksamheten?  
 

 
Inget samband 
 
 Det finns områden (Exempelvis: Byggnader och Mark) där det inte föreligger 

något samband. Vad anser du att detta får för konsekvenser för företagens 
redovisning av dessa tillgångar?  

 Blir redovisningen mer rättvisande i dessa fall? 
 
 
Allmänt (Dessa frågor kommer att tas upp om de inte redan har besvarats.) 
 
 Ur din synvinkel och bakgrund vilket av de skattemässiga och 

redovisningsmässiga intressena väger tyngst när företagen gör sina bokslut? 
 Skiljer det sig, beroende på typen av företag? (Bransch, storlek etc.) 

 Har redovisningspraxis påverkats av de materiella och formella reglerna inom 
skatterätten? 
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 Ser du några nackdelar ur skattesynpunkt att redovisningen baseras på 

rekommendationer och praxis i högre utsträckning än i skatterätten?  
 
 Vilka fördelar anser du att skilda regelverk skulle ha?  

 
 Vilka nackdelar anser du att skilda regelverk skulle ha?  

 
 Har företagen en vilja att alltid senarelägga beskattningen?  

 Vilka följder får detta i så fall? 
 
 Föreligger det skillnader mellan hur redovisningsskyldiga och skatteverket ser 

på vad som utgör god redovisningssed? 
 
 Vilka fördelar ser du med att redovisa bokslutsdispositioner enbart i 

deklarationen och inte i bokslutet?  
 
 Vilka nackdelar ser du med att redovisa bokslutsdispositioner enbart i 

deklarationen och inte i bokslutet?  
 Skulle detta öka den rättvisande bilden för verksamheten?  

 
 Vilken betydelse har god redovisningssed för dig och hur skulle du förklara 

begreppet? 
 
 Vad ser du för skillnader på begreppen god redovisningssed och rättvisande 

bild? 
 
 Vilka fördelar ser du med att använda god redovisningssed inom skatterätten? 

 
 Vilka nackdelar ser du med att använda begreppet god redovisningssed inom 

skatterätten? 
 
 Redovisningslagstiftningen anger ramar inom vilka det finns valmöjligheter 

för den redovisningsskyldige. Hur ser du på det faktum att en subjektiv 
värdering av en tillgång kan ligga till grund för beskattningen? 

 
 Begreppet god redovisningssed förändras ofta och snabbt. Hur påverkar detta 

företagen? 
 


