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Svensk titel: Argumentationen i rättsfall- en analys över vad som är god redovisningssed 
gällande avsättningar.  
 
Engelsk titel: The argumentation in case laws- an analysis of what is generally accepted 
accounting principles regarding appropriations. 
 
Utgivningsår: 2009 
 
Författare: Kejal Patel och Ummuhan Dökümcü 
 
Handledare: Pernilla Lundqvist och Sten-Eric Ingblad 
 
Abstract 
 
There is a strong relation between accounting and taxation in Sweden. The relationship is 
fundamental in income from economic activities due to that the result is the basis for the tax 
revenue. Appropriation is an example of an accounting area where there is several issues related 
to the taxation and that has been raised in practice, doctrine, and to some extent the law. The 
taxpayer has the burden of proof in a tax process when it comes to deductions, which means that 
he must show that the accounted appropriation is with great probability in agreement with the 
generally accepted accounting principles. The problems that exist around a strong relation 
between accounting and taxation are due to the different objectives of the two frameworks. The 
tax authority, Skatteverket, are not allowed for their sole purpose to question the company's 
accounting, in fact they must show that the company's accounts are not in conformity with 
generally accepted accounting principles. Because there are many issues in the accounting field 
that are unanswered, it can lead to more than one solution being acceptable. 
 
The purpose is to based on case laws contribute to a deeper understanding of  what arguments  in 
the selected case laws are predominant to determine what is generally accepted accounting 
principles regarding appropriation and thereby meeting the requirements to be entitled to account 
an appropriation.  
 
The essay has a hermeneutic approach with a qualitative research method where there has been 
an interpretation of the collected material regarding generally accepted accounting principles and 
appropriation. We have only used secondary data consisting of relevant literature, legislation and 
case laws. The selection of the case laws has been made by only choosing case laws where 
generally accepted accounting principles are crucial to make an appropriation. The starting point 
has been an abductive method where we constantly have oscillated between our framework and 
our empirical study, consisting of case laws, to see how generally accepted accounting principles 
have been established regarding appropriations. 
 
The argumentation analysis emphasizes the importance of that the various arguments of the 
parties show a high level of sustainability and relevancy to the stated thesis. The basic principles 
of accounting have been crucial in some cases for a company to make appropriations where they 
formed a strong case to strengthen or weaken the given thesis. Skatteverket makes big demands 
on companies where the basic premise for an appropriation to be approved is that they meet the 



 

II 

requirements of RR 16 to account an appropriation. There must be a satisfactory basis for the 
appropriation in the financial statements. It is very important in minimizing the subjectivity of 
assessments and above all using past experiences of similar transactions. BFN is perceived very 
important in case laws, seeing that the party’s argument that best agrees with BFN´s opinions are 
often an attribute to generally accepted accounting principles. 
 
The essay is further on written in Swedish. 
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taxation 
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Sammanfattning 
 
Det råder ett starkt samband mellan redovisning och beskattning i Sverige. Sambandet är 
grundläggande i inkomstslaget näringsverksamhet eftersom resultatet ligger till grund för den 
skattemässiga inkomstberäkningen. Avsättningar är ett exempel på ett redovisningsområde där 
det finns flera frågeställningar kopplade vid beskattningen och har blivit uppmärksammat i 
rättspraxis, doktriner samt i viss utsträckning lagstiftningen. I en skatteprocess är det den 
skatteskyldige som har bevisbörda när det kommer till avdrag, vilket innebär att den 
skatteskyldige skall visa att denne med stor sannolikhet har följt god redovisningssed vid en 
avsättning. Den problematik som finns kring ett starkt samband mellan redovisning och 
beskattning har sin grund i de olika syftena hos de två regelverken. Skatteverket kan inte 
ifrågasätta bolagets redovisning endast utifrån sitt egna synsätt, utan måste visa att bolagets 
redovisning inte är i överensstämmelse med god redovisningssed. Eftersom det finns flera frågor 
på redovisningsområdet som är oreglerade, kan det ofta leda till att fler än en lösning är 
godtagbar.   
 
Syftet är att utifrån rättsfall bidra till en djupare förståelse för vilka argument som väger tyngst 
för att bedöma vad som är god redovisningssed gällande avsättningar och därmed för att uppfylla 
de krav som ställs på ett bolag för att vara berättigad att redovisa en avsättning. 
 
Uppsatsen har ett hermeneutiskt förhållningssätt med en kvalitativ undersökningsmetod där det 
har skett en tolkning av det insamlade materialet kring god redovisningssed och avsättningar. Vi 
har endast använt oss av sekundärdata bestående av relevant litteratur, regelverk samt rättsfall. 
Urvalet av rättsfallen har gått till genom att endast välja de rättsfall där god redovisningssed har 
varit avgörande för att göra en avsättning. Utgångspunkten har varit en abduktiv arbetsmetod då 
vi hela tiden pendlat mellan vår referensram och vår empiri, bestående av rättsfall, för att se hur 
god redovisningssed har fastställts gällande avsättningar.  
 
Argumentationsanalysen betonar vikten av att de olika parternas argument visar på en hög 
hållbarhet och relevans i förhållande till den angivna tesen. De grundläggande 
redovisningsprinciperna har i vissa fall varit avgörande för att ett bolag skall få göra en avsättning 
då de utgjort starka argument för att stärka eller försvaga den angivna tesen.  Skatteverket ställer 
stora krav på bolagen där grundförutsättningen för att en avsättning skall godkännas, är att de 
uppfyller de krav som finns i RR 16 för att redovisa en avsättning. Det måste alltså finnas ett 
tillfredställande underlag för avsättningen vid bokslutet. Det är viktigt med minimering av 
subjektiviteten i bedömningarna och framförallt utnyttja tidigare erfarenheter av liknande 
transaktioner. BFN tillmäts stor betydelse i rättspraxis där den parts argument som bäst 
överensstämmer med BFN:s yttrande, är oftast hänförligt till god redovisningssed.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Avsättning, god redovisningssed, rättsfall, redovisning, beskattning 
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Förord  
 
Vi har i denna uppsats fördjupat oss i argumentationen i rättsfall vilket har gett oss en inblick 
över vad som är god redovisningssed gällande avsättningar.  
 
Vi vill främst tacka våra handledare Pernilla Lundqvist och Sten-Eric Ingblad som har väglett oss 
och gett goda råd och kommentarer men även våra opponenter som har kommit med synpunkter 
under uppsatsperioden.  
 
 
 
 

 
Borås den 25 maj 2009 

 
Kejal Patel   Ummuhan Dökümcü 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenterar vi det utforskade ämnets bakgrund vilket sedan mynnar ut 
till en problemdiskussion och den frågeställning vi ämnar besvara. Vidare presenteras syftet 
med själva uppsatsen samt den avgränsning vi har gjort gällande vårt forskningsområde. 
Kapitlet avslutas med uppsatsens fortsatta disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 
I Sverige råder ett starkt samband mellan redovisning och beskattning vilket har sitt ursprung 
i 1928 års kommunalskattelag (1928:370, KL) och 1929 års bokföringslag (SKV 2008, s. 25).  
Inom inkomstslaget näringsverksamhet är sambandet grundläggande för beskattningen i och 
med att resultatet ligger till grund för den skattemässiga inkomstberäkningen. Här är en viktig 
grund periodiseringen av inkomster och utgifter då de periodiseras på samma sätt inom 
beskattningen som i redovisningen, under förutsättning att det är i överrensstämmelse med 
god redovisningssed och att det inte finns en särskild skatteregel. Sambandet är däremot inte 
heltäckande eftersom det finns särskilda skatterättsliga periodiseringsregler som används för 
att justera det redovisade resultatet (Bjuvberg 2006, s. 37). 
 
I redovisningssammanhang är god redovisningssed ett omfattande begrepp, vilket används vid 
till exempel klassificering av olika transaktioner men även vid värdering av tillgångar, skulder 
och avsättningar. God redovisningssed används endast i ett avseende inom 
inkomstbeskattning och det är vid bestämmandet av tidpunkten för beskattningen i 
inkomstslaget näringsverksamhet. God redovisningssed är avgörande för under vilket 
beskattningsår inkomster och utgifter skall tas upp som intäkter respektive dras av som 
kostnader. Såvida det inte finns någon särskild skatteregel som anger något annat skall god 
redovisningssed tillämpas (SKV 2008, s. 28). 
 
Det finns ett flertal regler inom skattelagstiftningen som skall eller kan tolkas utifrån god 
redovisningssed (Norberg & Thorell 2007, s. 107). Avsättningar är ett exempel på ett 
redovisningsområde där det finns flera frågeställningar kopplade vid beskattningen, vilket har 
uppmärksammats i praxis, doktriner samt i viss utsträckning, lagstiftningen. I de fall det finns 
en uttrycklig skatterättslig regel för den angivna frågan kan det uppstå gränsdragningsfrågor i 
förhållande till de områden som ingår i det kopplade området. Inom det kopplade området är 
det viktigt att komma ihåg, att i de fall ett område omfattas av specifika redovisningsregler 
går dem före de generella redovisningsreglerna, vid bestämmandet av vad som är god 
redovisningssed (ibid, s. 250). 
 
Den problematik som råder på grund av det starka sambandet mellan redovisning och 
beskattning har att göra med de två regelverkens olika syften. Redovisningen måste utgöra ett 
innehåll som skall vara användbar för ägarna men även för andra intressenter. Skattereglerna 
syftar däremot till att säkerställa en rättvis taxering samt att staten får in skatt på de vinster 
bolagen har gjort. Bolagens och lagstiftarens intresse går därför inte alltid att förena. 
Redovisningsregler är så kallade ”mjuka regler” som vanligtvis omfattar fler än en lösning på 
gällande området medan skatteregler är ”hårda regler” där det helst endast skall finnas en 
betydelse (ibid, s. 19-20). 
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1.2  Problemdiskussion 
 
Rättspraxis kan få betydelse vid avgörandet av vad som är god redovisningssed eftersom  
domstolarna alltid har det slutgiltiga beslutet när det kommer till innebörden av detta begrepp 
(Bjuvberg 2006, s. 172). I en skatteprocess är det den skatteskyldige som har bevisbördan när 
det kommer till avdrag vilket innebär att den skatteskyldige skall visa att denne med stor 
sannolikhet har följt god redovisningssed vid en avsättning. Här är det av vikt att den 
skatteskyldige visar ett underlag på sin sannolikhetsbedömning som anses vara relevant. Detta 
underlag kan grundas på historiska erfarenheter eller aktuella förhållanden. Viktiga 
beståndsdelar såsom uppskattningar och bedömningar får därför accepteras vid upprättande av 
finansiella rapporter och minskar därmed inte deras tillförlitlighet.  Det vilar även på den 
skatteskyldige att visa att denne har följt god redovisningssed när det kommer till att 
bestämma beloppet på  avsättningen. För att göra avdrag för en avsättning är en förutsättning 
att det finns ett underlag så att det går att bedöma tillförlitligheten i beloppsberäkningen (SKV 
2008, s. 434). 
 
För ett bolag finns en presumtion att tillämpande av ett gällande regelverk på 
redovisningsområdet ger en redovisning som är överensstämmande med god redovisningssed. 
Utgångspunkten i det kopplade området är att god redovisningssed skall följas vid taxeringen. 
SKV kan inte endast utifrån sitt eget synsätt ifrågasätta bolagets redovisning utan måste 
kunna visa på att bolagens redovisning inte är i överensstämmelse med god redovisningssed. 
Eftersom det finns flera frågor på redovisningsområdet som är oreglerade kan det ofta leda till 
att fler än en lösning är godtagbar. Det synsätt där god redovisningssed ger möjlighet till flera 
alternativ och där den av bolaget valda alternativet ligger till grund för beskattningen kom till 
uttryck i den så kallade Key Code domen, RÅ 1999 ref 32 (Norberg & Thorell 2007 s. 109). 
Enligt Norberg och Thorell (2007, s. 109) är det mer uppmärksammat i domstolarna idag, 
vilket innebär att bevisbördan för att redovisningen strider mot god redovisningssed vilar  på 
SKV. 
 
En intressant frågeställning är vilka beviskrav som gäller i skatterätten i förhållande till 
redovisningsrätten. Det har hävdats att beviskraven är mycket högre i skatterätten och orsaken 
till detta är skyddet från att undervärdera beskattningsunderlaget. Per Thorell nämner i sin 
avhandling, skattelag och affärssed, att vilket underlag som helst inte bör ge upphov till en 
avsättning, vilket ur ett redovisningsrättsligt perspektiv skulle kunna passera utan 
anmärkning. Det skulle då leda till en situation där den skatteskyldige följt god 
redovisningssed i sin bokföring men som inte skulle ligga till grund för beskattningen då 
denne inte kunnat visa på att redovisningen överensstämmer med verkligheten (Bjuvberg 
2006, s. 168). 
 
Med detta som utgångspunkt kommer vi att undersöka vilka argument som domstolarna 
funnit avgörande för utgången i målet, vid tvist mellan bolag och SKV för vad som anses vara 
god redovisningssed gällande avsättningar. Här kommer vi även att se på de krav som SKV 
ställer på bolagen för att det ur beskattningssynpunkt skall vara tillåtet att redovisa en 
avsättning. 
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1.3 Frågeställning 
 
 Vilka av de framförda argumenten i rättsfallen är avgörande för vad som är god 

redovisningssed gällande avsättningar? 
 

– Vilka krav fäster Skatteverket stor vikt vid för att bolaget skall kunna redovisa en 
avsättning i balansräkningen? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att utifrån rättsfall bidra till en djupare förståelse för vilka argument som väger 
tyngst för att bedöma vad som är god redovisningssed gällande avsättningar och därmed för 
att uppfylla de krav som ställs på ett bolag för att vara berättigad att redovisa en avsättning. 
  

1.5 Avgränsning 
 
I årsredovisningslagens (1995:1554, ÅRL) balansräkningsschema presenteras tre typer av 
avsättningar:  
 

1. Avsättningar för pensioner och liknande 
2. Avsättning för skatter 
3. Övriga avsättningar  

(Norberg & Thorell 2007, s. 250). 
 

Rapporten kommer endast att beröra de avsättningar som faller under den tredje kategorin det 
vill säga vilka redovisas som övriga avsättningar i balansräkningen. Här behandlas endast 
sådana avsättningar vilka inte är uttryckligen reglerade utan som beskattas på grundval av 
redovisningen, enligt huvudregeln i 14 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL). En 
avsättning för pensioner eller liknande kan däremot ha sitt avgörande i både god 
redovisningssed men även i vissa fall  i särskilda skatteregler samt  att  det förekommer fall 
som ingår i det icke kopplade området det vill säga där det inte finns något samband mellan 
redovisning och beskattning. Avsättningar för skatter regleras däremot alltid av särskilda 
skatterättsliga bestämmelser.  Med anledning av detta känns övriga avsättningar relevant för 
vår studie. Det kommer heller inte läggas stor tyngd på hur sambandet mellan redovisning och 
beskattning har för påverkan gällande avsättningar utan endast beröra det övergripande för att 
uppnå en fördjupad förståelse inom vårt problemområde.  
 
Vi har avgränsat studien till svenska bolag och därmed den juridiska personen eftersom en 
koncern inte är något skattesubjekt. I rättsfallen sker hänvisning till 3 kap 9 § ÅRL som 
behandlar avsättningar, men då den är väldigt allmänt hållen behövs det i vissa fall 
kompletterande normgivning. RR 16 behandlar avsättningar och bygger på IAS 37. Vi har i 
huvudsak utgått från ÅRL och RR 16 men i de fall det inte har funnits någon svensk regel har 
vi utgått ifrån internationell normgivning såsom  IASB:s föreställningsram. 
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1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
Kapitel 2 - Metod 
Här har vi presenterat den valda metoden gällande vårt vetenskapliga förhållningssätt, 
perspektiv samt undersökningsmetod. Därefter har vi beskrivit vår datainsamling och de urval 
vi har gjort. Vi har sedan beskrivit vår vetenskapliga ansats det vill säga hur vi har relaterat 
vår referensram till empirin för att därefter kunna redogöra för vår argumentationsanalys.  
Kapitlet har avslutats med giltighetsanspråk och källkritik. 
 
Kapitel 3 - Referensram 
I referensramen har vi med hjälp av relevant litteratur samt redovisningslagar och normer 
behandlat olika beståndsdelar gällande avsättningar och problematiken mellan redovisningen 
och beskattning. Inledningsvis har vi redogjort för de samband som råder mellan redovisning 
och beskattning och när god redovisningssed ligger till grund för beskattningen. Därefter har 
vi gått över till en beskrivning av begreppet god redovisningssed vad gäller dess innebörd och 
hur den skall tolkas samt rättvisande bild. Därefter har vi gått över till att visa betydelsen av 
den internationella utvecklingen gällande redovisningstraditioner, normgivning och 
redovisningsprinciper. Kapitlet har avslutats med rättskälleläran och en utförlig beskrivning 
av begreppet avsättning.  
 
Kapitel 4- Rättsfallsgenomgång 
I detta kapitel har vi gjort en rättsfallsgenomgång som ligger till grund för vår 
argumentationsanalys, där vi har sammanställt den information som behandlas i de olika 
förvaltningsdomstolarna. Här har utgångspunkten varit bolagets och SKV:s argument samt de 
avgöranden som de olika förvaltningsdomstolarna har gjort.   
 
Kapitel 5- Argumentationsanalys 
I detta kapitel har vi gjort en argumentationsanalys av insamlat data, genom att vi har tolkat 
vårt empiriska material bestående av rättsfall kopplat till referensramen utifrån den valda 
analysmetoden. Här har vi även sammanställt de framförda argumenten och tolkat dessa mot 
varandra. 
 
Kapitel 6- Slutsatser och avslutande diskussion 
I slutsatserna har vi besvarat den inledande frågeställningen utifrån vår argumentationsanalys 
och vårt syfte. Kapitlet har avslutats med förslag till vidare forskning.    
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2. Metod  
I detta kapitel presenteras vårt vetenskapliga förhållningssätt och vårt perspektiv samt den 
valda undersökningsmetoden. Därefter kommer vi in på vår datainsamling där vi bland annat 
visar hur urvalet av rättsfallen gått till. Sedan går vi in på vår vetenskapliga ansats där vi 
redogör för hur vi har relaterat teorin med vår empiri bestående av rättsfall. Detta leder oss 
vidare till vår argumentationsanalys där vi redogör vårt tillvägagångssätt för hur vi 
presenterat de olika ståndpunkter som uppkommer i de olika rättsfallen. Kapitlet avslutas 
med studiens giltighet vad gäller dess validitet och reliabilitet samt källkritik. 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Positivismen och hermeneutiken är två vetenskapliga förhållningssätt inom vetenskapen och 
forskningen. Den förstnämnda utgår ifrån naturvetenskapen med innebörden av att 
observation av fakta leder fram till kunskap, vilket i sin tur kan prövas i verkligheten. 
Hermeneutiken utgår dock ifrån samhällsvetenskapen. Här ligger tolkningen till grund för 
vetenskapen, vilket menas att det går att förstå det studerade problemet genom en tolkning av 
de avsikter som kommer till uttryck i språk och handlingar. För att få en fullständig förståelse 
bör en pendling ske mellan helheten och delarna, vilket är ett subjektivt förhållningssätt att 
närma sig forskningsobjektet (Patel & Davidsson 2003, s. 26-30).  
 
Genom att röra sig inom en subjektiv föreställningsram är det intressanta här att se 
forskningsobjektet från olika synvinklar, det vill säga se om det finns flera sanningar. Genom 
att endast se på en specifik del av en text vid en analys kan resultatet skilja sig än om texten 
sågs i sin helhet. Enligt huvudregeln skall hänsyn tas till en större kontext då det leder till en 
säkrare tolkning (Ejvegård 2005, s. 7, 14).  
 
Vi har ett hermeneutiskt förhållningssätt då vi främst har tolkat insamlat material utifrån olika 
regelverk inom redovisningen. Detta synsätt har genomsyrat uppsatsen i den mening att den 
information som presenterats här är dels tolkningar av olika lagstiftare och normsättare som 
framkommer i olika regelverk men även rättsfallen består av olika tolkningar om vad som 
anses vara god redovisningssed.  
 
Här har fokus riktats på framställningen av god redovisningssed i olika rättsfall. Inom detta 
område har en tolkning skett kring vårt berörda redovisningsområde som i detta fall utgjorts 
av avsättningar. Här har vi ställt god redovisningssed i förhållande till avsättningar som har 
lett oss till en djupare förståelse för hur begreppet god redovisningssed fastställs då rättsfallen 
belyser olika bedömningar och ställningstaganden för när en avsättning skall redovisas. Detta 
har även gett oss en inblick när god redovisningssed ger utrymme för alternativa lösningar. Vi 
har haft ett subjektivt förhållningssätt genom den kunskap vi besitter och för att få en djupare 
förståelse för vårt problemområde har vi därför pendlat mellan den stora helheten och de olika 
delarna. Det är viktigt att vid en argumentationsanalys ta hänsyn till helheten av rättsfallet 
men även parternas förmåga att framföra sina ståndpunkter för att på ett säkert sätt kunna göra 
en bedömning av vad som är hänförligt till god redovisningssed och därmed vilka krav som 
ställs på bolagen för att göra en avsättning.  
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2.1.1 Perspektiv 
 
Vi skall undersöka argumenten i rättsfallen från ett redovisningsperspektiv det vill säga när 
det utifrån olika redovisningslagar, principer men framförallt god redovisningssed är tillåtet 
att göra en avsättning. God redovisningssed är alltså styrande för utgången av rättsfallen och 
genomsyrar hela uppsatsen. Det kommer att ge oss en inblick i när förvaltningsdomstolarna 
finner att en avsättning är i överrensstämmelse med god redovisningssed och i vilka fall SKV 
ställer högre krav på redovisning gällande avsättningar.  
 

2.2  Vetenskaplig undersökningsmetod 
 
Inom samhällsvetenskapen förekommer två vetenskapliga undersökningsmetoder vilka utgörs 
av en kvantitativ respektive en kvalitativ metod. Vilken undersökningsmetod som används 
beror på hur det insamlade materialet genereras, bearbetas samt analyseras (Patel & 
Davidsson 2003, s. 14).  
 
En kvantitativ metod kännetecknas av mätningar vid datainsamlingen och statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder såsom numeriska observationer (ibid). Syftet med den 
kvantitativa metoden är att ge en orsaksförklaring av fenomenet som utgör grunden för 
undersökningen samt som undersökningen är mer formaliserad (Andersen 1998, s. 31). Den 
kvalitativa metoden kännetecknas däremot av att fokus riktas på ”mjuka” data där det sker 
bearbetning och tolkning av olika texter (Patel & Davidsson 2003, s. 14). En kvalitativ metod 
syftar alltså till att ge innebörd och förståelse av det studerade problemområdet (Holme & 
Solvang 1997, s. 13). Här är metoden mer deskriptiv vad gäller ord och bilder istället för 
använda numeriska siffror för att beskriva det studerade problemområdet (Sharan 1998, s. 33). 
 
Vi har tillämpat den kvalitativa metoden då studien präglats av beskrivning, förståelse och 
tolkning av en mängd information inom redovisning kring god redovisningssed och 
avsättningar. Här har vi försökt ha en relevant interaktion med det empiriska materialet och 
tolkat de argument som förekommit i varje enskilt rättsfall som anses vara av vikt för studien.  
  

2.3  Insamling av data  
 
Vid insamling av data finns det två olika typer av information, sekundär- och primärdata. 
Primärdata är insamlat material för ett specifikt ändamål, vid direkt observation, intervjuer 
och experiment. Sekundärdata är material som har getts ut av andra författare och utgörs 
bland annat av litteratur, artiklar samt regelverk (Andersen 1998, s. 150-151).  
 
En kvalitativ undersökningsmetod förutsätter att man gör ett medvetet val av hur 
informationen kommer att samlas in och analyseras, vilket sker parallellt. Det gäller att kunna 
övertyga om hållbarheten i resultatet (Sharan 1988, s. 133). 
 
Datainsamlingen har endast utgjorts av sekundärdata bestående av litteratur, regelverk samt 
rättsfall. Dessa anses lämpliga för vår studie kring argumentationen i rättsfall rörande 
avsättningar, för att en uppfattning om när en redovisning är i enlighet med god 
redovisningssed. Referensramen syftar till att komplettera rättsfallen på ett sådant vis att vi 
beskriver de olika delarna inom redovisningen som är relevanta för studien av rättsfallen 
såsom vedertagna redovisningsprinciper och vad de olika regelverken säger om avsättningar. 
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Det empiriska materialet kommer alltså endast att bestå av rättsfall som berör avsättningar och 
god redovisningssed. Här kommer vi att se på rättsfall där bolagen och SKV har olika 
uppfattningar om vad som är god redovisningssed. Tyngdpunkten kommer att ligga på hur 
god redovisningssed fastställs och de krav som ställs på bolagen för att redovisa en avsättning 
samt när det kan finnas flera alternativa redovisningslösningar. Detta kommer att ge oss en 
förståelse över vad de olika parterna lägger stor betoning på i argumentationen och vad i de 
enskilda fallen ger en hög hållbarhet.  
 

2.3.1 Urval 
 
Vid urval av undersökningsenheterna är det av vikt att beakta frågeställningen i studien då det 
utgör grunden för vilken information som samlas in (Holme & Solvang 1997, s. 181). Syftet 
med kvalitativa studier är att öka informationsvärdet men även att få en fördjupad kunskap av 
problemområdet. Genom att välja ut de undersökningsenheter som skall tas med i studien och 
inte välja ut dessa slumpmässigt, har vi här tillämpat en metod som kallas för ett icke-
sannolikhetsurval och innebär med andra ord ett systematiskt tillvägagångssätt vid urvalet 
(ibid, s. 101). Systematiska urval förutsätter en fördjupad kunskap inom de valda 
undersökningsenheterna och är en medveten strategi för det tänkta tillvägagångssättet (ibid, s. 
4). Nackdelen med att välja ut de urval som är mer lättillgängliga det vill säga så kallade 
tillfällighetsurval eller bekvämlighetsurval kan leda till risken att de inte anses vara 
representativa för problemområdet (ibid, s. 182-183). 
 
Utgångspunkten var att beröra området avsättningar, genom att undersöka flera olika rättsfall 
för att kunna besvara vår problemfråga. Rättsfallen som vi har använt som underlag för att 
belysa det studerade problemområdet är till antalet fem stycken, vilka presenteras nedan: 
 
 KR 641-05 IKEA AB 
 KR 6833-04 Tibro Kontorsmöbler AB 
 KR 559-06 Försäkringsmäklarna AB 
 KR 202-04, 191-04 Norsk Hydro Olje AB 
 KR 5986-5988-2000 Mercuri Urval AB 

 
Vi har tillämpat ett systematiskt tillvägagångssätt vid urvalen av rättsfallen för att försäkra oss 
om att de är lämpliga för vår studie. För att se på vilka rättsfall som skulle kunna vara 
relevanta i förhållande till vårt problemområde men framförallt vårt syfte har urvalet skett 
genom att vi sökte i högskolans databas, rättsbanken, med sökorden ”avsättningar” och ”god 
redovisningssed” och fick på så sätt upp ett antal rättsfall. Dessa rättsfall ansåg vi vara 
lämpliga för vår studie då innehållet i de utvalda rättsfallen belyste argument och 
bedömningar som gjorts gällande god redovisningssed och därmed de krav som ställs för att 
uppfylla kriterierna för att göra en avsättning, framförallt kravet på en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet.  
  
Vi har valt att avgränsa oss till avsättningar som redovisas som övriga avsättningar, i 
överrensstämmelse med ÅRL: s balansräkningsschema. Denna avgränsning känns mest 
relevant för vår studie där god redovisningssed är avgörande för att vara berättigad att göra en 
avsättning. Vårt mål var att välja ut rättsfall som gått ända upp till RegR för att på sätt få en 
bättre insikt på vilka argument som framförs av bolagen respektive SKV och därigenom se 
om argumenten ändras ju länge upp i instanserna fallet går. Det är även i denna instans som 
det ofta åberopas yttranden, huvudsakligen från BFN, vilket hade gett mer tyngd åt fallet för 
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att se hur dessa förhåller sig till avsättningar och vad som är hänförligt till god 
redovisningssed. Fall från RegR tillmäts även prejudikatvärde om liknande frågor skulle 
uppstå, vilket hade varit intressant att undersöka. Det visade sig vara mycket svårt att hitta 
relevanta rättsfall som nått upp ända till RegR och därför har vi endast rättsfall som kommit 
upp till KR där det dock i enstaka fall har åberopats yttrande från BFN. I och med att vårt 
syfte har varit att identifiera argument i en tvist mellan SKV och bolagen rörande avsättningar 
och vad som är hänförligt till god redovisningssed känns de utvalda rättsfallen relevanta. Med 
vår underfråga ville vi även se vilka krav som SKV fäster stor vikt vid för att bedöma 
avdragsrätt. I detta fall var vi framförallt intresserade av att se hur kravet på en tillförlitlig 
beräkning av beloppet avgörs och därför har vi valt rättsfall där bolagen befinner sig i olika 
branscher för att se hur SKV och förvaltningsdomarna resonerar för vad som är i 
överensstämmelse med god redovisningssed. Två av rättsfallen IKEA AB och Tibro 
Kontorsmöbler AB ingår dock i samma koncern och behandlar samma fråga gällande 
avsättningar. I dessa två fall hade de två kammarrätterna två olika utslag för vad som var i 
överensstämmelse med god redovisningssed, vilket vi fann intressant att undersöka. 
 

2.4  Vetenskaplig ansats 
 
Det finns tre typer av vetenskapliga ansatser gällande relationen mellan teori och empiri. 
Deduktion, karaktäriseras av att utifrån befintliga teorier dra slutsatser och därefter härleda 
hypoteser för att slutligen pröva dessa empiriskt i verkligheten (Patel & Davidsson 2003, s. 
23). Vid induktion, går däremot forskaren från empiri till teori där det sker insamling av data 
för att hitta generella mönster som kan göras till teorier eller generella begrepp (Johannessen 
& Tufte 2003, s. 35). Abduktion, karaktäriseras av att forskaren utgår ifrån enskilda fall och 
formulerar en preliminär teori för att testa den på ett nytt fall för att slutligen testa denna teori. 
Under hela forskningsprocessen sker en justering av den tidigare teorin och empirin, då teorin 
och empirin successivt tolkas i ljuset av varandra (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 56). En 
fördel med denna metod är att forskaren inte låser sig vid det angivna tillvägagångssättet. 
Nackdelen är dock att forskaren har en viss förkunskap vilket innebär att hypoteser härleds 
utifrån tidigare kunskaper (Patel & Davidsson 2003, s. 25). 
 
Vi har använt oss av en abduktiv arbetsmetod då vi hela tiden pendlat mellan vår referensram 
och vår empiri gällande rättsfall för att se hur god redovisningssed har fastställts. Här har vi  
sett på gällande normgivning och rättsfall för att uppnå en ökad förståelse inom det berörda 
problemområdet. Utifrån de funna rättsreglerna har vi slutligen i vår argumentationsanalys 
argumenterat kring den problematik som råder inom redovisning kring avsättningar och på så 
sätt kommit fram till följande slutsatser om vad som anses utgöra god redovisningssed. Denna 
arbetsmetod är mest lämplig för oss eftersom den information som har framställts är en 
mängd tolkningar och kräver ett kontinuerligt arbete med att se på teorin och empirin i 
förhållande till varandra. Denna metod känns väsentlig för vår studie för att komma fram till 
relevant slutsatser kring avsättningar och god redovisningssed i sin helhet.  
 

2.5 Argumentationsanalys 
 
Argumentationsanalys syftar enligt Björnsson & Eriksson (2002, s. 12) till problemlösning 
men även att ge stöd för den valda lösningen. En argumentationsanalys består av beskrivning 
men även värdering av den förda argumentationen. Argumentationsanalysen bygger på 
empirin där insamling av argument sker för olika förekommande ståndpunkter i ett fall. 
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Därmed är det av vikt att kunna föra en argumentation i en viss fråga som inte har ett rätt eller 
givet svar (Ejvegård 2005, s. 5).  
 
Ett argumentationsanalytiskt tillvägagångssätt syftar till en bedömning av om analysen är 
hållbar. Nackdelen med en argumentationsanalys är att var och en som tolkar materialet utgår 
ifrån sitt eget synsätt, tolkar och strukturerar och värderar argumenten och på så sätt intar ett 
subjektivt förhållningssätt. Alltså påverkas resultatet av vem som analyserar materialet och 
därmed innehåller argumentationsanalysen en subjektiv beståndsdel (Björnsson et al 1994, s. 
7, 11). 
 
Inom argumentationsanalysen finns det fyra kriterier för att kunna uppfylla argumentationen, 
vilka utgörs av begriplighet, riktighet, relevans samt att argumentet inte är tendiöst utvald. 
Den förstnämnda, begriplighet, innebär möjligheten att kunna tolka argumentet. Riktighet 
utgör ett andra kriterium och innebär en överrensstämmelse med sanningen. Ett tredje 
kriterium är relevans det vill säga om argumentet berör själva ämnesområdet. Ett sista 
kriterium, det vill säga icke tendiöst utvalda argument syftar till att vara objektiv så att 
argumentet ger en fullständig bild av själva kontexten (Ejvegård 2005, s. 54). 
 
Vi har varit medvetna om riskerna med att resultatet kan innehålla subjektiva element då varje 
person som tolkar insamlat material också värderar på ett eget sätt utifrån till exempelvis sin 
förförståelse eller på det sättet som denne uppfattar själva innehållet i materialet. I detta fall 
har argumentation skett utifrån rättsfallen gällande avsättningar vid bedömningen av god 
redovisningssed för att få reda på de krav som ställs på bolagen för att få göra avdrag. Vi har 
även sett på de olika parternas argumentation och hur mycket stöd de olika parterna har för 
sina ståndpunkter men även på hur domstolarna ser på de fyra kriterierna, dock kanske mer 
fokus på riktigheten och relevansen av deras argumentation det vill säga är de tillräckligt 
hållbara i en domstol.    
 

2.5.1 Analysmetod 
 
I en argumentationsanalys används teser, vilka är påståenden som kan argumenteras för eller 
emot för att styrka ståndpunkter kring ett problemområde (Björnsson et al 1994, s. 18-19). 
Rimligheten av påståendena kan mätas genom de argument som styrkar eller försvagar tesen. 
Det finns dock två olika syften med en argumentation, dels ett beskrivande men även ett 
värderande syfte. Den förstnämnda, det beskrivande syftet innebär att en argumentation är 
mer översiktlig då en uppdelning görs av tesen för ett förtydliga innebörden av relationerna 
(ibid, s. 15-19). Den värderande analysen syftar däremot till att kritiskt granska 
argumentationen och bedöma om argumentationen har visat hållbarheten av tesen. En 
värderande analys innebär dock en försvårad bedömning då den baserar sig på de olika åsikter 
vi har. Uppfattningen av om tesen är välgrundad står alltså i förhållande till våra kunskaper 
och värderingar (ibid, s. 51-52). 
 
I en argumentation förekommer en tes där de olika argumenten ställs emot varandra. En tes i 
sig stöder inte någon sida och därmed urskiljs två olika argument vilka utgör pro-argument 
respektive contra- argument. Dessa är avsedda att tala för respektive emot tesen men även 
andra argument. Ett pro-argument skall alltså styrka hållbarheten hos tesen och andra 
argument medan ett contra argument skall försvaga hållbarheten i nämnda tesen eller andra 
argument som framförts (ibid, s. 19-21). Påståenden som skall stärka relevansen hos det 
framförda argumentet kallas för premiss (ibid, s. 31).  
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T= Tes 
P = argument för 
C = argument mot  
φ = premiss 
 
I argumentationsanalysen kommer vi att använda oss av dessa beteckningar för att tydliggöra 
vilka argument som framförs. Dessa kommer i sin tur att bidra till bedömningen av hur hög 
hållbarhet samt relevans de framförda argumenten får gentemot den angivna tesen. Vi 
kommer att fokusera mer på de argument som varit avgörande för utfallet samt vilka krav som 
SKV fäster stor vikt vid för att bedöma avdragsrätt för avsättningen. Här har vi alltså vår 
frågeställning och syftet som utgångspunkt för vår argumentationsanalys.  
 
Beteckningarna kommer att visa på bolagets och SKV: s argument gentemot den angivna 
tesen men även visa på de argumenten som styrker och försvagar de redan framförda 
argumenten. Exempel på detta redogörs nedan: 
 
P1P1- Argument som stödjer det första argumentet som talar för tesen. 
C1P1- Argument som inte stödjer det första argumentet som talar för tesen. 
P1φC2- Argument som stödjer den anförda relevansen av det andra argumentet som talar mot tesen. 
 

2.6 Giltighetsanspråk 
 
Studiens giltighetsanspråk utgörs av två ofta förekommande begrepp, vilka benämns validitet 
och reliabilitet. Vad gäller en studies giltighetsanspråk bör både begreppen ovan beaktas då de 
är kopplade till varandra (Patel & Davidsson 2003, s. 97). Oberoende av vilken forskning som 
bedrivs är validitet och reliabilitet två grundläggande begrepp och fokus skall riktas på hur 
informationen samlas in samt analyseras och tolkas. Det gäller att ha lämpade krav när det 
gäller mätningen av validiteten och reliabiliteten (Sharan 1998, s. 175-176). 
  
Den förstnämnda, validitet, innebär att vi undersöker det vi avser att undersöka och där den 
studerade egenskapen skall ha ett sant värde, alltså ha en viss giltighet. I en kvalitativ studie 
handlar validitet om att upptäcka företeelser samt att beskriva och tolka olika uppfattningar. 
Validitet skall genomsyra hela forskningsprocessen och kräver att forskare tar upp relevant 
information från olika aspekter samt tillämpar sin förförståelse. Reliabilitet i samband med en 
kvalitativ studie handlar om att se det unika i situationen och inte att alltid uppnå samma 
resultat vilket karaktäriserar en kvantitativ studie. En variation i svaren skulle därför också 
bidra till en högre reliabilitet i en kvalitativ studie (Patel & Davidsson 2003, s. 103). En hög 
grad av reliabilitet utgör en viktig roll för att kunna pröva de påståenden som frågeställningen 
rymmer (Holme & Solvang 1997, s. 164-165).  
 
Vi har valt att koncentrera oss på god redovisningssed gällande avsättningar som det inte 
finns något rätt eller givet svar kring och är på så sätt medvetna om komplexiteten av vårt 
arbete.  På grund av att det inte finns någon direkt lösning på problemet ser vi problematiken 
utifrån flera aspekter. Här har vi försökt fånga det unika i situationen genom att se på var det 
uppstår skillnader och tolkat skillnaderna emot varandra för att få en bättre bild av 
forskningsproblemet. Vi har även tillämpat vår förförståelse framförallt genom kursen 
Argumentation i externredovisning vilket kan påverka giltighet hos studien både på ett 
positivt sätt men även negativt genom att vi blir omedvetet låsta av vår förförståelse gällande 
god redovisningssed och avsättningar. Med detta menas att våra tolkningar och slutsatser kan 
ha färgats mycket av det vi lärde oss i kursen. 
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2.7  Källkritik 
 
För att göra en bedömning av källorna finns en del källkritiska regler som bör beaktas 
däribland att det krävs minst två källor för en konkret sakuppgift samt att källorna är mer 
samtida med händelseförloppet, vilket gör dem mer relevanta för studien (Alvesson & 
Sköldberg 2008, s. 227). För att göra en bedömning av huruvida den framställda information 
är sannolik krävs ett kritiskt förhållningssätt till exempel beaktande av när informationen 
framställdes samt om det är en beskrivning eller en beskrivande analys. Det är därmed av vikt 
att få en kunskap om vilken tidsperiod och varifrån materialet tillkommit. Det krävs även 
information som motsäger det valda alternativet för att bedöma dess hållbarhet. 
Utgångspunkten bör alltid vara ifrån helheten för att inte få en missvisande bild (Patel & 
Davidsson 2003, s. 64-65). 
 
Vi är medvetna om vikten av att inta ett kritiskt förhållningssätt för att det insamlade 
materialet som funnits i en källa skall vara så sannolikt som möjligt. Informationen som vi har 
använt oss av har uppkommit genom olika litteraturer, lagar, normer och rättsfall och på så 
sätt har vi försökt att belysa vårt problemämne ur fler än en synvinkel. Litteraturen som vi har 
använt oss av är uppdaterade med gällande lagar och normer vilket är nödvändigt med tanke 
på hur snabbt redovisningsområdet utvecklas och med detta som underlag vill vi försäkra oss 
om att uppsatsen får en hög tillförlitlighet. 
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3. Referensram 
Referensramen inleds med en översikt av det samband som råder mellan redovisning och 
beskattning. Därefter presenteras begreppen god redovisningssed och rättvisande bild. 
Vidare sker en beskrivning av internationella redovisningstraditioner, internationell 
normgivning, grundläggande redovisningsprinciper samt förekommande rättskällor.  Kapitlet 
avslutas med en beskrivning av redovisningsområdet avsättningar. 
 

3.1 Sambandet mellan redovisning och beskattning 
 
Genom det reglerade sambandet mellan redovisningen och beskattning i skattelagarna medför 
det att innehållet i redovisningslagarna och normgivningen på redovisningsområdet tillmäts  
stor betydelse. I de fall det inte finns någon särskild skatteregel skall en redovisning i 
överensstämmelse med god redovisningssed, ligga till grund för beskattningen. De regler som 
finns inom redovisningen har även betydelse för skattekontrollen i den bemärkelse att de 
fastställer hur bolagens underlag skall se ut samt bevaras (SKV 2008, s. 21). 
 
Det förekommer tre olika samband mellan redovisning och beskattning, vilka är viktiga att 
urskilja:  
 
Inom det materiella sambandet är redovisningslagstiftningen och god redovisningssed 
styrande vilket innebär att om ett bolag följer gällande redovisningsregler och god 
redovisningssed kommer det redovisade resultatet också accepteras inom beskattningen. Här 
finns alltså inte någon särskild skatteregel som avgör hur beskattningen skall ske utan den 
skatteskyldiges redovisning ligger till grund för beskattningen (ibid, s. 25). 
 
Inom det formella sambandet finns det särskilda skatteregler som är styrande för både 
redovisningen och beskattningen. Här måste bolaget i sin redovisning tillämpa dessa särskilda 
skatteregler för att kunna göra detsamma i beskattningen. Exempel på detta är 
räkenskapsenliga avskrivningar (ibid, s. 25-26). 
 
Inget samband innebär att redovisningen och beskattningen är två skilda regelverk och 
därmed är det endast de skatterättsliga reglerna som avgör hur en transaktion skall beskattas. 
Bolagets redovisade resultat saknar därmed relevans vid beskattningen. I de fall det finns 
särskilda skatteregler kan själva redovisningen inom dessa områden utformas i enlighet med 
gällande redovisningsregler och god redovisningssed (ibid, s. 26). 
 

3.1.1 Periodisering  
 
Sambandet mellan redovisning och beskattning gällande periodiseringen har behandlats i flera 
rättsfall. Denna del av sambandet behandlas i 14 kap 2 § IL där det framgår att det 
skattepliktiga resultatet skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder, men även god 
redovisningssed såvida att det inte finns något uttryckt i särskilda skatteregler. Denna regel 
genomsyras av det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning eftersom 
skatterätten har infört de materiella redovisningsrättsliga periodiseringsreglerna som utgör 
god redovisningssed (Bjuvberg 2006, s. 215). Här ligger redovisningen till grund för 
beskattningen så länge periodiseringen är förenlig med god redovisningssed och inte strider 
mot särskilda skatterättsliga regler. I de fall det finns flera olika sätt att periodisera vilka anses 



 

13 

vara förenliga med god redovisningssed har den skatteskyldige en viss valmöjlighet vilket 
leder till att SKV blir bunden till den metod som bolaget har valt i sina räkenskaper. Däremot 
blir bolaget bundet av den metod som de har valt i redovisningen och kan inte begära en 
annan periodisering när det kommer till beskattningen, oavsett om metoden är i 
överensstämmelse med god redovisningssed eller inte (SKV 2008, s. 31). 
 
Om ett bolag däremot har redovisat intäkter och kostnader som inte är i överensstämmelse 
god redovisningssed får SKV enligt 14 kap 5 § IL göra avsteg från räkenskaperna och taxera 
den skatteskylige till vad som är hänförligt till god redovisningssed (Bjuvberg 2006, s. 217). 
Räkenskaperna saknar materiell betydelse vid frågan gällande skatteplikt och avdragsrätt, utan 
det avgörs enbart av de skatterättsliga reglerna. I de fall där bolaget inte tagit upp någon intäkt 
eller kostnad i räkenskaperna vilka är hänförliga till god redovisningssed, beaktas den ändå 
vid fastställandet av den beskattningsbara inkomsten (SKV 2008, s. 31). 
 

3.2 God redovisningssed 
 
Begreppet god redovisningssed kan ibland vara oklart vad gäller dess innebörd och vad som 
utgör god redovisningssed kan därför vara svårt att bestämma. En del hävdar att det är faktisk 
förekommande praxis som är avgörande för vad som är god redovisningssed medan andra 
anser att de uttalanden som BFN och RR ger ut bestämmer vad som är god redovisningssed. 
Enligt förarbetena till bokföringslagen (1999:1078, BFL) bör inte något utav dessa synsätt 
följas fullt ut. Det är dels inte lämpligt att endast acceptera de synsätt och standarder som 
uttrycks i redan förekommande praxis som god redovisningssed. Men däremot är det inte 
heller förenligt med grundlagen att varje uttalande från dessa normgivande organ avgör god 
redovisningssed då det medför att de normgivande organen får föreskrifträtt, vilket de inte har 
(Prop. 1998/99:130, s. 185-186). 
 
Enligt förarbetena bör god redovisningssed bestämmas i den utsträckning det är möjligt, ske 
genom en traditionell tolkning av föreskrifter i lag samt andra författningar på området.  
Tolkningen skall baseras på ordalydelsen i föreskrifterna vilka sedan är lästa i förhållande till 
deras syften och de allmänna principer som reglerna åsyftar till. I de fall en sådan traditionell 
lagtolkning inte anses tillräcklig för att besvara en fråga är en utfyllande tolkning nödvändig. 
Den utfyllande tolkningen skall ha en förankring till faktisk förekommande redovisning samt i 
viss mån ge uttryck för en redovisningssed hos de bokföringsskyldiga. För att kunna använda 
en definierad redovisningssed och fylla ut lagen bör en del allmänna kvalitetskrav uppfyllas. 
För att bedöma om kraven uppfylls skall redovisningsseden ses i ljuset av de ändamål som bär 
upp lagstiftningen. Förutom bokförings- och redovisningsaspekter bör också civilrättsliga och 
skattemässiga aspekter vägas in samt att den internationella utvecklingen på 
redovisningsområdet tillmäts betydelse (ibid, s. 186). 
 
I vissa fall går det att utifrån allmänna överväganden avgöra hur lagens regler skall tolkas och 
därmed avgöra vad som är hänförligt till god redovisningssed. I flertal fall kan det behövas 
klargörande uttalanden från ett eller flera normgivande organ för att fylla ut lagen, där det 
sker en identifiering av de normer som bör användas. Här skall de normgivande organen inte 
ges någon normgivningsmakt utan istället skall en domstol i sista hand ansvara för avgörandet 
av vad som är god redovisningssed. Enligt förarbetena är det dock naturligt att normgivande 
organ tillmäts den betydelse de gör vid ställningstaganden av vad som är god redovisningssed 
(ibid, s. 187). 
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I Key Code domen framfördes att redovisningen skall ligga till grund för beskattningen om 
den inte strider mot god redovisningssed eller några särskilda bestämmelser i KL. RegR 
gjorde här även följande bedömning att om god redovisningssed ger utrymme för flera olika 
alternativ skall det alternativ bolaget valt ligga till grund till beskattningen (RÅ 1999 ref 32). 
 

3.3 Rättvisande bild 
 
Rättvisande bild är ett begrepp som ursprungligen kommer ifrån engelskans ”true and fair 
view”. Begreppet har sin grund i den anglosaxiska redovisningstraditionen och infördes i det 
fjärde bolagsrättsliga direktivet efter det att Storbritannien gick med i EU. De krav som ställs 
på redovisningen är att balans- och resultaträkningen men även noterna ger en rättvisande bild 
av bolagets ställning och resultat och avspeglar bolagets ekonomiska situation. Här skall även 
tilläggsupplysningar lämnas om det krävs för att redovisningen skall ge en rättvisande bild.  
Om det sker en avvikelse från allmänna råd och rekommendationer skall detta anges i noterna 
samt anledningen till avvikelsen. Rättvisande bild infördes i EG-rätten med syftet att 
åstadkomma en gemensam redovisningslagstiftning i de olika medlemsländerna och därmed 
uppnå en harmonisering. Den slutliga tolkningen av rättvisande bild görs av EG-domstolen 
(Prop. 1995/96:10 del 2, s. 8-12). 
  

3.4 Internationella redovisningstraditioner 
 
Flera av de frågor som behandlas inom redovisningen är komplicerade då utgångspunkten 
sker utifrån olika uppfattningar som är en konsekvens av att organisationer har olika 
utgångspunkter exempelvis skillnader i redovisningstraditioner (Bjuvberg 2006, s. 29). 
Redovisningens utveckling utgörs av två civilrättsliga traditioner, den kontinentala och den 
anglosaxiska redovisningstraditionen. Kontinental redovisningstradition innefattar de 
västeuropeiska länderna förutom Storbritannien, Irland, Holland samt Japan som har 
påverkats. Den anglosaxiska redovisningstraditionen innefattar Storbritannien, Irland, 
Holland, USA och de brittiska samväldesländerna. Utvecklingen av dessa traditioner har 
kommit att påverka synen på den ”riktiga” redovisningen då en riktig redovisning för den 
kontinentala traditionen innebär en redovisning som baseras på nedskrivna lagar medan den 
anglosaxiska traditionen syftar till en rättvisande bild av verkligheten, det vill säga en 
redovisning som är ”true and fair” Genom en koppling mellan redovisningslagstiftningen 
och skattelagstiftningen har redovisningen påverkats av skattereglerna (Smith 2006, s. 67-68). 
 
Den kontinentala redovisningstraditionen har en mer reglerad redovisning jämfört med den 
anglosaxiska traditionen vad gäller benämningar på poster, ordningsföljder i balans- och 
resultaträkningen och så vidare. Däremot när det kommer till värderingsfrågor har 
utvecklingen varit det motsatta, det vill säga värderingsfrågorna har inte reglerats i 
lagstiftningen det vill säga att lagen angett ”riktiga” värden. Här har civillagstiftningen angett 
tillgångars högsta tillåtna värde medan tillgångars lägsta tillåtna värden angetts i 
skattelagstiftningen. Därmed har spelrummet varit stort mellan de båda lagsystemen och 
bolag som velat skjuta på skattebetalningarna har därför oftast redovisat de lägsta tillåtna 
värdena, vilket har lett till att skattereglerna styrt de värderingar som används i redovisningen. 
Inom den anglosaxiska redovisningstraditionen finns det inte samma koppling mellan 
redovisningen och beskattningen utan här används ofta olika och frikopplade regler. Detta har 
lett till att redovisningen kunnat tillgodose i allt större utsträckning marknadens krav på 
information. (ibid, s. 68-69). 
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3.5 Internationell normgivning 
 
Redovisningen har påverkats av internationella normgivare då den amerikanska ekonomin 
haft en betydande roll, genom dess språk, revisorer och revisionsorganisationer jämfört med 
andra länder. I och med en internationalisering har EU: s arbete grundat sig på att arbeta för 
en harmonisering och likformighet av redovisningen med övriga Europa, vilket ger större 
jämförbarhet, konkurrenskraft för stora bolag, lägre kostnader för upprättandet av redovisning 
i stora globala koncerner samt bättre effektivitet i räkenskapsanalyserna (Nilsson 2006, s. 81-
82). År 1960 var en början till harmonisering av redovisningen inom EU och förhandlingar 
påbörjades därom det fjärde bolagsrättsliga direktivet. Kapitalmarknadens betydelse samt 
kraven om en jämförbar redovisning gällande bolagens ekonomiska information ökar hela 
tiden. Därmed har syftet varit att tillfredsställa användarna och deras informationsbehov, vilka 
utgörs av bland annat investerare, anställda, långivare, leverantörer, kunder men även statliga 
myndigheter. Utvecklingen har dock lett till att internationella normgivare, bland annat IASB 
och FASB fått en större betydelse inom redovisningsområdet De amerikanska normgivarna 
har haft en betydande roll inom redovisningen däribland FASB som har medverkat till 
betoning av värderingsprinciper och tendensen mot ökad informationsgivning i redovisningen 
(Artsberg 2005, s.138-140, 427). 
 

3.6 Redovisningsprinciper 
 
Utformningen av lagar och rekommendationer sker oftast med ledning av  vedertagna 
redovisningsprinciper. Vilken princip som väljs och den tyngd den kommer att ha beror helt 
på redovisningens uppgift och vilket synsätt man har. De grundläggande 
redovisningsprinciperna har ett internationellt ursprung där innebörden och betydelsen 
varierar beroende på vilka länder och redovisningskulturer man befinner sig i. Allteftersom 
synen på redovisningen förändras, genomgår dessa också förändringar gällande vilken 
innebörd de får. Redovisningsprinciperna går inte att tillämpa direkt på specifika 
redovisningsproblem i och med att de är allmänna till sin karaktär. Vägledning avseende 
innebörden av de olika redovisningsprinciperna kan exempelvis hämtas ur olika uttalanden 
från normgivande organ men även närbesläktade rekommendationer (SKV 2008, s. 60). 
Redovisningssystemets olika grundläggande redovisningsprinciper kan delas in i två 
kategorier. Den första kategorin innefattar målsättningsprinciper som ger uttryck för 
redovisningens kvalitativa målsättningar. Här ingår principer som begriplighet, relevans, 
tillförlitlighet men även jämförbarhet. Den andra kategorin är de olika värderingsprinciperna 
där bland annat fortlevnads-, försiktighets-, realisations- och matchningsprincipen ingår 
(Bjuvberg 2006, s. 81-82). I 2 kap 4§ ÅRL behandlas de grundläggande 
redovisningsprinciperna och anses enligt förarbetena få ett tydligare innehåll och  en starkare 
ställning inom de redovisningsområden vilka inte regleras av lag (SKV 2008, s. 61). 
 

3.6.1 Fortlevnadsprincipen 
 
Redovisningsrättsliga frågor är mycket komplicerade vilket uttrycker sig i olika uppfattningar 
gällande grundläggande frågor vid värdering av tillgångar (Bjuvberg 2006, s. 29).  Exempel 
på detta är fortlevnadsprincipen betydelse där de olika principerna och reglerna grundar sig på 
förutsättningen att bolagens verksamhet skall fortgå under en överskådlig framtid det vill säga 
under en obestämd tid (Lönnqvist 2006, s. 29). Denna princip som även kallas för going 
concern- principen kan dock inte tillämpas om det finns ett beslut att lägga ned bolaget (SKV 
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2008, s. 60). Därmed kan bolaget inte använda sig av vanliga redovisningsregler utan värdena 
på till exempel tillgångar inriktas på de värden de har vid slutet av bolagets livslängd 
(Lönnqvist 2006, s. 29).  
 

3.6.2 Försiktighetsprincipen  
 
Försiktighetsprincipen är den viktigaste av restriktionerna med innebörden att med 
försiktighet värdera bolagets resultat och ställning. Principen har sin bakgrund i 
borgenärintresset i och med behovet av att skydda sina fordringar från övervärderingar 
(Nilsson 2005, s. 34). Om bolagens substans övervärderades skulle detta leda till att banker 
gav större krediter än vad som var skäligt samt en högre utdelning till ägarna.  Tidigare har 
principen uppfattats som en rättighet att medvetet undervärdera bolagets förmögenhet, vilket 
har sin förklaring i sambandet mellan redovisning och beskattning (Bjuvberg 2006, s. 44). 
Enligt denna redovisningsprincip bör alltså en försiktig värdering av tillgångarna göras och 
endast de vinster som realiserats före balansdagen uppmärksammas. Vid värdering av för högt 
uppskattat resultat skulle det leda till konsekvenser för intressenter och bolaget på långsiktigt 
håll än undervärdering (Nilsson 2005, s. 34-35). Däremot får försiktigheten inte drivas för 
långt det vill säga att bolaget medvetet överskattar skulder och avsättningar för att skapa 
dolda reserver. Posterna skall alltså värderas med rimlig försiktighet (SKV 2008, s. 61). 
 

3.6.3 Realisationsprincipen 

 
Realisationsprincipen har sin utgångspunkt i när en inkomst eller utgift skall redovisas som en 
intäkt respektive kostnad (Nilsson 2005, s. 32). Realisationsprincipen innebär att en intäkt 
skall vara realiserad för att ingå i det redovisade resultatet. En realisation sker vid 
äganderättsövergången, det vill säga vid försäljningen då kriterierna samtidigt skall vara 
uppfyllda såsom att risker och rättigheter gällande en vara har övergått till kunden och ett 
verifierbart värde kan fastställas. Dock får inte intäkter eller kostnader redovisas innan dess, 
vilket skulle innebära en avvikelse ifrån realisationsprincipen (Smith 2006, s. 81).  Det är 
endast konstaterade intäkter under räkenskapsåret som får ingå i resultatet (SKV 2008, s. 61). 
 
Realisationsprincipen är en viktig fråga inom skatterätten eftersom orealiserade vinster inte är 
föremål för beskattning, vilket är en grundläggande skatterättslig princip. Därmed 
uppkommer inte skatteförmågan förrän värdet har realiserats (Norberg & Thorell 2007, s. 81-
82). 
 

3.6.4  Matchningsprincipen 
 
Det finns två frågeställningar inom matchningsprincipen som måste besvaras; vilka är 
periodens intäkter samt vilka kostnader har gett upphov till dessa intäkter ? (Bjuvberg 2006, s. 
46). Matchningsprincipen innebär att resursförbrukningen kopplas ihop med genererade 
intäkter, det vill säga intäkter matchas mot kostnader. Denna redovisningsprincip kan komma 
att hamna i konflikt med försiktighetsprincipen då kostnader av svårbedömda utgifter såsom 
forskning och utveckling redovisas senare. Enligt matchningsprincipen skall de utgifterna 
som krävts för att åstadkomma intäkter fastställas vid varje redovisningsperiod. De utgifter 
som bidrar till framtida förväntade intäkter skall dock aktiveras, annars redovisas dessa som 
en övrig kostnad (Nilsson 2005, s. 33). 
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3.7  Rättskällor 
 
En argumentation utgår ifrån rättskällorna som innefattar bland annat lag, förarbeten, 
prejudikat, sedvanerätt och doktrin (Peczenik & Bergholtz 1995, s. 101).  Rättskällorna har 
olika värden beroende på dess karaktär såsom skall, bör och får. Den förstnämnda, ett skall 
värde, innebär bindande bestämmelser och har primär dignitet. Den andra, ett bör värde, har 
däremot inga bindande bestämmelser, dock betraktas de vanligtvis som normerande. Den 
sistnämnda, ett får värde, har lägst dignitet och utgör det svagaste juridiska auktoritetsskälet, 
dock endast tillsvidare som kallas prima-facie (ibid, s. 148). 
 

3.7.1 Lag 
 
Lag utgörs av den primära rättskällan där riksdagen i lag kan bemyndiga regeringen att 
meddela föreskrifter gällande vissa ämnen, vilka finns i RF. Vid ett bemyndigande kan de 
även överlåta rätten till andra parter såsom förvaltningsmyndighet eller kommuner att 
meddela föreskrifter. Regeringen har även rätt att genom förordning bland annat besluta 
föreskrifter gällande verkställighet av lag vilket inte skall meddelas av riksdagen, utan här har 
regeringen en självständig normgivningskompetens (Lehrberg 2006, s. 104). 
 
Lag är av allmän karaktär och kan alltså inte anpassas till varje specifik situation. Vid 
domstolsavgöranden är det dock viktigt att domstolarna vid sin rättstillämpning har en viss 
bundenhet till lagar och andra föreskrifter. I situationer där domstolens rättstillämpning inte är 
i överrensstämmelse med lagen kan domen efter den kommit i kraft undanröjas av Högsta 
domstolen efter en så kallad resning (ibid, s.105). 
 

3.7.2 Förarbeten 
 
I samband med skapande av en lag framställs texter vilka benämns förarbeten. Svenska 
förarbeten innehåller bland annat redogörelser för de praktisk problem som lagstiftaren har 
tagit ställning till samt motivet till varför lagstiftaren utformar dessa bestämmelser.  Här anges 
även hur vissa speciella situationer bör bedömas (Lehrberg 2006, s. 123). Det finns flera 
fördelar med att hämta lärdom ur förarbeten vid tolkning av en lag. Förarbeten kan ge 
bakgrundskunskaper vilka är nödvändiga för att få en förståelse av lagen i förhållande till 
rättssystemet samt till den verklighet som regleras. Det är väldigt svårt att skriva heltäckande 
lagar då de samtidigt måste vara mycket omfattande och därför skulle det vara lättare för 
lagstiftarna om endast de viktigaste reglerna togs upp i lagen och mer specialfall nämndes i 
förarbetena (ibid, s. 132-134). 
 
Förarbetenas status som rättskälla har sin grund i sedvanerätt vilket domstolarna skapat 
genom rättstillämpning. Trots att domstolarna har en långtgående tendens att använda sig av 
förarbeten sträcker det sig inte så långt att det föreligger bundenhet. Dessutom märks det 
under senare tid med en mer självständig hållning i de högsta domstolarnas domar gentemot 
förarbetena (ibid, s. 134).  
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3.7.3 Prejudikat  
 
Domstolarna har i uppgift att i sin rättställning ta ställning till huruvida en lag eller rättsregel 
skall tillämpas. Dessa avgöranden kan sägas visa hur de tillämpade rättssatserna utgörs i 
verkligheten. När en hög domstol tar ställning till en fråga kan det förekomma att en liknande 
fråga uppstår igen eller i en lägre instans och då är det vanligt att det nya avgörandet följer det 
tidigare avgörandet. Detta kallas för ett prejudikat. Domstolarnas tendens att i praktiken följa 
prejudikat är så stark att den på flera områden är den tyngsta rättskällan efter lagen, trots att 
den inte är formellt bindande (Lehrberg 2006, s. 137).    
 
Förvaltningsrättsliga mål prövas i stort sett alltid av en allmän förvaltningsdomstol vilka är 
LR, KR och RegR. Men det är endast de högsta instanserna som tillmäts prejudikatvärde. 
Förutom RegR så är det högsta domstolen, arbetsdomstolen samt marknadsdomstolen som 
tillmäts prejudikatvärde (ibid, s. 139).    
 

3.7.4 Sedvanerätt  
 
Sedvanerätt är en rättskälla som ökar förutsebarheten i samhället då den behandlar likartade 
fall på samma sätt och därför kan inte endast lagstiftning utan även sedvanerätten bidra till att 
skapa olika betingelser för demokrati och rättstat (Peczenik & Bergholtz 1995, s. 153). 
Exempel på detta är branschpraxis som kan utgöra god redovisningssed genom normgivning 
från olika branschorganisationer. För att det skall kunna göra det får det inte strida mot 
ramlagar samt generellt tillämplig kompletterade normgivning. Branschpraxis kan exempelvis 
vara till hjälp i de situationer där den kompletterande normgivningen ger möjligheten att välja 
mellan flera redovisningsmetoder  (Bjuvberg 2006, s. 80-81). 
 

3.7.5 Doktrin 
 
Det är ovanligt att svenska domstolar åberopar rätts- och samhällsvetenskaplig litteratur, 
doktrin. Anledningen till detta är att de oftast behandlar allmänna frågor avseende olika 
begrepp och principer på redovisningsområdet samt att det finns olika uppfattningar i dessa 
frågor i doktrinen (Bjuvberg 2006, s. 80). Doktrin har dock en stor påverkan på den juridiska 
argumentationen där den systematiserar och tolkar gällande rätt för att framställa 
rättsordningen som ett sammanhängande system av normer. Faktorer såsom omfattande 
rättskällor, mindre sammanhängande rättskällor och en snabb utveckling av lagar leder till ett 
ökat behov av doktrin (Peczenik & Bergholtz 1995, s. 172). Inom rättspraxis förekommer det 
dock att det åberopas yttranden från akademiskt verksamma redovisningsspecialister 
(Bjuvberg 2006, s. 80).  
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3.8  Avsättningar 
 
Redovisningen skall enligt huvudregeln i 14 kap 2§  IL ligga till grund för beskattningen i de 
fall där avsättningen inte är uttryckligen reglerad av särskilda skatteregler (Norberg & Thorell 
2007, s. 252). 
 

3.8.1 Avsättningar inom svensk redovisning 
 
I samband med Sveriges inträde i EES-samarbetet infördes begreppet avsättningar i ÅRL. Det 
var vid denna tidpunkt som ÅRL godtogs att vara i enlighet med EG: s redovisningsdirektiv. 
Innan redovisades både avsättningar och skulder inom posten skulder. Sverige fick mer 
konkreta regler gällande avsättningar samt hur de skulle redovisas i samband med införandet 
av RR 16, Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar (Marton et al 2008, s. 
297). De noterade bolagen använder sig av IAS 37 i sin koncernredovisning, vilken utgör en 
allmän standard för avsättningar. Dessförinnan mellan åren 2002-2005 tillämpades RR16, 
vilken bygger på IAS 37. Det har inte funnits någon kompletterande normgivning för 
generella avsättning för de onoterade bolagen men i praktiken har RR 16 använts som 
underlag avseende avsättningar (Norberg & Thorell 2007, s. 250-251). I RFR1 och RFR 2 
finns det däremot specifika regler för de svenska koncerner som följer IFRS där det framgår 
att IAS 37 följs på både koncernnivå och juridisk person utan några undantag eller tillägg 
(Marton et al 2008, s. 297).  
 
I ÅRL sker en presentation av tre typer av framtida ekonomiska förpliktelser: skulder, 
avsättningar och eventualförpliktelser.  I ÅRL: s balansräkningsschema framgås att rubriken 
avsättningar skall placeras mellan skulder och eget kapital (Artsberg 2005, s. 301). 
 
En avsättning definieras enligt 3 kap 9 § ÅRL: 
 

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

 

3.8.2 Villkor och kriterier 
 
En avsättning räknas som en skuld men som är oviss till dess belopp eller infrielsetidpunkt. 
För att överhuvudtaget kunna redovisa en avsättning måste först kriterierna för en skuld 
uppfyllas (SKV 2008, s. 425). 
 
Enligt föreställningsramen 49 b definieras en skuld som följande:  
 

En skuld är en befintlig förpliktelse för bolaget till följd av inträffade händelser, 
vilken förväntas ge upphov till ett utflöde från bolagets resurser som innefattar 
ekonomiska fördelar.  

 
En post som motsvarar definitionen på en huvudgrupp skall redovisas i balans- eller 
resultaträkning då: 
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a) de ekonomiska fördelarna som är förknippade med posten sannolikt kommer att 
tillföras eller lämna företaget i framtiden samt 

b) postens kostnad eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.              (ibid, p. 83) 
 
Uttrycket sannolikt visar på den osäkerhet som råder kring flödet av de framtida ekonomiska 
fördelar och graden av osäkerhet skall bedömas med hjälp av den information som finns 
tillgänglig vid upprättande av de finansiella rapporterna (ibid, p. 85). Det andra kriteriet syftar 
till att postens värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. I flera fall behöver värdet uppskattas 
och därför utgör rimliga uppskattningar en viktig del av bokslutsarbetet och minskar därmed 
inte dess tillförlitlighet. Om bolaget inte kan göra en rimlig uppskattning  av beloppet skall en 
redovisning inte ske i balans- och resultaträkningen (ibid, p. 86). 
 
Framställning nedan tar sin utgångspunkt i RR 16 
 
Om kriterierna för en skuld uppfylls är nästa steg hur avsättningen skall värderas. I de fall där 
alla kriterier inte uppfylls kan det istället vara fråga om en ansvarförbindelse, vilken inte 
redovisas i balansräkningen, utan istället skall upplysningar lämnas om dem (SKV 2008, s. 
426). 
 
Avsättningar är till sin karaktär mer osäkra än andra poster i balansräkningen och därför utgör 
uppskattningar och bedömningar en viktig  beståndsdel i upprättandet av finansiella rapporter 
och minskar därmed inte deras tillförlitlighet (ibid, s. 434). Ett bolag kan fastställa olika 
möjliga utfall och därefter göra en uppskattning av det åtagande som anses vara tillräckligt 
tillförlitligt för att redovisa en avsättning (ibid, s. 428).  
 

3.8.3  När ska en avsättning redovisas ? 
 
I RR 16 finns en del kriterier för att redovisa en avsättning, vilket i sin tur är en definition av 
skuldkriteriet i föreställningsramen. För att redovisa en avsättning skall samtliga villkor vara 
uppfyllda (SKV 2008, s. 426). 
 
Enligt RR 16 (p.2) skall en avsättning redovisas i balansräkningen då:  
 

a. Det har ett åtagande (legal eller informell) som en följd av en inträffad händelse,  
b. det är troligt att ett utflöde resurser som utgör ekonomiska fördelar (i 
fortsättningen "resurser") kommer att krävas för att reglera åtagandet och   
c.  en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Rekommendationen utgår från 
att det endast är i ytterst sällsynta fall som en tillförlitlig uppskattning inte är 
möjlig.  

 
Det finns två typer av förpliktelser; legal eller informell förpliktelse. En legal förpliktelse 
uppkommer genom bland annat avtal och lagstiftning . En informell förpliktelse har däremot 
sin grund i ett bolags handlande genom etablerad praxis eller uttalanden (SKV 2008, s. 425-
426).   
 
Den inträffande händelsen som ger upphov till ett åtagande är en förpliktande händelse och 
kräver att bolaget i praktiken reglerar själva förpliktelsen. För att redovisa en avsättning är 
utgångspunkten att bolaget krävs på en framtida utbetalning oavsett deras handlande, annars 
sker ingen avsättning. För att bolaget skall ha en förpliktelse måste det finnas en motpart men 
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den behöver inte vara känd för bolaget, utan den kan också vara gentemot allmänheten (ibid, 
s. 427). 
 
En avsättning kan redovisas i balansräkningen då det anses vara troligt att det sker ett utflöde 
av ekonomiska resurser. Begreppet troligt innebär att det skall vara större sannolikhet att 
utflödet inträffar än att det inte gör det vill säga överstiger en sannolikhet på 50 procent. 
Enligt RR 16 skall dock inte denna osäkerhet medföra till överdrivet stora avsättningar eller 
medvetet överskattade skulder (ibid, s. 434). 
 

3.8.4  Till vilket belopp ska en avsättning ske? 
 
Det är av vikt att ett bolag beaktar den risk och osäkerhet som råder vid en beräkning av en 
avsättning. Här skall en avsättning ske med det belopp som motsvarar den uppskattningen 
som är mest lämplig för regleringen av en förpliktelse. Det är företagsledningen som 
bestämmer uppskattningen av ett utfall med hjälp av tidigare erfarenheter från liknade 
transaktioner samt i vissa fall yttranden från oberoende experter. Det krävs under osäkra 
förhållanden försiktighet i bedömningar och uppskattningar för att försäkra att intäkter och 
tillgångar inte överskattas och skulder och kostnader inte underskattas. Detta är dock inget 
skäl till att redovisa överdrivet stora avsättningar eller medvetet överskattade skulder. Det är 
även av vikt att vid beräkningen beakta framtida händelser som kan ha en påverkan på de 
framtida utbetalningarna (SKV 2008, s. 428 ). 
 
Det skall ske en omprövning och eventuell justering av avsättningarna vid varje balansdag, så 
att de avspeglar den vid tidpunkten bästa uppskattningen. Avsättningen skall återföras i de fall 
det inte längre anses vara troligt att ett utflöde av reserver krävs för att reglera åtagandet. 
Endast de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsett för, skall tas i anspråk. Bolaget 
skall lämna upplysningar för varje typ av avsättning exempelvis det redovisade värdet i början 
och slutet av perioden samt om det har skett eventuella ökningar av befintliga avsättningar 
(ibid, s. 429-430). 
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4. Rättsfallsgenomgång 
I detta kapitel presenteras fem utvalda rättsfall som är lämpliga för att belysa studiens 
problemområde. Rättsfallen avser de fall där god redovisningssed ligger till grund för att 
göra en avsättning. Här ligger fokus på den argumentation som förs av de två  parterna  
kring god redovisningssed gällande avsättningar. 
 

4.1 Mål KR 641-05 – IKEA AB 
Domsdatum: 2005-05-09 
 

4.1.1 Omständigheterna i fallet  
 
IKEA AB har gjort avsättningar för bonuslön i näringsverksamheten med ett belopp på        
40 067 121 kronor. Bolagets räkenskapsår omfattas av perioden 1 september, 1998 till 31 
augusti, 1999. Utdelningen av bonuslönen är enligt IKEA AB ett sätt att tacka deras personal 
för goda arbetsinsatser under koncernens 50 åriga verksamhet och detta löfte gällande 
bonuslön lämnades redan i juni 1999. I samband med detta lämnade IKEA även villkor 
gällande utbetalningen av bonuslönen, vilken grundade sig på nettoförsäljningen den 9 
oktober och dess utbetalning i november samma år. Villkoret innebar alltså att personalen 
skulle vara tvungna att vara anställda i bolaget från den 1 september till november 1999 för att 
erhålla en utbetalning av bonusen. Bolaget har uppskattat att varje anställd kommer att få 
10000 kronor exklusive sociala utgifter. Det verkliga värdet uppgick dock till 19 100 kronor 
per anställd exklusive sociala avgifter. 

En intressant frågeställning som tas upp är om IKEA: s sätt att redovisa bonusen i bokslutet är 
förenligt med god redovisningssed och har därmed rätt till avdrag för reservering vid 
inkomsttaxeringen 2000. 

 

4.1.2 Länsrätten 
 
SKM beslutade 17 december, 2001 att höja IKEA AB: s inkomst av näringsverksamhet med 
beloppet 40 067 121 kronor, då bolagets gjorda avsättning inte var avdragsgill. Anledningen 
till detta var att SKM ansåg att avsättningen var för villkorad och därmed kunde kostnaden 
inte vara hänförlig till räkenskapsåret 1998/99. SKM menar på det inte finns någon historisk 
intäkt att matcha avsättningen mot vid bokslutet den 31 augusti, 1999 och att den gjorda 
avsättningen inte är i överensstämmelse med god redovisningssed, utan kostnaden är 
hänförlig till räkenskapsåret 1999/00.  
 
Bolaget håller dock inte med SKM: s uppfattning och överklagar beslutet där de yrkar att 
avdrag skall medges för avsättning med 40 067 121 kronor. Bolaget anför att de redan den 1 
juni 1999 beslutade om att bonuslönen skulle tilldelas personalen. De menar att bonuslönen 
var säker till sin förekomst redan under 1998/99 och är anledning till varför bolaget gjorde en 
avsättning för de framtida utgifterna under det aktuella räkenskapsåret. Bolaget har alltså 
ingått en bindande förpliktelse vilket skulle medföra framtida utgifter. Därmed anser de att 
detta är i överrensstämmelse med god redovisningssed samt att kravet på en rättvisande bild 
är uppfyllt.  
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Hänvisning sker till 24 § KL där inkomst av näringsverksamhet skall beräknas enligt 
bokföringsmässiga grunder såvida det inte strider mot särskilda skatteregler. En hänvisning 
sker även till 3 kap. 9 § i ÅRL som redogör att avsättningar är förpliktelser som skall 
redovisas om de är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare år samt sannolika till sin 
förekomst på balansdagen, men vilka är osäkra vad gäller dess belopp eller infrielsetidpunkt. 
 
SKM håller dock inte med bolaget i deras uppfattning och hänvisar till ett utlåtande av Per 
Thorell och RSV: s referensgrupper. Per Thorell håller med referensgruppen om att 
bedömningen bör utgå ifrån RR 16 eftersom bestämmelserna i 3 kap. 9 § i ÅRL är för allmänt 
hållna för att ligga till grund för bedömningen av bonuslönen. Hänvisning sker även till en 
internationell redovisningsstandard angående ersättningar till anställda, IAS 19. I avsaknad av 
svenska regler skall vägledning sökas enligt RR, i internationella standarder. I RR 16 
framkommer det att en avsättning inte får inkludera utgifter som har ett samband med 
bolagets verksamhet under påföljande år. Ersättning för arbete som skall utföras efterföljande 
år får inte inkluderas i en avsättning under det aktuella räkenskapsåret.  
 
Per Thorell nämner att utfästelsen har meddelats till de anställda i bolaget i förväg och därmed 
är förpliktelsen bindande. Han anser att bolagets sätt att redovisa står i överrensstämmelse 
med god redovisningssed och är förenligt med skattefrågan som tillhör det kopplade området 
där god redovisningssed ligger till grund för beskattningen. Enligt RSV: s referensgrupp 
föreligger det inte något direkt samband mellan det redovisade resultatet och storleken av 
ersättningen och därmed ses ersättningen som en extralön. Enligt matchningsprincipen och 
definitionen av en skuld kan inte en extra ersättning i form av lön under kommande 
räkenskapsår ligga till grund för avsättningen under det aktuella räkenskapsåret. För utgifter 
som inte är direkt anknutna till intäkten samt som nyttan av den inte heller kan hänföras till en 
viss period, skall kostnadsföras den dag de uppstår.  
 
Enligt LR anses bonuslönen ha en karaktär av en driftkostnad där ett mer restriktivt synsätt 
intas för att göra en avsättning. Den inträffade händelsen är hänförlig till det aktuella 
räkenskapsåret 1998/99 eftersom det var under denna tidpunkt beslutet om personalbonus 
togs samt informerades till de anställda. Avgörande för utfallandet av bonusen var 
anställningsförhållandena vid utbetalningen den 9 november, 1999, vilket är hänförligt till 
räkenskapsåret 1999/00. Beslutet innebär ingen belastning för bolaget i och med kostnaderna 
upparbetades efter det aktuella räkenskapsåret 1998/99. I och med att beräkningen skall ske 
efter storleken på dagsförsäljningen 9 oktober 1999 anses det vara svårt att göra en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet eftersom räkenskapsåret 1998/99 avslutades 31 augusti 1999. 
Därmed anser inte LR att avdrag skall medges. 
 

4.1.3 Kammarrätten 
 
Med en framtida utgift avses en utgift som förväntas uppkomma efter att ha redovisat 
intäkten. Denna skall ha ett direkt samband med den före balansdagen att den i 
överrensstämmelse med god redovisningssed skall periodiseras innan den framtida utgiften 
har uppstått.  Enligt RR 16 skall en avsättning redovisas då det finns ett åtagande på grund av 
en inträffad händelse och att det kommer att kräva ett utflöde av resurser samt en tillförlitlig 
beräkning av beloppet. Personalbonusen är villkorad genom att personalen skulle vara  
anställda hos koncernen mellan 1 september, 1999 och vid utbetalningen av bonusen i 
november samma år. Beloppet som skall fördelas som bonuslön bestäms av försäljningen den 
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9 oktober, 1999. Bonusen har inget direkt samband med balansdagen 1998/99 att det skall 
anses vara i överensstämmelse med god redovisningssed att periodisera innan utgiften 
uppstått. Det kan också ifrågasättas om bolaget kunnat göra en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet i bokslutet 31 augusti, 1999  i och med att bonusen skulle bestämmas utifrån 
försäljningen den 9 oktober, 1999 i koncernens varuhus, vilket kom att bli mycket större än 
bolagets reservering. Bonusen ses som en extra lön till de anställda som uppfyller de villkor 
bolaget ställt,  och inte som en vinstandels- eller bonusutbetalning från bolagets sida. Under 
dessa omständigheter är inte avdrag för avsättning i enlighet med god redovisningssed. 
 

4.2  Mål KR 6833-04 – Tibro Kontorsmöbler AB 
Domsdatum: 2006-11-06 
 
Tibro Kontorsmöbler AB tillhör IKEA-koncernen där rättsfallet behandlar samma 
problematik kring avsättning till personalbonus, men där domstolen kom fram till ett annat 
utslag. 
 

4.2.1 Omständigheterna i fallet  
 
Tibro Kontorsmöbler AB ingår i IKEA koncernen och fallet avser gjorda avsättningar i 
näringsverksamheten för bonuslön med ett belopp på 3 055 000 kronor i bokslutet. Bolagets 
aktuella räkenskapsår är perioden mellan 1 september, 1998 till 31 augusti, 1999. Utdelningen 
av bonuslönen är enligt IKEA AB ett sätt att tacka deras personal för goda arbetsinsatser 
under koncernens 50 åriga verksamhet och detta löfte gällande bonuslön lämnades redan i juni 
1999.  Bonusen skulle fastställas utifrån nettoförsäljningen den 9 oktober, 1999 och bolaget 
har efter gjorda uppskattningar beslutat att varje anställd ska tilldelas 10 000 kronor exklusive 
sociala avgifter som bonuslön. Det verkliga värdet uppgick till 19 100 kronor per anställd 
exklusive sociala avgifter. De villkor som gällde för ett erhållande av bonuslön var att 
personalen skulle ha varit anställda i bolaget mellan perioden 1 september 1998 - 30 
november, 1999.  
 

4.2.2 Länsrätten 
 
SKM kom fram till att höja Tibro Kontorsmöbler AB: s inkomst av näringsverksamhet med 
3 055 000 kronor vad gäller 2000 års taxering, då bonuslönen inte var avdragsgill. Här menar 
SKM på avsättningen är villkorad och att den saknar ett direkt samband med det aktuella 
räkenskapsåret eller tidigare år. Därmed anses den gjorda avsättningen inte vara i 
överrensstämmelse med god redovisningssed samt att reserveringen utgör en löpande 
driftskostnad, vilken  kostnadsförs samma år som den uppkommer. 
 
Bolaget anser inte att SKM: s bedömning är godtagbart och en överklagan görs där de yrkar 
att det inte finns några särskilda skatteregler och att den skattemässiga avdragsrätten skall 
följa god redovisningssed. Bolaget hänvisar till ett utlåtande av professor Per Thorell, som 
anser att bolagets gjorda avsättningar står i överrensstämmelse med god redovisningssed 
eftersom det inte finns några särskilda skatteregler som anger något annat. Gällande 
tillämpningen av regelverket för avsättningar håller han med RSV: s referensgrupp i dess 
uppfattning om att bedömningen för avsättning för bonuslön bör utgå ifrån RR 16 i och med 
att bestämmelserna i 3 kap. 9 § ÅRL är för allmänt hållna. Per Thorell anser att bolagets sätt 
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att redovisa står i överrensstämmelse med god redovisningssed då bolaget meddelat sina 
anställda om utfästelsen redan i förväg och att de därmed inte kunde dra sig ur detta samt som 
en koppling saknas emellan den enskildes arbetsinsats samt storleken på bonusen. Oavsett en 
överklagan håller SKM fast vid sitt tidigare beslut och en hänvisning sker till RSV: s 
referensgrupp där de menar på att det saknas ett direkt samband med det aktuella 
räkenskapsåret då avsättningen är villkorad av händelser hänförliga till efterföljande år. 
Därmed anses inte bolagets gjorda avsättning vara överens med god redovisningssed.  
 
En hänvisning sker till 24 § i KL där det framkommer att inkomst av näringsverksamhet skall 
beräknas enligt bokföringsmässiga grunder under förutsättning att de inte strider mot särskilda 
skattebestämmelser.  
 
LR anser att bonuslönen uppfyller karaktären av en driftskostnad och anför att avgörande för 
utfallandet av bonusen var anställningsförhållandena vid utbetalningen den 9 november, 1999, 
vilket är hänförligt till räkenskapsåret 1999/00. Beslutet innebär ingen belastning för bolaget 
under det aktuella räkenskapsåret eftersom att kostnaderna upparbetades efter det aktuella 
räkenskapsåret 1998/99. Därmed skall bolaget inte beviljas avdrag och LR avslår bolagets 
överklagan. 
 

4.2.3 Kammarrätten 
 
Bolaget yrkar att de skall få göra avdrag för gjorda avsättningar för bonuslönen med 3 055 
000 kronor. Här poängterar de att skattefrågan gällande avsättningar för personalbonus är 
oreglerad vilket innebär att god redovisningssed ligger till grund för beskattningen. Om det 
finns flera alternativ i enlighet med god redovisningssed skall bolagets valda 
redovisningslösning ligga till grund för beskattningen. 
  
I fallet hämtas yttrande från BFN där de hänvisar till 3 kap 9 § ÅRL där det framkommer att 
en avsättning är en förpliktelse som skall redovisas om de är hänförliga till räkenskapsåret 
eller tidigare år samt vilka är sannolika till sin förekomst på balansdagen men som är osäkra 
vad gäller dess belopp eller infrielsetidpunkt. De hänvisar även till RR 29 som behandlar 
ersättning till anställda men huvudsakligen till RR 16 som behandlar avsättningar. Enligt BFN 
uppfyller bolaget de krav som RR 16 ställer då det anses sannolikt att bolaget har ett åtagande 
samt att det kommer att kräva ett utflöde av resurser för att reglera detta åtagande. BFN anser 
även att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras med hjälp av försäljningsstatisk 
från tidigare år. De anger även att för den del som bonusen inte motsvaras av en motprestation 
skall bolaget göra en avsättning. Det faktum att beloppet var beroende av försäljningssumman 
9 oktober 1999 har ingen påverkan. I vilken utsträckning bolaget beaktat att inte ta med 
motprestation  vid beräkning av avsättningen framgår dock inte av det material som BFN fått 
tillgång till. De kan dock konstatera är att det verkliga utfallet överstiger reservering och 
därmed är det enligt BFN i överensstämmelse med god redovisningssed att göra en 
avsättning.  
 
SKV anser inte att bolaget skall göra en avsättning i och med att de erhåller motprestation 
från de anställda. Personalens intjänande av bonuslönen är den 9 oktober 1999 då det utgör 
grunden för personalens bonuslön samt som det är den dagen som de anställda lämnar sin 
prestation till bolaget och därmed upparbetar en bonuslön. För att få rätt till bonuslön skall 
personalen ha varit anställd i bolaget under perioden mellan 1 september 1998- 30 november 
1999, vilket är hänförligt till nästa räkenskapsår.  Eftersom bonuslönen är villkorad skall 
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kostnader för bonuslön både redovisas och dras av under det efterföljande räkenskapsåret. 
Bolaget anser att för att få dra en sådan slutsats skall bolaget ha erhållit motprestation från de 
anställda där de individuella arbetsinsatserna har en direkt koppling till personalbonusen. 
Denna koppling föreligger inte då personalbonusen fastställs utifrån den totala försäljningen 
den 9 oktober, 1999. Vad gäller resonemanget om intjänandeperioden anför bolaget att 
förpliktelsen till personalen uppstod redan på balansdagen i och med att de informerade om 
bonuslön redan i juni 1999. Det är tidpunkten för uppkommelsen av förpliktelsen som är 
relevant och avgörande för under vilken tidpunkt förpliktelsen bokförs.  
 
Enligt 24 § KL skall inkomst av näringsverksamhet skall beräknas enligt bokföringsmässiga 
grunder. Redovisningen skall ligga till grund för beskattning då det inte strider mot god 
redovisningssed eller särskilda skatterättsliga regler, vilka det inte finns i det aktuella fallet.  
BFN har funnit att bolagets avsättning är i enlighet med god redovisningssed och i detta fall 
finner KR ingen anledning till att göra en annan bedömning. KR medger där bolaget avdrag 
med 3 055 000 kronor.  
 

4.3  Mål KR 559-06  Försäkringsmäklarna AB 
Domsdatum: 2009-01-09 
 

4.3.1 Omständigheterna i fallet  
 
Försäkringsmäklarna AB är ett bolag som bedriver försäkringsmäklarverksamhet och har i sin 
redovisning gjort en reservering för framtida annullationskostnader som antas uppkomma i 
samband med förmedlade försäkringar. Reserven uppgår sammanlagt till ett belopp av 1059 
011 och består dels av avsättning för kostnader avseende fristående mäklare på 173 311 
kronor och dels av bolagets egen avsättning på 885 700 kronor. Dessa avsättningar skall 
främst täcka kommande annullationskostnader som är förknippade med de försäkringar som 
bolaget erhållit provision för, men även till att förhindra att annullationer uppstår.  
 
Reserven har beräknats genom att det har skett en återföring med 20 procent av den ingående 
reserven, då de flesta försäkringarna löper på fem år samt att bolaget på återstoden lagt till 5 
procent av nettoomsättningen. Detta motsvarar de faktiskt inbetalda provisionsintäkterna och 
är en rimlig uppskattning av annullationsrisken, enligt företagsledaren. I bemötande på 
SKM:s revisionspromemoria har bolaget även gjort en sammanställning över de faktiska 
annullationskostnaderna under räkenskapsåret 1 maj 1999 till 30 april 2000, vilka uppgick till 
ett belopp på 474 291 kronor. Här visar bolaget på samma resonemang som för 
garantireserver i vissa entreprenadbolag det vill säga att annullationsrisken motsvarar 2,5 
gånger ett års annullationskostnader.  
 
Bolaget hänvisar bland annat till Key Code målet för stöd att bolagets redovisning ska ligga 
till grund för beskattningen.  
 

4.3.2 Skattemyndigheten 
 
Enligt SKM är hänvisningen till Key Code fallet inte relevant då RegR i det fallet gjorde en 
bedömning huruvida den valda redovisningsprincipen av bolaget var hänförligt till god 
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redovisningssed. I detta fall har bolaget valt att tillämpa en helt annan princip gällande 
intäktsredovisning som inte heller har blivit ifrågasatt av SKM.  
 
SKM anser att sannolikheten för uppkomsten av anullationer i denna bransch är otvistig. 
Däremot varierar annullationsansvaret beroende på de avtal bolaget har med de olika 
försäkringsbolagen, vilket bolaget inte har tagit hänsyn till vid beräkningen av 
annullationsrisken. Bolaget har redovisat reserven som om risken för annullationer är lika stor 
för alla sorters försäkringar det vill säga de som betalts med ett engångsbelopp och de som har 
löpande betalning under ett visst antal år. Avsättningen har beräknats enligt schablonmässig 
metod och bolaget har inte haft en sammanställning för räkenskapsårets faktiska kostnader 
tillgängligt vid bokslutet, utan har skett först efter SKM:s utredning. Bolaget håller fast vid 
sitt tidigare yttrande och anför att det är utifrån de senare gjorda sammanställningarna som lett 
till en beräkning av annullationsrisken, vilken är 2,5 gånger ett års annullationskostnad. SKM 
anser att förutsättningen för att få göra en sådan beräkning är att annullationsansvaret skall 
vara proportionerlig över tiden. Här är dock återbetalningsansvaret större i början av 
ansvarstiden som därefter successivt avtar. I beloppet 474 291 kronor ingår även de kostnader 
som är förknippade med de fristående mäklarna samt ett tidigare försäkringsbolag som 
delägarna hade, vilket har avyttrats som ett skalbolag men där bolaget tagit över 
annullationsansvaret. Med anledning av detta anser inte SKM att en sådan beräkning kan 
ligga till grund för att få redovisa en avsättning.  
 
Enligt SKM är en schablonmässig avsättning inte i överrensstämmelse med god 
redovisningssed.  Ett minimikrav är att det finns ett tillfredställande underlag redan vid själva 
avsättningen för beräkningen av de framtida annullationskostnaderna, vilket tidigare inte har 
funnits utan uppkommit i efterhand. SKM har konstaterat att det förekommer 
annullationskostnader och har med hänsyn till omständigheterna uppskattat en skälig 
avsättning för framtida annullationer till 400 000  kronor istället för 885 700 kronor.  
 

4.3.3 Länsrätten 
 
Detta beslut överklagas av bolaget som anför att de tillämpar god redovisningssed och att en 
avsättning med 5 procent av nettoomsättningen fastställs. Här överstiger det verkliga utfallet 
den schablonmässiga beräkningen. Bolaget hänvisar även till Länsförsäkringar, Mäklarservice 
AB och Max Matthiessen AB som gör väsentliga avsättningar till annullationsreserver. 
 
SKV står fast vid att någon sammanställning av de faktiska kostnaderna som hade kunnat ge 
vägledning för avsättningen inte funnits tillgänglig vid bokslutet.  God redovisningssed tillåter 
inte en schablonmässig avsättning samt som det inte funnits något underlag för den gjorda 
avsättningen vid bokslutet.  
 
I domskälet sker hänvisning till bestämmelserna i 3 kap 9 § ÅRL som anger att avsättningar 
är förpliktelser som skall redovisas om de är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare år 
samt vilka är sannolika till sin förekomst på balansdagen men som är osäkra vad gäller dess 
belopp eller infrielsetidpunkt. Ännu en hänvisning sker till RR 16 p. 2c där det stadgas att en 
förutsättning för att redovisa en avsättning är att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. 
LR håller med SKV:s yttrande det vill säga för att få göra en avsättning för framtida 
annullationskostnader krävs det att bolaget kan visa på en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet.  Bolaget har i detta fall inte visat på att de har gjort en tillförlitlig uppskattning utan 
istället gjort en schablonmässig beräkning där de avsatts 5 procent av årets nettoomsättning. 
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En sådan beräkning kan inte anses tillräckligt tillförlitligt eftersom de har försäkringar med 
olika förutsättningar och villkor.  LR bedömer därför inte SKV:s belopp att vara för lågt.   

4.3.4 Kammarrätten 
 
Bolaget överklagar till KR och anför att de har lång erfarenhet av förmedlandet av 
försäkringar och är därmed medvetna om den förknippade annullationsrisken. De hävdar att 
en beräkning av försäkringarnas individuella annullationsansvar är omöjlig och anser därför 
att en schablonmässig avsättning är i överensstämmelse med god redovisningssed. SKV anser 
det vara svårt att se hur en sådan årlig schablonmässig avsättning speglar de faktiska 
förhållandena eftersom bolaget vid beräkningen inte beaktar skillnaderna av 
annullationsriskerna mellan de löpande försäkringarna och de som betalats med ett 
engångsbelopp, samt faktumet att annullationsrisken avtar med tiden. Därför anser inte SKV 
att en schablonmässig beräkning vara i överensstämmelse med god redovisningssed. 
 
Inkomst av näringsverksamhet skall enligt 24 § KL beräknas enligt bokföringsmässiga 
grunder såvida det inte finns några bestämmelser i lagen som anger något annat. Några 
särskilda bestämmelser om avsättningar av aktuellt slag finns inte och därför är god 
redovisningssed styrande. Här sker även en hänvisning till Key Code fallet.  
  
Med stöd av tidigare erfarenheter anser bolaget att avsättningen skall beräknas 
schablonmässigt samt som de i efterhand har uppgett att annullationskostnader under tidigare 
räkenskapsår legat mellan 5,34 och 13,82 procent av omsättningen.  Yttranden från Skandia 
och SEB Trygg Liv visar att det är erfarenhetsmässigt förekommande med 
annullationskostnader mellan 7-12 procent respektive 10-15 procent av omsättningen. För att 
göra en avsättning enligt god redovisningssed måste bolaget kunna visa på en tillförlitlig 
beräkning, vilket SKV i detta fall har haft invändning mot då bolaget gjort en schablonmässig 
beräkning och inte beaktat de olika avtal bolagen haft med olika försäkringsbolag. KR 
konstaterar dock att beräkningen understiger det faktiska utfallet gällande 
annullationskostnaderna och anser trots beaktandet av de omständigheter SKV anfört att 
bolagets uppskattning varit försiktig och med tillräcklig grad av säkerhet. KR finner därför 
bolagets avsättning i enlighet med god redovisningssed och fastställer avsättningen till ett 
belopp på 885 700 kronor . 
 

4.4  Mål KR 191-04- Norsk Hydro Olje AB 
Domsdatum: 2007-03-28 
 

4.4.1 Omständigheterna i fallet 
 
Norsk Hydro Olje AB är ett bolag vars verksamhet utgörs av marknadsföring och försäljning 
av petroleumprodukter från både sina egna depåer men även via fristående återförsäljare. 
Bolaget har gjort avsättning till framtida saneringskostnader i bokslutet 31 december, 2000 
med ett belopp på 3 600 000 kronor. Beloppet har uppkommit genom att bolaget månadsvis 
kostnadsfört 300 000 kronor för saneringskostnader. De har under år 2001 fortsatt med en 
månadsvis avsättningen med 300 000 kronor, där reserven vid utgången av året uppgick till ett 
sammanlagt belopp på 7 200 000 kronor. 
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4.4.2. Länsrätten 
 
I sin revision har bolaget i en förteckning redovisat konstaterade, beslutade, förelagda samt 
nedläggningskandidater för perioden mellan 2002-2003. Kostnaderna för  
”nedläggningskandidaterna” har beräknats utifrån tidigare erfarenheter vilka visar på att 
provtagningen kostar 75 000 kronor per anläggning och saneringen 275 000 kronor per 
anläggning. De visar dock inte när och om beslut gällande nedläggning har fattats samt under 
vilken tidpunkt de har konstaterats att det uppkommer miljöskador. Det har alltså inte funnits 
något underlag för hur kostnaderna för de konstaterade, beslutade och förelagda 
saneringskostnaderna har beräknats. Bolaget har  dock gjort en utredning som visar att 70 
stycken bensinstationer kan komma att nedläggas under den närmsta 10 års – perioden samt 
utifrån tidigare erfarenheter visat på att omkring hälften av de nedlagda stationerna blir 
sanerade efter provtagning.  
 
En avsättning skall ske enligt god redovisningssed i de fall bolaget har ett åtagande på grund 
av en inträffad händelse samt att beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Bolaget har 
inte visat på något underlag att en anläggning lagts ned och att de därmed har ett åtagande för 
de  miljöskador som kan ha uppstått samt att de har gjort  en tillförlitlig beräkning av 
beloppet. Med anledning av detta anser SKM att det reserverade beloppet på 7 200 000 kronor 
skall återföras till beskattningen.  
 
Bolaget har ca 600 stationer och depåer runt om i Sverige och deras åtagande att sanera sina 
stationer på grund av en miljöskada är lagstadgat enligt miljöbalken. Dessa miljöskador 
uppkommer löpande under driften av verksamheten vilket innebär att skadan redan uppstått 
vid reserveringen. Enligt bolagets mening är det därför i överensstämmelse med god 
redovisningssed att göra en reservering för de miljöskador som har uppstått  på de stationer 
som skall nedläggas. Bolaget har under räkenskapsåren 2000 och 2001 gjort reserveringar för 
saneringskostnader med årliga belopp på 3 600 000 kronor. Enligt bolaget och deras externa 
revisorer skall en reservering ske för de uppkomna miljöskadorna vilket är i 
överrensstämmelse med god redovisningssed, oavsett om det råder ovisshet rörande beloppets 
storlek och infrielse av tidpunkten.  
 
Enligt 14 kap. 2 § IL skall resultatet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder samt att 
inkomster skall tas upp som intäkter och utgifter dras av som kostnader de beskattningsår som 
är i överrensstämmelse med god redovisningssed om inte det finns några särskilda 
skatteregler. Enligt 14 kap. 3 § IL skall bland annat avsättningar bedömas med hänseende till 
förhållandena som råder vid utgången av beskattningsåret. Enligt 4 kap. 2 § BFL skall 
bolagens bokföringsskyldighet överrensstämma med god redovisningssed. Här sker även en 
hänvisning till 3 kap. 9 § ÅRL samt till RR 16 som lämnat rekommendationer gällande 
avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualförpliktelser där det bland annat framgår att 
förutsättningen för att få redovisa en avsättning i balansräkningen skall tre kriterier vara 
uppfyllda:  
 

a. Bolaget har ett legalt eller informellt åtagande som uppkommit på grund av inträffad 
händelse. 

b. För att reglera åtagandet krävs det att det finns ett troligt utflöde av resurser vilka 
utgör ekonomiska fördelar. 

c. Bolaget skall kunna göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. 
 
 



 

30 

LR gör följande bedömning:  
 
Avgörandet i denna fråga har sin utgångspunkt i vad som är god redovisningssed, vilket 
framkommer i bland annat  RR 16. 
 
SKM har anfört att det inte finns något underlag som kan visa på någon nedläggning av 
anläggningarna och att de därmed har ett åtagande i samband med den uppstådda miljöskadan 
samtidigt som de kan göra en tillförlitlig beräkning av detta belopp. Bolaget har då hävdat att 
miljöskador uppstår löpande under verksamheten och att skadan redan skett vid reserveringen. 
De hänvisar även till tidigare erfarenheter vilka visar att det förekommer miljöskador på ca 50 
procent av de nedlagda stationerna och depåerna samt att den genomsnittliga kostnaden är 
375 000 kronor per station. 
 
LR bedömer att bolaget har ett åtagande i och med att miljöskador uppkommer löpande under 
verksamheten.  Därmed anser de att bolagets redovisning är i överensstämmelse med god 
redovisningssed men under den förutsättningen att de kan visa på att de har gjort en 
tillförlitlig beräkning av beloppet. I detta fall har bolaget inte visat på något underlag för deras 
beräkning samt vilka nedläggningar som beslutats de närmsta åren. I sitt överklagande har 
bolaget anfört att de bifogat en lista över de stationer som under 2001 är aktuella för att läggas 
ned, men listan fanns inte bifogat till överklagandet vilket påpekats av SKM. Bolaget har även 
haft tillfället att yttra sig över detta men har inte kommit med något material som visar på det 
motsatta. Med anledning av detta anser LR att bolagets åtagande inte kan tillförlitligt ha 
beräknats och rätten till att göra avdrag för dessa avsättningar inte skall medges. 
 

4.4.3 Kammarrätten 
 
I KR anses det som ostridigt att bolaget är tvungna att ansvara för saneringen eftersom bolaget 
bedriver miljöfarlig verksamhet. Det anses även ostridigt att bolaget krävs på ett utflöde av 
resurser för nedläggningen av stationerna. 
 
För att bolaget skall styrka tillförlitligheten av det anförda genomsnittliga beloppet har de 
kontaktat branschorganisationen SPIMFAB, vilket enligt deras undersökningar visar på att 
den genomsnittliga kostnaden för sanering och provtagning är 446 000 kronor.  Bolaget 
hävdar att en beräkning som gjorts i samband med en utredning gällande 
nedläggningskandidater samt den genomsnittskostnad som var framtagen av den oberoende 
branschorganisationen SPIMFAB är tillräckligt för att visa på en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet. 
 
SKV anser att för att få göra en tillförlitlig beräkning av åtagandet vid bokslutet måste bolaget 
visa de beslut som tagits gällande nedläggningar samt beräkningen av kostnaden för varje 
enskilt fall där bolaget gjort ett beslut avseende nedläggning. Det framgår dock fortfarande 
inte enligt SKV om det fanns något beslut gällande nedläggning vid bokslutet. En tillförlitlig 
beräkning har därför inte funnits och därför kan inte reservering anses vara i 
överensstämmelse med god redovisningssed utan skall återföras till beskattningen. 
Omständigheterna avseende reservering har uppkommit först i taxeringsrevisionen och SKV 
anser att större krav skall ställas på en internationell koncern vad gäller uppgiftslämnande och 
redovisning. De anser sakfrågan allmänt sett vara förekommande och inte svår.  
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KR anser dock  att den utredning som åberopats av bolaget är tillräcklig för att visa på en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet och för att avdrag skall medges för framtida 
saneringsutgifter med 7 200 000 kronor. 
 

4.5 Mål KR 5986-5988 -2000 Mercuri Urval AB 
Domsdatum: 2002-07-05 
 

4.5.1 Omständigheterna i fallet  
 
Mercuri Urval är ett rekryteringsbolag som har gjort en avsättning till en reserv för framtida 
men ej utförda arbeten. Avsättningen motsvarar 15 procent av bolagets totala arvode och 
avser att täcka de kostnader som går åt för uppföljning av de tjänster bolaget utfört och uppgår 
under räkenskapsåret till 12 366 060 kronor. Denna uppföljning sker 6 månader efter att 
arbetet har utförts där syftet är att erhålla en utvärdering av konsulternas arbetsinsats och 
rekryteringsarbetet. Denna uppföljning debiteras inte kunden utan betraktas som service enligt 
avtal, vilket är till största del ämnat för bolagets egna kvalitetsuppföljningar.  
 

4.5.2 Skattemyndigheten 
 
För avsättning gällande framtida utgifter finns inga särskilda skatteregler utan här måste 
bedömningen ske utifrån de allmänna reglerna i 24 § KL där en hänvisning sker till god 
redovisningssed. Enligt 2 § BFL skall bokföringsskyldigheten utföras i enlighet med god 
redovisningssed. Det är avgörande för vad som är god redovisningssed i skatterättslig mening, 
att ha sitt slutliga avgörande i skattedomstolarna efter bedömningar av tidigare prejudikat, 
förarbeten samt utlåtande från olika expertorgan.  För att redovisa en avsättning krävs att den 
framtida utgiften med stor sannolik kommer att belasta verksamheten och att beloppet med 
stor säkerhet kan bestämmas. SKM hänvisar till fortlevnadsprincipen där driftkostnader antas 
kunna infrias fortlöpande såsom kostnader för egen personal och hyra av verksamhetslokaler. 
Här sker en hänvisning till Per Thorells artikel i skattenytt (nr 12, 1994) där det framgår att en 
avsättning inte kan göras när det gäller driftkostnader som en framtida utgift. SKM anser att 
den avsättning som bolaget gjort för framtida ej utförda arbeten inte uppfyller de krav som 
ställs på sådana typer av kostnader inom skatterätten. De anser inte heller att bolaget kunnat 
visa på hur detta kommer att belasta verksamheten. Här finner SKM att det är märkligt att 
reserven beräknats schablonmässigt det vill säga utgör en viss procent av de fakturerade 
intäkterna, då reserven utgör uppföljningskostnader som inte debiteras kunden utan utgör 
service enligt avtal. I denna reserv ingår även de fall där ett arbete utförs men där en 
anställning aldrig kommer till stånd.  Med anledning av detta finner inte SKM att avdrag skall 
medges för avsättningen.  
 

4.5.3 Länsrätten 
 
BFN har i sitt uttalande den 15 oktober, 1987 (U 87:9) gjort en bedömning för hur en 
beräkning skall ske vid avsättning för framtida utgifter, efter en förfrågan från bolaget.  
 
Bolagets personalrekrytering omfattas av fem olika moment:   

1. Bolags, arbets- och kravanalys 
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2. Rekrytering genom annonsering 
3. Urval genom intervjuer 
4. Rekommendation till kundbolaget 
5. Uppföljning genom intervjuer 

 
Efter att moment 4 är avklarad faktureras uppdragen där även ersättning för moment 5 ingår 
eftersom momentet genomförs mycket senare efter att moment 4 har blivit genomfört. I 
bokslutet har bolaget redovisat avsättningar till en uppföljningsreserv vars storlek beräknats 
genom att multiplicera antal resterande konsulttimmar med kostnaden per konsulttimme. 
Uppdraget kommer att vinstavräknas vid  faktureringen och för de arbeten som är hänförliga 
till uppdraget och som finns kvar vid bokslutet, skall bolaget göra en avsättning för de 
framtida utgifterna som är förknippade med dessa. Timkostnaden per konsulttimme bör enligt 
BFN beräknas hänseende till både de direkta och de indirekta kostnaderna. Bolaget anser att 
en avsättning av 15 procent av det totala arvodet är i överrensstämmelse med god 
redovisningssed och för att göra ett skattemässigt avdrag. De hänvisar även till ett tidigare fall 
från LR där det hänvisades till ett uttalande från BFN. 
 
SKM anser inte att bolaget uppfyller de krav som ställs på sådana typer av kostnader 
exempelvis när det gäller kostnader som har karaktären av driftkostnader. Enligt 
fortlevnadsprincipen skall driftkostnader såsom kostnader för egen personal, hyra av 
verksamhetslokaler infrias fortlöpande. Utgiften skall med stor sannolik belasta verksamheten 
samt gå att beloppsbestämma, för att få avdrag för avsättningar. Bolaget kontaktar kunden 6 
månader efter slutfört uppdrag, vilket innebär att de uppdrag som slutförts under de första 6 
månaderna av året gör bolaget  en uppföljning redan under det aktuella räkenskapsåret. I detta 
fall finns inte något arbete att utföra efter räkenskapsårets utgång  men ändå har bolaget avsatt 
15 procent av de fakturerade intäkterna som de erhöll de första 6 månaderna av 
räkenskapsåret. I vissa fall leder inte bolagets arbete till någon anställning och därmed inte 
heller till någon uppföljning. Detta innebär i sin tur att reserven även beräknats på de fall som 
de uppdrag som inte haft någon uppföljning. Därför anser SKM att bolagets avsättning är för 
högt beräknad och den schablonmässiga beräkningen godtas inte.  
 
Bolaget hänvisar till 24 § KL att reserveringen skall bedömas utifrån god redovisningssed och 
RÅ 1999 ref. 32 där de anför att om periodiseringen är förenligt med god redovisningssed 
ligger den även till grund vid beskattningen, såvida det inte finns några särskilda skatteregler. 
Bolaget hänvisar även till matchningsprincipen då den redovisade reserveringen är direkt 
relaterad till den redovisade inkomsten under räkenskapsåret. Bolaget anser att kriteriet för 
beloppsbestämning är uppfyllt genom att uppföljningarna är klarlagda genom avtal samt att de 
har lång erfarenhet av rekryteringsuppdrag och har  därmed god kännedom om de kostnader 
som är förknippade med de olika uppföljningsmomenten. Genom uttalande från BFN har det 
även utretts på vilket sätt kostnaden per konsulttimme får beräknas. Eftersom bolagets 
beräkningsmetod anses utgöra god redovisningssed finns det inget skäl till att inte 
skattemässigt acceptera den rekommenderade kalkylmodellen. Genom utförda utredningar av 
bolaget framkommer det att avsättningen väsentligt understiger de faktiska kostnaderna som 
är hänförliga till uppföljningen. Detta har förekommit under de senaste 20 åren men på grund 
av den tidigare länsrättsdomen har bolaget behållit av att göra en schablonartad avsättning på 
15 procent. 
 
När det gäller den hänvisade länsrättsdomen anför SKM att bolaget i det tidigare fallet gjorde 
en stickprovsundersökning som visade att kostnader uppgick till 43, 5 procent av det 
fakturerade arvodet. SKM: s beräkningar visade dock på ett värde av 13,3 procent och i de fall 
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där en anställning inte kom till stånd  samt där bolaget fakturerat under de första 6 månaderna 
beaktades inte heller i beräkningen, vilket skulle leda till en lägre procentenhet. Bolaget har 
gjort årliga avdrag med 15 procent av arvodet med utgångspunkt i en tidigare länsrättsdom 
och den stickprovsundersökning som gjordes under 1986. Mercuri Urval AB har dock inte 
gjort en ny undersökning som bygger på en aktuell revision och som beaktar hur bolagets 
uppföljning och kostnader numera ser ut och därför finner inte LR att kravet på tillförlitlig 
beräkning av beloppet är uppfyllt och avslår överklagandet.  
 

4.5.4 Kammarrätten 
 
I KR yrkar bolaget att en avsättning för framtida utgifter skall medges med 13 procent av 
omsättningen vilket motsvarar ett belopp på 10 769 251 kronor. I LR angavs att avsättningen 
överensstämmer med praxis och god redovisningssed trots att de har driftkostnadskaraktär. 
Det som bolaget saknade var en undersökning om hur beloppet för de framtida utgifterna 
skulle bestämmas. Bolaget startade därför en undersökning där det visade sig att de 
kvarstående kostnader uppgick till ca 13 procent. I enlighet med BFN (U 87:9) har 
tidskostnaderna för konsulttimmarna beräknats. SKM anser dock inte att indirekta kostnader 
skall ingå i beräkningen utan endast den del som är hänförligt till uppföljningsintervjuerna.  
 
I domskälen anges att god redovisningssed ligger till grund för bolagets avsättning och 
hänvisning sker till bland annat RÅ 1999 ref. 32. En avsättning skall enligt god 
redovisningssed göras när utgifterna går att härleda till gjorda åtaganden samt att bolaget 
belastas av dessa uppgifter och beloppet kan med stor säkerhet bestämmas.   
 
I detta fall går de framtida uppföljningarna att härleda till gjorda åtaganden samt som det inte 
råder någon tvekan om att bolaget kommer att belastas av utgifterna genom avtal att 
genomföra uppföljningsintervjuer. Bolaget kan med hög grad av säkerhet beräkna 
uppföljningstimmarna och kostnaderna för dessa, vilket visar på att kravet på en tillförlitlig 
bestämning av beloppet är tillgodosett. Det faktum att alla fakturerade uppdrag inte ger 
upphov till en anställning anses inte ge en annan bedömning utan KR finner bolagets 
avsättning i överrensstämmelse med god redovisningssed.  
 
När det kommer till frågan hur avsättningen skall beräknas anser KR att de direkta 
kostnaderna vid uppföljningsarbeten ska ligga till grund för avsättningen av de framtida 
utgifterna. När det gäller de indirekta kostnaderna har BFN U 87:9 anfört att hänsyn vid 
beräkning av belopp skall tas till dessa kostnader , och i första hand  de är hänförliga till 
uppdragen men även allmänna administrationskostnader.  I detta fall har KR samma 
uppfattning som SKM det vill säga att bolaget endast kan göra en avsättning för de indirekta 
kostnader i de fall det föreligger ett direkt samband med uppföljningsintervjuerna. Det finns 
dock ingen tillförlitlig utredning som visar vilka kostnader som har samband med 
uppföljningsarbetet. SKM har yrkat att bolaget endast skall medges avdrag med omkring 
hälften av det belopp som bolaget yrkat för, vilket KR håller med om. Mercuri Urval AB är 
därför endast berättigad avdrag för avsättning med 5 000 000 kronor.  
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5. Argumentationsanalys 
I argumentationsanalysen kommer vi att undersöka de framförda argumenten i rättsfallen och 
belysa de argument domstolarna har lagt stor vikt vid för deras bedömning, huruvida 
avdragsrätt föreligger det säga vill om det är i enlighet med god redovisningssed. Här 
framhåller vi även de krav som SKV ställer på bolagen för att redovisa en avsättning.  
 
 
Beteckningar Exempel 
T- Tes  
P- Argument för P1P1- Argument som stödjer det första 

argumentet som talar för tesen. 
C- Argument mot C1P1- Argument som inte stödjer det första 

argumentet som talar för tesen. 
φ- Premiss P1φC2- Argument som stödjer den anförda 

relevansen av det andra argumentet som talar mot 
tesen. 

Tabell 5.1  Argumentationsanalys 
(Källa: egen utformning).  

 

5.1  IKEA AB och Tibro Kontorsmöbler AB 
 
IKEA AB och Tibro Kontorsmöbler AB ingår både i IKEA-koncernen, vilka har gjort en 
avsättning till framtida personalbonus. De två bolagen medgavs dock inte avdrag för 
avsättningen då SKV inte ansåg det vara i enlighet med god redovisningssed. De två bolagen 
tog därför upp frågan till domstol för att avgöra avdragsrätten i denna fråga. LR kom fram till 
samma beslut som SKV i de både fallen men när fallen gick upp till KR kom de två 
kammarrätterna med två helt olika utslag. Nedan kommer vi att presentera de argument som 
framfördes i länsrätterna som ledde fram till beslutet att inte medge avdrag för avsättningarna. 
Därefter kommer vi att ta upp argumenten som fördes i de två kammarrätterna för att kunna 
göra en bedömning varför instanserna kom fram till två olika utslag.  
  
T- Avdrag för avsättning till personalbonus.  
 
P1- Avdrag för avsättning till personalbonus är i överensstämmelse med god redovisningssed. 
 
P2- God redovisningssed ligger till grund för beskattningen inom det kopplade området. 
 
C1P1- Enligt god redovisningssed skall en avsättning redovisas när ett bolag har ett åtagande på grund av 
en inträffad händelse som kräver ett utflöde av resurser samt att beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt, vilka är kriterier som bolaget inte uppfyller. 
 
C1C1P1- De anställda fick ta del av koncernens beslut i förväg under räkenskapsåret 1998/99 och därför 
saknades det möjligheter att dra sig ur åtagandet. Det är även ostridigt att bolaget har en förpliktelse som 
leder till framtida utgifter. 
 
C2P1- Avsättningen är för villkorad att kostnaden inte är hänförlig till räkenskapsåret 1998/99 eller 
tidigare år. En förutsättning för att få bonus var att personalen var anställd på försäljningsdagen den 9 
oktober, 1999. 
 
P1C2P1- Det finns ingen historisk intäkt 31 augusti, 1999 att matcha avsättningen med. Bonusen är därför 
hänförlig till räkenskapsåret 1999/00. 
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P1P1C2P1- Ersättning för arbete som skall utföras efterföljande år får inte inkluderas i en avsättning under 
det aktuella räkenskapsåret.  
 
C1P1P1C2P1- Det saknas en koppling mellan den enskilda arbetsinsatsen och storleken på bonusen. 
 
C3P1- Enligt matchningsprincipen och definitionen av en skuld kan inte en extra ersättning i form av lön 
under kommande räkenskapsår ligga till grund för en avsättning under aktuellt räkenskapsår.  
 
P1C3P1- För utgifter som inte är direkt anknutna till intäkten och samt som nyttan av den inte heller kan 
hänföras till en viss period, skall kostnadsföras dagen den uppstår.  
 
C4P1- Med hänsyn till att storleken av bonusen är beroende av dagsförsäljningen 9 oktober, 1999 är det 
svårt att redan 31 augusti, 1999 göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. 
 
P1C4P1- Det faktiska utfallet visade sig vara avsevärt högre än reserveringen.  
 
Avsättning till framtida personalbonus regleras inom det kopplade området där redovisningen 
ligger till grund för beskattningen. Inom detta område finns inga särskilda skatteregler utan 
god redovisningssed är styrande för beskattningen enligt huvudregeln i 14 kap 2 § IL. Bolaget 
anför att de meddelade denna personalbonus under räkenskapsåret 1998/99 och att det är i 
överensstämmelse med god redovisningssed att redovisa en avsättning då bolaget har ett 
åtagande som kommer att kräva dem på framtida utgifter. SKV argumenterar emot denna 
avsättning eftersom avsättningen är villkorad och är mer hänförligt till efterföljande  
räkenskapsår. Här ligger tyngden i rättsfallen på att avsättningen är villkorad och därmed 
vilket räkenskapsår avsättningen skall hänföras till. Detta argument är relevant och belyser 
riktigheten av bolagets avsättning det vill säga om en villkorad avsättning kan vara i 
överensstämmelse med god redovisningssed eller om bolaget därför bör  avvakta med att göra 
en reservering. Den gjorda avsättning till personalbonus är beroende av försäljningen den 9 
oktober, 1999 vilket infaller under efterföljande räkenskapsår då det aktuella räkenskapsåret 
omfattas av perioden mellan 1 september, 1998 till och med den 31 augusti, 1999. Ett 
argument som talar emot att redovisa en avsättning under det aktuella räkenskapsåret är att det 
inte finns någon historisk intäkt att matcha mot. Detta visar på matchningsprincipens 
betydelse i den angivna tesen där en bonuslön som infaller under kommande räkenskapsår 
inte kan ligga till grund för avsättning under det aktuella räkenskapsåret.  
 
Ett tredje kriterium för att redovisa en avsättning enligt RR 16 är att kunna göra en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet. Eftersom avsättningen är så villkorad är det väldigt svårt att göra en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet. Bolaget har alltså i detta fall under bokslutet den 31 
augusti, 1999 uppskattat beloppet för reserveringen, som är beroende av försäljningen den 9 
oktober, 1999. Här påvisar SKV på bolagets uppskattning genom argumentet att det verkliga 
utfallet var avsevärt högre än reserveringen. Detta argument är relevant för studien och har 
hög hållbarhet för att inte göra en avsättning under det aktuella räkenskapsåret. Däremot 
finner vi att underargumentet för att styrka det anförda argumentet det vill säga påvisandet av 
att de verkliga utfallet översteg reservering inte visar på samma hållbarhet då de inte riktigt 
motiverat konsekvenserna med att göra en försiktig beräkning i det aktuella fallet.  I detta fall 
kan man tänka sig att en försiktig beräkning vore en förutsättning för att redovisa en 
avsättning eftersom avsättningen är villkorad av försäljningsdagen den 9 oktober. LR gick i 
SKV:s linje med att inte medge avdrag. I detta fall visade det sig att matchningsprincipen fick 
en avgörande betydelse för den angivna tesen eftersom reserveringen inte hade något direkt 
samband med det aktuella räkenskapsåret. Försiktighetsprincipen fick i detta fall ge vika för 
matchningsprincipen för att den angivna tesen skulle vara i överstämmelse med god 
redovisningssed.  
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De två bolagen överklagade länsrätternas dom upp till KR där det visade sig att de två 
kammarrätterna hade olika uppfattningar om vad som är hänförligt till god redovisningssed. 
KR i fallet IKEA AB höll med SKV och länsrättens uppfattning om att bonusen inte hade 
något direkt samband med det aktuella räkenskapsåret och att det är svårt att visa på 
tillförlitlig uppskattning av beloppet i och med att avsättningen är villkorad. I KR i fallet 
Tibro Kontorsmöbler AB hämtades däremot yttrande från BFN för att avgöra vad som är god 
redovisningssed. De framförda  pro- och contra argumenten för att avgöra om avsättningen 
var förenligt med god redovisningssed redogörs nedan: 
 
T- Avdrag för avsättning till personalbonus.  
 
P1- Det finns inga särskilda skatteregler inom detta område och därför är god redovisningssed avgörande.  
 
P2- Om det finns flera alternativ i enlighet med god redovisningssed skall beskattningen grundas på det 
alternativ som bolaget valt i sin redovisning. 
 
P3- Det anses sannolikt att bolaget har ett åtagande och att det kommer kräva ett utflöde av resurser för att 
reglera detta åtagande. I enlighet med BFN kan en tillförlitlig uppskattning av beloppet göras, med hjälp av 
försäljningsstatisk från tidigare år.  
 
P4- Det verkliga utfallet överstiger reservering vilket visar på en försiktighet och därmed är det enligt BFN 
hänförligt till god redovisningssed att göra en avsättning.  
 
C1- Personalens intjänande av bonuslönen är den 9 oktober 1999 då det utgör grunden för personalens 
bonuslön och är den dagen som personalen lämnar sin prestation till bolaget och upparbetar en bonuslön. 
Därmed erhåller bolaget någon slags motprestation från de anställda och en avsättning kan inte göras.    
 
C2- Bonuslönen är villkorad genom att personalen skulle vara anställd mellan den 1 september till den 30 
november och därmed skall kostnaderna för bonuslönerna redovisas och dras av under nästa räkenskapsår.  
  
C1C1- För att dra en sådan slutsats att bolaget erhållit motprestation från de anställda krävs det att de 
individuella arbetsinsatserna har en direkt koppling till personalbonusen.  Denna koppling föreligger inte då 
personalbonusen fastställs utifrån den totala försäljningen 9 oktober, 1999. 
 
C1C2- Förpliktelsen till personal uppkom på balansdagen då utfästelsen kommunicerades till de anställda 
redan i juni, 1999.  
 
P1C1C2- Det är tidpunkten för uppkommelsen av förpliktelsen som är relevant och som är avgörande för 
under vilken tidpunkt förpliktelsen bokförs. 
 

SKV anser inte att en avsättning som är så villkorad och hänförligt till efterföljande 
räkenskapsår skall bokföras redan under det aktuella räkenskapsåret. De hänvisar även till att 
de anställda har en motprestation till bolaget då bonusen hänför sig till försäljningsdagen den 
9 oktober. Här framhåller dock bolaget att även om avsättningen är villkorad så har inte de 
individuella arbetsinsatserna någon direkt koppling till arbetsinsatsen utan det är den totala 
försäljningen den 9 oktober som är direkt avgörande för personalbonusen. Detta argument är 
relevant och understryker hur villkorad avsättningen är. SKV har i detta fall inte något som 
styrkar att de anställda har en motprestation till bolaget och att en avsättning därför inte är 
berättigad, vilket ger argumentet en låg hållbarhet.  Bolaget anför även att det är tidpunkten 
för uppkommelsen av förpliktelsen som är det relevanta och avgörande för att redovisa en 
avsättning vilket har en hög relevans till fallet men kanske inte så hög hållbarhet då det inte 
finns en underliggande argument som visar att avsättning därmed är förenlig med god 
redovisningssed.  
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SKV anför även i KR svårigheten med att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet i och 
med att avsättningen är villkorad och hänvisar den stora beloppsskillnaden mellan det faktiska 
utfallet och bolagets reservering. Här är en intressant frågeställning gällande i vilken 
utsträckning en reservering kan understiga det verkliga utfallet det vill säga hur försiktig en 
beräkning kan vara. I detta fall visade det sig att det verkliga utfallet var nästan dubbelt så 
högre än reserveringen. I sitt yttrande har dock BFN anfört att bolagen varit försiktiga i sin 
beräkning och hänvisar till tidigare försäljningsstatistik som underlag för bolagets beräkning. 
Tidigare försäljningsstatistik bidrar till att det inte sker en övervärdering av avsättningen 
framförallt med tanke på att avsättning är beroende av försäljning den 9 oktober och kräver då 
en mer försiktig värdering.  KR fann i detta fall ingen anledning till att gå emot BFN:s 
yttrande och medger därför avdrag för avsättning.     
 
BFN:s yttrande blev avgörande för fallet eftersom de ansåg att bolaget hade ett åtagande 
vilket skulle leda till framtida utgifter samt att bolaget gjort en tillförlitlig uppskattning av 
belopp med hjälp av tidigare försäljningsstatistik än om med stor försiktighet. BFN tillmäts 
stor betydelse för avgörande av god redovisningssed och det är i få fall en domstol går emot 
deras yttranden. 
 
KR i IKEA AB höll fast vid att reserven inte hade ett direkt samband med det aktuella 
räkenskapsåret då det inte fanns någon intäkt att matcha reserveringen mot. I fallet blev 
matchningsprincipen avgörande för om avsättningen var i överensstämmelse med god 
redovisningssed. Avgörandet i Tibro Kontorsmöbler AB grundande sig dock dels på att 
bolaget varit försiktiga i sina beräkningar samt att de hade ett åtagande som skulle kräva dem 
på framtida utgifter, vilket är tillräckligt för att få avdrag i beskattningen enligt god 
redovisningssed.  I dessa fall anses det vara i överensstämmelse med god redovisningssed att 
redovisa avsättningen under två olika räkenskapsår.  
 
Här kan domen från Key Code fallet vara av relevans det vill säga när god redovisningssed 
ger uttryck för olika alternativ, skall det alternativ bolaget valt i sin redovisning ligga till 
grund för beskattningen. Det som kan uppmärksammas är att domen från IKEA AB kom före 
domen från Tibro kontorsmöbler AB. I samband med att domen från Tibro Kontorsmöbler 
AB kom begärde IKEA AB en resning av domen, men nekades dock av RegR.   
 

5.2  Försäkringsmäklarna AB 
 
T- Avdrag för avsättning till framtida annullationskostnader. 
 
God redovisningssed  
 
P1- Avsättning till framtida annullationskostnader anses vara hänförligt till god redovisningssed. 
 
P1P1- Det finns inga särskilda skatteregler för denna typ av avsättningar och därmed är god 
redovisningssed avgörande för att göra en avsättning.  
 
C1P1- Enligt god redovisningssed skall en avsättning ske när ett bolag har ett åtagande på grund av en 
inträffad händelse som kräver ett utflöde av resurser samt att beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
P2P1- I de fall god redovisningssed ger utrymme för olika redovisningsalternativ ska beskattningen 
grundas på det alternativ bolaget gjort i sin redovisning.  
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C1P2P1- Bolaget har valt att tillämpa en helt annan princip gällande intäktsredovisning vilket heller inte 
blivit ifrågasatt av SKV.  
 
Det första och andra argumentet har hög hållbarhet då god redovisningssed är styrande för 
hela rättsfallet. Här genomsyras det materiella sambandet mellan redovisningen och 
beskattningen för avgörandet av den angivna tesen. För att styrka att bolagets redovisning är i 
överensstämmelse med god redovisningssed sker en hänvisning till Key Code fallet. Detta 
argument har en låg hållbarhet. Key Code innebär att det finns flera goda redovisningsseder 
men det behöver nödvändigtvis inte innebära att bolagets val att göra en avsättning utgör god 
redovisningssed. Frågan i detta fall berör snarare om bolaget har ett tillräckligt underlag för en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet. Om detta kriterium är tillfredställt, då är det god 
redovisningssed och endast då kan bolagets redovisning ligga till grund för beskattningen. I 
detta fall har inte heller SKV ifrågasatt deras intäktsredovisning vilket visar att argumentet 
inte har en stor relevans i denna fråga. Här fäster SKV istället stor vikt på att en avsättning är 
förenligt med god redovisningssed när ett bolag har ett åtagande på grund av en inträffad 
händelse och kräver ett utflöde av resurser samt att beloppet kan bestämmas på ett tillförlitligt 
sätt. 
 
 
Tillförlitlig uppskattning av beloppet 
 
P1- Annullationsrisken beräknas vara 2,5 gånger ett års annullationskostnader vilket även är vanligt hos 
entreprenadbolag gällande garantireserver.  
 
C1P1- En sådan uppskattning kräver att annullationsansvaret är proportionerlig över tiden. 
 
C2P1- Den schablonmässiga beräkningen tyder på ett antagande att risken är lika stor på alla sorters 
försäkringar det vill säga de som betalats med engångsbelopp och de som har löpande betalning på ett visst 
antal år. 
 
C1C2P1- Det är omöjligt för bolaget att beräkna den individuella annullationsrisken när det kommer till de 
löpande försäkringarna och anser därför att beräkningen överensstämmer med god redovisningssed.  
 
φ C1C2P1- De har lång erfarenhet av förmedlandet av försäkringar och är därmed medvetna om den 
förknippade annullationsrisken.  
 
C3P1- Det är först efter SKV: s utredning som bolaget har gjort en sammanställning för räkenskapsårets 
faktiska kostnader, vilket inneburit att dessa inte funnits tillgängliga vid bokslutet. 
 
P1C3P1- Det är ett minimikrav att det finns ett tillfredställande underlag för beräkningen av avsättningen. 
 
P2- Verkliga utfallet överstiger ju den schablonmässiga beräkningen vilket tyder på att beräkningen av de 
framtida kostnaderna gjorts med tillräcklig grad av säkerhet. 
 
φ P2- Genom yttrande från Skandia och SEB Trygg Liv är det erfarenhetsmässigt en lite större andel av 
omsättningen som går till annullationskostnader än vad som uppskattats av bolaget.  
 
Sannolikheten för att annullationer uppkommer i denna bransch är ostridbart och därför fäster 
SKV stor vikt vid huruvida bolaget gjort en tillförlitlig beräkning av beloppet. Argumentet är 
välgrundat eftersom bolaget har gjort en schablonmässig beräkning vilket även ifrågasatts av 
SKV. När det gäller argumentet om att annullationsrisken är 2,5 gånger ett års 
annullationskostnader så ligger framför allt kriteriet på riktighet närmast till hands. SKV anser 
inte att en schablonmässig beräkning är i överensstämmelse med god redovisningssed och 
visar därför på två motargument gällande riktigheten av detta argument. För att göra en 
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schablonmässig avsättning krävs det enligt SKV att annullationsansvaret är proportionerligt 
över tiden, men här har bolaget istället större ansvar i början, som med tiden successivt avtar. 
Här framhåller de även att försäkringarna har olika avtal och förhållanden, vilket bolaget inte 
alls har beaktat i sin beräkning, som är viktigt att ta hänsyn till i denna typ av bransch. 
Dessutom har bolaget inget underlag på deras beräkningar tillgängligt vid bokslutet, vilket är 
en förutsättning för att vara berättigad att göra en avsättning. Detta är ett starkt argument som 
belyser rättsfallet och visar på riktigheten på bolagets beräkning om de verkligen beaktat 
konsekvenserna med att göra en schablonmässig beräkning samt om beräkningen avspeglar de 
rådande omständigheterna hos de olika försäkringarna.  
 
Bolaget anser att den schablonmässiga avsättningen är i överensstämmelse med god 
redovisningssed genom argumentet att det är omöjligt att göra en individuell beräkning av 
annullationsavaret för de olika försäkringarna. För att styrka på detta argument hänvisar de till 
deras stora erfarenhet av förmedling av försäkringar. Detta argument har dock inte så stor 
tyngd för rättsfallet på grund av att de inte har något underargument som visar på denna 
svårighet utan visar snarare på det är förekommande hos bolag i denna bransch att det görs 
betydliga avsättningar för annullationskostnader.  
 
Detta leder sedan bolaget in på linjen av försiktig beräkning för att göra en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet. Här visar sig de grundläggande redovisningsprinciperna, i detta fall 
försiktighetsprincipen, var avgörande för bedömning om avsättning var i överstämmelse med 
god redovisningssed. Bolaget har inte visat på en tillförlitlig beräkning eftersom de beräknat 
avsättningen schablonartat utan att beakta annullationsrisken i förhållande till avtalen och 
villkoren de olika försäkringarna haft samt att annullationsansvaret är större i början av tiden. 
Det slutliga avgörandet för fallet var att det anses vara svårt att göra en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet för de individuella försäkringarna med hänseende till den bransch 
bolaget befinner sig i. I de fall en schablonartad beräkning ligger närmast till hands krävs det 
en mer försiktighet vid uppskattning av beloppet.  I samband med detta hänvisar de till andra 
bolag i branschen där det är erfarenhetsmässigt lite högre andel av omsättningen som går till 
annullationskostnader. Det är av vikt att ett bolag beaktar den risk och osäkerhet som kommer 
vid en beräkning av en framtida utgift. Avsättningen skall avspegla det belopp som motsvarar 
den bästa uppskattningen för att reglera förpliktelsen. Det är viktigt med minimering av 
subjektiviteten i bedömningarna och att framförallt utnyttja tidigare erfarenheter av liknande 
transaktioner, vilket bolaget har gjort när de hänvisade till andra bolag i branschen. 
 
Försiktighetsprincipen blev avgörande i KR för att bedöma bolagets schablonmässiga 
avsättning som i överstämmelse med god redovisningssed.  Redovisningsprincipernas tyngd 
inom rättspraxis är helt beroende av redovisningens uppgift och de rådande omständigheter 
hos bolaget i fråga. I detta fall ansågs det vara tillräckligt att göra en försiktig uppskattning av 
beloppet men som framstod i rättsfallet ställer SKV större krav på bolaget att visa ett 
tillfredställande underlag för beräkningen vid bokslutet. Enligt SKV är inte en 
schablonmässig avsättning i överensstämmelse med god redovisningssed men i detta fall fick 
de ge vika för de grundläggande redovisningsprinciperna som var avgörande för att bolaget 
redovisning skall ligga till grund för beskattningen.  
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5.3  Norsk Hydro Olje AB 
 
T- Avdrag för avsättning till saneringsutgifter. 
 
God redovisningssed 
 
P1- Bolagets avsättning till saneringsutgifter är i överensstämmelse med god redovisningssed. 
 
C1P1- Enligt god redovisningssed skall en avsättning ske när ett bolag har ett åtagande på grund av en 
inträffad händelse vilket kräver ett utflöde av resurser samt att beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
P1C1P1- Bolaget visar inte när och om beslut gällande nedläggning har fattats samt under vilken tidpunkt 
de har konstaterat att det uppkommer miljöskador. Det har heller inte funnits något underlag för hur 
kostnaden har beräknats. 
 
C1P1C1P1- Miljöskadorna uppkommer löpande under driften av verksamheten vilket innebär att skadan 
redan uppstått vid reserveringen och därför är det i enlighet med god redovisningssed att göra en 
reservering för de uppkomna miljöskador på de stationer som skall nedläggas.  
 
P1C1P1C1P1- Enligt bolaget och deras externa revisorer skall en reservering ske för uppkomna 
miljöskador vilket är i överensstämmelse med god redovisningssed oavsett om det råder ovisshet rörande 
beloppets storlek och infrielsetidpunkten.  
 
Tillförlitlig uppskattning av beloppet 
 
P1- Det är ostridigt att bolaget är tvungna att ansvara för saneringen eftersom bolaget bedriver miljöfarlig 
verksamhet. Det anses även ostridigt att bolaget krävs på ett utflöde av resurser för nedläggningen av 
stationerna. 
 
φ P1- Bolaget har ca 600 stationer och depåer runt om i Sverige och deras åtagande att sanera sina stationer 
på grund av en miljöskada är lagstadgat enligt miljöbalken. Tidigare erfarenheterna visar att omkring 
hälften av de nedlagda stationerna blir efter provtagning sanerade.  
 
C1φP1- Bolaget måste uppfylla kriterierna för att redovisa en avsättning däribland kravet på en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet. 
 
C1C1φP1- En oberoende branschorganisationen visar att genomsnittliga kostnaden för sanering och 
provtagning är 446 000 kr, vilket visar på en tillförlitlig uppskattning av beloppet. 
 
C1C1C1φP1- Omständigheterna rörande reservering har uppkommit först i taxeringsrevisionen och SKV 
anser att större krav skall ställas på en internationell koncern vad gäller uppgiftslämnande och redovisning.  
 
 
God redovisningssed är avgörande för utgången av rättsfallet då det inte finns några 
skatteregler som reglerar detta område. Här har bolagen och SKV två helt olika uppfattningar 
om vad som är hänförligt till god redovisningssed. SKV fäster stor vikt vid de tre kriterier 
som anges i RR 16 det vill säga att bolaget skall ha ett åtagande på grund av en inträffad 
händelse som kräver ett utflöde av ekonomiska resurser samt att beloppet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. I detta fall har bolaget inget underlag som kan visa på att de är berättigad till 
att göra en avsättning.  Bolaget kommer då med argumentet att de uppstår miljöskador 
löpande under verksamheten och att det är hänförligt till god redovisningssed att göra en 
reservering oavsett om det råder ovisshet om beloppet storlek. En avsättning är enligt 3 kap 9 
§ ÅRL en förpliktelse som är hänförlig till räkenskapsåret eller tidigare år och som säker till 
sin förekomst på balansdagen trots det råder osäkerhet gällande beloppet eller 
infrielsetidpunkten. Argumentet kan ställas mot SKV: s krav på en tillförlitlig beräkning av 
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beloppet i och med att beloppet är osäkert samt svårigheten att göra en tillförlitlig beräkning 
med beaktande av vilken bransch bolaget befinner sig i. En avsättning skall redovisas när 
bolaget har en förpliktelse som är oberoende av deras handlande och sanering av otillåten 
miljöförstörning är ett tydligt exempel på detta. Det är även lagstadgat i miljöbalken att 
bolaget skall sanera där det har uppstått miljöskador. Här är frågan snarare om detta är 
tillräckligt för att redovisa en avsättning eller om bolaget behöver visa på en mer tillförlitlig 
beräkning. För att visa på en tillförlitlig beräkning har bolaget hänvisat till tidigare 
erfarenheter som visar att omkring hälften av de stationer som har blivit nedlagda behöver 
saneras samt att 70 stycken stationer kommer att behövas läggas ner under den närmsta 10 års 
period. Detta argument visar på en hög relevans i fallet då det uppkommer miljöskador 
löpande i verksamheten, som behöver saneras och att det även kommer att göra det i 
framtiden.  
 
LR gjorde den bedömningen att bolaget behövde visa på ett underlag för sina beräkningar 
vilket gjorde att de avslog överklagandet. Här märks det att LR precis som SKV kräver ett 
underlag eller oberoende undersökning som bekräftar bolagets tillförlitliga beräkning för att 
berättiga bolaget en avsättning under  de rådande omständigheterna. 
 
När fallet kom upp till KR bad bolaget en oberoende branschorganisation att bedöma den 
genomsnittliga kostnaden för sanering och provtagning, vilket anses vara tillräckligt för att 
KR skulle bedöma att bolaget hade rätt till avdrag för framtida saneringskostnader. I detta fall 
ansåg KR att bolaget hade gjort en tillräcklig uppskattning av beloppet för att kunna göra en 
avsättning. SKV ansåg dock att det kan läggas större krav på internationella koncerner när det 
kommer till uppgiftslämnade i koncernredovisningen. Bolaget anför att de bedriver miljöfarlig 
verksamhet där det är lagstadgad att de skall göra en sanering vid uppkommelser av 
miljöskador. Frågan här är därför, ska SKV verkligen gå in på sådana transaktioner hos ett 
bolag som Norsk Hydro som har stora återställningsutgifter och där det förväntas att de skall 
göra avsättningar för förorenad mark? 
 
Som framgår i rättsfallet ställer SKV större krav på internationella koncerner vid 
uppgiftslämnade i redovisningen. De kräver att bolaget visar på ett underlag vid beräkningen 
vilket är ett krav för att överhuvudtaget vara berättigad att göra en avsättning. I detta fall går 
bolaget mer på att det uppkommer miljöskador löpande och att det är miljöstadgat att de 
måste sanera vid uppkommelsen av miljöskador. För ett bolag som Norsk Hydro Olje AB är 
det från ett redovisningssynpunkt självklart att återställningsuppgifter blir avsatta för 
framtiden men från ett skatteperspektiv är bevisbördan mycket högre för att redovisningen 
skall ligga till grund för beskattningen oavsett vilken bransch bolaget befinner sig i.  
 

5.4  Mercuri Urval AB 
 
T- Avdrag för avsättning till framtida uppföljningskostnader. 
 
God redovisningssed 
 
P1- Avdrag för avsättning till framtida uppföljningskostnader är i överensstämmelse med god 
redovisningssed. 
 
P1P1- Det finns inga särskilda skatteregler för denna typ av avsättning och därför är god redovisningssed 
avgörande. 
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C1P1- För att göra en avsättning som är i överensstämmelse med god redovisningssed krävs att den 
framtida utgiften sannolikt kommer att belasta verksamheten och att beloppet med stor säkerhet kan 
bestämmas, vilket bolaget inte lyckas göra. 
 
Tillförlitlig uppskattning av beloppet 
 
P1- Det råder inte någon tvekan om att bolaget kommer belastas av utgifter då de förbundit sig till att 
genomföra uppföljningsintervjuer. 
 
P1P1 - Bolaget anser att kriteriet för beloppsbestämning är uppfyllt genom att uppföljningarna är klarlagda 
genom avtal samt att de genom lång erfarenhet av rekryteringsuppdrag har god kännedom om de kostnader 
som är förknippade med de olika uppföljningsmomenten. 
 
P2P1 - Den redovisade reserveringen är direkt relaterad till den redovisade inkomsten under 
räkenskapsåret,  vilket är i överensstämmelse med matchningsprincipen. 
 
C1P1- Reserven har beräknats schablonmässigt det vill säga utgör en viss procent av de fakturerade 
intäkterna eftersom reserven även inkluderar tjänster som bolaget inte tar betalt för och de fall när ett arbete 
utförts men där en anställning aldrig kommer till stånd.   
 
C2P1- Trots att det inte finns något arbete att utföra efter räkenskapsårets utgång har bolagets avsatt 15 
procent av de fakturerade intäkterna som de erhöll de första 6 månaderna. 
 
P1C1P1- I ett tidigare fall från LR beräknades avsättningen på detta vis, genom ett uttalande från BFN. 
 
φ P1C1P1- Bolaget har gjort årliga avdrag med 15 procent av arvodet med utgångspunkt i en tidigare 
länsrättsdom och den stickprovsundersökning som gjordes under 1986. 
 
C1φ P1C1P1- Bolaget har dock inte gjort en ny undersökning som bygger på en  aktuell revision och som 
beaktar hur bolagets uppföljning och dess kostnader numera ser ut  och därför anses inte kravet på en 
tillförlitlig beräkning vara uppfyllt. 
 
P2- Bolaget gör efter LR: s dom en ny undersökning som visar att 13 procent av det totala arvodet är ett 
lämpligt avdrag gällande framtida utgifter för uppföljningskostnader. 
 
C1P2 - I beräkningen inkluderas indirekta kostnader, vilka inte alltid är direkt hänförliga till 
uppföljningsintervjuerna. 
 
Argumentet att god redovisningssed enligt 14 kap 2§ IL ligger till grund för beskattningen har 
hög hållbarhet, eftersom det inte finns några uttryckliga skatteregler som anger något annat.  
 
I det aktuella fallet ifrågasätter SKV bolagets tillförlitliga beräkning gällande det avsatta 
beloppet. Bolaget argumenterar att en tillförlitlig uppskattning av beloppet är uppfyllt genom 
att uppföljning ingår i de avtal bolaget gör med sina kunder samt att de har en god kännedom 
genom tidigare erfarenheter gällande de kostnader som är förknippade med 
uppföljningsmomentet. Detta argument har hög relevans men kanske inte så hög hållbarhet. 
Bolaget har i detta fall förlitat sig på en schablonberäkning som har godkänts i en gammal 
länsrättsdom. Detta innebär att bolaget inte har beaktat de fall där en anställning inte kommit 
till stånd samt där själva uppföljningsintervjuerna sker under räkenskapsåret och inte 
efterföljande år.   
 
Bolaget hänvisar till matchningsprincipen då den redovisade reservering är direkt relaterad till 
den redovisade intäkten. Frågan är om redovisningsprincipen är relevant till den angivna tesen 
för att överhuvudtaget ha en tyngd i det aktuella ämnet. En avsättning för framtida utgifter 
kan anses gå ihop med matchningsprincipen eftersom beloppet skall avsättas när det kan ske 
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en matchning med den intäkt som avsättningen kommer att ge upphov till. I detta fall är en 
hänvisning till matchningsprincipen inte tillräckligt för att visa på att bolaget redovisning är 
hänförligt till god redovisningssed. För att principen skall få en hög relevans och hållbarhet 
krävs att det finns en underliggande premiss som kan visa på matchningsprincipens betydelse 
till den angivna tesen. Denna princip är därför inte nödvändigtvis avgörande för fallet utan 
utgör endast en del för att bedöma helheten. 
 
Det är inte tillförlitligt att utgå ifrån en gammal länsrättsdom för att visa på att bolagets 
redovisning är i överensstämmelse med god redovisningssed och har därför låg relevans och 
hållbarhet  till den angivna tesen. Här är frågan vilken tyngd en gammal länsrättsdom spelar i 
det aktuella rättsfallet i och med att en länsrättsdom inte tillmäts ett prejudikatvärde. Det är 
inte tillförlitligt att utgå från en gammal undersökning som bygger på en mycket gammal 
revision. Den gamla undersökningen anses inte relevant då den inte avspeglar de rådande 
omständigheterna. Detta argument har stor tyngd i rättsfallet det vill säga att avsättningen 
måste avspegla de rådande omständighet oavsett vad som gjordes i tidigare fall. I detta fall 
utgick bolaget från ett uttalande från BFN om vad som är hänförligt till god redovisningssed, 
vilket kan tillmätas stor betydelse vid bedömningen. Det är inte ofta att en instans avviker från 
dessa yttranden. Rättsfallet är ett exempel på att det är viktigt att vid en tillförlitlig beräkning 
beakta exempelvis nutida teknikförändringar, i detta fall aktuell revision, för att försäkra sig 
om att göra en tillförlitlig beräkning av de omständigheter som råder i det aktuella 
räkenskapsåret, vilket kan påverka beräkningen av de framtida utgifterna. Det kräver att det 
finns både tillräckliga och objektiva omständigheter som kan visa på bolagets beräkningar  
och därför avslog LR bolagets överklagan. 
 
Den nya undersökningen som utfördes av bolaget visade att de var berättigad en avsättning 
med 13 procent av arvodet än de tidigare 15 procent som redovisats i balansräkningen. Den 
nya undersökningen var avgörande för KR:s bedömning om att redovisningen var i 
överensstämmelse med god redovisningssed. För att göra en schablonmässig avsättning 
lägger SKV men även de olika förvaltningsdomstolarna större krav på tillförlitliga 
uppskattningar. Här lägger SKV tyngd på att bolaget inte gör för stora avsättningar utan kan 
bevisa att deras beräkning är korrekt. SKV anförde bland annat att beräkningen inkluderade 
indirekta kostnader vilket inte är acceptabelt enligt SKV eller KR, som därför reducerade 
bolagets avdrag. 
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 
I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser vi kommit fram till utifrån vår studie. 
Slutsatserna avser att besvara frågeställningen utifrån vår argumentationsanalys och vårt 
syfte. Dessutom bidrar vi med förslag till vidare forskning.    
 
Domstolarna har det slutliga beslutet när det kommer till vad som är hänförligt till god 
redovisningssed. Rättsfallen belyser det materiella sambandet mellan redovisning och 
beskattning där redovisningen tillsammans med god redovisningssed är styrande för 
beskattningen. Vi har konstaterat att det inte enbart räcker med att hävda att avsättningen är i 
överstämmelse med god redovisningssed utan det måste finnas starka argument som stödjer 
detta påstående. I argumentationsanalysen framhålls vikten av vilka argument det är som 
framförs utifrån olika parters ståndpunkter, då de måste visa på en hög hållbarhet och relevans 
i förhållande till den angivna tesen. De framförda argumenten är till stor del värderande 
påståenden vilket innebär att det är väldigt svårt att kontrollera dessa påståenden då de består 
av en hel del bedömningar utifrån egna tolkningar och uppfattningar.  
 
SKV ställer stora krav på bolagen där förutsättningen för att bolagets avsättning ska 
godkännas är att de uppfyller kraven i RR 16 avseende avsättningar. Här måste bolaget visa 
att de har ett befintligt åtagande som kommer kräva bolaget på ett utflöde av resurser samt att 
beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. I de utvalda rättsfallen var det framförallt 
kravet på en tillförlitlig uppskattning av beloppet som SKV fäste stor vikt vid för att inte 
medge avdrag för avsättningarna. SKV tillåter exempelvis inte schablonmässiga avsättningar 
eftersom avsättningen skall ämna återspegla faktiska omständigheter. En schablonmässig 
beräkning visar inte på det underlag som bolaget haft för sin beräkning och ett bolag kan 
därför inte enligt SKV vara berättigad till avdrag. SKV kräver ett tillförlitligt underlag vid 
bokslutet för att göra ett avdrag för avsättningar och de rådande omständigheterna  hos de 
olika branscherna  har ingen avgörande betydelse för SKV vid deras bedömningar för att 
berättiga en avsättning. Däremot har de större krav på internationella koncerner avseende 
uppgiftslämnande och redovisning. Utifrån redovisningssynpunkt kan det ibland vara 
självklart att redovisa en avsättning för ett åtagande som kräver framtida utgifter men ur en 
beskattningssynpunkt krävs det att den finns ett tillräckligt tillfredställande underlag vid 
bokslutet som visar att bolaget är berättigad en avsättning.  
 
I de avgörande argumenten har de grundläggande principernas roll inom redovisningen 
framhävts, vilka beror helt på redovisningens uppgift samt vilken bransch bolaget befinner sig 
i för att de skall få en avgörande betydelse.  De grundläggande principerna har alltså i vissa 
fall varit avgörande för att ett bolag skall få göra en avsättning. Både matchnings- och 
försiktighetsprincipen har varit starka argument för att stärka och försvaga tesen.  
Redovisningsprinciperna skall anses vara relevanta för den angivna tesen för att 
överhuvudtaget ha en tyngd inom det berörda redovisningsområdet. Kriterierna för en 
avsättning kan anses gå ihop med matchnings- och försiktighetsprincipen. Det är hänförligt 
till matchningsprincipen av den anledningen att en framtida utgift ska avsättas när det kan ske 
en matchning med den intäkt som avsättningen ger upphov till. Det är dock inte tillräckligt för 
att visa att bolagets redovisning överensstämmer med god redovisningssed utan här krävs det 
en underliggande premiss som kan visa på relevansen av principen i förhållande till den 
aktuella tesen för att få en hög hållbarhet. Matchningsprincipen kan därför ses som ett 
delkriterium till den stora helheten.  
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Försiktighetsprincipens betydelse vid en avsättning kan kopplas samman med kravet på en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet. Principens betydelse varierar beroende på de rådande 
omständigheterna samt vilken bransch bolaget befinner sig i och kan både medföra till utfallet 
att avsättningen är i överensstämmelse med god redovisningssed eller inte tillräcklig 
tillförlitlig. Det faktiska utfallet och reserveringen kan dock inte utgöras av avsevärda 
skillnadsbelopp utan måste ha en relevans till branschpraxis eller liknande för att få en 
betydelse.   De måste trots allt visa på ett tillfredställande beräkning för att göra en avsättning. 
 
I och med att det finns flera olika sätt att visa på en tillförlitlig uppskattning av det avsatta 
beloppet, leder det till uppkomsten av olika värderingar och tolkningar gällande avsättningar. 
Det är viktigt med minimering av subjektiviteten i bedömningarna och framförallt utnyttja 
tidigare erfarenheter av liknande transaktioner. Här kan exempelvis oberoende 
branschorganisationer vara avgörande för vad som är god redovisningssed. Det är av vikt att 
ett bolag beaktar den risk och osäkerhet som kommer vid en beräkning av en framtida utgift. 
Avsättningen skall ju avspegla det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen för att 
reglera förpliktelsen. En avsättning skall redovisas när bolaget har en förpliktelse som är 
oberoende av deras handlande. 
 
För att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet kräver SKV en aktuell revision för att 
försäkra att bolagens beräkning sker utifrån de rådande omständigheterna under det aktuella 
räkenskapsåret, vilken kan ha en påverkan vid beräkning av de framtida utgifterna. Det är 
något som kan vara avgörande i en skatteprocess och där de grundläggande 
redovisningsprinciperna inte tillmäts lika stor betydelse. Det kräver att det finns både 
tillräckliga och objektiva omständigheter som kan visa på en tillförlitlig beräkning. För att 
göra en tillförlitlig beräkning anser varken SKV eller förvaltningsdomstolarna att indirekta 
kostnader skall tas med i de fall de inte har ett direkt samband med de framtida utgifterna.  
 
I vissa fall kan även god redovisningssed ge uttryck för olika alternativ för hur en avsättning 
skall redovisas. I de fall SKV inte lyckas ge tillräckliga hållbara argument för deras 
ståndpunkter är det tillräckligt för att bolagets redovisning skall anses utgöra god 
redovisningssed. BFN tillmäts stor betydelse i rättspraxis där den parts argument som bäst 
överensstämmer med BFN:s yttrande oftast är i överensstämmelse med god redovisningssed 
och får hög hållbarhet.  
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Uppsatsens tyngdpunkt har legat på argumentationen i rättsfallen för att avgöra vad som är 
god redovisningssed. Det finns flera områden inom redovisningen där det förekommer tvister 
mellan bolagen och SKV för att avgöra vad som är god redovisningssed. Uppsatsen behandlar 
endast sådana avsättningar där det inte finns några särskilda skatteregler utan där god 
redovisningssed är avgörande. Här skulle det vara intressant att se på andra 
redovisningsområden såsom intäkter och materiella anläggningstillgångar.  
 
Vi har studerat fem stycken rättsfall för att åstadkomma vår argumentationsanalys men det 
skulle även vara intressant att endast studera ett rättsfall och göra mer utförlig 
argumentationsanalys och kanske även redogöra för parternas egna skrivelser. Ett annat 
förslag skulle vara att se problemet från ett skatteperspektiv där syftet är att åstadkomma en 
rättvis taxering och driva in skatter från bolagens vinster.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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