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Svensk titel: Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning – En studie av 
inkomna remissvar. 
 
Engelsk titel: The investigation of the link between accounting and taxation – A study of 
received responses. 
 
Utgivningsår: 2009 
 
Författare: Linda Hallberg och Marie Hilmersson 
 
Handledare: Pernilla Lundqvist och Sten-Eric Ingblad 
 
Abstract 
 
Sweden has for a long time operated a strong link between accounting and taxation. The 
Swedish income taxation of companies is designed in a way that the companies’ reported 
results also form the basis for taxation. The Swedish accounting system is affected more and 
more by the international accounting rules. In recent years it has been debated if this strong 
link shall remain in its current form. The government decided in 2004 to set up an 
investigation that would examine how the link between accounting and income tax should 
look like in the future. The name of the investigation has been “The investigation of the link 
between accounting and taxation”, also known as “The SamRoB-investigation”. The final 
report was completed in September 2008 by SOU 2008:80, The tax time of business. The 
investigators suggested that the tangible link between accounting and taxation should be 
abolished. The proposal was subsequently consulted on, and 48 responses were submitted 
from various instances to the Ministry of Finance. 
 
The purpose of the essay has been to examine the main arguments authorities have had for 
and against the abolition of the tangible link between accounting and taxation. A qualitative 
study has been made from an interpretive approach. The empirical material has included the 
48 received responses. The organizations that agreed to abolish the tangible link between 
accounting and taxation came up with arguments about the development of accounting and 
the international development in the accounting area. Also from a constitutional perspective it 
is questionable whether the current regime with a link between accounting and taxation is 
correct, which means that accounting formulated by various organizations governing the tax. 
 
The results of the investigation showed that the majority of the instances were against 
abolishing the tangible link. The instances who were negative believed that the investigation 
did not prove that a continued partial link went against a constitutional basis. Other arguments 
were that the inquiry's proposal could lead to greater uncertainty within the legal field and that 
a partial decoupling should have been investigated more. The negative instances also believed 
that the investigation failed, as it does not clearly show the impact of the proposals. For 
example, how it impacts companies, courts and tax authorities. Furthermore, many fear that 
there is a risk of increased administrative burden for businesses. Our conclusion is that it is 
questionable whether Sweden is ready to remove the tangible link, because so many 
organizations have expressed dissatisfaction with the proposals in their responses. 
 
Keywords: SOU 2008:80, SamRoB, the tangible link between accounting and taxation, 
responses. 
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Sammanfattning 
 
Sverige har sedan lång tid tillbaka tillämpat ett starkt samband mellan redovisning och 
beskattning. Den svenska inkomstbeskattningen av företag är konstruerad så, att det resultat 
som företagen redovisar även ligger till grund för beskattningen. I och med att den svenska 
redovisningen påverkas mer och mer av internationella redovisningsregler har det på senare år 
debatterats om detta starka samband ska finnas kvar i sin nuvarande form. 
 
Regeringen beslutade 2004 att tillsätta en utredning som skulle pröva hur sambandet mellan 
redovisning och inkomstbeskattning ska se ut i framtiden och utifrån detta ge förslag på 
skatteregler. Namnet på utredningen har varit ”Utredningen om sambandet mellan 
redovisning och beskattning”, även kallad ”SamRoB-utredningen”. Slutbetänkandet blev klart 
i september 2008 genom SOU 2008:80, Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet. 
Utredarna föreslog bland annat att det materiella sambandet mellan redovisning och 
beskattning ska avskaffas. Förslaget gick därefter ut på remiss och 48 remissvar inkom från 
olika instanser till finansdepartementet. 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka huvudargument instanserna har haft för och 
emot ett avskaffande av det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning. En 
kvalitativ studie har gjorts utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Det empiriska materialet i 
undersökningen har utgjorts av de 48 inkomna remissvaren. 
 
De remissinstanser som var positiva till att avskaffa det materiella sambandet mellan 
redovisning och beskattning framförde argument om redovisningens utveckling och den 
internationella utvecklingen på redovisningsområdet. De ansåg även att det utifrån ett 
konstitutionellt perspektiv kan ifrågasättas om det nuvarande sambandet mellan redovisning 
och beskattning är riktigt, vilket innebär att redovisningsstandarder som utformas av olika 
organ styr beskattningen. 
 
Resultatet av undersökningen visade dock att majoriteten av instanserna var negativa till att 
avskaffa det materiella sambandet. De instanser som var negativa ansåg att utredningen inte 
har bevisat att en fortsatt partiell koppling står i strid utifrån en konstitutionell utgångspunkt. 
Andra argument som framfördes var att utredningens förslag kan leda till en ökad osäkerhet 
inom rättsområdet och att en partiell frikoppling kunde ha utretts mer. Instanserna anser att 
utredningen har brustit i sin konsekvensanalys då de inte har klargjort vilka konsekvenser 
förslagen kommer att få för till exempel företag, domstolar och Skatteverket. Vidare befarar 
många att det finns en risk för en ökad administrativ börda för företagen. Vår slutsats är att 
det är tveksamt om Sverige nu är redo för att avskaffa det materiella sambandet, eftersom så 
många instanser har uttryckt missnöje med förslagen i sina remissvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: SOU 2008:80, SamRoB, det materiella sambandet mellan redovisning och 
beskattning, remissvar. 
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Förkortningar 
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1. Inledning 

1. Inledning 
 
Inom området företagsekonomi finns det en mängd ämnen som kan studeras. Vi har valt att 
göra en inriktning mot redovisning och beskattning och inom detta studera något som kallas 
för det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning. I detta kapitel beskrivs 
bakgrunden för det valda ämnesområdet. Därefter följer en problemdiskussion, 
forskningsfrågor, syfte, vilka avgränsningar som har gjorts och vilken målgrupp som 
uppsatsen riktar sig till. I slutet av kapitlet finns en översikt över hur uppsatsen 
fortsättningsvis är disponerad. 
 
1.1 Bakgrund 
 
I Sverige föreligger historiskt sett ett nära samband mellan redovisning och beskattning. 
Redovisningen regleras med hjälp av lagar som bokföringslagen (SFS 1999:1078), BFL, och 
årsredovisningslagen (SFS 1995:1554), ÅRL, samt av rekommendationer som ges ut av 
svenska och internationella normgivare. Beskattning av företagsverksamhet som bedrivs i 
bolagsform regleras i inkomstskattelagen (SFS 1999:1229), IL (Falkman 2004, ss. 5, 9-10). 
Inkomstbeskattningen kan delas in i tre inkomstslag; tjänst, näringsverksamhet och kapital. 
Inkomstberäkningen för näringsverksamhet har sin utgångspunkt i redovisningen. Det finns 
därmed ett samband mellan redovisning och beskattning på detta område (Bjuvberg 2006, 
s. 19). Svensk företagsbeskattning brukar beskrivas som starkt kopplad till företagens 
redovisning (Norberg & Thorell 2007, s. 20). Att det råder ett starkt samband mellan 
redovisning och beskattning på företagsbeskattningsområdet är oomtvistat (Bjuvberg 2006, 
s. 191). 
 
Sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattning fick sina grunddrag på 1920-talet 
genom 1928 års kommunalskattelag och 1929 års bokföringslag. Sambandet gäller framför 
allt periodisering av inkomster och utgifter. Det gäller även principer för värdering av 
tillgångar och skulder och detta har betydelse för när i tiden som intäkter och kostnader ska 
redovisas. Vilka intäkter som är skattepliktiga respektive skattefria och vilka kostnader som är 
avdragsgilla respektive icke avdragsgilla, så kallade omfångsfrågor, regleras dock av särskilda 
skatteregler (Skatteverket 2008, s. 25). Den svenska inkomstbeskattningen av företag är 
konstruerad så, att det resultat som framkommer i företagets bokföring även ligger till grund 
för beskattningen (Påhlsson 2003, s. 104). 
 
Sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattning kan se ut på tre olika sätt. Den första 
formen av samband kallas för ett materiellt samband och detta föreligger när 
redovisningslagstiftning och god redovisningssed är utgångspunkt för inkomstberäkningen. 
Om företaget följer redovisningslagstiftning och god redovisningssed godtas resultatet även 
skattemässigt. Skulle redovisningen avvika ska en korrigering göras så att beskattningen kan 
grundas på ett redovisningsmässigt korrekt resultat. Den andra formen kallas för formellt 
samband. Detta föreligger när den skattemässiga inkomstberäkningen grundas på att den 
redovisningsmässiga behandlingen av transaktionen ska följa den skattemässiga. Den tredje 
formen av samband är då inget samband alls förekommer. Detta sker när redovisning och 
beskattning har var sitt regelsystem, och de systemen har inte någon som helst koppling 
mellan varandra. Vid inkomstbeskattningen saknar bokföringen och det redovisade resultatet 
relevans (Skatteverket 2008, ss. 25-26). 
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1. Inledning 

På senare år har sambandet mellan redovisning och beskattning hamnat i fokus både hos 
lagstiftare och i den allmänna debatten. Ett skäl till detta är den internationaliseringsprocess 
som svensk redovisning befinner sig i (Bjuvberg 2006, s. 20). År 2004 kom ett direktiv, 
Dir. 2004:146, och här togs bland annat upp att de svenska redovisningsreglerna blir alltmer 
påverkade av internationella redovisningsregler och att det blir allt svårare att upprätthålla 
sambandet i dess nuvarande form (Dir. 2004:146, s. 1). 
 
Sveriges regering beslutade i oktober år 2004 att ge chefen för finansdepartementet i uppdrag 
att tillkalla en särskild utredare för att pröva hur sambandet mellan redovisning och 
inkomstbeskattning ska se ut och utifrån detta ge förslag på skatteregler som är motiverade 
utifrån undersökningen. Namnet på utredningen har varit ”Utredningen om sambandet mellan 
redovisning och beskattning”, den har även kallats för ”SamRoB-utredningen”. I juni 2005 
lämnade utredarna ett delbetänkande genom SOU 2005:53, Beskattning när tillgångar 
värderas till verkligt värde. Slutbetänkandet blev klart i september 2008 genom SOU 
2008:801, Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet (SOU 2008:80 del 1, s. 3). 
 
I SOU 2008:80 har utredarna omformulerat frågan till: ”Hur ska reglerna om 
beskattningstidpunkten i inkomstslaget näringsverksamhet se ut i framtiden?”, med anledning 
av att frågan har ett skatterättsligt perspektiv (SOU 2008:80 del 1, s. 19). Utredarna har 
övervägt tre olika inriktningar; ett starkare materiellt samband än idag, ett svagare men 
bevarat samband samt ett helt avskaffat materiellt samband. I SOU:n föreslås bland annat att 
det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning ska avskaffas. Detta skulle få 
konsekvenser för inkomstskattelagen, genom att den får ta in ett stort antal regler som ersätter 
det materiella sambandet. Vidare tar utredarna upp fyra skäl till varför det materiella 
sambandet bör avskaffas, och de är följande: 
1. Redovisningens utveckling har lett till särskilda redovisningsprinciper i juridisk person, 

och de huvudsakliga skälen från samhälleliga utgångspunkter för ett materiellt samband 
har fallit bort. 

2. Den internationella redovisningsnormgivningen är inte lämplig som grund för 
beskattningen. En beskattning med grund i IAS-regler kommer att leda till 
tillämpningssvårigheter. 

3. Redovisningen kommer framöver att ha fyra olika regelverk och därmed skilda regler för 
olika stora företag. Med detta finns en risk för att skattereglerna kan bli alltför omfattande 
och svårtillämpade. 

4. Reglerna måste hålla konstitutionellt. Ur konstitutionell synvinkel är det inte lämpligt med 
ett materiellt samband (SOU 2008:80 del 1, ss. 20-21). 

 
1.2 Problemdiskussion 
 
Det har framförts både positiva och negativa åsikter kring SamRoB-utredningen och det 
materiella sambandet mellan redovisning och beskattning. Göran Ström menar att 
redovisningens kvalitet har mycket att vinna på en frikoppling från skattereglerna. Att behålla 
kopplingen till beskattningen anser han skulle hämma en fortsatt utveckling av redovisningen, 
som borde leva sitt eget liv. Vidare menar han att vi går mot en finansiell redovisning där 
verkliga värden tas fram i stället för att låta företagsekonomisk teori styra (KPMG 2009). 
Hellenuis med flera anser däremot att förslaget är en av de största förändringarna av 
företagsbeskattningen på senare tid och att det kan leda till osäkerhet, skärpt beskattning och 
risk för en ökad administrativ börda (Hellenius et al, 2008). 

                                                 
1 När det fortsättningsvis står ”utredningen”, så är det SOU 2008:80 som åsyftas om inget annat nämns. 
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1. Inledning 

Positiva röster har sålunda höjts för utredningens förslag, men det finns även de som har 
uttryckt mer negativa ordalag. Utredarna har arbetat med utredningen i ungefär fyra år, och 
borde då inte förslagen vara väl motiverade? Inte föreslås väl något som inte går att 
genomföra? Nu är det dock så att förslagen i utredningen inte kan drivas igenom hur som 
helst. För att åstadkomma en förändring och stifta nya lagar krävs en process med många steg 
på vägen. I SOU 2008:80 föreslås att det materiella sambandet ska avskaffas och ersättas av 
regler i inkomstskattelagen (SOU 2008:80 del 1, s. 19). En viktig del i lagstiftningsprocessen 
är att olika remissinstanser har möjlighet att yttra sig över de förslag som utredningen föreslår. 
Och det är i detta läge som vi befinner oss nu. Varje år skickar regeringskansliet ut många 
betänkanden och förslag på remiss. Syftet är att regeringen vill få belyst vilka konsekvenser 
som förslagen kan få om de genomförs. Den som vill har möjlighet att yttra sig över ett 
förslag och komma med synpunkter på det (Regeringskansliet 2003, ss. 3, 5). 
 
Remissinstanserna har en viktig funktion att fylla och med ett så komplext förslag bör man 
kunna utgå från att remissvaren kommer att ha stor betydelse vid den fortsatta beredningen av 
förslaget (Melbi 2009). Generellt kan sägas att om en stor del av remissinstanserna är negativa 
kan beslutet bli att inte gå vidare i frågan, eller att försöka finna andra lösningar än dem som 
föreslås i utredningen (Regeringen 2009a). Utredarna föreslår att deras föreslagna regler ska 
träda i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 
31 december 2010. Dagens system kommer då att ersättas av ett system där 
beskattningstidpunkten helt och hållet avgörs av uttryckliga skatteregler. Begreppet god 
redovisningssed förlorar därmed sin betydelse för beskattningen (SOU 2008:80 del 2, s. 449). 
 
Den 20 februari 2009 gick tiden för remissvar ut för SOU 2008:80 (Kammarrätten i Göteborg 
2009). Finansdepartementet fick då in 48 remissvar från remissinstanser och övriga som ville 
yttra sig. Remissinstanserna har en viktig uppgift med sina remissvar då de kan utöva sin rätt 
att framföra värdefulla synpunkter. De blir ett slags representanter för vad Sverige anser om 
utredningens förslag och därför undrar vi vad som egentligen framkom i instansernas 
remissvar. Stödjer eller förkastar de utredningens förslag gällande att avskaffa det materiella 
sambandet mellan redovisning och beskattning? Vilka argument har de för sina ståndpunkter? 
Går det att dra några slutsatser kring om Sverige nu är redo för att slopa det materiella 
sambandet? 
 
1.3 Forskningsfrågor 
 
Utifrån ovanstående bakgrund och problemdiskussion formuleras här två forskningsfrågor. 
 
Fråga 1: 
Vilka huvudargument har remissinstanserna framfört för respektive emot utredningens förslag 
om att avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning? 
 
Fråga 2: 
Baserat på remissvaren och remissinstansernas huvudargument: är Sverige redo för att 
avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning? 
 
Med begreppet remissinstanser i forskningsfrågorna avses både remissinstanser som har fått 
SOU 2008:80 skickad till sig och övriga instanser eller personer som har inkommit med 
yttranden till utredningens förslag. 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka huvudargument som olika instanser har 
framfört i sina remissvar till SOU 2008:80 för och emot ett avskaffande av det materiella 
sambandet mellan redovisning och beskattning. 
 
1.5 Avgränsning 
 
SOU 2008:80 är en omfattande och komplex utredning. Den uppgår till drygt tusen sidor, och 
den innehåller flera olika förslag. Uppsatsen är avgränsad till att behandla förslaget om att 
avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning. Detta gör att tonvikten 
ligger på vissa kapitel i utredningen. 
 
I remissvaren från de olika instanserna fanns i vissa fall synpunkter på andra saker i 
utredningen än avskaffandet av det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Här har vi fokuserat på synpunkter gällande avskaffandet av sambandet eftersom inte alla 
instansers åsikter kan beaktas. 
 
1.6 Målgrupp 
 
Uppsatsen riktar sig främst till personer som är väl insatta i ekonomiska termer, eftersom 
flertalet begrepp inte förklaras i detalj. Vår förhoppning är dock att alla läsare ska kunna ha 
behållning av dess innehåll och kanske själva kunna ta ställning till vad de anser om att 
avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning efter att de har läst om 
vår studie. 
 

 - 4 -



1. Inledning 

1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
Här följer upplägget för uppsatsens fortsatta disposition. 
 
Kapitel 2 – Metod 
Detta kapitel tar upp tillvägagångssättet för uppsatsen. Vetenskapssyn, vetenskapligt 
förhållningssätt, vetenskaplig undersökningsmetod, slutledningsmetod, datainsamlingsmetod, 
urval, studiens genomförande, metoddiskussion, giltighetsanspråk och källdiskussion 
behandlas också. 
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
I detta kapitel tas utredningens argument för att avskaffa det materiella sambandet upp. Det 
redogörs för den svenska redovisningens och beskattningens utveckling och den 
internationella utvecklingen. Den konstitutionella frågan och lagstiftningsprocessen i Sverige 
tas också upp. En stor del av kapitlet ägnas åt utredningen Beskattningstidpunkten för 
näringsverksamhet, SOU 2008:80. 
 
Kapitel 4 – Remissvar 
Här presenteras instansernas huvudargument för och emot att avskaffa det materiella 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Argument från de instanser som var positiva 
till avskaffandet behandlas först, de följs sedan av argument från de instanser som var 
negativa till att avskaffa sambandet. Instanser som inte har tagit ställning till avskaffandet av 
sambandet, instanser som har avstått från att yttra sig och instanser som inte har inkommit 
med några remissvar alls tas också upp här. 
 
Kapitel 5 – Analys 
I detta kapitel analyseras instansernas huvudargument. Argument från de instanser som var 
positiva respektive negativa till utredningens förslag ställs mot teorin i kapitel 3 och mot 
utredningens förslag i SOU 2008:80. 
 
Kapitel 6 – Slutsatser 
Här ges svar på de två forskningsfrågorna som tagits upp i kapitel 1.  
 
Kapitel 7 – Avslutning 
I det sista kapitlet diskuteras uppsatsprocessen och det ges förslag på framtida forskning. 
 
 
Sammanfattning 
Sverige har sedan länge tillämpat ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. De 
senaste åren har de svenska redovisningsreglerna påverkats av internationella 
redovisningsregler. Det har därför diskuterats om detta starka samband ska upprätthållas i 
sin nuvarande form. 2004 tillsatte regeringen en särskild utredning för att pröva hur 
sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattning ska se ut i framtiden. Slutbetänkandet 
blev klart i september 2008 genom SOU 2008:80, Beskattningstidpunkten för 
näringsverksamhet. Förslaget gick därefter ut på remiss och 48 remissvar inkom till 
finansdepartementet. Syftet med denna studie är att undersöka vilka argument som olika 
instanser har framfört i sina remissvar till SOU 2008:80 för och emot ett avskaffande av det 
materiella sambandet. I nästa kapitel följer våra metodologiska ställningstaganden samt hur 
studien har genomförts. 
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2. Metod 
 
Här behandlas uppsatsens vetenskapssyn, vetenskapligt förhållningssätt, undersöknings-
metod, slutledningsmetod, datainsamlingsmetod, urval, studiens genomförande, 
metoddiskussion, giltighetsanspråk samt källdiskussion. 
 
2.1 Vetenskapssyn 
 
Samhällsvetenskaperna har som syfte att ta fram kunskap om hur den sociala verkligheten ser 
ut. Men hur kan vi egentligen veta något om verkligheten? Frågor om verkligheten kallas för 
ontologiska frågor. Ontologi kommer ifrån grekiskans on, vilket betyder varande, och logos, 
vilket betyder lära. En annan typ av frågor handlar om hur vi kan få kunskap om verkligheten. 
De kallas för epistemologiska frågor. Epistemologi kommer ifrån grekiskans epistéme, vilket 
betyder kunskap. Filosoferna har sysslat med den här typen av frågor, men de har inte gett 
några entydiga svar. Forskare funderar också på verkligheten och ställer frågor som de vill ha 
svar på. För att få svar måste information inhämtas, det vill säga empiri, från den verkliga 
världen så att man kan undersöka om ens uppfattningar är riktiga eller inte (Johannessen & 
Tufte 2003, ss. 16-17). 
 
Inom ontologin finns realism och idealism. Realismen innebär att vi tror på att världen 
existerar oberoende av om vi upplever den. I idealismen kan verkligheten inte existera 
oberoende av våra upplevelser av den. Inom epistemologin finns empirism och rationalism. 
Empirismen innebär att vi får kunskap genom vår erfarenhet. I rationalismen är kunskapen 
istället kopplad till vårt förnuft (Patel & Davidson 2003, ss. 16-17). I denna uppsats studeras 
remissvar och de får representera den empiri från verkligheten som studeras. Vår ontologiska 
uppfattning är en kombination av realism och idealism. Sett i ett större perspektiv så tror vi att 
verkligheten existerar även om vi inte upplever den. Samtidigt är ens egen uppfattning om vad 
som är verkligt starkt förknippat med ens personliga upplevelser. När det gäller vårt 
epistemologiska ställningstagande, så tror vi även här på en kombination av empirism och 
rationalism. Här dras vi kanske något mer till empirismen eftersom vi tror att det vi studerar i 
uppsatsen är mer baserat på erfarenhet än på förnuft. 
 
2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Ordet hermeneutik är ett grekiskt begrepp och det kommer ifrån Hermes som var budbärare 
mellan gudarna och människorna. En hermeneutisk vetenskapsinriktning utgår från att det 
finns en intentionalitet i människors livsyttringar, det vill säga att människan har motiv som 
realiseras genom handlingar, språk och gester. Människor lever i ett bestämt sammanhang 
som tillhandahåller gemensamma begrepp och symboler. Vår verklighet utgörs av detta 
tillsammans med materiella ting som omger oss, och inom denna ram kan vi tolka och förstå. 
Detta sker genom språket. Språket är grunden till vår förståelse av tillvaron. Vi har möjlighet 
att förstå andra människor utifrån att de definierar sin värld på ett liknande sätt som vi själva 
gör, med hjälp av språket. I hermeneutisk forskning använder forskaren medvetet sina 
värderingar och detta gör att hermeneutiken är subjektiv. Forskarens förförståelse utgörs av 
livserfarenheter och kunskap. Utan denna förförståelse går det inte att tolka ett material 
överhuvudtaget. Det gäller för forskaren att ställa frågor, som texten kan besvara. Tolkningens 
syfte är att öka förståelsen för människors livssituation genom att visa på allmängiltiga 
mönster i de enskilda, unika upplevelserna (Tebelius & Patel 1987, ss. 32-35). 
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Hermeneutik är ungefär detsamma som tolkningslära. Hermeneutiker menar att det går att 
förstå andra människor genom att tolka det skrivna språket (Patel & Davidson 2003, 
ss. 28-29). Vi har ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket till stor del beror på att vi har till 
uppgift att tolka texter, främst när det gäller det empiriska materialet som är i form av skrivna 
remissvar. Vi har använt vår egen förförståelse för att kunna tolka remissvaren, och denna 
tolkning blir subjektiv. Om vi inte hade använt oss av hermeneutiken så hade vi kunnat 
använda oss av något som kallas för positivism. Positivismen och hermeneutiken kan sägas 
vara varandras motsatser (Patel & Davidson 2003, s. 28). Positivismen bygger på systematisk 
och testad erfarenhet och inte på olika spekulationer (Arbnor & Bjerke 1994, s. 112). Den 
positivistiska kunskapen karakteriseras av att den är öppen för våra sinnen och vårt förstånd 
och att den är verklig. Den ska gå att pröva logiskt, bygga på iakttagelser och vara säker. 
Invecklade fenomen förenklas till enkla element som studeras, på så sätt blir den precis och 
exakt. Principer ska vara organiserade på ett symmetriskt sätt med hjälp av förnuftet. 
Positivisternas tankar handlar om att det finns en verklighet som är sann och genom 
iakttagelser kan vi få vetskap om den (Tebelius & Patel 1987, s. 30). 
 
Med anledning av vårt metodval och genom att vi har studerat remissvar, så anser vi inte att 
det positivistiska förhållningssättet är så lämpligt för oss. Vi tror inte att det är möjligt att 
komma fram till någon absolut sanning om vad de olika instanserna anser om ett avskaffande 
av det materiella sambandet. Tolkningen är av central betydelse för oss i studiet av texter och 
detta är inte förenligt med positivismens tankar om den sanna verkligheten. Vår uppfattning är 
att tolkning är av avgörande betydelse för att vi ska kunna få kunskap om hur verkligheten är. 
Vi tror att människor handlar olika beroende på hur de tolkar situationen. De personer som 
har formulerat remissvaren kan ha tolkat utredningen och dess förslag på olika sätt. Forskare 
ska förhålla sig till fenomen som om de vore neutrala, men detta är ofta problematiskt i 
samhällsvetenskapen eftersom det som studeras kan vara knutet till exempelvis ekonomiska, 
politiska eller moraliska värderingar (Johannessen & Tufte 2003, s. 18). Som forskare kan 
man försöka att hålla sig neutral, men vi tror att det kan vara svårt att uppnå en helt objektiv 
kunskap om det ämne som studeras i denna uppsats. 
 
2.3 Vetenskaplig undersökningsmetod 
 
I den samhällsvetenskapliga metodläran finns två olika undersökningsmetoder. Det är den 
kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden. Metoderna skiljer sig åt genom att man 
arbetar med olika typer av data. Metoderna kan dock fungera som komplement till varandra 
(Johannessen & Tufte 2003, ss. 20, 69). Datainsamling genom den kvalitativa metoden kan 
ske till exempel genom observationer, intervjuer, texter, dokument eller ljud- och 
bildinspelningar (Johannessen & Tufte 2003, s. 88). Med kvalitativ forskning menas 
forskning där datainsamlingen fokuserar på mjuka data, till exempel tolkande analyser (Patel 
& Davidson 2003, s. 14). Den kvalitativa metoden har primärt ett förstående syfte. Här är man 
inte inriktad på att pröva om informationen har generell giltighet, det centrala blir istället att 
genom informationsinsamling få en djupare förståelse för det problem som studeras (Holme 
& Solvang 1997, s. 14). Den kvalitativa forskningen bygger på att vi genom språket kan ta del 
av varandras inre världar. Forskaren använder sig av sina värderingar och erfarenheter för att 
tolka den information han får (Tebelius & Patel 1987, s. 45). När man arbetar med texter är 
det viktigt att få fram meningsinnehållet i texten (Johannessen & Tufte 2003, s. 105). I denna 
uppsats har vi använt oss av den kvalitativa metoden och det är texter i form av remissvar som 
har granskats. Vi har valt denna metod för att den hänger ihop med våra forskningsfrågor. 
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Avsikten är att få en djupare förståelse för det problem som studeras, nämligen att ta reda på 
vilka argument som kan finnas för och emot att avskaffa det materiella sambandet mellan 
redovisning och beskattning. För att göra detta använder vi oss av vår egen erfarenhet för att 
göra tolkningar av textmaterialet. Om vi inte hade använt oss av den kvalitativa metoden, 
hade vi då kunnat välja den kvantitativa metoden istället? Den kvantitativa metoden är mer 
formaliserad och strukturerad. Den är mer präglad av kontroll från forskarens sida (Holme & 
Solvang 1997, s. 14). Det vanligaste sättet för att samla in kvantitativa data är att använda sig 
av frågeformulär och frågeformulären kan utformas på olika sätt (Johannessen & Tufte 2003, 
s. 148). Att använda frågeformulär för att samla in data hade kunnat vara en möjlighet för oss, 
dock tror vi att det hade varit svårt att nå ut till lika många instanser med denna metod. 
Kvalitativa data och metoder har en styrka i att de visar på totalsituationen, och en sådan 
helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Kvalitativa 
metoder präglas också av flexibilitet. Under undersökningens genomförande måste man vara 
beredd på att ändra upplägget (Holme & Solvang 1997, ss. 79-80). I vår studie har vi haft en 
viss flexibilitet i arbetet då vi har haft ett textmaterial att studera vilket har funnits tillgängligt 
för oss under en relativt lång tid. 
 
2.4 Slutledningsmetod 
 
Det finns en relation mellan teori och empiri. Forskarens uppgift är att relatera dem till 
varandra och ge en så riktig kunskap om verkligheten som möjligt. I samband med detta talar 
man om tre alternativa arbetssätt; deduktion, induktion och abduktion. Om man arbetar 
deduktivt följer man bevisföringens väg (Patel & Davidson 2003, s. 23). Den deduktiva 
ansatsen går från teori till empiri (Johannessen & Tufte 2003, s. 35). Arbetar man induktivt 
följer man upptäckandets väg (Patel & Davidson 2003, s. 24). Den induktiva ansatsen går från 
empiri till teori (Johannessen & Tufte 2003, s. 35). Vid induktion utgår man ifrån ett enskilt 
fall och härleder det till en allmän lag eller princip. Om studien upprepas några gånger kan det 
så småningom leda fram till en teori (Tebelius & Patel 1987, s. 17). Abduktion kan sägas vara 
en kombination av deduktion och induktion (Patel & Davidson 2003, s. 24). 
 
I denna studie utgick vi från teorin när vi införskaffade relevant litteratur och läste in oss på 
ämnet. Denna teori tycker vi ändå inte är grunden för den kunskap som vi har producerat, utan 
kunskapen är snarare härledd från empirin i form av remissvar. Instansernas yttranden har fått 
representera verkligheten. Detta gör att vi anser att vi åtminstone till viss del har haft en 
induktiv slutledningsmetod. Under tiden som empirin i form av remissvar har bearbetats så 
har vi återvänt till teorin, för att till exempel vidga vår egen teoretiska referensram och ta reda 
på mer fakta om något problem som vi har ställts inför. Man skulle då kunna påstå att vi har 
haft en deduktiv ansats. Sammantaget kan man säga att vi har haft en induktiv 
slutledningsmetod med inslag av deduktion, det vill säga en abduktiv slutledningsmetod. Det 
abduktiva arbetssättet har en fördel i att det inte låser fast forskaren i så hög grad, något som 
kan inträffa om man arbetar strikt deduktivt eller induktivt. Det finns dock risker med att 
arbeta abduktivt. En risk är att man kan färgas av erfarenheter och av tidigare forskning 
(Patel & Davidson 2003, s. 24). 
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2.5 Datainsamlingsmetod 
 
Data kan delas in i primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som forskaren själv 
samlar in. Exempel på detta kan vara intervjuer, enkäter eller olika former av observationer 
(Andersen 1998, ss. 150-151). I den här studien har inget material av denna karaktär samlats 
in. Istället är den baserad på sekundärdata. Sekundärdata är data som har samlats in av andra 
personer eller forskare och så vidare. Till exempel dokument, anteckningar, tidningsartiklar, 
böcker, brev, bilder, annan litteratur samt offentliga och privata statistiska data och register 
(Andersen 1998, ss. 150-151). Sekundärdatan utgörs i denna uppsats av insamlat material från 
böcker, offentliga dokument som SOU 2008:80, lagtext och remissvar, material från 
webbplatser och elektroniska källor samt artiklar. Sökningar efter material har gjorts i 
databaserna Libris, Nationalencyklopedin, FAR SRS Komplett, AffärsData och med hjälp av 
sökmotorn Google. Sökorden har främst varit ”SOU 2008:80”, ”SamRoB” och ”materiella 
sambandet”. 
 
2.6 Urval 
 
Omfattningen av det källmaterial man klarar av att analysera styrs av den tid man har till sitt 
förfogande. Det är omöjligt att hinna analysera allt och därför måste man göra ett urval (Bell 
1995, s. 67). Vårt urval kan sägas ha bestått av att granska de 48 inkomna remissvaren till 
utredningen SOU 2008:80. Instansernas yttranden får därmed representera de åsikter som 
finns i det svenska samhället gällande om det materiella sambandet mellan redovisning och 
beskattning ska avskaffas eller inte. När det gäller remissvaren har vi inte kunnat ta hänsyn till 
alla de åsikter som har framförts. En del åsikter berör sådant som inte har anknytning till det 
materiella sambandet, och då har det inte varit relevant att ta upp detta. När det gäller 
argument för och emot att avskaffa det materiella sambandet så har vi inte kunnat ta med 
samtliga argument. Här har vi gjort ett urval på så sätt att vi främst har tagit med de 
huvudargument som instanserna har framfört. 
 
2.7 Studiens genomförande 
 
Våren 2009 valdes ett ämnesområde ut och det blev redovisning och beskattning. Som 
utgångspunkt valdes SOU 2008:80, eftersom denna vid tidpunkten för uppsatsens skrivande 
var en aktuell utredning. Vi tyckte att den kunde vara intressant att utgå ifrån på något sätt. 
Under våren 2009 hade också olika instanser och personer inkommit med sina remissvar till 
utredningen. Detta bidrog till att vi fann det lämpligt att granska dem. I kapitel 3 om teori har 
utgångspunkten varit att ta upp utredningens fyra huvudskäl till varför de vill avskaffa 
sambandet. Här ges en bakgrund till de skälen. Vi ger också kompletterande information om 
den svenska lagstiftningsprocessen för att läsaren ska få mer förståelse om vad remissvaren 
innebär. En kort redogörelse görs för tidigare SOU:er inom området och därefter ägnas en stor 
del av kapitlet åt information om SOU 2008:80, om utredningen och dess förslag. 
 
I kapitel 4 om remissvar presenteras instansernas argument för och emot att avskaffa det 
materiella sambandet mellan redovisning och beskattning. De inkomna remissvaren till SOU 
2008:80 erhölls via e-post och brev från finansdepartementet. Vi fick även tillgång till 
instansernas inskickade e-postmeddelanden i de fall det fanns sådana. Remissvaren erhölls i 
form av Word- och PDF-filer. Vi fick varierande uppgifter från finansdepartementet när vi 
kontaktade dem gällande hur många instanser som hade inkommit med remissvar.  
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Finansdepartementet skickade en lista till oss där 54 instanser fanns med. Av dem var 49 
remissinstanser och fem var övriga yttranden2. Enligt finansdepartementet hade sju av de 
49 remissinstanserna inte lämnat in några remissvar alls3. Några instanser hade inte skrivit 
egna yttranden utan hänvisade till remissvaret från Näringslivets Skattedelegation, NSD. På 
listan som finansdepartementet skickade till oss med inkomna remissvar saknades dock 
instansen NSD. Trots att finansdepartementet hade skickat deras remissvar via e-post till oss. 
När vi tog kontakt med finansdepartementet angående detta, så påstod de att de inte kunde se 
att denna instans hade lämnat in något remissvar. Med anledning av detta har vi inte någon 
kännedom om ifall NSD är en remissinstans eller en övrig instans som har yttrat sig och 
därför har vi kategoriserat det som ett övrigt yttrande. 
 
Antalet remissvar som vi har tagit del av uppgick till sammanlagt 48 stycken. Av dem var 
enligt vår indelning 42 stycken från remissinstanser och de resterande sex var yttranden från 
övriga instanser eller personer. Sidantalet på remissvaren varierade från en sida till närmare 
trettio sidor. Sammanlagt blev det totala sidantalet för alla remissvar cirka tvåhundrafemtio 
sidor. När vi hade fått tillgång till remissvaren gjordes en sammanställning över 
remissinstanserna och övriga instanser eller personer som hade yttrat sig. Remissvaren lästes 
därefter igenom översiktligt och det vi fokuserade på var att få fram vad respektive instans 
generellt ansåg om att avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Instanserna sorterades sedan efter vilken ställning de tog till avskaffandet och delades in i fem 
olika kategorier: 
 
• Instanser som är positiva till avskaffandet. De här instanserna hade lämnat in remissvar 

och var positiva till att avskaffa det materiella sambandet. 
• Instanser som är negativa till avskaffandet. De här instanserna hade lämnat in remissvar 

och var negativa till att avskaffa det materiella sambandet. 
• Instanser som inte tar ställning. De här instanserna hade lämnat in remissvar och tog inte, 

enligt oss, någon ställning till om det materiella sambandet ska avskaffas eller inte. 
• Instanser som avstår från att lämna synpunkter. De här instanserna hade lämnat in ett kort 

remissvar där de uppgav att de avstod från att yttra sig om SOU 2008:80. 
• Instanser som inte har inkommit med remissvar. De här instanserna hade fått SOU 

2008:80 skickad till sig, enligt finansdepartementet, men de hade inte inkommit med 
några remissvar till finansdepartementet. 

 
Efter att instanserna hade delats in i kategorier lästes deras remissvar åter igenom. Denna 
gång gjordes en mer noggrann genomgång och vi fokuserade på att uttolka vilka argument för 
och emot att avskaffa det materiella sambandet som instanserna framförde. När vi tog fram 
argumenten utgick vi först och främst från de fyra skäl som utredningen framfört, och som vi 
tog upp i slutet av avsnitt 1.1. Förutom de argumenten sökte vi efter argument som flera 
instanser stod bakom. Värt att poängtera är att en del instanser behandlade sådant som inte 
ligger inom ramen för denna uppsats. Några hade till exempel detaljerade synpunkter på 
inkomstskattelagen. Andra hade synpunkter gällande den bransch som de själva befann sig i. 
I kapitel 4 har vi därmed inte haft möjlighet att ta med exakt alla argument som instanserna 
har haft, då detta skulle ta för stort utrymme. När det gäller de instanser som har varit positiva 
till avskaffandet har vi tagit med alla huvudsakliga argument som vi har funnit. Motiveringen 
till detta är att de var få som hade yttrat sig och att deras remissvar var relativt korta sett till 
antalet sidor. 

                                                 
2 E-post från finansdepartementet 2009-04-27. 
3 E-post från finansdepartementet 2009-04-28. 
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Då det gäller de instanser som har varit negativa till avskaffandet så har vi tagit med de 
argument som fler än fem instanser har tagit upp. Vi hade inte någon möjlighet att ta upp alla 
instansers synpunkter, och därför är det några instanser som inte har fått komma till tals. I 
några fall var vi lite osäkra på hur vi skulle tolka instansernas inställning till att avskaffa 
sambandet, eftersom detta inte var helt uppenbart i deras remissvar. I de fallen har vi 
kategoriserat instanserna som att de inte tar ställning till avskaffandet. I Bilaga 2 och Bilaga 3 
finns en detaljerad uppställning över de huvudargument som instanserna har fört fram. Alla 
argument i Bilaga 3 tas sålunda inte upp i kapitel 4, endast de som representeras av fler än 
fem instanser tas upp. 
 
I kapitel 4 presenteras först argumenten för att avskaffa det materiella sambandet, följt av 
argumenten emot att avskaffa det materiella sambandet. Därefter tar vi kort upp de övriga tre 
kategorierna av instanser, enligt punktlistan ovan. Argumentens ordningsföljd i kapitel 4 är 
först och främst baserad på utredningens fyra skäl till att avskaffa det materiella sambandet. 
Vi har valt att kalla dem för redovisningens utveckling, den internationella utvecklingen, 
kategoriseringen och den konstitutionella frågan. Därefter följer de argument som flest 
instanser har stått bakom. När vi presenterar instansernas argument har vi valt att skriva 
instansens eller personens namn inom parentes efteråt, detta för att läsaren ska kunna se vem 
som har yttrat vad. Instanser som har lämnat in remissvar återfinns också i källförteckningen. 
Vi har valt att placera instanserna efter den sedvanliga källförteckningen, för att det ska vara 
lätt att hitta dem och för att man inte ska blanda ihop remissvaren med andra källor. Då 
remissvaren utgör ett omfattande material har vi valt att presentera vissa uppgifter i 
tabellform. Detta görs löpande i kapitel 4, och även i de två bilagor som nämnts ovan och som 
återfinns i slutet av uppsatsen. 
 
Genom att bearbeta sina data skapar man en överskådlighet i den mängd data som man 
besitter. All analys är således förenkling, och denna förenkling bidrar till att skapa 
överskådlighet. Problemställningen styr i hög grad analysen och tvingar oss att utesluta data 
som inte är relevanta. Det som styr vår analys är bland annat vilken beskaffenhet som våra 
data har och vilken form av kunskap som vi vill producera (Andersen 1998, ss. 179, 181). I 
denna uppsats utgörs våra data av remissvar, det vill säga texter. Detta har varit ett omfattande 
material att analysera. Vi har inte använt oss av någon speciell analysmetod. I kapitel 5 om 
analys har vi utgått från det som tagits upp i kapitel 4 om remissvar. Här lyfts instansernas 
huvudargument för och emot att avskaffa det materiella sambandet fram. Analysen av 
argumenten gick till så att vi jämförde eventuell teori i kapitel 3 med utredningen och ställde 
detta mot instansernas huvudargument för och emot att avskaffa det materiella sambandet. 
Detta gjordes för att väga olika ståndpunkter mot varandra. I några fall fanns det inte några 
positiva yttranden och då har vi vägt SOU:n mot de negativa synpunkterna. 
 
2.8 Metoddiskussion 
 
För att undersöka vad remissinstanser och övriga instanser eller personer anser om att 
avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning, valde vi att studera 
deras remissvar till SOU 2008:80. Under studiens gång hade vi att ta ställning till om vi även 
skulle genomföra intervjuer eller ej. Intervjuer kan utgöra ett komplement till den studie av 
litteratur eller texter som görs. Till en början tänkte vi att det vore bra att intervjua åtminstone 
en remissinstans som var positiv till avskaffandet och en remissinstans som var negativ till 
avskaffandet. 
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Efter kontakt med ett par instanser, Kammarrätten i Göteborg och Ekobrottsmyndigheten i 
Göteborg, fann vi att det skulle bli svårt att få en intervju med en person med mer kunskap än 
vad som kan utläsas i remissvaren. Troligtvis skulle det bara bli en upprepning av vad som 
redan sagts i dem. En annan tänkbar möjlighet för oss var att intervjua någon som inte hade 
svarat på remissen överhuvudtaget. Detta blev också problematiskt, eftersom denna person 
måste vara ganska väl insatt i utredningen och dess förslag. En SOU på cirka tusen sidor läses 
inte igenom så snabbt, och vi drog slutsatsen att det skulle bli svårt att få kontakt med någon 
som var väl insatt i utredningen eller som hade tid att sätta sig in i den med kort varsel. 
 
En fördel med metoden gällande att studera remissvar är att det är relativt lätt att få tillgång 
till materialet. Det är betydligt enklare att ta del av 48 remissvar, än att göra 48 intervjuer med 
samma myndigheter eller personer och sammanställa dem. Förhoppningsvis är de som har 
skrivit yttrandena insatta i vad utredningen handlar om, och kan formulera bra svar utifrån 
det. Vi tror även att flera av dem som har varit inblandade i att skiva remissvaren har hög 
kompetens inom redovisningsområdet och skatteområdet, och att de därigenom kan komma 
med välformulerade och välmotiverade synpunkter på utredningens förslag. En annan fördel 
med att studera texter är att vi har haft materialet tillgängligt under en längre period, och vi 
har kunnat granska texterna under de tider som har passat oss. Vi har inte varit tidsbundna på 
samma sätt som man kan vara när man till exempel gör intervjuer. Vi har haft möjlighet att 
läsa remissvaren flera gånger, och det tror vi har varit en fördel. 
 
En nackdel med att granska remissinstansers synpunkter är att instansens åsikt troligtvis inte 
representeras av alla medarbetare inom den organisation som står bakom remissvaret. Det kan 
också vara arbetsamt för remissinstanser och andra att sätta sig in i ett betänkande som är 
cirka tusen sidor långt. Ju mer komplext ett förslag är, desto mer troligt kan det vara att man 
inte avger ett genomtänkt yttrande. Det kan finnas en risk för att de som är negativa till 
utredningens förslag är överrepresenterade när det gäller att inkomma med yttranden. Håller 
man med om att ett förslag är bra är man kanske inte lika benägen att framföra det. En 
nackdel kan vara att instansen eller personen inte har tagit ställning till det som man har tänkt 
sig att studera, i vårt fall om det materiella sambandet ska avskaffas eller ej. En annan nackdel 
med att studera ett skriftligt material är att man inte kan ställa följdfrågor ifall det är något 
som är oklart. 
 
2.9 Giltighetsanspråk 
 
2.9.1 Reliabilitet 
 
Vilken metod man än väljer för insamling av information, så måste man alltid kritiskt granska 
den för att avgöra hur tillförlitlig och giltig informationen som man får fram är (Bell 1995, 
s. 62). Forskningsresultaten är inte användbara och har inget vetenskapligt värde om inte 
mätinstrument, undersökningsmetoder, mått och parametrar är reliabla och valida (Ejvegård 
1996, s. 67). Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. En 
konkret fråga som ger en viss typ av svar i en situation och ett annat svar i en annan situation 
är inte tillförlitlig eller reliabel (Bell 1995, s. 62). Reliabiliteten handlar om hur säkert och 
exakt vi mäter det som vi faktiskt mäter (Andersen 1998, s. 85). Reliabiliteten beror på hur 
man gör mätningen och på hur omsorgsfullt informationen bearbetas. En hög reliabilitet finns 
om flera olika mätningar görs som är oberoende av varandra men som mäter samma fenomen 
och ger liknande eller samma resultat (Holme & Solvang 1997, s. 163).  
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I denna studie har vår avsikt varit att ta fram argument för och emot att avskaffa det materiella 
sambandet mellan redovisning och beskattning och vi har haft 48 instansers remissvar att utgå 
ifrån. Vi tror att reliabiliteten i denna studie är ganska hög. Hade vi studerat 48 andra 
instansers remissvar, hade vi troligtvis fått fram liknande argument som de vi nu har fått fram, 
men det går inte att säga säkert. Fördelningen mellan de instanser som var positiva respektive 
negativa till avskaffandet skulle troligtvis ha sett annorlunda ut om vi hade granskat en annan 
uppsättning av remissvar. 
 
2.9.2 Validitet 
 
Validitet eller giltighet är ett mer komplicerat begrepp än reliabilitet. Det är ett mått på om en 
viss fråga mäter eller beskriver vad man vill att den ska mäta eller beskriva. Ett sätt att testa 
validiteten är att fråga sig om ifall en annan person som använder sig av ens eget instrument 
skulle komma fram till samma resultat eller få samma svar (Bell 1995, s. 63). Det vi avser att 
mäta är vilka huvudargument som olika instanser har för och emot att avskaffa det materiella 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Instrumentet skulle kunna vara remissvaren. 
Även om vi inte har gjort några intervjuer eller ställt frågor till instanserna, så tror vi att om 
någon annan gjorde samma undersökning som vi har gjort, grundad på remissvar, så skulle de 
komma fram till ungefär samma svar som vi har gjort. Det borde inte bli några större 
skillnader i alla fall. Därmed skulle man kunna säga att validiteten är rätt så god. 
 
2.10 Källdiskussion 
 
2.10.1 Böcker 
 
Läroböcker och fackböcker har en del gemensamt men skiljer sig avseende syfte. Läroböcker 
skrivs för att användas i en viss utbildning och fackböcker skrivs för att förmedla kunskap om 
ett visst ämne. Kunskapen i böckerna kan bygga på fördomar eller vara inaktuell, och detta 
kan vara svårt för en läsare att bedöma. Bokens aktualitet är också en faktor att ta hänsyn till 
(Friberg 2006, s. 43). Vi har försökt att ta hänsyn till detta genom att välja så nyutkomna 
böcker som möjligt. I några fall har vi använt oss av lite äldre böcker, men då har vi bedömt 
att det är kunskap som fortfarande är aktuell. 
 
2.10.2 Offentliga dokument 
 
Offentliga dokument kan inkludera allt från lagar och författningar till olika alster från stat, 
landsting, kommuner och organisationer. En del dokument är tvingande, det vill säga att inte 
lyda en viss lag eller bryta ett avtal leder till bestraffning. Andra dokument har en rådgivande 
funktion eller också kan de förklara vad som ligger bakom en viss lag eller förordning. 
Bakom dokumenten kan det finnas en politisk intention men också en utredning där 
kunskapsläget inom det aktuella området sammanställs och övervägs. Man bör 
uppmärksamma att kunskapssammanställningar i detta sammanhang har ett bestämt syfte 
kopplat till det politiska syftet och uppdraget bör ses utifrån detta (Friberg 2006, s. 41). I 
denna uppsats utgörs de offentliga dokumenten främst av uppgifter från SOU 2008:80. Viss 
lagtext förekommer också. Även remissvaren kan sägas vara offentliga dokument då de är 
författade av organisationer eller privatpersoner och tillgängliga för alla att ta del av. När man 
tar del av offentliga dokument bör man som läsare ha i åtanke att det kan finnas ett politiskt 
syfte och att informationen i dem kanske inte är helt neutral eller objektiv. 
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2.10.3 Webbplatser 
 
Dokument som hämtas från den fria webben kräver en noggrann granskning, för här kan vem 
som helst lägga ut information och det finns inte någon kontroll (Friberg 2006, s. 43). Enligt 
Leth & Thurén finns det fyra traditionella källkritiska kriterier. Kriterierna är tid, beroende, 
äkthet och tendens. När det gäller tid är det viktigt att kontrollera när den aktuella 
webbplatsen senast har uppdaterats. Beroende handlar bland annat om att man om möjligt bör 
gå till primärkällan, och gärna finna två oberoende källor när man ska kontrollera en uppgift. 
Äkthet innebär att se om källan är äkta eller om den kan var en förfalskning. Tendens handlar 
om att en källa kan vara otillförlitlig eller tendentiös (Leth & Thurén 2000, ss. 23-26). Med 
anledning av ovanstående har vi försökt att begränsa användandet av källor från webben, men 
i en del fall har det varit ofrånkomligt. När vi har hämtat material från webbplatser så har vi 
försökt att använda oss av sidor med kända organisationer eller myndigheter som 
upphovsmän. Det finns dock alltid en risk med att använda elektroniska källor eftersom man 
inte kan garantera att materialet är korrekt. Vi har också försökt att få tag i så nyutkomna 
dokument som möjligt. För att kontrollera fakta har vi i några fall försökt att finna samma 
information hos två källor för att på så sätt få bekräftat att informationen med större 
sannolikhet bör vara korrekt. 
 
2.10.4 Artiklar 
 
Sökningar efter artiklar har främst gjorts i databaser, och de kan då sägas vara elektroniska 
källor. En nackdel med detta kan vara att databasen inte täcker upp alla de källor som är 
relevanta. Problemet blir lite likartat som med webbplatser, när artiklar finns i elektronisk 
form. Man kan inte vara helt säker på att de är korrekt återgivna. I ett par fall upptäcktes att 
det inte fanns några författare angivna till artiklar som kunde ha varit intressanta att ta upp, 
och i de fallen togs artiklarna inte med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Detta kapitel har handlat om tillvägagångssättet för studien. Ett hermeneutiskt 
förhållningssätt och en kvalitativ undersökningsmetod har använts. Vår slutledningsmetod är 
induktion med inslag av abduktion. Enbart sekundärdata har använts. Urvalet har bestått av 
48 remissvar till SOU 2008:80. Studien har genomförts genom att granska dem och ta fram 
huvudargumenten för och emot det materiella sambandets avskaffande. I nästa kapitel följer 
den teoretiska referensramen. 
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel tar vi inledningsvis upp utredningens fyra skäl till varför det materiella 
sambandet bör avskaffas. Därefter följer en bakgrund till de fyra skälen. Sedan tas Sveriges 
lagstiftningsprocess upp. En stor del av kapitlet ägnas åt SOU 2008:80, dess bakgrund samt 
de förslag som utredarna har kommit fram till. 
 
3.1 Inledning 
 
Vi inleder detta kapitel med att åter ta upp utredningens huvudsakliga skäl till varför den 
anser att det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning bör avskaffas. I avsnitt 
3.2 till 3.5 ges en bakgrund till de här fyra skälen. Skälen är följande: 
 
• Ett materiellt samband har tidigare inneburit att beskattningen har byggt på sunda 

företagsekonomiska principer och att företagen har haft ett egenintresse av att ta fram 
vinster till beskattning. Redovisningens utveckling har lett till särskilda 
redovisningsprinciper i juridisk person, och de huvudsakliga skälen från samhälleliga 
utgångspunkter för ett materiellt samband har fallit bort. 

• Den internationella redovisningsnormgivningen är inte lämplig som grund för 
beskattningen. En beskattning som är grundad på IAS-regler kommer att leda till 
tillämpningssvårigheter. 

• Redovisningen kommer fortsättningsvis att ha fyra olika regelverk och därmed skilda 
regler för olika stora företag. Med detta finns en risk för att skattereglerna kan bli alltför 
omfattande och svårtillämpade. 

• Det måste gå att lita på att reglerna håller konstitutionellt. Ur konstitutionell synvinkel är 
det inte lämpligt med ett materiellt samband (SOU 2008:80 del 1, ss. 20-21). 

 
3.2 Redovisningens och beskattningens utveckling 
 
3.2.1 Kontinental och anglosaxisk tradition 
 
Sverige har sedan länge tillämpat den kontinentala redovisningstraditionen tillsammans med 
andra västeuropeiska länder såsom Tyskland, Italien, Frankrike och Japan. Den har sin grund i 
den civilrättliga traditionen romersk rätt, som härstammar ifrån 500-talet och är författad av 
kejsar Justinianus. Den är sedan vidareutvecklad i början av 1800-talet av kejsar Napoleon. 
Romersk rätt kännetecknas av att den är legalistisk. Detta innebär att de civilrättsliga reglerna 
grundar sig på nedskrivna lagar. Även bolagsrätten ingår i civillagstiftningen, därför har 
redovisningen reglerats i bolagsrätten. Under 1900-talet har redovisningen påverkats mycket 
av skattereglerna eftersom kopplingarna mellan skattelagstiftningen och redovisnings-
lagstiftningen är så stark. En redovisning som överensstämmer med lagen är enligt den 
kontinentala traditionen en riktig redovisning (Smith 2006, ss. 67-68). 
 
Jämsides med den kontinentala traditionen har det funnits en annan redovisningstradition, den 
anglosaxiska traditionen. Den har tillämpats av Storbritannien, Holland, Irland, USA, Kanada 
och Australien. Den anglosaxiska civilrättsliga traditionen härstammar från medeltida 
traditioner i England. Till skillnad från den kontinentala traditionen bygger den väldigt lite på 
nedskrivna lagar. Den grundar sig istället på sedvanerätt och kompletteras med domstolars 
prejudikat (Smith 2006, ss. 67-70). 
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Därför har bolagsrätten och genom den redovisningen inte styrts genom lagstiftningen i så 
stor utsträckning. Redovisningsprofessionerna, genom framför allt revisionsbyråerna, har 
istället utvecklat redovisningen i de länderna. En redovisning som ger en ”true and fair view”, 
det vill säga en rättvisande bild av verkligheten, är enligt den anglosaxiska traditionen en 
riktig redovisning. Här har inte samma koppling mellan redovisning och beskattning funnits 
som i den kontinentala traditionen. Istället har man använt olika värderingsregler frikopplade 
ifrån varandra. I USA har organisationen FASB utvecklat ett regelverk med detaljerade 
standarder (Smith 2006, ss. 67-70). 
 
3.2.2 Redovisningslagstiftning och skattelagstiftning 
 
Svensk lagstiftning på redovisningsområdet är en ramlagstiftning. Denna reglering har växt 
fram utifrån bolagsrättens och skatterättens område. Redovisningsreglerna återfinns idag i 
BFL och ÅRL. Båda lagarna behöver kompletterande normgivning för att god 
redovisningssed ska få ett innehåll (Norberg & Thorell 2007, ss. 32-33). Exempel på viktiga 
normgivande organ är BFN, RR4 och IASB (Bjuvberg 2006, s. 142). Lagstiftningens 
huvudsyfte har varit att se till så att staten får in skatter och skydda borgenärernas intresse. 
Borgenärernas intresse är att se till så att inte företag ger en osann bild av sitt resultat och sin 
förmögenhet genom att övervärdera sina tillgångar. I civillagstiftningen finns det krav på 
tillgångars högsta tillåtna värden som kan redovisas. Statens intresse är däremot att se till så 
att inte företag undkommer skatt genom att de redovisar ett för lågt resultat, vilket kan göras 
genom att de undervärderar sina tillgångar. Därför finns det krav på tillgångars lägsta tillåtna 
värden i skattelagstiftningen. Det har varit ett stort intervall mellan de högsta tillåtna värdena 
och de lägsta tillåtna värdena ända fram till början av 1990-talet, detta intervall har dock 
minskat. Alla värden inom detta intervall som redovisas överensstämmer med lagen och anses 
därmed vara riktiga enligt den kontinentala traditionen (Smith 2006, s. 72). 
 
Inkomstbeskattningen baserar sig idag på skatteförmågeprincipen. Detta innebär att företag 
och individer ska betala skatt utifrån sin förmåga, det vill säga deras nettoinkomster vilket är 
inkomster minus utgifter. I inkomstskattelagen finns angivet vilka inkomster som är 
skattepliktiga och vilka utgifter som är avdragsgilla. I inkomstskattelagen finns även 
bestämmelser om beskattningens tidpunkt, vilket i näringsverksamhet grundar sig på 
bokföringsmässiga grunder. Att ha redovisningen som grund för beskattningen har i Sverige 
ansetts som självklart. För nettoinkomsten, det vill säga den redovisade vinsten, är det bästa 
ekonomiska måttet (Norberg & Thorell 2007, ss. 60-61). Finns det inte en uttrycklig 
skatteregel ska god redovisningssed användas vid beskattningen enligt 14:2 IL (1999:1229). 
 
Uttryckliga skatteregler finns därför att det finns ett behov av att sätta gränser vid värderingar. 
Att redovisningens regelverk skulle leda till skattemässigt godtagbara effekter litar inte 
skattelagstiftaren på. Det finns även finanspolitiska motiv till att ha uttryckliga skatteregler. 
Lagstiftaren ger företag skattekredit då de i vissa fall har möjlighet att skjuta vinster framåt i 
tiden och därmed beskattas senare. Ett exempel är inventariers värdeminskningsavdrag. 
Lagstiftaren vill stimulera företag att investera och därför är skattereglerna generösa. 
Uttryckliga skatteregler finns även för att beskattningen ska vara rättvis och likformig, vilket 
inte alltid redovisningen är. I vissa fall går det bra att låta redovisningen styra beskattningen, 
men i andra fall gör företagen subjektiva bedömningar, om då denna subjektiva bedömning 
ligger till grund för beskattningen blir den olikformig. Det är viktigt att skatteregler är enkla, 
lätta att tillämpa och lätta att kontrollera (Norberg & Thorell 2007, ss. 62-64). 

                                                 
4 I april 2007 bildades Rådet För Finansiell Rapportering som ersättare för RR (Bokföringsnämnden 2009). 
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3.2.3 Tolkningsproblem 
 
Kellgren tar upp vissa svårigheter som uppstår när redovisningsregler ska tolkas och sätter det 
i förhållande till de skatterättsliga reglerna. Vid beskattning av ett företag gäller i princip den 
externa redovisningen företaget har gjort samt periodiseringarna däri, under förutsättning att 
externredovisningen är upprättad efter god redovisningssed och om inga andra skatteregler 
säger något annat. Detta medför att skattejurister måste bedöma vad god redovisningssed är, 
vilket inte alltid är så lätt, samt ta ställning till hur denna sed är i förhållande till skatterätten. 
Här finns vissa problem med att tolka lagen. Inom skatterätten ställs det krav på att regler ska 
vara förutsebara och enhetliga och man kan ifrågasätta ifall det redovisningsrättsliga systemet 
lever upp till de kraven. Redovisningsfrågor besvaras oftast inte i redovisningslagstiftningen 
för i redovisningsrätten används istället rekommendationer som en typ av rättskälla. 
Redovisningsrekommendationerna ges ut av olika normgivare som dessutom i viss mån 
konkurrerar med varandra. Det är oklart hur stor betydelse de ska ha eftersom de inte är 
bindande och kan tolkas på olika sätt. Det finns även rekommendationer inom skatterätten, så 
kallade ”allmänna råd” som ges ut av Riksskatteverket5 (Kellgren 2003). 
 
Vad som är god redovisningssed är inte helt klart då det finns en valmöjlighet mellan olika 
redovisningsalternativ inom redovisningsrätten. Eftersom skatterätten har ett fiskalt syfte, 
samt att samma principer ska användas för liknande transaktioner, styrs den i högre grad och 
det finns inte samma valmöjlighet. Skatterätten påverkar redovisningspraxis i stor 
utsträckning eftersom den är beroende av företagens externredovisningar i sin verksamhet. 
Denna förbindelse kan leda till att företag inte väljer de redovisningsmetoder som egentligen 
är bäst lämpade, utan anpassar sin redovisning till ett önskvärt resultat skattemässigt. Om 
företagets ledning vill redovisa ett bra resultat eller om företagets ägare vill ha en 
vinstutdelning, periodiserar de i en riktning som höjer resultatet. Vill de däremot behålla 
vinsterna i företaget, periodiserar de så att vinstrapporteringen försenas. Därmed finns det 
både möjlighet och intresse från företagens sida att inte använda sig av rena 
redovisningsrättsliga motiv i sin redovisning. Detta gör att redovisningen påverkas av olika 
överväganden skattemässigt och att redovisningspraxis inte utvecklas enhetligt. Sambandet 
mellan redovisning och beskattning stimulerar företag att skjuta fram beskattningen genom att 
vinster skjuts fram tidsmässigt i externredovisningen (Kellgren 2003). 
 
3.3 Den internationella utvecklingen 
 
Den kontinentala traditionens länder har under de senaste årtiondena kommit att mer och mer 
ta del av den anglosaxiska redovisningstraditionen. Detta beror bland annat på att fler 
multinationella företag har vuxit upp, samt att de ofta är noterade på New York- eller 
Londonbörserna. Även Storbritanniens medlemskap i EG spelar in då ”true and fair” blev 
EG:s redovisningsdirektivs generella princip. ”True and fair” har översatts till ”rättvisande 
bild” i årsredovisningslagen i Sverige. Enligt Storbritannien och den anglosaxiska tolkningen 
får man både avvika från standarder och lagar om det skulle behövas för att avbilda företagets 
verklighet (Smith 2006, s. 70). 
 
Det oberoende expertorganet IASB verkar för en internationell harmonisering av 
redovisningsprinciper över hela värden och utfärdar internationella redovisningsstandarder 
(Internationell redovisningsstandard i Sverige 2007, s. 3). 

                                                 
5 Riksskatteverket blev 2004 Skatteverket (Nationalencyklopedin 2009a). 
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De standarder som IASB har arbetat fram ligger nära den anglosaxiska traditionen och har 
även påverkats av de standarder som FASB givit ut tidigare. IASB:s standarder är däremot 
inte så detaljerade som FASB:s standarder är. Redovisningsrådet var de som tidigare gav ut 
rekommendationer i Sverige och är de som enligt EG-direktiv infört IASB:s standarder i 
årsredovisningslagen. I och med detta har den kontinentala traditionen fått ge vika för den 
anglosaxiska traditionen. Det har på sätt och vis uppstått en internationell och till mestadels 
europeisk anglosaxisk tradition genom IASB som skiljer sig lite ifrån den traditionella 
amerikanska anglosaxiska genom FASB (Smith 2006, ss. 70-71). 
 
Inom EU har man länge velat förbättra och harmonisera redovisningsreglerna speciellt för 
företag som är börsnoterade (SOU 2008:80 del 2, s. 606). För att förbättra den inre marknaden 
måste det krävas att de noterade företagens koncernredovisning inom EU upprättas med god 
kvalitet och tillämpar internationella redovisningsstandarder (Internationell redovisnings-
standard 2007, s. 27). Därför har EU-kommissionen beslutat att de ska satsa på IASB:s 
standarder. Genom IAS-förordningen år 2002 ska alla företag som är noterade upprätta sina 
koncernredovisningar efter IASB:s standarder från och med år 2005. I IASB:s standarder har 
det de senaste åren skett stora förändringar, bland annat ska vissa tillgångar inte värderas till 
anskaffningsvärdet utan värderas till verkligt värde. I Sverige får även företag som inte är 
noterade upprätta sin koncernredovisning enligt IASB:s standarder om de vill, detta skedde 
genom en ändring i årsredovisningslagen. För det noterade eller ickenoterade enskilda 
bolagets årsredovisning går dock inte IASB:s standarder att tillämpa fullt ut beroende på det 
samband som Sverige har mellan redovisning och beskattning. Dock kan vissa tillgångar i 
företagens årsredovisning värderas till verkligt värde (Smith 2006, s. 71). 
 
3.4 Kategoriseringen 
 
BFN påbörjade år 2004 ett arbete med att förenkla regelverket för företag. K-projektet ska ta 
fram samlade regelverk för fyra kategorier av olika företag och storlekar. Kategorierna är 
uppbyggda efter hur ett räkenskapsår ska avlutas enligt bokföringslagen. Kategori K1 avser 
små enskilda näringsidkare, små handelsbolag som ägs av fysiska personer samt ideella 
föreningar med en omsättning upp till 3 miljoner kronor och som upprättar ett förenklat 
årsbokslut. Kategori K2 är för mindre privata aktiebolag samt ekonomiska föreningar. 
Årsbokslutets normgivning kommer att finnas här. Kategori K3 är huvudalternativ för företag 
som upprättar en årsredovisning. Enligt BFN är detta regelverk inte bestämt ännu men det 
kommer att utgå ifrån nuvarande normgivning ifrån BFN och RR1-RR29, men även anpassas 
till internationell utveckling inom IASB. Kategori K4 är företag som måste följa de 
internationella redovisningsreglerna IAS/IFRS i sin koncernredovisning. Regeringen har 
tillsatt två statliga utredningar sedan BFN påbörjade K-projektet. De heter Enklare 
redovisning och ska lämna slutbetänkande under år 2009, samt Sambandet mellan redovisning 
och beskattning som lämnade sitt slutbetänkande i oktober 2008 (Bokföringsnämnden). 
 
3.5 Den konstitutionella frågan 
 
Regeringsformen, RF (SFS 1974:152), är en av Sveriges fyra grundlagar. De övriga 
grundlagarna är successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-
grundlagen. En grundlag kan bara ändras genom två identiska riksdagsbeslut med 
mellanliggande riksdagsval. Förordningar och andra lagar måste följa grundlagarna. I 
regeringsformen står det beskrivet om huvuddragen i statsskicket som Sverige har, samt hur 
Sverige ska styras. Här finns regler om hur regeringen och riksdagen ska arbeta samt hur de 
utnämns (Regeringen 2009b). 
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Medborgarnas grundläggande friheter och rättigheter gentemot det allmänna står även skrivna 
här. Här fastslås allmän och lika rösträtt för medborgarna, rätten till olika åsikter samt att 
Sveriges offentliga makt ska utgå ifrån folket (Regeringen 2009b). 
 
Tillkomsten av lagar och andra föreskrifter regleras i regeringsformens åttonde kapitel. 
Utgångspunkten i regeringsformen är att vissa ämnen ska regleras av riksdagen genom lag 
och andra av regeringen genom förordning eller efter regeringens bemyndigande av en 
förvaltningsmyndighet (Redovisningskommittén 1994, s. 111). Regeringsformens åttonde 
kapitel handlar om lagar och andra föreskrifter. Här omnämns skatt till staten. Paragraf 8:3 i 
RF lyder: 
 
”Föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna, som gäller åligganden för 
enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, 
meddelas genom lag. Sådana föreskrifter är bland andra föreskrifter om brott och rättsverkan 
av brott, om skatt till staten samt om rekvisition och annat sådant förfogande. Lag 
(1976:871).” (Riksdagen 2009a). 
 
Svensk redovisningsrätt är som tidigare nämnts utformad som ramlag. Svensk 
redovisningslagstiftning behöver därför fyllas ut med uttalanden från normgivande organ om 
vad god redovisningssed är. De normgivande organ som har störst betydelse är BFN, RR och 
IASB. Största delen av den kompletterande normgivningen omfattas inte av reglerna i åttonde 
kapitlet i RF. Normerna är därmed inte bindande på samma sätt som en föreskrift i lag. Trots 
det stödjer sig domstolarna i stor utsträckning på den kompletterande normgivningen i 
skattemål där redovisningen har stor betydelse för målets utgång. Med anledning av detta 
uppfattas normerna i praktiken som bindande av företagen. Även om den kompletterande 
normgivningens allmänna råd och rekommendationer inte är bindande, betraktas den som att 
den har en stark rättslig ställning från ett konstitutionellt perspektiv (Bjuvberg 2006, 
ss. 142-143). 
 
Att redovisningsrekommendationer och uttalanden från normgivande organ har en så stark 
ställning i svensk skatterätt och redovisningsrätt kan verka tvivelaktigt ur ett konstitutionellt 
perspektiv. När det gäller skatterätten så finns det ett föreskriftskrav i 2:10 RF, vilket innebär 
att skatt inte får tas ut utan stöd av lagen. Genom hänvisning till god redovisningssed i 14:2 IL 
kommer beskattningen att påverkas av bland annat den kompletterande normgivningen 
(Bjuvberg 2006, ss. 133-134). En annan konstitutionell fråga är om det är i sin ordning att 
indirekt överlåta skatterättsliga och redovisningsrättsliga problem till privata normgivare. 
Även IASB, som är en internationell normgivare, påverkar svensk redovisningsnormgivning i 
stor utsträckning (Bjuvberg 2006, s. 144). 
 
3.6 Lagstiftningsprocessen i Sverige 
 
Det är Sveriges riksdag som fattar beslut om nya lagar eller lagändringar i Sverige 
(Regeringen 2009c). Initiativet till ny lagstiftning kan tas av både regering och riksdag. Ett 
förslag från en myndighet eller organisation kan till exempel ligga bakom detta. 
Lagstiftningsprocessen börjar med att regeringen tillsätter en kommitté eller arbetsgrupp som 
ska utreda den aktuella lagstiftningsfrågan (Lehrberg 2006, ss. 124, 126). Kommittén kan 
bestå av till exempel experter, tjänstemän och politiker (Riksdagen 2009b). Denna kommitté 
presenterar sedan ett betänkande med ett lagförslag för regeringen (Lehrberg 2006, s. 126). 
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Betänkandet publiceras i en serie som heter Statens offentliga utredningar, vilket förkortas 
SOU. Om det är ett av regeringens departement som har gjort utredningen publiceras den i en 
serie som kallas Departementsserien, vilket förkortas Ds (Riksdagen 2009c). 
 
Att låta organisationer, myndigheter och andra yttra sig i regeringsärenden är ett betydelsefullt 
inslag i den svenska politiska beslutsprocessen. I 7:2 RF står det att: 
 
”Vid beredningen av regeringsärenden skall behövliga upplysningar och yttranden inhämtas 
från berörda myndigheter. I den omfattning som behövs skall tillfälle lämnas 
sammanslutningar och enskilda att yttra sig.”
 
Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är att regeringen vill ha belyst vilka 
konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. En remissbehandling kan främja ett 
medborgerligt deltagande i samhällsdebatten och är på så vis viktig för demokratin. En remiss 
går normalt till så att regeringskansliet sänder över förslaget för yttrande till remissinstansen 
tillsammans med en lista över alla remissinstanserna. Myndigheter under regeringen är 
skyldiga att svara på remisser, de avgör dock själva om de har några synpunkter att redovisa i 
sitt svar. Andra remissinstanser, till exempel kommuner och organisationer, får en inbjudan 
att lämna synpunkter. Möjligheten att yttra sig över ett förslag står alltid öppen för var och en 
som har synpunkter på det (Regeringskansliet 2003, s. 5). Även privatpersoner kan lämna sina 
synpunkter på utredningens förslag. De som ska svara på remissen har normalt minst tre 
månader på sig och deras svar ska som regel vara skriftliga så att alla kan ta del av dem 
(Riksdagen 2009c). Remissvaren lämnas därefter in till regeringen. Sedan utarbetas ett förslag 
till proposition, vilket även kallas lagrådsremiss, inom regeringskansliet. Detta förslag 
remitteras ibland till Lagrådet (Lehrberg 2006, ss. 126-127). 
 
Lagrådet har till uppgift att yttra sig över lagförslag och deras yttranden är offentliga 
(Lagrådet 2009). I Lagrådet ingår bland andra domare från Högsta domstolen och 
regeringsrätten (Strömberg & Lundell 2007, s. 103). Lagrådet kontrollerar till exempel om det 
finns juridiska problem med nya lagförslag. Regeringen fortsätter med att utarbeta en slutlig 
proposition och skickar den sedan till riksdagen. Varje riksdagsår lämnar regeringen drygt 
200 propositioner till riksdagen (Riksdagen 2009d). Regeringen är inte skyldig att rätta sig 
efter Lagrådets mening (Strömberg & Lundell 2007, s. 105). Riksdagens ledamöter får sedan 
tillfälle att yttra sig genom motioner (Riksdagen 2009e). Propositionen och eventuella 
motioner behandlas därefter av ett av riksdagens utskott (Lehrberg 2006, s. 127). 
 
Det finns femton utskott och vart och ett har sitt eget ansvarsområde. Ledamöterna kommer 
från de olika partierna i riksdagen. Ledamöterna sätter sig in i propositionen och motionerna. 
Ofta bjuder utskottet in experter och representanter från olika organisationer för att få mer 
information och för att fråga dem vad de tycker (Riksdagen 2009f). Utskottet avger ett 
betänkande med förslag till riksdagsbeslut, och detta behandlas sedan i kammaren. Kammaren 
tar efter en eventuell debatt beslut (Lehrberg 2006, s. 127). I kammaren sitter 
riksdagsledamöterna indelade efter vilken valkrets de tillhör. Sverige är indelat i 
29 valkretsar. Talmannen eller någon av de tre vice talmännen leder kammarens 
sammanträden (Riksdagen 2009g). Sedan meddelar regeringen i en riksdagsskrivelse om att 
lagen har antagits. Därefter beslutar regeringen om promulgation och utfärdar lagen i Svensk 
författningssamling, vilket förkortas SFS (Lehrberg 2006, s. 127). Promulgation är ett 
utfärdande eller publicering av en lag eller en förordning, som omedelbart därefter skall 
efterlevas om det inte sägs något om senare ikraftträdande (Nationalencyklopedin 2009b). 
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3.7 Tidigare SOU:er 
 
År 1995 kom SOU 1995:43 med titeln Sambandet Redovisning – Beskattning. Bakgrunden 
till denna SOU var att regeringen 1991 bemyndigade chefen för justitiedepartementet att 
tillkalla en kommitté med uppdrag att göra en översyn av redovisningslagstiftningen. 
Kommittén antog namnet Redovisningskommittén (Redovisningskommittén 1995, s. 3). I 
kommittédirektiven ingick bland annat att kommittén skulle ta upp frågan om det finns någon 
anledning att ompröva sambandet mellan redovisning och beskattning 
(Redovisningskommittén 1995, s. 159). I SOU 1995:43 tas fördelar och nackdelar med ett 
samband mellan redovisning och beskattning upp, detta kommer att behandlas längre fram i 
detta kapitel. Sammanfattningsvis kan sägas att kommitténs uppfattning är att redovisningen 
kvalitetsmässigt skulle vinna på en ökad frikoppling. Avsikten med de förslag på 
skatteområdet som kommittén föreslår är att möjliggöra en höjning av 
redovisningsstandarden. Något som talar emot en ökad frikoppling är att en sådan måste ske 
på bekostnad av den förenkling som framför allt små och medelstora företag ligger i att 
samma regler tillämpas både i redovisningen och vid beskattningen (Redovisningskommittén 
1995, ss. 94-95). 
 
År 2005 gavs SOU 2005:53 ut. Detta var ett delbetänkande av Utredningen om sambandet 
mellan redovisning och beskattning. Titeln var Beskattning när tillgångar värderas till verkligt 
värde (SOU 2005:53 2005). Eftersom denna SOU inte behandlar det materiella sambandet i 
någon större utsträckning, tas den inte upp närmare här. 
 
3.8 SOU 2008:80 – Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet  
 
3.8.1 Bakgrund till utredningen 
 
Vid ett regeringssammanträde den 21 oktober 2004 beslutades att en utredning om sambandet 
mellan redovisning och beskattning skulle starta (SOU 2008:80 del 2, ss. 603-604). 
Regeringen bemyndigade då chefen för finansdepartementet att tillkalla en särskild utredare 
med uppgift att förutsättningslöst pröva hur sambandet mellan redovisning och 
inkomstbeskattning ska se ut och föreslå de skatteregler som är motiverade utifrån analysen 
(SOU 2008:80 del 1, s. 3). 
 
I september 2008 gavs SOU 2008:80 ut. SOU:n har titeln Beskattningstidpunkten för 
näringsverksamhet och den är ett slutbetänkande av Utredningen om sambandet mellan 
redovisning och beskattning (SOU 2008:80 del 1, ss. 3-4). Bakgrunden till SOU:n är att det 
sedan länge har funnits ett starkt samband mellan redovisning och beskattning i Sverige. I det 
fjortonde kapitlet i inkomstskattelagen (1999:1229) finns de grundläggande reglerna. Enligt 
14:2 IL ska det skattemässiga resultatet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. De 
senaste årtiondena har Sverige påverkats av internationella redovisningsregler. I och med 
detta blir det svårare för Sverige att ha kvar detta starka samband i dess befintliga form. 
Diskussioner har förts de senaste åren om hur sambandet mellan redovisning och beskattning 
ska se ut (SOU 2008:80 del 2, ss. 603-604). 
 

 - 21 -



3. Teoretisk referensram 

3.8.2 Uppdragets riktlinjer 
 
Utredarna ska förutsättningslöst pröva hur sambandet mellan redovisning och 
inkomstbeskattning ska se ut. Denna fråga ska belysas allsidigt utifrån olika utgångspunkter. 
Det är en fördel om reglerna är enkla att tillämpa för företag och skatteförvaltning. Utredarna 
ska titta på samtliga frågor som berör sambandet, till exempel på hur inkomster och utgifter 
ska periodiseras. Den ska pröva om sambandet ska se likadant ut för alla typer av företag, 
eller om till exempel mindre företag ska ha ett starkare samband än större företag (SOU 
2008:80 del 2, s. 618). Utredarna ska också lämna ett förslag på en mekanism som gör att det 
inte går att dela ut obeskattade vinster i ett system med frikopplade regler (SOU 2008:80 
del 1, s. 212). Sverige tillämpar oftast ekonomisk dubbelbeskattning, vilket innebär att vinster 
ska beskattas två gånger. Den första beskattningen sker på bolagsnivå och den andra sker på 
ägarnivå i samband med utdelning. I utredarnas uppdrag ingår att den svenska 
dubbelbeskattningen ska bestå. Enligt IAS/IFRS-regler skulle det gå att dela ut obeskattade 
vinster eftersom det inte finns krav på att de ska avsättas till bundet kapital. Därför ska 
utredarna arbeta fram skatteregler som gör att obeskattade vinster inte kan delas ut (SOU 
2008:80 del 2, ss. 618-619). 
 
Enligt direktiven bör utredningens förslag leda till att: 
• Den administrativa bördan för företagen hålls nere. 
• Kvaliteten på redovisningen kan utvecklas positivt utan att sambandet lägger hinder i 

vägen. 
• Det finns någon form av samband mellan redovisning och beskattning som gör att 

transaktionerna i ett företag inte behandlas helt olika i redovisningen och vid 
beskattningen. (SOU 2008:80 del 1, s. 212). 

 
Övergripande mål för skattereglerna och skattesystemet är att dess regler ska vara enkla, 
förutsägbara, stabila och neutrala (SOU 2008:80 del 1, ss. 213-214). Det förslag som 
utredarna lämnar ska vara neutralt för de offentliga finanserna. Skulle utredningens förslag 
medföra mindre skatteintäkter får detta justeras med ökade skatteintäkter från företagssektorn 
och vice versa. Utredarna bör ta upp hur andra länder har löst frågan gällande sambandet 
mellan redovisning och beskattning. Den ska även beakta Bokföringsnämndens och 
Skatteverkets arbete med förändrade regler samt följa utvecklingen inom redovisningsområdet 
på internationell nivå. Utredarna ska redovisa de administrativa konsekvenserna av sina 
förslag. Skulle utredningens förslag innebära ökade administrativa kostnader för myndigheter 
som till exempel Skatteverket, så ska finansieringsförslag medfölja (SOU 2008:80 del 2, 
s. 619). 
 
3.8.3 Tre system 
 
I SOU 2008:80 behandlas tre olika system när det gäller det materiella sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Alternativen är: 
• Ett system med ett stärkt materiellt samband. 
• Ett system enligt nuvarande blandmodell. 
• Ett system utan materiellt samband (SOU 2008:80 del 1, ss. 214, 225, 236). 
 
I följande avsnitt tas de här systemen upp samt fördelar och nackdelar med dem, enligt vad 
utredarna har kommit fram till. 
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3.8.4 Ett system med ett stärkt materiellt samband 
 
Det första systemet innebär att beskattningen knyts hårdare till redovisningen än vad som 
gäller idag. De särskilda skatteregler som finns på betydelsefulla områden slopas, till exempel 
avskrivningsregler för inventarier och vinstavräkning av pågående arbeten. Även om det är ett 
system med stark koppling, menar utredarna att det kan finnas utrymme för skillnader mellan 
redovisning och beskattning ändå. Till exempel att tillgångar får tas upp till marknadsvärden 
(SOU 2008:80 del 1, ss. 214-215). 
 
Det som talar för det första systemet är enligt utredarna att det minskar den administrativa 
bördan. Risken för dubbelarbete minskar. Förutsebarheten för företagen ökar, eftersom det 
mer sällan blir oklart om ett samband råder eller inte. Det är också i princip ett heltäckande 
system, då det inte finns någon risk för att skattefrågor inte regleras. Tanken med det starka 
materiella sambandet är att det är den företagsekonomiskt riktiga vinsten som ska beskattas, 
och detta används också som ett argument för systemet (SOU 2008:80 del 1, ss. 215-216). 
 
Det som talar emot systemet är att det kan leda till en tidigarelagd beskattning. Utredarna 
anser också att systemet medför sämre neutralitet beträffande beskattningen än vad som är 
fallet idag. Detta är en följd av att olika företag kan komma att beskattas vid olika tidpunkter. 
Olika system för olika företag när det gäller redovisningen talar också emot ett system med ett 
stärkt materiellt samband (SOU 2008:80 del 1, ss. 217-218). 
 
Utredarna tar också upp frågan om systemet är förenligt med regeringsformen. De menar att 
det inte med någon säkerhet går att säga om det är förenligt med regeringsformen att låta 
beskattningen följa en alltmer regelstyrd redovisning eller inte. Detta talar för att man bör 
välja en annan lösning än ett materiellt samband mellan redovisning och beskattning. Det 
finns en motsättning mellan grundlagens regler om att riksdagen är ensam regelgivare på 
skatteområdet och den ordning som följer av ett materiellt samband. Vidare bör skatteregler 
ha bindande karaktär och då är det inte lämpligt att de grundas på normgivning som har en 
status av allmänna råd (SOU 2008:80 del 1, ss. 119-220). 
 
3.8.5 Ett system enligt nuvarande blandmodell 
 
Det andra systemet avser ett system liknande det som finns idag. En blandmodell kan ge 
utrymme för flera olika slags system. Utredarna diskuterar i huvudsak en modell som innebär 
en reform av dagens system. Det bör dock betonas att med blandmodell kan avses en 
samlingskategori för flera alternativ (SOU 2008:80 del 1, ss. 225-226). 
 
Utredarna menar att detta system är inarbetat och att det fungerar hjälpligt. Att ändra 
nuvarande blandmodell på ett fåtal punkter skulle kunna vara ett alternativ. Ett argument för 
systemet är att det skulle kunna ge utrymme för att välja den lämpligaste vägen för varje 
enskild post (SOU 2008:80 del 1, s. 226). 
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Ett argument som talar emot blandmodellsystemet är att det har svårt att leva upp till att det 
bör vara tydliga regler för när ett samband ska gälla och när det inte ska gälla. Tydliga 
lagregler saknas och gränsdragningen är inte klargjord. Oklara förarbeten och brist på praxis 
gör att rättsläget är osäkert. Även om systemet har tillämpats länge så är det inte stabilt och 
förutsebart och det är osäkert om det är möjligt att reformera detta system. Ska man fortsätta 
med ett sådant här blandmodellsystem, så krävs det enligt utredarna en omfattande lagreform. 
Det behöver göras en genomgång av olika poster. Som till exempel inkomster, utgifter, 
tillgångar och skulder, så att det reds ut var det bör finnas ett samband och var någonstans 
som skatterätten kan gå sin egen väg. En blandmodell kan också öka risken för asymmetrier 
(SOU 2008:80 del 1, ss. 227-228, 232). 
 
3.8.6 Ett system utan materiellt samband 
 
Det tredje systemet som tas upp innebär ett frikopplat system (SOU 2008:80 del 1, s. 211). 
Även här tar utredarna upp att det finns utrymme för olika varianter. Systemet skulle kunna 
innebära att skattereglerna blir tvingande, och att ett företag måste upprätta två olika bokslut. 
Det kan i extrema fall även bli så att ett företag måste skilja mellan löpande registrering för 
det civilrättsliga bokslutet och löpande registrering för skattebokslutet. Utredarna menar också 
att ett system kan sakna ett materiellt samband utan att det utformas på detta sätt och anser att 
skatteregler kan utformas med samma sakliga innehåll som redovisningsreglerna. Om det 
finns skillnader kan ändå de administrativa systemen i företaget hållas ihop (SOU 2008:80 
del 1, s. 236). 
 
Utredarna anser att ett system utan något materiellt samband leder till att beskattningen inte 
påverkas av att redovisningen utvecklas utifrån principer som är främmande för 
beskattningen. Särskilda skatteregler gör att beskattningen blir mer likformig. Det är lättare att 
undvika de gränsdragningsproblem och asymmetrier som till exempel finns i en blandmodell. 
Vidare anser utredarna att ett system utan ett materiellt samband ger riksdagen den fulla 
makten över beskattningen och att detta system till skillnad från dagens system inte är 
konstitutionellt tveksamt. Vid frikoppling undviks att skatteregler styr redovisningen på ett 
sätt som försämrar redovisningen. Utredarna anser också att ett frikopplat system ger ett 
regelverk som präglas av en helhetssyn (SOU 2008:80 del 1, ss. 236-237). 
 
Det som talar emot systemet är att det finns risk för att det kan ge en ökad administrativ börda 
för företagen. Dubbla regelverk kan ge merarbete eller dubbelarbete. En annan risk är att 
skattekontrollen kan påverkas. I dagens system utgår skattekontrollen från ett bokslut som 
ofta är granskat av en revisor. Om revisionsplikten för små företag slopas, skulle endast ett 
fåtal procent av företagen granskas av en revisor (SOU 2008:80 del 1, ss. 238-239). 
 
3.8.7 Utredningens ställningstagande och förslag 
 
Utredarna menar att det inte finns något utav de tre alternativen som tagits upp ovan som är 
helt invändningsfritt. Argumenten emot ett stärkt samband mellan redovisning och 
beskattning är sådana att det alternativet inte kan bli aktuellt. Argumenten emot en 
blandmodell väger också tungt. De två systemen skulle kunna fungera för K2-företagen, men 
de skulle vara svåra att tillämpa på större företag och IFRS-företag. Vidare diskuteras i 
utredningen om det skulle kunna gå att avskaffa det materiella sambandet för IFRS-företagen 
och K3-företagen och att behålla det för övriga företag. Detta menar utredarna skulle leda till 
ett omfattande regelverk och tillämpningssvårigheter (SOU 2008:80 del 1, ss. 239-240). 
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Utredarna har kommit fram till följande förslag i SOU 2008:80: 
 
• Det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning ska tas bort. Det ska istället 

införas nya regler i inkomstskattelagen i inkomstslaget näringsverksamhet om 
beskattningstidpunkten.  

• En kontantmetod föreslås för de minsta företagen, med särskilda regler som har med 
betalningsströmmar att göra. 

• För övriga företag ska det införas regler i inkomstskattelagen som överensstämmer med 
K2-reglerna så långt det är möjligt. De principer K2-företagen har för sin redovisning och 
beskattning kommer att ligga till grund för de större företagens beskattning, även de som i 
sin redovisning tillämpar andra principer. Företag som vill minska sin administrativa 
börda kan välja att samordna sin redovisning med beskattningen och beskattas därmed 
tidigare. 

• Om ett företag redovisar obeskattade vinster, så att de enligt lagen skulle kunna gå att 
delas ut med tanke på aktiebolagslagens beloppsspärr, ska samma belopp tas upp till 
beskattning. För företagen kommer det att innebära att det belopp som deras obeskattade 
vinster är på även ska redovisas som bundet eget kapital eller som en obeskattad reserv 
(SOU 2008:80 del 2, ss. 460-461). 

 
Utredarna föreslår att de föreslagna reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2011 (SOU 
2008:80 del 2, s. 449). 
 
3.8.8 Principer och regler i ett frikopplat system 
 
Principer 
I ett frikopplat system ska skatteregler lösa periodiseringsfrågor. En viktig fråga är vilka 
principer som de nya skattereglerna ska ha som grund. Den princip utredningen föreslår som 
ska användas som huvudprincip och den som anses mest lämpad vid företags beskattning är 
belöpandeprincipen, men den behöver även kompletteras med realisationsprincipen, 
matchningsprincipen och försiktighetsprincipen. Belöpandeprincipen innebär att inkomster 
och utgifter ska periodiseras, det vill säga fördelas på respektive beskattningsår som 
affärshändelsen inträffar. Alltså inte när en inkomst är tillgänglig eller när pengarna 
likvidmässigt regleras. Realisationsprincipen innebär att en tillgång eller värdeökning endast 
kan redovisas om den är realiserad, det vill säga att det skett en transaktion med omvärlden. 
Om en tillgångs marknadsvärde bara har ökat är detta ingen realiserad inkomst. 
Matchningsprincipen är avgörande för när en utgift ska tas upp som en kostnad. När en 
försäljning av en vara intäktsredovisas ska varans utgifter kostnadsföras parallellt. Slutligen 
ska även försiktighetsprincipen beaktas. Om inkomsten till viss del går att kontrollera finns 
det skäl till att redovisningen av intäkter skjuts fram, även om arbetsinsatsen är utförd och 
klar av företaget (SOU 2008:80 del 1, ss. 247-250). 
 
Lagregler 
De lagregler utredarna föreslår är att förtydliga reglerna om intäkter och avyttringsbegreppet. 
De tar även upp hur ersättningar ska beskattas på blandade avtal. Kundfordringar och 
leverantörsskulder vars kredittid är längre än ett år ska nuvärdesberäknas. Den 
diskonteringsränta som ska användas vid beräkningen är statslåneräntan som var vid ingången 
av beskattningsåret. Reglerna om nuvärdesberäkningen blir i en ny paragraf, 14:8 a IL. Vad 
beträffar klassificering lämnar utredarna medvetet inga förslag till lagregler, förutom i vissa 
frågor som är prejudiciella (SOU 2008:80 del 1, ss. 251-252, 257-261). 
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Rättstillämpningen 
I ett frikopplat system utan något materiellt samband mellan redovisning och beskattning 
kommer rättstillämpningen att få bättre förutsättningar. Tydliga lagbestämmelser kommer att 
skrivas in i IL om när företag ska ta upp intäkter och dra av kostnader. Vid beskattningen 
kommer man att utgå ifrån lagen vid periodiseringar. Rättstillämpningen kommer därmed i 
fortsättningen att utöva tolkning och tillämpning av lag, tidigare var det begreppet god 
redovisningssed som de tolkade och tillämpade (SOU 2008:80 del 1, ss. 263, 265-266). 
 
Skatteregler 
De skatteregler som utredarna föreslår är att det ska införas regler om beskattningstidpunkten 
i IL, som är oberoende av företagets redovisning. Kompletteringar ska göras av de regler som 
idag gäller för värdering av tillgångar, så att inkomster och utgifter vid beskattning indirekt 
kan periodiseras. Två nya kapitel kommer att införas i IL angående periodiseringsregler, 
14 a kapitlet och 14 b kapitlet. De hänvisningar som idag finns i IL till räkenskaperna ska tas 
bort. Det ska skrivas in i IL att vid periodisering av inkomster och utgifter ska 
belöpandeprincipen användas som huvudprincip. Hänvisningar till bokföringsmässiga grunder 
och god redovisningssed tas bort (SOU 2008:80 del 1, ss. 269-271). 
 
Resultatberäkning 
Dagens regler i IL är en kombination av ett resultat- och balansräkningsorienterat synsätt och 
ska även förbli det i fortsättningen också. Uppställningen kommer att vara uppdelad i 
balansposter och resultatposter och resultatet kommer även i fortsättningen att beräknas 
utifrån båda. Värdering till verkligt värde är förknippat med ett balansräkningsorienterat 
synsätt, medan matchning och periodisering är mer resultaträkningsorienterat. De viktigaste är 
dock resultatposterna. Det förslag utredarna kommer med om en materiell frikoppling mellan 
redovisning och beskattning går ut på att ta fram konkreta regler som skrivs in i IL och som 
anger när en inkomst tas upp som intäkt och när en utgift tas upp som kostnad. Detta ersätter 
därmed alla hänvisningar till god redovisningssed (SOU 2008:80 del 1, ss. 277-279). 
 
3.8.9 Konsekvenser 
 
Utredarna bedömer att förslaget i praktiken inte kommer att påverka sambandet i vissa 
avseenden. Företagens årsredovisningar, årsbokslut, förenklade årsbokslut och den löpande 
bokföringen i företagen kommer även fortsättningsvis att vara utgångspunkten för deklaration 
och kontroll av skatt (SOU 2008:80 del 1, ss. 26-27). Det går inte att ge ett generellt svar på 
hur utredningens förslag kommer att påverka den administrativa bördan för företagen. Många 
förslag kommer att förenkla för företagen, men vissa förslag kommer att få en negativ effekt 
(SOU 2008:80 del 2, s. 457). Konsekvenserna för företagen kommer i praktiken att variera 
beroende på företagets storlek (SOU 2008:80 del 1, s. 27). 
 
För K1-företagen kommer det fortfarande att vara ett mycket starkt samband mellan 
redovisning och beskattning. Den enda skillnaden blir att reglerna kommer att finnas i IL 
(SOU 2008:80 del 2, s. 464). Regler om obeskattade vinster kommer inte att beröra K1-
företagen (SOU 2008:80 del 1, s. 27). Det kommer däremot att bli ytterligare förenklingar för 
K1-företagen genom utredningens förslag om de materiella reglerna. Om utredningens förslag 
genomförs bedömer man att den administrativa bördan kommer att minska för K1-företagen 
(SOU 2008:80 del 2, s. 466). 
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Idag finns det vissa skillnader mellan redovisning och beskattning för K2-företagen, men de 
kommer att minska. Utredningens förslag kommer i stort sett att sammanfalla med det K2-
projekt som Bokföringsnämnden och Skatteverket driver där ett gemensamt regelverk ska 
minska skillnaderna. Enda skillnaden blir att redovisningsreglerna anpassas efter skatteregler 
och kommer att finnas med i IL. Den administrativa bördan för K2-företagen blir inte större 
utan de kan istället dra fördel av förslagets regler om förenkling (SOU 2008:80 del 1, s. 27). 
Utredningens bedömning när det gäller de materiella reglerna är att den administrativa bördan 
kommer att minska för K2-företagen till följd av förslagen (SOU 2008:80 del 2, s. 471). 
 
För de största företagen, K3-företagen och K4-företagen, är bedömningen att skillnaden 
kommer att öka mellan redovisning och beskattning på fler punkter. K4-företagen är de som 
tillämpar IAS/IFRS-reglerna idag. Hur stora skillnaderna kommer att bli beror på om man 
jämför med den juridiska personens redovisning och beskattning eller koncernens redovisning 
och beskattning. Om man upphäver det materiella sambandet tror utredarna att den 
administrativa bördan för de här företagen kommer att öka något men att den är godtagbar. 
Det kommer även att uppstå merarbete på grund av de nya reglerna om obeskattade vinster, 
även detta merarbete anses vara godtagbart eftersom reglerna bedöms vara lättillämpliga både 
för företagen och Skatteverket (SOU 2008:80 del 1, ss. 27-28). 
 
Utredarna har inte kunnat räkna ut exakt vilka följder ett avskaffande av det materiella 
sambandet skulle få för statsfinanserna, men gör ändå en bedömning att förslagen troligen är 
lite mer överfinansierade än underfinansierade (SOU 2008:80 del 1, s. 28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Sverige har sedan länge tillämpat den kontinentala redovisningstraditionen vilket innebär att 
sambandet mellan redovisning och beskattning har varit starkt. Den internationella 
utvecklingen har gjort att Sverige har beslutat att granska sitt nuvarande samband mellan 
redovisning och beskattning. 2004 tillsattes en utredning om detta. I SOU 2008:80 föreslås 
bland annat att det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning ska upphöra. 
Reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2011. I nästa kapitel tas remissinstansernas 
yttranden över detta förslag upp. 
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4. Remissvar 
 
Det inkom 48 remissvar till finansdepartementet gällande betänkandet SOU 2008:80, 
Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet. Här presenteras en sammanställning av 
instansernas huvudargument och vad instanserna anser om förslaget att avskaffa det 
materiella sambandet mellan redovisning och beskattning. 
 
4.1 Instanser 
 
Sammanlagt inkom 48 remissvar till SOU 2008:80, Beskattningstidpunkten för 
näringsverksamhet. Remissinstanserna är av olika slag och har olika funktioner i samhället. 
De kan kategoriseras som myndigheter, domstolar, föreningar, fackförbund, universitet, 
intresse- och branschorganisationer med mera. En förteckning över remissinstanserna finns i 
Bilaga 1. Förutom remissinstansernas svar inkom ytterligare sex yttranden. Två är företag 
inom försäkringsbranschen, två är ifrån privatpersoner, ett från Näringslivets Skattedelegation 
och ett är ifrån en handelskammare. En förteckning över övriga yttranden finns också i 
Bilaga 1. Sju instanser fick utredningen SOU 2008:80 skickad till sig, men de har inte 
inkommit med några yttranden. De instanserna finns också uppräknade i Bilaga 1. 
 
Remissvar Antal 
Antal instanser som har inkommit med remissvar 42 
Antal övriga som har inkommit med remissvar 6 
Antal instanser som ej har inkommit med remissvar 7 
Summa 55  
 
Tabell 4.1. Översikt över instanser. (Egen tabell.) 
 
Sammantaget har vi alltså tagit del av 42 + 6 = 48 remissvar. Vi har delat in instanserna i fem 
kategorier med anledning av deras ståndpunkter gällande att avskaffa det materiella 
sambandet. 
 
Instanser Antal 
Instanser som är positiva till avskaffandet 8 
Instanser som är negativa till avskaffandet 23 
Instanser som inte tar ställning 9 
Instanser som avstår från att lämna synpunkter 8 
Instanser som inte har inkommit med remissvar 7 
Summa 55  
 
Tabell 4.2. Instansernas ståndpunkter. (Egen tabell.) 
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4.2 Argument för att avskaffa det materiella sambandet  
 
4.2.1 Instanser som är positiva till avskaffandet 
 
Åtta av 48 instanser som har inkommit med remissvar är positiva till att det materiella 
sambandet mellan redovisning och beskattning avskaffas. Av dem är sju remissinstanser och 
ett är ett övrigt yttrande. I tabellen nedan finns en uppräkning av instanserna samt antalet 
sidor som deras remissvar uppgick till. 
 
Instans Typ av instans Antal sidor 
Ingblad, Sten-Eric och Lundqvist, Pernilla Övrigt yttrande 3 
Kammarrätten i Göteborg Remissinstans 3 
Länsrätten i Göteborg Remissinstans 1 
Länsrätten i Stockholms Län Remissinstans 8 
Länsrätten i Västmanlands Län Remissinstans 17 
Statistiska Centralbyrån (SCB) Remissinstans 5 
Sveriges Advokatsamfund  Remissinstans 6 
Verket För Näringslivsutveckling (Nutek) Remissinstans 3 
 
Tabell 4.3. Instanser som är positiva till avskaffandet. (Egen tabell.) 
 
En sammanställning av argumenten från de instanser som var positiva finns i Bilaga 2. Nedan 
kommer deras huvudargument för att avskaffa det materiella sambandet att gås igenom. 
 
4.2.2 Redovisningens utveckling 
 
SCB tillstyrker förslaget om att det materiella sambandet avskaffas. De tar upp att det 
materiella sambandet under senare år har minskat som en följd av att beskattningen har 
urholkats genom att möjligheterna att tillämpa särskilda principer i redovisningen för juridiska 
personer har ökat (SCB). 
 
4.2.3 Den internationella utvecklingen 
 
Sveriges Advokatsamfund anser att den internationella utvecklingen av redovisningsregler är 
en anledning till att sambandet mellan redovisning och beskattning bör frikopplas, eftersom 
denna utveckling har medfört ett behov av mer specialiserad lagstiftning för att man till 
exempel inte ska bli beskattad för orealiserade vinster (Sveriges Advokatsamfund). Ingblad & 
Lundqvist anser också att utvecklingen av redovisningsreglerna såväl nationellt som 
internationellt är ett argument för att slopa det materiella sambandet (Ingblad & Lundqvist).  
 
Nutek6 tillstyrker också att sambandet upphör, främst för att de företag som sysselsätter ett 
stort antal medarbetare och där de största penningflödena finns redan omfattas av 
internationella regelverk och att sambandet saknas i praktiken (Nutek). 
 

                                                 
6 Nuteks verksamhet har tagits över av Tillväxtverket (Tillväxtverket 2009). 
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4.2.4 Den konstitutionella frågan 
 
Ett argument som flera instanser tar upp är den konstitutionella frågan. Sveriges 
Advokatsamfund menar att den nuvarande ordningen med ett samband mellan redovisning 
och beskattning, som innebär att redovisningsstandard som utformas av olika organ styr 
beskattningen, kan ifrågasättas utifrån ett konstitutionellt perspektiv. Det kan ifrågasättas om 
det strider mot grundlagen och detta är en starkt bidragande orsak till att de delar utredningens 
förslag i denna del (Sveriges Advokatsamfund). Ingblad & Lundqvist tar upp att ett argument 
för att slopa det materiella sambandet är den konstitutionella frågan med ett system som inte 
är förenligt med regeringsformen (Ingblad & Lundqvist). 
 
Kammarrätten i Göteborg håller med utredarna när det gäller att det inte med säkerhet går att 
säga att det är förenligt med regeringsformen att låta beskattningen följa en alltmer regelstyrd 
redovisning och att en annan lösning bör väljas (Kammarrätten i Göteborg). Länsrätten i 
Stockholms Län tillstyrker utredningens förslag gällande att sambandet mellan redovisning 
och beskattning vad avser beskattningstidpunkten i inkomstslaget näringsverksamhet ersätts 
med regler i IL. Vidare anser de att föreskrifter om beskattning främst av säkerhetsskäl bör 
regleras i lag (Länsrätten i Stockholms Län). 
 
4.2.5 Utredningen har gjort en förtjänstfull genomgång 
 
Länsrätten i Göteborg menar att utredningen har gjort en förtjänstfull genomgång av 
fördelarna och nackdelarna med en frikoppling av sambandet mellan redovisning och 
beskattning. De delar utredningens slutsats gällande att det mesta talar för att beskattningen 
bör skiljas från redovisningen (Länsrätten i Göteborg). Länsrätten i Västmanlands Län 
tillstyrker att det så långt som det är möjligt sker en frikoppling mellan redovisningen och 
beskattningen, och att det föreliggande lagförslaget är förtjänstfullt även om det kan 
förtydligas och arbetas om i vissa hänseenden. De anser dock att det är svårt att bedöma 
konsekvenserna av ett så pass genomgripande systemskifte som utredarna föreslår (Länsrätten 
i Västmanlands Län). Länsrätten i Stockholms Län tycker också att utredningen på ett 
förtjänstfullt sätt har redogjort för fördelarna och nackdelarna med en frikoppling av 
sambandet och delar därför utredningens slutsats att det bästa är att skilja beskattningen från 
redovisningen (Länsrätten i Stockholms Län). 
 
4.2.6 Förutsägbara regler 
 
Sveriges Advokatsamfund delar utredningens uppfattning gällande att förutsättningarna för 
förutsägbara regler är bättre i ett frikopplat system än i dagens system som bygger på 
redovisningen (Sveriges Advokatsamfund). 
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4.3 Argument emot att avskaffa det materiella sambandet 
 
4.3.1 Instanser som är negativa till avskaffandet 
 
23 av 48 instanser är negativa till att avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning 
och beskattning. 19 är remissinstanser och fyra är övriga som har skickat in remissvar. I 
tabellen nedan finns en uppräkning av instanserna samt antalet sidor som deras remissvar 
uppgick till. 
 
Instans Typ av instans Antal sidor
AFA Försäkring Övrigt yttrande 26
Bokföringsnämnden (BFN) Remissinstans 12
Ekobrottsmyndigheten Remissinstans 2
FAR SRS Remissinstans 11
Fastighetsägarna Sverige Remissinstans 1
Finansbolagens Förening Remissinstans 11
Företagarna Remissinstans 1
Företagsekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet Remissinstans 2
Försäkringsjuridiska Föreningen  Remissinstans 3
Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet Remissinstans 13
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Remissinstans 11
Näringslivets Regelnämnd (NNR) Remissinstans 2
Näringslivets Skattedelegation (NSD) Övrigt yttrande 10
Skatteverket Remissinstans 26
Stockholms Handelskammare Remissinstans 1
Svensk Industriförening Remissinstans 3
Svenska Bankföreningen Remissinstans 12
Svenska Riskkapitalföreningen  Remissinstans 2
Svenskt Näringsliv Remissinstans 1
Sveriges Byggindustrier Remissinstans 4
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) Remissinstans 6
Sydsvenska Industri- och Handelskammarens 
Redovisningskommitté  

Övrigt yttrande 5

Virin, Niclas Övrigt yttrande 5
 
Tabell 4.4. Instanser som är negativa till avskaffandet. (Egen tabell.) 
 
En sammanställning av argumenten för de instanser som var negativa finns i Bilaga 3. Nedan 
kommer deras huvudargument emot att avskaffa det materiella sambandet att gås igenom. 
 
4.3.2 Redovisningens utveckling 
 
Utredningens förslag om en frikoppling innebär en omvänd koppling i praktiken. Detta 
medför att skattereglerna kommer att styra redovisningen i större utsträckning än idag (BFN, 
Företagsekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet, LRF, SRF). Redovisningsregler 
kommer därmed att anpassas efter skattereglerna (Företagsekonomiska Institutionen vid 
Lunds Universitet). Detta medför en risk för att redovisningen hämmas och försämras (BFN, 
SRF). 
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Om kvaliteten på årsredovisningarna försämras kommer inte EU:s redovisningsdirektiv och 
ÅRL:s föreskrifter om att en årsredovisning ska ge en rättvisande bild av företaget att 
tillgodoses (BFN). Redovisningen ska spegla affärstransaktioner och skatteregler ska bygga 
på redovisningen (Företagsekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet). 
 
4.3.3 Den internationella utvecklingen 
 
Ett argument som utredningen kommer med för ett frikopplande av det materiella sambandet 
är att Sveriges påverkan av internationella redovisningsnormer inte lämpar sig för beskattning 
i juridisk person. Detta håller flera instanser med om, speciellt när det gäller värdering till 
verkligt värde. Det är inte rimligt för företag att betala skatt på orealiserade värdeförändringar. 
BFN tycker dock att en total frikoppling är en onödigt omfattande åtgärd. En enklare lösning 
hade varit en partiell frikoppling (BFN). 
 
FAR SRS påpekar att IFRS bara kan tillämpas i ett moderbolags koncernredovisning och inte 
får tillämpas i årsbokslutet eller årsredovisningen enligt nuvarande lagstiftning. Det samband 
som idag styr beskattningen baseras på årsbokslut och årsredovisningar som bygger på 
svenska lagar stiftade av riksdagen (FAR SRS). Även Sydsvenska Industri- och 
Handelskammarens Redovisningskommitté instämmer i att IFRS är mindre väl lämpat att 
läggas till grund för beskattningen. Det är emellertid en ytterst liten andel av alla företag i 
Sverige som alls berörs av IFRS. Det är de börsnoterade företagen som nu för fjärde gången 
upprättar sina koncernredovisningar enligt IFRS, medan de i den juridiska personen upprättar 
årsredovisningar enligt årsredovisningslagen och Rådet För Finansiell Rapportering 
rekommendation RFR 2, Redovisning för juridisk person. Detta förfarande, liksom 
deklarerandet av inkomst av näringsverksamhet, förefaller helt hanterligt efter snart fyra års 
tillämpning (Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Redovisningskommitté). 
 
4.3.4 Kategoriseringen 
 
Svenska Bankföreningen anser att det förslag som utredningen kommer med om en 
fullständig frikoppling mellan redovisning och beskattning inte överensstämmer med det mål 
för regelförenklingsarbetet inom skatteområdet som riksdag och regering har tagit beslut om 
(Svenska Bankföreningen). BFN förstår inte utredningens slutsats om att de nya regelverken i 
K-projektet skulle medföra att skattereglerna blir alltför svårtillämpade och omfattande. Deras 
bedömning är istället att de nya regelverken i K-projektet ger en heltäckande och betydligt 
stabilare grund för beskattningen jämfört med tidigare. BFN anser att de nya regelverken är 
ett argument för att behålla nuvarande system. Om det materiella sambandet upphör medför 
det att K1-, K2- och K3-reglerna måste omarbetas för att reducera den administrativa bördan 
för företagen. Denna omarbetning måste vara klar senast år 2010 ifall utredningens förslag 
träder i kraft år 2011 (BFN). 
 
4.3.5 Den konstitutionella frågan 
 
Den konstitutionella frågan har flera remissinstanser argument och synpunkter på. De menar 
att utredningen på alltför lösa grunder väljer att dra slutsatsen om att det materiella sambandet 
inte är förenligt med regeringsformen och grundlagens föreskriftskrav att skattelag ska ges i 
form av lag och därmed konstitutionellt olämpligt (FAR SRS). 
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Utredningens argument för en frikoppling är att den svenska beskattningen påverkas mer och 
mer av internationellt inflytande. Det uppstår då en risk för att riksdagen inte har kontroll över 
skattebasen, vilket är ett krav enligt grundlagen. Utredningen har därmed kallat in experter på 
grundlagrätt för att utreda detta (SRF). Av experternas utlåtanden går det inte att utläsa om en 
fortsatt partiell koppling står i strid med en konstitutionell utgångspunkt. Därmed är det inte 
bevisat att dagens system strider mot grundlagen. Därför är det fullt möjligt att behålla den 
partiella kopplingen mellan redovisning och beskattning som vi tillämpar idag (LRF). Enligt 
professorerna Thomas Bull och Robert Påhlsson finns flera tolkningar av grundlagen som kan 
vara riktiga. Grundlagstolkning handlar om strikt eller pragmatisk tolkning och om vilket 
perspektiv som anläggs (AFA Försäkring). Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms 
Universitet skriver att det inte har visats att det materiella sambandet strider mot 
regeringsformen, det är även accepterat av de skattskyldiga, domstolarna och Skatteverket. 
Det fungerar även bra i den praktiska rättstillämpningen (Juridiska Fakultetsnämnden vid 
Stockholms Universitet). 
 
Enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Redovisningskommitté har utredningen 
dragit slutsatsen om att dagens system inte håller konstitutionellt, denna åsikt håller de dock 
inte med om. Detta skulle i så fall innebära att något konstitutionellt olämpligt föreligger från 
och med 1928 års kommunalskattelag. De är inte heller övertygande om att något som enligt 
utredningen skulle vara konstitutionellt lämpligt skulle bli praktiskt lämpligt för alla företagen 
och andra berörda (Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Redovisningskommitté). 
Skatteverkets uppfattning är att det faktum att sambandet har accepterats under så lång tid 
talar för att det är legitimt (Skatteverket). 
 
4.3.6 Den administrativa bördan 
 
En ökad administrativ börda är ett annat argument emot en frikoppling av det materiella 
sambandet. Om förslaget om en frikoppling av det materiella sambandet går igenom skulle 
det innebära en ökad administrativ börda för många företag (Finansbolagens Förening, LRF, 
Skatteverket, Svenska Bankföreningen, Sveriges Byggindustrier). Om företagen blir tvungna 
att hantera två system, ett för redovisningen och ett för beskattningen, leder detta 
ofrånkomligt till en större börda, vilket utredningen grovt har underskattat (BFN). Detta 
strider mot regeringens ambitioner att minska de administrativa kostnaderna för företag med 
25 procent fram till år 2010 (NSD, SRF). En minskad administration är för de mindre 
företagen en förutsättning för att överleva. Därför är det förvånande att utredningen lägger 
fram förslag i motsatt riktning mot en ökad administrativ börda (SRF). 
 
Många företag har redan idag kompetenta personer med redovisningskunskap. Om förslaget 
går igenom skulle företag i mycket större omfattning bli tvungna att köpa in konsulttjänster 
med skattejuridisk kompetens. Företag skulle även behöva utbilda personal och tillföras 
omfattande information (LRF). Den föreslagna frikopplingen kommer att öka behovet av 
personal med särskild kompetens och lång erfarenhet inom både skatte- och 
redovisningsområdet (Svenska Bankföreningen). Remissinstanserna anser att utredningens 
analys om vilka administrativa kostnader företagen skulle få vid en frikoppling är bristfällig 
(LRF) och har grovt underskattat företagens kostnadsmässiga konsekvenser (BFN). De 
administrativa merkostnaderna för de större företagen kommer att öka betydligt, dels vid 
övergången och dels över tiden när regelverken för redovisning respektive beskattning 
utvecklas i olika riktning (Svenska Bankföreningen). Enligt Bokföringsnämndens bedömning 
skulle utredningens förslag även innebära merarbete för redovisningskonsulter, revisorer och 
Skatteverket. De här kostnaderna kommer i slutändan att belasta företagen till viss del (BFN). 
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4.3.7 Sambandet fungerar bra 
 
Idag ligger företagens redovisning till grund för beskattning av inkomst av 
näringsverksamhet, om god redovisningssed har uppfyllts. I inkomstdeklarationen görs sedan 
vissa justeringar i de fall särskilda skatteregler föreligger som avviker ifrån 
redovisningslagstiftningen och god redovisningssed. Detta samband mellan redovisning och 
beskattning är väl beprövat och på det hela taget en väl fungerande princip (Sveriges 
Byggindustrier). Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet anser att det rådande 
materiella sambandet har fungerat förhållandevis bra och att det är väl inarbetat hos både de 
skattskyldiga och Skatteverket (Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet). 
Skatteverket föredrar ett system som grundar sig på det nuvarande materiella sambandet 
eftersom det är ett väl fungerande system med en utvecklad rättspraxis. De anser inte att 
sambandet orsakar några större tillämpningsproblem idag utan att dagens system fungerar väl 
(Skatteverket). 
 
4.3.8 Rättsosäkerhet 
 
Ökad osäkerhet inom rättsområdet är ytterligare ett argument som instanserna för fram. För 
situationer som inte är reglerade i skattelagstiftningen hänvisar IL i dagens system till god 
redovisningssed. Ett frikopplat system skulle leda till stora tillämpningsproblem i oreglerade 
fall. Nya skatteregler kommer dessutom att leda till ökad rättsosäkerhet (BFN). I det 
nuvarande systemet finns befintlig rättspraxis som går förlorad om förslaget om en 
frikoppling av det materiella sambandet går igenom. I ett helt nytt system finns ingen praxis 
att se tillbaka på om tolkningsproblem skulle uppstå och detta skulle medföra en risk för 
rättsosäkerhet (SRF). Förslaget leder därmed till osäkerhet på rättsområdet fram tills ny 
rättspraxis har utvecklats. Detta medför att regelverkets förutsebarhet kommer att minska 
(Skatteverket). Enligt Ekobrottsmyndigheten finns det en risk för att det skatterättsliga 
regelsystemet får mer fokus än redovisningsreglerna. Om företag då åsidosätter sin 
bokföringsplikt kan de bli misstänkta för brott. Vad beträffar de straffrättsliga konsekvenserna 
så är de inte utredda (EBM). 
 
4.3.9 Partiell frikoppling kunde ha utretts mer 
 
Att utredningen borde ha undersökt ett partiellt kopplat system ytterligare är ett argument som 
flera instanser har tagit upp. Utredningen föreslår ett helt frikopplat system mellan 
redovisning och beskattning. De har däremot inte försökt analysera ett fortsatt partiellt kopplat 
system. Det hade varit önskvärt om utredningen även hade gjort ett reellt försök att analysera 
hur ett fortsatt partiellt kopplat system skulle kunna fungera i framtiden (Finansbolagens 
Förening, LRF, NNR, NSD, Svenska Riskkapitalföreningen). NSD anser att utredningen 
borde ha analyserat hur dagens system fungerar och tittat på dess osäkerheter. De kunde även 
ha tittat på om nya frikopplade regler behövs eller inte för inkomster och utgifter (NSD). 
 
SRF anser att ett förslag som förändrar de grundläggande förutsättningarna för företagens 
beskattning måste utredas omsorgsfullt och ur samtliga perspektiv för att säkerställa att den 
bästa lösningen förordas. Här har utredningen brustit, eftersom man bara har valt att utreda 
det alternativ man valt ut, utifrån tre alternativa inriktningar som identifierats som möjliga 
vägar (SRF). 
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4.3.10 Bristande konsekvensanalys 
 
Ett annat bidragande argument som kan utläsas av de remissvar som avstyrker utredningens 
förslag om att avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning är att 
utredningen framför allt har brustit i konsekvensanalysen (Svenska Riskkapitalföreningen, 
SRF, Svensk Industriförening). NNR anser att den konsekvensanalys som presenteras är för 
abstrakt och smal och att den inte ger flertalet politiker eller beslutsfattare tillräckligt konkret 
information om vilka konsekvenser som kan förväntas (NNR). FAR SRS anser att 
utredningen har en orealistisk uppfattning om att en sådan avgörande förändring i stort sett 
inte kommer att kosta någonting för vare sig företag, Skatteverket eller domstolar (FAR SRS). 
 
Enligt Svensk Industriförenings uppfattning saknas det i utredningens konsekvensanalys en 
analys av vad förslaget skulle innebära för företagen i praktiken, till exempel vid 
deklarationsarbetet. En annan viktig punkt som bör undersökas är i vilken mån ett 
genomförande av förslaget skulle påverka den löpande redovisningen hos företagen. Svensk 
Industriförening anser också att utredningen har underskattat resursbehovet hos domstolarna 
som ett genomförande av förslaget skulle medföra (Svensk Industriförening). 
 
4.4 Instanser som inte tar ställning 
 
Nio instanser, av de 48 som har inkommit med yttranden, tar enligt oss inte någon direkt 
ställning till om det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning ska avskaffas 
eller ej. Antingen har de inte tagit upp frågan alls eller också är deras ståndpunkt oklar. I de 
här nio fallen har vi valt att kategorisera dem som att de inte tar ställning. I tabellen nedan 
finns en uppräkning av instanserna samt antalet sidor som deras remissvar uppgick till. 
 
Instanser som inte tar ställning Instans Antal sidor
Dina Försäkring AB Övrigt yttrande 2
Finansinspektionen Remissinstans 4
Kammarrätten i Stockholm Remissinstans 2
Kronofogdemyndigheten Remissinstans 2
Landsorganisationen i Sverige (LO) Remissinstans 3
Rådet För Finansiell Rapportering Remissinstans 2
Sveriges Försäkringsförbund Remissinstans 5
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Remissinstans 3
Swedish Risk Management Association (SWERMA) Remissinstans 2
 
Tabell 4.5. Instanser som inte tar ställning. (Egen tabell.) 
 
Finansinspektionen anser att redovisningen ska utformas utan hänsyn till skattekonsekvenser. 
De har begränsat sitt remissvar till att kommentera de delar i betänkandet som berör deras 
ansvarsområde och tar främst upp sådant som rör finansiella företag. De befarar att 
utredningen har underskattat den ökade administrativa bördan och efterfrågar också mer 
detaljerade konsekvensanalyser (Finansinspektionen). 
 
Kammarrätten i Stockholm skriver att de inom ramen för ett remissförfarande inte vill ta 
ställning till en frikoppling mellan redovisning och beskattning. De har inte något väsentligt 
att invända mot den i betänkandet föreslagna nyordningen, men anser att förslagen inte kan 
genomföras förrän behovet av resurser grundligt utreds och finansieras (Kammarrätten i 
Stockholm). 
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Kronofogdemyndigheten och LO är båda positiva till utredningens förslag, men kommenterar 
inte avskaffandet av det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Kronofogdemyndigheten tillstyrker förslagen i betänkandet utifrån de aspekter som 
myndigheten har att beakta (Kronofogdemyndigheten). LO anser att betänkandets 
huvudinriktning verkar vara en lämplig väg att gå för att i möjligaste mån säkerställa att 
Sveriges riksdag behåller sin beskattningsrätt över näringsverksamheten (LO). 
 
Rådet För Finansiell Rapportering menar att de saknar anledning att redovisa någon 
uppfattning om vilken grad av frikoppling som ska gälla för det svenska skattesystemet 
(Rådet För Finansiell Rapportering). Sveriges Försäkringsförbund och SWERMA har 
begränsat sina yttranden till de specifika förslagen som rör försäkringsföretag (Sveriges 
Försäkringsförbund, SWERMA). 
 
SKL anser att nuvarande ordning bör vidmakthållas men att en frikoppling måste göras för de 
företag som redovisar enligt IFRS. SKL menar att de företag som är verksamma inom deras 
sektor tillhör kategorierna K2 och K3. Det är en fördel ur förenklingssynpunkt om 
redovisningen i huvudsak kan läggas till grund för beskattningen. Men för IFRS-företagen är 
det nödvändigt med en frikoppling som utredningen föreslår (SKL). 
 
4.5 Instanser som avstår från att lämna synpunkter 
 
Åtta remissinstanser har inkommit med remissvar på en sida där de meddelar att de avstår från 
att lämna synpunkter på utredningen. Ingen av de här instanserna har kommenterat förslaget 
om att avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning. 
 
Instans Instans Antal sidor 
Bolagsverket Remissinstans 1 
Handelshögskolan i Stockholm Remissinstans 1 
Kammarkollegiet Remissinstans 1 
Riksrevisionen Remissinstans 1 
Svea Hovrätt Remissinstans 1 
Svensk Handel Remissinstans 1 
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) Remissinstans 1 
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) Remissinstans 1 
 
Tabell 4.6. Instanser som avstår från att lämna synpunkter. (Egen tabell.) 
 
Den enda av de här åtta instanserna som framför en åsikt är Svea Hovrätt. Svea Hovrätt har 
synpunkter gällande att språket i författningsförslaget bör ses över, men i övrigt kommenterar 
de inte utredningens förslag (Svea Hovrätt). 
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4.6 Instanser som inte har inkommit med remissvar 
 
De här sju instanserna har fått SOU 2008:80 skickad till sig, men de har inte inkommit med 
några yttranden. 
 
Instans 
Företagarförbundet 
HSB Riksförbund  
Industrins Finansförening (IFF) 
Kooperativa Förbundet 
Svenska Fondhandlareföreningen 
Svenska Handelskammarförbundet 
Utländska Försäkringsbolags Förening
 
Tabell 4.7. Instanser som inte har inkommit med remissvar. (Egen tabell.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
I detta kapitel har huvudargumenten för och emot ett avskaffande av det materiella 
sambandet presenterats. Åtta instanser har visat sig vara positiva till att avskaffa det, 23 har 
visat sig vara negativa till att avskaffa det. De instanser som var positiva framförde argument 
om redovisningens utveckling, den internationella utvecklingen, den konstitutionella frågan, 
att utredningen har gjort en förtjänstfull genomgång och om förutsägbara regler. De 
instanser som var negativa framförde argument om redovisningens utveckling, den 
internationella utvecklingen, kategoriseringen, den konstitutionella frågan, om ökad 
administrativ börda, om att dagens samband fungerar bra, om ökad rättsosäkerhet, att 
partiell frikoppling kunde ha utretts mer och om bristande konsekvensanalys. I nästa kapitel 
följer en analys av några av de här argumenten. 
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5. Analys 
 
Här analyseras huvudargumenten som har framkommit i remissvaren mot teorin och mot 
utredningen SOU 2008:80. 
 
5.1 Redovisningens utveckling 
 
Eftersom skatterätten har ett fiskalt syfte så påverkar den redovisningspraxis i stor 
utsträckning. Detta kan leda till att företag inte väljer de för företaget bäst lämpade 
redovisningsmetoderna utan anpassar sin redovisning till ett skattemässigt önskvärt resultat. 
Sambandet mellan redovisning och beskattning stimulerar företag att skjuta fram 
beskattningen (Kellgren 2003). 
 
En av de instanser som är positiva till ett avskaffande tar upp att det materiella sambandet har 
minskat under senare år. Detta som en följd av att beskattningen har urholkats för att 
möjligheterna att tillämpa särskilda principer i redovisningen för juridiska personer har ökat. 
 
Några av de remissinstanser som avfärdar utredningens förslag om att avskaffa det materiella 
sambandet mellan redovisning och beskattning anser att förslaget om en frikoppling i 
praktiken kommer att leda till en omvänd koppling. Detta medför att skattereglerna kommer 
att styra över redovisningen i större utsträckning än idag. Redovisningen kommer därmed att 
få anpassas efter skattereglerna. Detta kommer att medföra en risk för att redovisningen 
hämmas och försämras. Om årsredovisningarnas kvalitet försämras kommer inte ÅRL:s 
föreskrifter och EU:s redovisningsdirektiv om att redovisningen ska ge en rättvisande bild att 
tillgodoses. 
 
5.2 Den internationella utvecklingen 
 
Sverige har sedan länge tillämpat den kontinentala redovisningstraditionen tillsammans med 
andra västeuropeiska länder. Denna tradition innebär att en riktig redovisning överensstämmer 
med lagen. Jämsides med denna tradition har det funnits en annan redovisningstradition, den 
anglosaxiska. Den anglosaxiska redovisningstraditionen har varit mer styrd av sedvanerätt och 
där har lagen inte haft lika stor betydelse. Under de senaste årtiondena har den kontinentala 
traditionens länder mer och mer kommit att ta del av den anglosaxiska traditionen då mer 
multinationella företag vuxit upp som har noterats på London- eller New York-börserna. 
Detta har även medfört att organisationen IASB arbetar med att ta fram en internationell 
standardisering inom redovisningsområdet. Inom EU har man länge velat förbättra och 
harmonisera redovisningsreglerna speciellt för företag som är börsnoterade. Därför har EU-
kommissionen beslutat att satsa på IASB:s standarder. 
 
Då Sverige är medlem i EU har IAS-förordningen gjort att vissa företag i Sverige ska tillämpa 
IAS/IFRS-reglerna i sina moderbolags koncernredovisningar. Eftersom den internationella 
kapitalmarknaden har höga krav på information är detta regelverk ganska komplicerat. 
Systemet grundar sig också på subjektiva uppfattningar från företagsledningen samt på 
marknadsvärderingar eller värderingar till verkligt värde. Den svenska inkomstbeskattningen 
baseras idag på skatteförmågeprincipen. Företag ska betala skatt utifrån sin förmåga. 
Särskilda skatteregler finns för att det finns behov av att sätta gränser vid värderingar men det 
finns också finanspolitiska motiv. 
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Utredningen anser att den internationella redovisningsnormgivningen inte är lämplig som 
grund för beskattningen. Detta är ett av utredningens huvudargument för att avskaffa det 
materiella sambandet mellan redovisning och beskattning. 
 
En instans som var positiv till det materiella sambandets avskaffande menar att den 
internationella utvecklingen har medfört ett behov av mer specialiserad lagstiftning för att 
man till exempel inte ska bli beskattad för orealiserade vinster. Utvecklingen av 
redovisningsreglerna nationellt såväl som internationellt är ett argument för att slopa det 
materiella sambandet. En annan instans menar att sambandet saknas i praktiken för vissa 
företag. 
 
De flesta av de instanser som var negativa till sambandets avskaffande håller med om att de 
internationella redovisningsreglerna inte lämpar sig för beskattning i juridisk person, särskilt 
när det gäller värdering till verkligt värde. De anser inte att det är rimligt att företag ska betala 
skatt på orealiserade värdeförändringar. Däremot framförs argument om att en frikoppling är 
en onödigt omfattande åtgärd. En enklare lösning hade varit att ha en fortsatt partiell 
frikoppling. Ett argument som framförs är att IAS/IFRS bara kan tillämpas i moderbolagens 
koncernredovisningar och berör alltså inte den juridiska personen som är själva skatteobjektet. 
Det är den juridiska personens årsbokslut eller årsredovisningar som ligger till grund för 
beskattningen, vilka bygger på svensk lagstiftning. Dessutom är det en ytterst liten andel av 
alla företag i Sverige som berörs av IFRS. Det är de börsnoterade företagen som upprättar 
sina koncernredovisningar enligt IFRS, medan de i den juridiska personen upprättar 
årsredovisningar enligt årsredovisningslagen och Rådet För Finansiell Rapportering 
rekommendation RFR 2. 
 
5.3 Kategoriseringen 
 
Bokföringsnämnden började år 2004 ett förenklingsarbete som går ut på att förenkla 
regelverket för företag. K-projektet har tagit fram fyra kategorier av företag som ska få 
samlade regelverk. 
 
Utredningen anser att skattereglerna skulle bli alltför svårtillämpade och omfattande om 
beskattningen ska bygga på de fyra olika regelverken. 
 
Ett argument som de instanser som var negativa till att avskaffa det materiella sambandet har 
är att förslaget inte överensstämmer med de mål för regelförenklingsarbetet inom 
skatteområdet som riksdag och regering har beslutat om. De anser att de nya regelverken i 
K-projektet är ett argument för att behålla nuvarande system, därför att de ger en heltäckande 
och betydligt stabilare grund för beskattningen jämfört med tidigare. Om det materiella 
sambandet upphör skulle det medföra att K1-, K2- och K3-reglerna måste omarbetas för att 
reducera företagens administrativa börda. 
 
5.4 Den konstitutionella frågan 
 
Regeringsformen är en av de grundlagar som Sverige har. Lagar och andra förordningar måste 
följa grundlagarna. I 8:3 RF står det om det ekonomiska förhållandet mellan enskilda och det 
allmänna och att skatt till staten ska meddelas genom lag. 
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Ett av utredningens argument för en frikoppling mellan redovisning och beskattning är den 
konstitutionella frågan, och om det materiella sambandet är förenligt med RF. Utredningen 
menar att det måste gå att lita på att reglerna håller konstitutionellt. Redovisningens 
utveckling är att den styrs mer och mer av regler från internationella organ, allmänna råd eller 
föreskrifter från myndigheter. Därför kan det ifrågasättas om det materiella sambandet mellan 
redovisning och beskattning överensstämmer med grundlagens föreskriftskrav om att 
skattelag ska ges i form av lag. 
 
De instanser som var positiva till att avskaffa sambandet tycker att det kan ifrågasättas om det 
materiella sambandet strider mot grundlagen och att man inte med säkerhet kan säga om det 
är förenligt med RF. Det nuvarande systemet med ett samband mellan redovisning och 
beskattning innebär att redovisningsstandarder utformas av olika organ och detta styr 
beskattningen, vilket kan ifrågasättas utifrån ett konstitutionellt perspektiv. En åsikt som 
framförs är att en annan lösning än det system vi har idag bör väljas. Föreskrifter om 
beskattning bör främst av säkerhetsskäl regleras i lag. 
 
De instanser som var negativa till sambandets avskaffande hävdar däremot att utredningen 
inte har bevisat att ett fortsatt materiellt samband står i strid med RF. De menar att det inte går 
att utläsa av experternas utlåtanden att en fortsatt partiell koppling står i strid med grundlagen 
och därför är det fullt möjligt att behålla den partiella kopplingen mellan redovisning och 
beskattning som vi tillämpar idag. Dessutom är dagens system accepterat av de skattskyldiga, 
domstolarna och Skatteverket. Det fungerar även bra i den praktiska rättstillämpningen. 
Skulle det vara konstitutionellt olämpligt, så härstammar det ända ifrån 1928 års 
kommunalskattelag och det faktum att sambandet har accepterats under så lång tid talar för att 
det är legitimt. 
 
5.5 Den administrativa bördan 
 
Utredningen gör bedömningen att det inte går att ge ett generellt svar på hur den 
administrativa bördan för företagen kommer att bli om förslaget att avskaffa det materiella 
sambandet går igenom. Konsekvenserna för företagen kommer att variera beroende på 
företagets storlek, vilken situation företaget har idag och vilken de kommer att få i framtiden. 
 
Ett starkt huvudargument som de remissinstanser som är negativa har emot ett avskaffande av 
det materiella sambandet är att den administrativa bördan för många företag kan komma att 
öka. Om företag blir tvungna att hantera två olika system, ett för redovisningen och ett för 
beskattningen, leder det ofrånkomligt till större arbetsbörda med ökade kostnader som följd. 
Detta strider mot regeringens ambitioner att minska de administrativa kostnaderna för 
företagen. Företagen skulle även behöva utbilda och anställa personal samt köpa in 
konsulttjänster med skattejuridisk kompetens. Det skulle även innebära merarbete för 
redovisningskonsulter, revisorer och Skatteverket, som i slutändan kommer att belasta 
företagen till viss del. Remissinstanserna anser att utredningens analys om vilka 
administrativa kostnader företagen skulle få vid en frikoppling är bristfällig och att den grovt 
har underskattat företagens kostnadsmässiga konsekvenser. 
 
5.6 Sambandet fungerar bra 
 
Utredningen behandlar tre olika system när det gäller det materiella sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Det ena av dem är ett system enligt nuvarande blandmodell där 
fördelar och nackdelar gås igenom.  
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I huvudsak diskuteras en modell som innebär en reform av dagens system. Utredarna menar 
att detta system är inarbetat och att det fungerar hjälpligt. Att ändra nuvarande blandmodell på 
ett fåtal punkter skulle kunna vara ett alternativ. Ett argument som talar emot 
blandmodellsystemet är att det har svårt att leva upp till att det bör vara tydliga regler för när 
ett samband ska gälla och när det inte ska gälla. Tydliga lagregler saknas och gränsdragningen 
är inte klargjord. Oklara förarbeten och brist på praxis gör att rättsläget är osäkert. Även om 
systemet har tillämpats länge så är det inte stabilt och förutsebart och det är osäkert om det är 
möjligt att reformera detta system. 
 
Några av de remissinstanser som var negativa till ett avskaffande av det materiella sambandet 
anser att dagens system där företagens redovisning ligger till grund för beskattningen och 
vissa justeringar görs i inkomstdeklarationen då särskilda skatteregler föreligger, är ett väl 
beprövat och på det hela taget fungerande system. De anser att det nuvarande materiella 
sambandet är ett väl fungerande system med en utvecklad rättspraxis. Det är dessutom väl 
inarbetat hos både de skattskyldig och Skatteverket och de anser inte att sambandet orsakar 
några större tillämpningsproblem idag. 
 
5.7 Rättsosäkerhet 
 
Kellgren (2003) tar i en artikel upp att det kan uppstå tolkningsproblem när skattejurister ska 
bedöma vad god redovisningssed är. Det är inte helt klart vad god redovisningssed är eftersom 
det finns valmöjligheter mellan olika redovisningsalternativ inom redovisningsrätten. Han 
ifrågasätter därmed om det redovisningsrättsliga systemet lever upp till de krav som 
skatterätten har om att regler ska var förutsebara och enhetliga. 
 
Utredningen gör bedömningen att i ett frikopplat system utan något materiellt samband 
mellan redovisning och beskattning kommer rättstillämpningen att få bättre förutsättningar. 
Det kommer att skrivas in tydliga lagbestämmelser i IL. I fortsättningen kommer därmed 
rättstillämpningen utöva tolkning och tillämpning av lag och inte som tidigare tolkning och 
tillämpning av god redovisningssed. 
 
De instanser som avfärdar utredningens förslag om att avskaffa det materiella sambandet 
mellan redovisning och beskattning hävdar att det kommer att bli en ökad osäkerhet inom 
rättsområdet. Nya skatteregler kommer att leda till ökad rättsosäkerhet. Ett frikopplat system 
kan leda till stora tillämpningsproblem i oreglerade fall. I ett helt nytt system finns ingen 
praxis att se tillbaka på om det skulle uppstå tolkningsproblem. I nuvarande system finns 
befintlig rättspraxis som kan gå förlorad om förslaget om att avskaffa det materiella 
sambandet går igenom. Förslaget leder därmed till osäkerhet på rättsområdet fram tills ny 
rättspraxis har utvecklats. Regelverkets förutsebarhet kommer därmed att minska. 
 
5.8 Partiell frikoppling kunde ha utretts mer 
 
Utredningen har fått i uppgift att förutsättningslöst pröva hur sambandet mellan redovisning 
och beskattning ska se ut i framtiden. Frågan ska belysas allsidigt och utifrån olika 
utgångspunkter. SOU 2008:80 behandlar tre olika system när det gäller det materiella 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Ett system med ett stärkt materiellt samband, 
ett system enligt nuvarande blandmodell och ett system utan materiellt samband. Fördelar och 
nackdelar med respektive modell redogör utredningen också för och menar att inget av de tre 
alternativen är helt invändningsfritt. 
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Argumenten emot ett system med ett stärkt materiellt samband gör att det inte kan bli aktuellt. 
Argumenten emot en blandmodell väger också tungt. De här två systemen skulle fungera för 
K2-företagen, men de skulle vara svåra att tillämpa på större företag och IFRS-företag. 
Utredningens förslag är att det inte ska finnas något materiellt samband mellan redovisning 
och beskattning i framtiden. 
 
En del instanser som var negativa tycker dock att utredningen borde ha undersökt ett partiellt 
kopplat system ytterligare, det vill säga den blandmodell som vi har idag. De anser inte att 
utredningen har gjort ett reellt försök att analysera hur ett fortsatt partiellt kopplat system 
skulle kunna fungera i framtiden. Utredningen borde ha analyserat hur dagens system 
fungerar och tittat på dess osäkerheter. De kunde även ha tittat på om nya frikopplade regler 
behövs eller inte för inkomster och utgifter. Utredarna anses ha brustit i att de bara har valt att 
utreda det alternativ man valt, utifrån tre alternativa inriktningar. 
 
5.9 Bristande konsekvensanalys 
 
Utredningen bedömer att förslaget i praktiken inte kommer att påverka sambandet i vissa 
avseenden. Företagens årsredovisningar, årsbokslut, förenklade årsbokslut och den löpande 
bokföringen kommer även i fortsättningen att vara utgångspunkten för deklaration och 
skattekontroll. Beroende på företagets storlek kommer konsekvenserna att variera. För 
K1-företagen kommer det fortfarande att vara ett mycket starkt samband mellan redovisning 
och beskattning. Enda skillnaden blir att reglerna finns i IL. För K2-företagen finns idag vissa 
skillnader mellan redovisning och beskattning, men de kommer att minska. För de största 
företagen, K3-företagen och K4-företagen, är bedömningen att skillnaden mellan redovisning 
och beskattning kommer att öka på flera punkter. Hur stora skillnaderna kommer att bli beror 
på om man jämför med den juridiska personens redovisning och beskattning eller koncernens 
redovisning. 
 
En del av de instanser som är negativa och som avstyrker utredningens förslag om att avskaffa 
det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning anser att utredningen har brustit 
i konsekvensanalysen. De anser att konsekvensanalysen är för abstrakt och smal och att den 
inte ger tillräcklig information för beslutsfattarna. Vidare anser de att utredningen har en 
orealistisk uppfattning om att ett avskaffande av det materiella sambandet inte skulle kosta 
någonting för vare sig företag, domstolar och Skatteverket. I utredningens konsekvensanalys 
saknas en analys om vad förslaget skulle innebära för företagen i praktiken som till exempel 
vid deklarationsarbetet samt hur det skulle påverka den löpande redovisningen hos företagen. 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
I detta kapitel har några av huvudargumenten för och emot ett avskaffande av det materiella 
sambandet analyserats och jämförts med teorin och SOU 2008:80. Det har analyserats om 
redovisningens utveckling, den internationella utvecklingen, kategoriseringen, om den 
konstitutionella frågan, den administrativa bördan, om dagens samband, om rättsosäkerhet, 
att partiell frikoppling kunde ha utretts mer och om bristande konsekvensanalys. I nästa 
kapitel kommer slutsatserna då forskningsfrågorna besvaras. 
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6. Slutsatser 
 
Här ges svar på de två forskningsfrågorna från kapitel 1, vilka handlar om 
remissinstansernas huvudargument och om Sverige är redo för att avskaffa det materiella 
sambandet mellan redovisning och beskattning. 
 
6.1 Remissinstansernas huvudargument 
 
• Vilka huvudargument har remissinstanserna framfört för respektive emot utredningens 

förslag om att avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning? 
 
Följande argument talar för att sambandet mellan redovisning och beskattning avskaffas: 
 
o En instans tar upp att det materiella sambandet under senare år har minskat som en följd 

av redovisningens utveckling. 
 
o Den internationella utvecklingen av redovisningsregler är en annan anledning till att 

sambandet mellan redovisning och beskattning bör frikopplas. Denna utveckling har 
medfört ett behov av mer specialiserad lagstiftning för att företag till exempel inte ska bli 
beskattade för orealiserade vinster. 

 
o När det gäller den konstitutionella frågan kan den nuvarande ordningen med ett 

samband mellan redovisning och beskattning, som innebär att redovisningsstandard som 
utformas av olika organ som styr beskattningen, ifrågasättas. Det går inte med säkerhet att 
säga att det är förenligt med regeringsformen att låta beskattningen följa en alltmer 
regelstyrd redovisning och då bör en annan lösning väljas. Föreskrifter om beskattning bör 
främst regleras i lag av säkerhetsskäl. Därför är det bra att regler om beskattnings-
tidpunkten för näringsverksamhet förs in i IL. 

 
o Utredningen har gjort en förtjänstfull genomgång av fördelar och nackdelar med en 

frikoppling av sambandet mellan redovisning och beskattning. Några instanser delar 
utredningens slutsats och tycker att det mesta talar för att beskattningen bör skiljas från 
redovisningen. 

 
o Ett annat argument är att förutsägbara regler är bättre i ett frikopplat system än i dagens 

system som bygger på redovisningen. 
 
Följande argument talar emot att sambandet mellan redovisning och beskattning avskaffas: 
 
o Utredningens förslag om en frikoppling kommer i praktiken att innebära en omvänd 

koppling. Skattereglerna kommer att styra redovisningen i större utsträckning än idag. 
Redovisningsregler kommer därmed att anpassas efter skattereglerna. I och med detta 
medför det en risk för att redovisningen hämmas och försämras. 
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o De internationella redovisningsreglerna IFRS ska bara tillämpas i de noterade 
företagens koncernredovisningar och inte i den juridiska enhetens redovisning. Det 
samband som styr beskattningen i årsbokslut och årsredovisningar bygger på svenska 
lagar som är stiftade av riksdagen. Det är dessutom en ytterst liten andel av alla företag i 
Sverige som berörs av IFRS. En total frikoppling är därmed en onödigt omfattande åtgärd. 

 
o Förslaget som utredningen kommer med om en frikoppling mellan redovisning och 

beskattning överensstämmer inte med det mål för regelförenklingsarbetet inom 
skatteområdet som riksdag och regering har beslutat om. De nya regelverken i och med 
kategoriseringen är ett argument för att behålla nuvarande system eftersom de ger en 
heltäckande och betydligt stabilare grund för beskattning jämfört med tidigare. 

 
o Den konstitutionella frågan om att dagens materiella samband inte är förenligt med 

regeringsformen och grundlagens föreskriftskrav har inte kunnat bevisas i utredningen. 
Det går inte att utläsa om en fortsatt partiell koppling står i strid med en konstitutionell 
utgångspunkt. Därmed är det inte bevisat att dagens system strider mot grundlagen. Alltså 
är det fullt möjligt att behålla den partiella koppling mellan redovisning och beskattning 
som tillämpas idag. 

 
o Om utredningens förslag om att avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning och 

beskattning går igenom skulle det innebära en ökad administrativ börda för många 
företag. Detta strider mot regeringens ambitioner att minska de administrativa kostnaderna 
för företag. Företag skulle behöva tillföras omfattande information, utbilda personal samt 
bli tvungna att köpa in skattejuridisk kompetens. Utredningens analys om vilka 
administrativa kostnader företagen skulle få vid en frikoppling är bristfällig. 

 
o Det nuvarande materiella sambandet då företagens redovisning ligger till grund för 

beskattningen är ett väl beprövat och fungerande system. Det har en utvecklad 
rättspraxis och är väl inarbetat hos både de skattskyldiga och Skatteverket och orsakar inte 
några större tillämpningsproblem idag. 

 
o Det nya förslaget kommer att leda till en ökad osäkerhet inom rättsområdet. Nya 

skatteregler kommer att leda till stora tillämpningsproblem i oreglerade fall. I dagens 
system hänvisar IL till god redovisningssed i situationer som inte är reglerade i 
skattelagstiftningen. Om förslaget om en frikoppling av det materiella sambandet skulle 
gå igenom går befintlig rättspraxis förlorad. Förslaget kommer därmed att leda till 
osäkerhet på rättsområdet fram tills ny rättspraxis har utvecklats. 

 
o Utredarna borde ha undersökt ett partiellt frikopplat system ytterligare. De har inte gjort 

ett reellt försök att analysera hur ett fortsatt partiellt kopplat system skulle kunna fungera i 
framtiden. Utredningen borde ha analyserat hur dagens system fungerar och titta på dess 
osäkerheter. De kunde även ha tittat på om nya frikopplade regler behövs eller inte. 

 
o Utredningen har brustit i konsekvensanalysen. Utredningen har en orealistisk uppfattning 

om att en sådan avgörande förändring i stort sett inte kommer att kosta någonting för vare 
sig företag, Skatteverket eller domstolar. Den konsekvensanalys som presenteras är för 
abstrakt och den ger inte tillräckligt konkret information om vilka konsekvenser som kan 
förväntas. 
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6.2 Är Sverige redo för att avskaffa det materiella sambandet? 
 
• Baserat på remissvaren och remissinstansernas huvudargument: är Sverige redo för att 

avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning? 
 
Efter att ha läst igenom alla remissvar är den samlade bilden vi fått genom vår studie att de 
flesta instanserna är negativa till att avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning och 
beskattning. Det kanske främsta orosmolnet, och ett av de argument som det skrivits mest om 
i remissvaren, är vilka konsekvenser förslaget kommer att innebära för företagen och hur den 
administrativa bördan kommer att påverka dem. Vissa instanser tror att den administrativa 
bördan kommer att öka för företagen, och även för domstolar och Skatteverket. De är rädda 
för att företag behöver utbilda och anställa mer personal samt bli tvungna att köpa in 
skattejuridisk kompetens, vilket skulle innebära ökade administrativa kostnader för företagen. 
Detta tycker att det strider mot regeringens ambitioner att minska de administrativa 
kostnaderna för företag. 
 
En av de instanser som är positiv till en avskaffning tar upp att det materiella sambandet har 
minskat under senare år som en följd av redovisningens utveckling. Många av de instanser 
som är negativa till sambandets avskaffning tror däremot att redovisningen kommer att 
hämmas och försämras om det sker en frikoppling. De tror att skatteregler kommer att styra 
över redovisningen och att redovisningsregler blir tvungna att anpassas efter skattereglerna. 
 
Den internationella utvecklingen av redovisningsregler anser några talar för en frikoppling. 
De anser att det finns behov av mer specialiserad lagstiftning så att företag inte blir beskattade 
för orealiserade vinster. Några anser däremot att det är en ytterst liten andel av alla företag 
som berörs av IFRS och att en total frikoppling är en onödigt omfattande åtgärd. 
 
Den nya kategoriseringen med K-projektet har några av de instanser som är negativa till ett 
avskaffande tagit upp. De anser att de nya regelverken är ett argument för att behålla 
nuvarande system för det anses ge en heltäckande och stabilare grund för beskattningen 
jämfört med tidigare. 
 
Den konstitutionella frågan och om dagens system är förenligt med regeringsformen har 
också varit av viss betydelse i remissvaren. Denna fråga har diskuterats av många, både i de 
remissvar som var positiva till en frikoppling och de remissvar som var negativa till en 
frikoppling. Några verkar anse att frågan inte väger så tungt eftersom det system Sverige har 
idag har fungerat sedan 1928 års kommunalskattelag. Även om något är allmänt accepterat, så 
är det inte säkert att det är rätt. Vi anser att det är bra att den konstitutionella frågan tas upp 
och ifrågasätts. Men det verkar vara svårt att komma till en lösning när inte ens experter kan 
svara på frågan genom ett rakt och entydigt svar. 
 
Några anser att utredningen har gjort en förtjänstfull genomgång av fördelar och nackdelar 
med en frikoppling av sambandet mellan redovisning och beskattning. Man delar 
utredningens slutsats och tycker att det mesta talar för att beskattningen bör skiljas från 
redovisningen. Förutsägbara regler är dessutom bättre i ett frikopplat system än i dagens 
system som bygger på redovisningen.  
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Osäkerhet inom rättsområdet är däremot en annan bidragande orsak till att instanserna är 
motvilliga till att överge ett system som de anser fungerar. De tror att nya skatteregler 
kommer att leda till stora tillämpningsproblem i oreglerade fall. De anser att dagens system 
med det nuvarande materiella sambandet då redovisningen ligger till grund för beskattningen 
är ett väl beprövat och fungerande system. Systemet är väl inarbetat hos både de skattskyldiga 
och Skatteverket och det finns en utvecklad rättspraxis. Flera anser också att ett system med 
en partiell frikoppling mellan redovisning och beskattning kunde ha utretts mer. De anser inte 
att utredningen har gjort ett reellt försök att analysera hur ett fortsatt partiellt kopplat system 
som det vi har idag skulle kunna fungera i framtiden. 
 
Ett annat huvudargument från de instanser som är emot en frikoppling är att de anser att 
utredningen har en orealistisk uppfattning om att en så stor förändring inte skulle kosta 
någonting för vare sig företag, Skatteverket eller domstolar. De anser att den konsekvens-
analys som presenteras inte ger tillräckligt konkret information om vilka konsekvenser som 
kan förväntas. De anser därmed att utredningen har brustit i sin konsekvensanalys. 
 
Vår slutgiltiga bedömning utifrån den studie som vi har gjort är att vi tror att det krävs en mer 
utförlig konsekvensanalys om vad förslagen i SOU 2008:80 kommer att innebära rent konkret 
för företag och myndigheter samt vilka administrativa följder de kommer att få, innan Sverige 
är redo för att avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
I detta kapitel har de två forskningsfrågorna besvarats. De huvudargument som de 
remissinstanser som var positiva till avskaffandet framförde gällde redovisningens utveckling, 
den internationella utvecklingen, den konstitutionella frågan om att föreskrifter om 
beskattning ska regleras i lag. De anser även att utredningen har gjort en förtjänstfull 
genomgång av fördelar och nackdelar med en frikoppling och att förutsägbara regler är 
bättre i ett frikopplat system. De remissinstanser som var negativa till avskaffandet framförde 
argument om att redovisningens utveckling hämmas och försämras, de internationella 
redovisningsreglerna berör bara en liten andel av alla företag,, att kategoriseringen är ett 
argument för att behålla nuvarande system, den konstitutionella frågan är inte bevisad, samt 
om en ökad administrativ börda. De anser även att det nuvarande materiella sambandet är ett 
väl beprövat och fungerande system och att ett partiellt frikopplat system kunde ha utretts 
mer. De befarar även en ökad osäkerhet inom rättsområdet och anser att utredningen har 
brustit i sin konsekvensanalys. Vår bedömning är att det krävs en utförligare 
konsekvensanalys om vad förslaget kommer att innebära rent konkret för företag och 
myndigheter samt vilka administrativa följder det kommer att få, innan Sverige är redo för att 
avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning. I nästa kapitel som är 
det sista förs en avslutande diskussion om uppsatsen. Här ges även förslag till fortsatt 
forskning. 
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7. Avslutning 
 
I detta det sista kapitlet förs en avslutande diskussion med våra egna tankar kring 
uppsatsprocessen. Här ges också förslag på fortsatt forskning som har anknytning till det 
valda studieområdet. 
 
7.1 Avslutande diskussion 
 
Det har varit intressant att ha SOU 2008:80 som utgångspunkt för detta arbete. SOU:n är en 
omfattande utredning på drygt tusen sidor, och det har funnits många infallsvinklar som man 
kan ha på dess förslag. Att vi ville behandla det materiella sambandet stod klart ganska tidigt, 
men att bestämma vad forskningsfrågorna skulle ta sikte på var något svårare. Möjligheten att 
studera remissvar kom upp, och vi tog chansen att göra detta. I och med studien av remissvar 
tycker vi att vi har fått en större förståelse för hur processen kring remisser går till, något som 
vi inte var så bekanta med tidigare. Det var intressant att ta del av instansernas remissvar och 
se om instanserna var positiva eller negativa till att avskaffa det materiella sambandet. 
Instanserna hade framställt sina synpunkter i remissvaren på olika sätt. En del kommenterade 
förslagen övergripande och andra framförde mer detaljerade synpunkter. I några yttranden 
förekom upprepningar av det som utredningen hade tagit upp, utan att förslagen egentligen 
kommenterades i någon större utsträckning. Vi fann att en del argument fanns hos både de 
som var positiva och de som var negativa till att avskaffa sambandet, till exempel den 
konstitutionella frågan och den internationella utvecklingen. 
 
Förutom remissinstanserna hade sex stycken övriga valt att yttra sig. Här hade vi kanske gärna 
sett att fler inom områdena redovisning och beskattning hade yttrat sig, eller representanter 
från företag. Det skulle ha varit intressant att se hur de hade bedömt förslagen. Då utredningen 
är omfattande kan deras val av att inte lämna in remissvar ha berott på tidsbrist och att 
utredningens förslag har varit svåra att sätta sig in i. Det hade även varit önskvärt att få läsa 
längre yttranden med fler argument från de instanser som var positiva till avskaffandet. 
Eftersom de flesta instanserna var negativa till sambandets avskaffande kan man få 
uppfattningen att deras argument väger över i denna studie. Framöver kommer det att bli 
intressant att följa om utredningens förslag i SOU 2008:80 kommer att drivas igenom eller ej, 
särskilt med tanke på att flertalet instanser har motsatt sig detta i sina remissvar. Skulle det 
visa sig att förslagen ändå drivs igenom så har vi en spännande framtid på redovisnings- och 
beskattningsområdet framför oss. 
 
7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Beroende på hur utgången blir för utredningens förslag i SOU 2008:80 så ser framtiden lite 
olika ut. Om förslagen går igenom skulle man kunna undersöka vilka argument som gjorde att 
de tog beslutet att genomföra ett avskaffande av det materiella sambandet mellan redovisning 
och beskattning. Om förslagen inte går igenom skulle man kunna undersöka vad som var den 
bidragande orsaken till detta och vad som eventuellt saknades i utredningen. 
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Bilaga 1 

Bilagor 
 
Bilaga 1 – Instanser 
 
Remissinstanser, 42 st: 
 
1. Bokföringsnämnden (BFN). 
2. Bolagsverket. 
3. Ekobrottsmyndigheten. 
4. FAR SRS. 
5. Fastighetsägarna Sverige. 
6. Finansbolagens Förening. 
7. Finansinspektionen. 
8. Företagarna. 
9. Företagsekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet. 
10. Försäkringsjuridiska Föreningen. 
11. Handelshögskolan i Stockholm. 
12. Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet. 
13. Kammarkollegiet. 
14. Kammarrätten i Göteborg. 
15. Kammarrätten i Stockholm. 
16. Kronofogdemyndigheten. 
17. Landsorganisationen i Sverige (LO). 
18. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). 
19. Länsrätten i Göteborg. 
20. Länsrätten i Stockholms Län. 
21. Länsrätten i Västmanlands Län. 
22. Näringslivets Regelnämnd (NNR). 
23. Riksrevisionen. 
24. Rådet För Finansiell Rapportering. 
25. Skatteverket. 
26. Statistiska Centralbyrån (SCB). 
27. Stockholms Handelskammare. 
28. Svea Hovrätt. 
29. Svensk Handel.  
30. Svensk Industriförening. 
31. Svenska Bankföreningen. 
32. Svenska Riskkapitalföreningen. 
33. Svenskt Näringsliv. 
34. Sveriges Advokatsamfund. 
35. Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO). 
36. Sveriges Byggindustrier. 
37. Sveriges Försäkringsförbund. 
38. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
39. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). 
40. Swedish Risk Management Association (SWERMA). 
41. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). 
42. Verket För Näringslivsutveckling (Nutek). 
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Bilaga 1 

Övriga yttranden, 6 st: 
 
1. AFA Försäkring. 
2. Dina Försäkring AB. 
3. Ingblad, Sten-Eric och Lundqvist Pernilla. 
4. Näringslivets Skattedelegation (NSD). 
5. Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Redovisningskommitté. 
6. Virin, Niclas. 
 
Instanser som ej har inkommit med remissvar, 7 st: 
 
1. Företagarförbundet. 
2. HSB Riksförbund. 
3. Industrins Finansförening (IFF). 
4. Kooperativa Förbundet. 
5. Svenska Fondhandlareföreningen. 
6. Svenska Handelskammarförbundet. 
7. Utländska Försäkringsbolags Förening. 
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Bilaga 2 – Argument för att avskaffa det materiella sambandet 
 
 
 Argument 
Instans 1 2 3 4 5 
Ingblad, Sten-Eric och Lundqvist, Pernilla X X X   
Kammarrätten i Göteborg   X   
Länsrätten i Göteborg    X  
Länsrätten i Stockholms Län   X X  
Länsrätten i Västmanlands Län    X  
Statistiska Centralbyrån (SCB) X     
Sveriges Advokatsamfund   X X  X 
Verket För Näringslivsutveckling (Nutek)  X    
Summa: 2 3 4 3 1 

 
 
Argument: 
 
1. Redovisningens utveckling. 
2. Den internationella utvecklingen. 
3. Den konstitutionella frågan. 
4. Utredningen har gjort en förtjänstfull genomgång. 
5. Förutsägbara regler. 
 
 
 
 

 - 55 -



Bilaga 3 

Bilaga 3 – Argument emot att avskaffa det materiella sambandet 
 
 Argument 
 Tas upp i kap 4 Tas ej upp i kap 4  
Instans 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
AFA Försäkring    X    X          
Bokföringsnämnden (BFN) X X X  X X   X X        
Ekobrottsmyndigheten        X X         
FAR SRS  X X X X X X           
Fastighetsägarna Sverige                 X 
Finansbolagens Förening       X   X        
Företagarna                 X 
Företagsekonomiska Institu-
tionen vid Lunds Universitet X                 

Försäkringsjuridiska 
Föreningen        X          

Juridiska Fakultetsnämnden 
vid Stockholms Universitet  X  X  X  X          

Lantbrukarnas Riksförbund 
(LRF) X  X X X X X X X X X       

Näringslivets Regelnämnd 
(NNR)          X X       

Näringslivets 
Skattedelegation (NSD)   X X X X  X  X  X      

Skatteverket X   X X   X X      X   
Stockholms 
Handelskammare                 X 

Svensk Industriförening    X       X       
Svenska Bankföreningen  X     X  X   X X X   X 
Svenska 
Riskkapitalföreningen      X X    X X       

Svenskt Näringsliv                 X 
Sveriges Byggindustrier  X   X   X X         
Sveriges Redovisnings-
konsulters Förbund (SRF) X X X X X X X  X  X   X    

Sydsvenska Industri- och 
Handelskammarens 
Redovisningskommitté  

X X X X      X   X     

Virin, Niclas                 X  
Summa 6 7 6 9 8 7 5 8 7 7 5 2 2 2 1 1 5 
 
 
Argument: 
 
1. Redovisningens utveckling. 
2. Den internationella utvecklingen. 
3. Kategoriseringen K1-K4. 
4. Den konstitutionella frågan. 
5. Den administrativa bördan: ökat administrativt 

arbete för företag. 
6. Den administrativa bördan: ökad arbetsbörda 

för myndigheter. 
7. Den administrativa bördan: administrativa 

merkostnader. 
8. Sambandet fungerar bra. 
9. Rättsosäkerhet. 
10. Partiell frikoppling kunde ha utretts mer. 

11. Bristande konsekvensanalys. 
12. Behov av kompetent personal ökar. 
13. Utredningen har inte förutsättningslöst prövat 

hur sambandet ska se ut. 
14. Oförenligt med förenklingsarbetet. 
15. Bokslut, deklarationsteknik och kontroll blir 

mer komplicerat. 
16. Förslagets konsekvenser är oöverblickbara. 
 
Övrigt: 
 
17. Hänvisar till yttrandet från Näringslivets 

Skattedelegation. 
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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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