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Förord 
Vi vill tacka samtliga personer som har hjälpt oss under uppsatsprocessen. Respondenterna 
som har delat med sig av sina åsikter och kunskap inom problemområdet, samt vår handledare 
Per Forsberg som under tiden har givit oss vägledning och råd. Vi vill även tacka 
opponenterna som bidrog med förbättringsförslag. Ett särskilt tack riktas till Claes Carlsson 
på Skatteverket i Borås som har hjälpt oss med att hitta lämpliga respondenter på 
Skatteverket, samt tagit sig tid att läsa och kommentera den slutliga produkten. 
 
 
Borås den 3 juni 2009 
 
 
 
 ......................................  ......................................  
       Peter Karlsson    Carl-Oskar Oscarson  
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Abstract 
Since a long time Sweden has a strong link between accounting and taxation. The relationship 
means that the accounting shall be the basis for the taxation in the absence of tax rules. The 
advantage is that a link makes it relatively easy to establish a tax declaration of a company. 
As the accountings have been under pressure from the accounting law, there is with a 
relationship also good opportunity to check the company’s basis for the declaration is correct. 
 
The relationship is not without problems. If the tax is based on financial statements, the 
accounting principles require consistency with the objectives of the taxation. Moreover, the 
relationship giving rises to an accounting controlled by tax, with the intention to disclose a tax 
as low as possible. This has a negative impact on accounting quality. 
 
Given the problems that a close link between accounting and taxation means, it came in 
September 2008 a proposal that the relationship should be abolished. 
 
The purpose of the thesis is to contribute knowledge about consequences that an elimination 
of the link between accounting and taxation can have. The aim is also to show how the tax 
control of corporate estimated tax earnings are affected, and the impact decoupling may have 
on the auditors' review of the financial statements. 
 
To answer the research questions is an empirical study of five respondents implemented. 
Three of the respondents represent accounting firms. The aim is to provide information how 
the accounting firm’s approach may be affected by a decoupling. Two of the respondents 
represent the Swedish Tax Agency. The purpose is to provide a picture of how they are 
affected by the decoupling. 
 
The study shows that the abolition of the relationship gives rise to negative consequences in 
the short term. Among others the legal position will be uncertain during a transitional period. 
The positive impact is found mainly in the long term. However, you can discuss the value of 
the long term consequences. The conclusion is that under the present situation the practical 
benefits of abolition could be questioned. However, in the future it is not unreasonable that it 
may be required to remove the link. The proposed decoupling can usefully form the basis for 
further discussion, which eventually may lead to an elimination of the link, followed by a 
minimum of negative consequences. 
 
Keywords: Accounting, taxation, decoupling, audit, Swedish Taxation Agency, SOU 
2008:80 



 
Sammanfattning 
Sverige har under lång tid haft ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. 
Sambandet innebär att vid avsaknad av skatteregler skall redovisningen ligga till grund för 
beskattningen. Fördelen är att ett samband gör det relativt enkelt att upprätta en 
bolagsdeklaration. Eftersom redovisningen har krav på sig via redovisningslagstiftningen 
finns det vid ett samband även goda möjligheter att kontrollera att företagens underlag för 
deklarationen är korrekt.  
 
Sambandet är dock inte problemfritt. Om beskattningen skall grunda sig på redovisningen, 
krävs det att redovisningens principer överensstämmer med beskattningens mål. Dessutom 
kan sambandet ge upphov till att redovisningen styrs av beskattningen, med avsikt att 
redovisa ett så lågt skattemässigt resultat som möjligt. Det inverkar negativt på 
redovisningens kvalitet.  
 
Med hänsyn till problematiken som en nära koppling mellan redovisning och beskattning 
innebär, kom det i september 2008 ett förslag om att sambandet bör avskaffas.  
 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om vilka konsekvenser ett avskaffande av 
sambandet mellan redovisning och beskattning kan få. Syftet är även att visa hur 
Skatteverkets kontroll av företagens beräknade skattemässiga resultat påverkas, samt vilka 
effekter en frikoppling kan få för revisorernas granskning av de finansiella rapporterna. 
 
För att besvara forskningsfrågorna har en empirisk studie med fem respondenter genomförts. 
Tre av respondenterna representerar revisionsbyråer. Syftet är att bidra med information om 
hur revisionsbyråns arbetssätt kan påverkas vid en frikoppling. Två av respondenterna 
representerar Skatteverket. Syftet är att ge en bild av hur Skatteverket påverkas vid en 
frikoppling.  
 
Studien visar att ett avskaffande av sambandet ger upphov till negativa konsekvenser på kort 
sikt. Under en övergångsperiod kommer bland annat rättsläget vara osäkert. De positiva 
konsekvenserna visar sig främst på lång sikt. Det går dock att diskutera hur värdefulla de 
långsiktiga konsekvenserna är. Slutsatsen är att det i dagsläget går att ifrågasätta den praktiska 
nyttan med ett avskaffande. Det är dock inte orimligt att det i framtiden kan krävas att 
sambandet avskaffas. Förslaget till en frikoppling kan med fördel istället utgöra grunden för 
en vidare diskussion, vilket slutligen kan leda till att ett avskaffande av sambandet kan 
genomföras, följt av ett minimum negativa konsekvenser. 
 
Nyckelord: Redovisning, beskattning, frikoppling, revision, Skatteverket, SOU 2008:80 
 



 
Begreppsförklaringar 
 
Total frikoppling: Två skilda regelverk för redovisning och beskattning. 
 
Partiell frikoppling: När en frikoppling mellan redovisning och beskattning endast 

existerar på ett specifikt område. 
 
K-projektet: Bokföringsnämndens arbete med att skapa olika regelverk för fyra 

olika kategorier av företag (K1-K4). K1 innefattar enskilda 
näringsidkare, handelsbolag, ideella föreningar m.fl. K2 kan 
tillämpas av mindre aktiebolag, medan större företag skall tillämpa 
K3. K4 innefattar de noterade bolagen. 

 
Förvaltningsrevision: I förvaltningsrevisionen skall revisorn bedöma åtgärder och 

försummelser av styrelseledamöter och VD som kan leda till 
ersättningsskyldighet mot företaget. Revisorn ska också bedöma 
andra överträdelser av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och 
bolagsordningen, samt hur företaget har fullgjort sin 
bokföringsskyldighet. Det ingår även att kontrollera att företaget 
sköter sina inbetalningar av skatter och avgifter korrekt. 

 
FAR SRS:   Organisation för revisions och redovisningsbranschen. 
 
IFRS  Internationell redovisningsstandard som regleras av IASB vilket är 
  en internationell normgivare på redovisningsområdet. 
 
Större företag Företag som överskrider två av gränsvärdena 50 miljoner i 

omsättning, 25 miljoner i balansomslutning eller 50 anställda. 
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1 Inledning 

1 Inledning 
Inledningsvis ges en historisk tillbakablick av sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Vidare beskrivs kortfattat vilka problem sambandet kan medföra, och varför istället en 
frikoppling vore att föredra. Samtidigt diskuteras tänkbara problem med att införa en 
frikoppling.  Problematiseringen resulterar i två frågeställningar vilka studien syftar till att 
besvara. 

1.1 Problembakgrund 
I Sverige har sambandet mellan redovisning och beskattning sitt ursprung i 1928 års 
kommunalskattelag och 1929 års bokföringslag. Konkret innebär sambandet att framförallt 
periodiseringen av intäkter och kostnader för inkomstslaget näringsverksamhet, skattemässigt 
skall följa av det sätt på vilket det sker i redovisningen. Syftet med sambandet är att det 
redovisade resultatet anses vara ett rättvisande underlag för beskattningen. Eftersom 
redovisningen har sitt ursprung i företagets räkenskaper finns också, i och med de krav som 
redovisningslagstiftningen ställer, goda möjligheter att kontrollera att företagens underlag för 
deklarationen är korrekt (Skatteverket, 2008). 
 
Ett system där beskattningen utgår från redovisningen innebär också ett enklare förfarande för 
den skatteskyldige. Istället för att tillämpa två helt skilda regelverk och beräkna dels ett 
redovisat och dels ett skattemässigt resultat räcker det att upprätta ett bokslut som sedan ligger 
till grund även för beskattningen (Ibid). 
 
Systemet som beskrivs ovan kallas det materiella sambandet och trots de fördelar som nämns 
är det inte helt problemfritt. Att beskattningen skall grunda sig på redovisningen kräver att 
redovisningen bygger på sådana principer som överensstämmer med beskattningens mål. 
Exempelvis är realisationsprincipen, att en intäkt skall ha realiserats för att redovisas, väl i 
överensstämmelse med skatteförmågeprincipen, att en skatteskyldig inte skall beskattas ifall 
medel saknas för att betala skatten (Melbi, 2009).  
 
Därför uppkommer problem när redovisningen utvecklas allt mer mot värdering till verkligt 
värde, vilket innebär att resultatet kan innehålla intäkter som ännu inte är realiserade. Ett 
annat problem är att sambandet kan ge företagen incitament att redovisa ett resultat som är 
skattemässigt fördelaktigt. Det gör att redovisningens kvalitet kan bli lidande. Istället för att 
uppvisa en rättvisande bild av företaget kan målet istället bli att skjuta på beskattningen i 
största möjliga mån (Ibid). 
 
Sambandet mellan redovisning och beskattning har varit föremål för diskussion ett flertal 
gånger. Redan 1984 berörde Per Thorell sambandet i sin avhandling Skattelag och affärssed 
(Svensson, 2008). Andra viktiga utredningar är dels Redovisningskommitténs presentation i 
SOU 1995:43 och dels Riksskatteverkets rapport 1998:6. Båda rapporterna föreslog att 
sambandet mellan redovisningen och beskattningen borde inskränkas, dock gick ingen av dem 
så långt som att föreslå en frikoppling (SOU 2008:80 del 1).  
 
Det senaste bidraget till diskussionen, som återigen gör ämnet aktuellt, är slutbetänkandet som 
lämnades i september 2008 av Utredningen av sambandet mellan redovisning och beskattning 
(hädanefter kallad utredningen).  Utredningen startade i slutet av 2004 och hade i uppdrag att 
förutsättningslöst utreda hur sambandet mellan redovisning och beskattning bör se ut i 
framtiden. En del i utredningsarbetet var också att föreslå regler som skall leda till att 
utdelning av obeskattade vinster förhindras. I slutbetänkandet; Beskattningstidpunkten för 
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1 Inledning 

näringsverksamhet (SOU 2008:80) föreslår utredningen att det materiella sambandet skall 
avskaffas och ersättas med regler i inkomstskattelagen (IL). Dessutom ges förslag på en 
lösning som innebär att företag inte skall kunna redovisa obeskattade vinster som fritt eget 
kapital utan att dessa först beskattas (SOU 2008:80 del 1).  

1.2 Problemdiskussion 
Utredningen listar ett antal argument till fördel för en frikoppling. Exempelvis redogörs för att 
redovisningens kvalitet har bättre utvecklingsmöjligheter om ingen hänsyn behöver tas till om 
redovisningen är förenlig med beskattningen (SOU 2008:80 del 1). Ingrid Melbi (2009) 
beskriver dock förslaget som en av de största förändringarna av skattesystemet på många år 
och därmed finns möjligheten att förslaget kan resultera i fler eller annorlunda konsekvenser 
jämfört med vad utredningen förutspår. 
 
Alla är nämligen inte positiva till utredningens förslag. Många remissvar avstyrker förslaget 
och återger istället en rad argument mot en frikoppling. Några tunga remissinstanser vilka 
varit negativa är bland annat Bokföringsnämnden, FAR SRS och Skatteverket. Mycket av 
oenigheten gäller de antaganden som görs i utredningen. När utredningen redogör för 
konsekvenserna av en frikoppling utgår de i många fall från att alla delar i förslaget antas på 
det sätt som föreslås, vilket remissinstanserna inte anser kommer att ske med säkerhet. 
Argumentationen i utredningen bygger ibland också på antaganden som remissinstanserna 
anser felaktiga (Bokföringsnämnden, 2009; FAR SRS, 2009; Skatteverket, 2009).      
 
Ett systemskifte skulle givetvis innebära förändringar. Utredningen (SOU 2008:80) har bland 
annat analyserat hur företagens administrativa kostnader kommer att påverkas, vilken 
inverkan det får på redovisningens utveckling, hur de finansiella rapporternas kvalitet 
påverkas, hur rättstillämpningen påverkas och hur obeskattade vinster skall skyddas från 
utdelning. Frågan är i vilken utsträckning utredningens teoretiska uttalade konsekvenser 
stämmer överens med hur det ser ut i praktiken. Det finns säkerligen också intressenter som 
påverkas i annan omfattning än vad utredningen förutspått. Intressant är även att det inte 
redogörs i någon större omfattning om hur revisorernas arbete kan komma att påverkas. Inte 
heller hur kontrollbehovet av företagets beskattningsbara resultat kan behöva förändras, dels 
från Skatteverkets synvinkel men även utifrån revisionsbyråernas perspektiv.   
 
Revision är en trygghet för staten som intressent i avseende mottagare av skatter och avgifter 
som företagen skall betala. Genom att företagens redovisning revideras minskar risken att fel 
eller oegentligheter föreligger som innebär utebliven skatt (FAR SRS, 2006). Frågan 
uppkommer därför hur det skulle påverkas av en eventuell frikoppling mellan redovisning och 
beskattning. Om skillnaderna mellan den företagsekonomiska och den skattemässiga 
redovisningen ökar och fokus i revisionen framförallt ligger på den externa redovisningen, 
finns det då en risk att granskningen av skatteberäkningen kan försämras? Frågan är också hur 
Skatteverket ställer sig till de eventuella förändringarna och om deras tilltro till företagens 
skatteberäkning skulle påverkas. Idag ger en kvalitetsgranskning av den externa 
redovisningen en fingervisning om att underlaget till skattedeklarationen är riktigt. Om en 
frikoppling skulle innebära sådana avvikelser att det skulle krävas två separata bokföringar 
skulle en granskning av den externa redovisningen därmed inte garantera att även den 
skattemässiga redovisningen är korrekt. Frågan är då i vilken utsträckning en revisor kommer 
att granska den skattemässiga redovisningen för att fastställa att företagets skattekostnad och 
skatteskuld är fri från väsentliga fel. Kanske blir det istället en fråga för Skatteverket.  
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1.3 Problemformulering 
Utifrån ovanstående bakgrund och diskussion ämnar uppsatsen besvara följande huvudfråga: 
 

• Vilka konsekvenser kan en frikoppling mellan redovisning och beskattning få? 
 

Avsikten är även att besvara nedanstående fråga: 
 
• Hur skulle kontrollbehovet av företags beskattningsbara resultat förändras vid en 

frikoppling mellan redovisningen och beskattningen? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap kring vilka konsekvenser en frikoppling 
mellan redovisning och beskattning kan tänkas få. Syftet är även att visa hur Skatteverkets 
kontroll av företagens beräknade skattemässiga resultat kommer att påverkas, samt vilka 
effekter en frikoppling kan få för de externa revisorernas granskning av de finansiella 
rapporterna. 

1.5 Studiens genomförande 
För att besvara forskningsfrågorna har en empirisk studie med fem respondenter genomförts. 
Tre av respondenterna representerar tre av de marknadsledande revisionsbyråerna. Två är 
kvalificerade revisorer och bidrar med information om hur revisorns arbete kan påverkas vid 
en eventuell frikoppling. Den tredje arbetar som auktoriserad redovisningskonsult. Hans 
medverkan syftar till att ge en helhetsbild av hur revisionsbyråns verksamhet kan påverkas 
genom att bidra med kunskap som ligger utanför revisorernas huvudsakliga arbetsområde. 
 
De två övriga respondenterna är verksamma inom Skatteverket och deras medverkan syftar 
till att ge en bild av hur Skatteverket som organisation kan påverkas av en frikoppling. Den 
ena respondenten har tidigare arbetat inom Skatteverkets revisionsavdelning vilket bidrar med 
kunskap om hur revisionsverksamheten kan komma att förändras vid en frikoppling. Den 
andra respondenten arbetar inom kontrollverksamheten och hans medverkan bidrar således 
med information om hur Skatteverkets kontroll av företags deklarationer kan behöva 
förändras vid ett avskaffande av det materiella sambandet. 

1.6 Avgränsning 
När en frikoppling diskuteras avses ett direkt och totalt avskaffande av det materiella 
sambandet mellan redovisning och beskattning, i likhet med det förslag som ges i 
utredningen. Vidare avgränsas den empiriska studien till att främst belysa hur 
revisionsbyråerna och Skatteverket skulle påverkas av en frikoppling. Avseende begreppet 
företag är det i första hand aktiebolag som åsyftas. Den senare avgränsningen har gjorts med 
bakgrund av att dessa företag i dagsläget omfattas av revisionsplikten. Avgränsning sker 
således till att studera kopplingen mellan företagens underlag för deklarationen och 
revisorernas granskning av denna, samt vilken trygghet det ger för Skatteverket. Därefter 
studeras hur det kan påverkas av en eventuell frikoppling. 
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1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 
Kapitel 2 - Metod 
Metodkapitlet syftar till att ge läsaren en inblick i hur studien har genomförts. Metodologiska 
ställningstaganden motiveras och tillvägagångssätt för den empiriska och teoretiska 
datainsamlingen beskrivs. Vidare diskuteras källkritik samt studiens giltighetsanspråk. 
 
Kapitel 3 - Om samband mellan redovisning och beskattning 
Kapitlet ger en grundläggande förklaring av vissa redovisnings- och skattemässiga principer. 
Olika former av samband diskuteras och en modell för hur utvecklingen kan gå från ett starkt 
samband till en frikoppling återges. Avslutningsvis redogörs kortfattat för hur sambandet 
mellan redovisning och beskattning ser ut i ett antal andra länder. 
 
Kapitel 4 - Diskussionen i Sverige 
Kapitlet återger den aktuella diskussionen i Sverige angående ifall en frikoppling skall 
genomföras eller inte. Först ges en orientering kring slutbetänkandet från ”Utredningen om 
sambandet mellan redovisning och beskattning”, samt de argument som den presenterar. 
Sedan följer en redogörelse för några av de remissvar som lämnats på utredningen och deras 
argumentation återges. 
 
Kapitel 5 - Empiri 
I kapitlet presenteras en sammanställning av genomförda intervjuer. Inledningsvis återfinns 
tre intervjuer med representanter från större revisionsbyråer, samt avslutningsvis intervjun 
med de två representanterna från Skatteverket. Syftet är att läsaren skall få en inblick över hur 
respondenterna på revisionsbyråerna tror att deras arbete skulle kunna förändras vid en 
frikoppling. Främst belyses hur revisorns kontrollfunktion av det skattemässiga resultatet kan 
komma att förändras. Ytterligare inblick ges hur Skatteverkets praktiska arbete med 
skattekontroller och liknande ser ut idag, och vilka konsekvenser en frikoppling skulle kunna 
få. En framställning görs även av respondenternas subjektiva åsikter kring utredningens 
förslag att införa en total frikoppling. 
 
Kapitel 6 - Analys 
I analysen jämförs inledningsvis utredningens argument för en frikoppling med remissvarens 
och respondenternas åsikter. Vidare analyseras vilka konsekvenser en frikoppling kan tänkas 
få för revisionsbyråerna och Skatteverket, med en efterföljande diskussion om hur de 
obeskattade vinsterna bör hanteras. Slutligen görs en koppling ur ett internationellt perspektiv 
om hur den framtida utvecklingen kan se ut i Sverige. 
 
Kapitel 7 - Slutsatser och diskussion  
Avslutande kapitel besvarar forskningsfrågorna utifrån informationen som framkommit under 
studiens genomförande. En diskussion förs om huruvida en framtida frikoppling bör komma 
till stånd, och det ges förslag på fortsatt forskning. 
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2 Metod 
Metodkapitlet syftar till att ge läsaren en inblick i hur studien har genomförts. Metodologiska 
ställningstaganden motiveras och tillvägagångssätt för den empiriska och teoretiska 
datainsamlingen beskrivs. Vidare diskuteras källkritik samt studiens giltighetsanspråk. 

2.1 Forskningsansats 
Beroende på vilket epistemologiskt synsätt forskaren har kan slutsatser om ett problem dras 
på olika sätt. Med en empirisk grundsyn tenderar forskaren att använda sig av induktion, 
vilket innebär att generella slutsatser dras utifrån enskilda händelser (Thurén, 2007). 
Undersökningen startar i empirin och utifrån observationer skapas teori. Motsatsen är 
deduktionen som är en strategi som tar sin utgångspunkt i teorin för att sedan göra jämförelser 
med empirin. Strategin tenderar att tillämpas av forskare med en rationell grundsyn (Jacobsen, 
2002).  
 
Båda strategierna kan dock kritiseras. Induktionen kan ifrågasättas avseende ifall 
observationer av verkligheten kan utgöra en säker grund för kunskap. Sinnen kan vilseledas 
och två personer som observerar samma fenomen behöver inte uppfatta det på samma vis 
(Andersen I, 1998). Deduktionen kan kritiseras på grund av att de slutsatser som dras aldrig är 
mer sanna än de premisser som slutledningen grundar sig på. Är premisserna felaktiga blir 
även slutsatserna oriktiga. Dessutom kan kritik riktas mot båda metoderna på grund av att de i 
egentlig mening inte kan skapa någon ny kunskap om något det inte redan finns vetskap om 
(Andersen H, 1994). Induktionen kräver att forskaren redan har kunskap om de begrepp vilka 
är föremål för observationerna, och därmed går det inte att få någon kunskap om begrepp som 
ännu inte är kända (Andersen I, 1998). För deduktionen gäller att premisserna som 
slutledningen utgår ifrån redan är kända, och därmed bekräftar deduktionen bara något som 
redan är känt (Andersen H, 1994).  
 
Studien har en deduktiv ansats. Den utgår från teorin i form av vetenskaplig diskussion 
kompletterad med information från SOU 2008:80 och redovisningsteori. Ett antagande görs 
om att det kommer ske en frikoppling mellan redovisning och beskattning. Eventuella 
konsekvenser av det förfarandet undersöks sedan i föreliggande studie. Resultatet innebär att 
teorin kan utvecklas angående vad en frikoppling kan få för konsekvenser för exempelvis 
Skatteverket, revisorerna och företagen.  

2.2 Vetenskapliga undersökningsmetoder 
Det finns huvudsakligen två olika metoder att välja mellan när en undersökning skall 
genomföras. Dels den kvantitativa metoden som ofta används inom naturvetenskapen. 
Metoden syftar till att via en envägsinformation inhämta statistiskt material, för att ha 
möjligheten till att göra informationen mätbar. Metoden anses vara preciserande och något 
mer exakt än den kvalitativa metoden (Andersen, H 1994). Den grundar sig istället på en 
tvåvägskommunikation där varje individ ger sin subjektiva bedömning i frågan. Syftet med att 
använda en kvalitativ metod är att respondenten kan tillåtas vara något mer förklarande än vid 
en kvantitativ metod. Forskaren tillåts därmed i större utsträckning att skapa sig en djupare 
förståelse för det studerande problemet (Andersen, I 1998).  
 
Valet att använda en kvalitativ undersökningsmetod i studien har flera orsaker. Sambandet 
mellan redovisning och beskattning är ett komplext problem. För att få en ökad förståelse 
kring problematiken med att införa en frikoppling antogs att det skulle krävas en hel del 
förtydligande förklaringar från respondenternas sida. Frågorna är formulerade på ett sådant 
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vis att respondenterna måste föra ett resonemang kring problemet. Det var nödvändigt för att 
uppnå en ökad förståelse. Med en kvantitativ metod hade argumenten sannolikt uteblivit och 
risken till korta, svårtolkade svar hade därmed ökat. Målet var även att få chansen att föra en 
argumenterande diskussion kring om en frikoppling vore lämplig eller inte. Diskussionen 
skulle ha uteblivit vid ett genomförande av en kvantitativ undersökning. Slutligen är den 
kvalitativa metoden mest lämpad för att bevara chansen att kunna ställa följdfrågor i de fall 
det uppstår oklarheter i respondenternas svar.  
 
Studien bygger på ett hermeneutiskt tolkningsförfarande i den meningen att den utgått från 
den existerande förförståelsen. När sedan olika åsikter och argument insamlats, har en 
helhetsförståelse skapats. Förståelsen har sedan legat till grund för den fortsatta processen och 
har utökats genom insamlandet av nya åsikter och argument. Starrin och Svensson (1994) 
kallar förfarandet för att arbeta inom den hermeneutiska cirkeln. För att förstå en mening 
behövs kännedom om de olika orden, men samtidigt är det de enskilda orden som tillsammans 
ger meningen dess innebörd. 

2.3 Tillvägagångssätt för litteraturinsamling 
Utgångspunkten för studien har varit slutbetänkandet från utredningen om sambandet mellan 
redovisning och beskattning (SOU 2008:80). Kännedom om utredningen uppkom första 
gången under kursen Argumentation i Externredovisning. Utredningen är omfattande och bra 
genomförd på flera områden som rör relationen mellan redovisning och beskattning, därför 
har stor del av informationen i referensramen inhämtats från utredningen. Eftersom 
utredningen föreslår en framtida frikoppling mellan redovisning och beskattning var det även 
intressant att använda information från remissvaren på utredningen. Argumentationen och 
ställningstagandena skiljer sig nämligen i många fall åt i remissvaren, i jämförelse med 
utredningen. Det kändes därför relevant att undersöka några av remissvaren mer ingående.  
 
Redovisningsteori har använts för att få en mer ingående förståelse för de 
redovisningsteoretiska principer som ligger till grund för redovisningen och beskattningen. 
Vidare har en del internationella artiklar varit nödvändiga att studera för att få en någorlunda 
god inblick i hur sambandet mellan redovisning och beskattning ser ut utanför Sverige. 
Artiklarna är hämtade från databasen Business Source Premiere, samt från Skatteverkets 
tidskrift Skattenytt.  

2.4 Tillvägagångssätt för den empiriska undersökningen 
I ett tidigt skede upprättades en kontakt med en representant på Skatteverket i Borås. Syftet 
var att finna de mest lämpade respondenterna på Skatteverket för en kommande intervju. Vid 
tidpunkten var varken uppsatsens syfte, avgränsning eller problemformulering bestämd, vilket 
var ett krav från representantens sida för att han skulle kunna bidra med lämpliga 
kontaktpersoner. Mötet resulterade då istället i en givande diskussion med flertalet tips och 
förslag från hans sida, samtidigt som egna framarbetade idéer diskuterades. Diskussionen 
resulterade slutligen i att en problemformulering successivt arbetades fram, och förslag på 
respondenter erhölls.  
 
Målet med den empiriska undersökningen på Skatteverket var att undersöka hur Skatteverkets 
praktiska arbete kan komma att förändras vid en frikoppling. Syftet var att främst undersöka 
hur skattekontroller och liknande arbete ser ut idag, och vilka konsekvenser en frikoppling 
skulle kunna få. Givetvis önskades även respondenternas subjektiva åsikter om utredningens 
förslag. Målet med den empiriska undersökningen som utfördes på tre större revisionsbyråer 
var att ta reda på deras åsikter och ställningstagande angående en eventuell frikoppling mellan 
redovisning och beskattning. Målet var att få svar på hur de trodde att revisionsbyråns 
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arbetssätt skulle kunna förändras vid en frikoppling. Fokus låg främst på att få reda på hur 
revisorns kontrollfunktion av det skattemässiga resultatet kan komma att förändras.  
 
Huvudfrågorna skickades i förväg till respondenterna för att de skulle få en uppfattning om 
vad intervjun skulle behandla. För egen del upprättades en mer omfattande intervjuguide som 
respondenterna inte fick ta del av. På så vis undveks en allt för strukturerad intervju. Tanken 
var att kunna behålla möjligheten att utveckla frågeställningarna om det skulle vara 
nödvändigt för att få så bra svar som möjligt. En fördel med en delvis strukturerad intervju är 
enligt Johanessen och Tufte (2003) att det ger en god möjlighet att få svar på nya frågor som 
kan uppstå under intervjutillfället. En helt strukturerad intervju kan leda till att nya 
infallsvinklar som kan tänkas uppstå istället förbises. Erfarenhet från tidigare intervjuer är att 
respondenten tenderar att låsa sig vid frågeställningarna om denne har alla frågor tillgängliga 
vid intervjutillfället.  
 
Samtliga intervjuer spelades in för att behålla möjligheten att fokusera på intervjun, istället för 
att anteckna eller försöka memorera respondentens svar. Intervjun kan då genomföras utan 
avbrott och det blir lättare att bevara en bra samtalskontakt med respondenten, vilket krävs för 
att kunna föra en bra diskussion. Risken för feltolkningar, som otydliga anteckningar kan föra 
med sig, minskas också vid en inspelning. I efterhand skrevs intervjun ner ordagrant, vilket 
gav möjligheten till att välja ut väsentliga citat, som sannolikt hade uteblivit utan inspelning. 
Enligt Jacobsen (2002) får intervjun extra tyngd när det blir möjligt att citera respondenten.  
 
Respondenterna presenteras med namn och arbetsplats med undantag av en revisor. Han 
önskade vara anonym på grund av att han inte ansåg sig ha tid att i efterhand läsa igenom och 
godkänna intervjun. I framställningen namnges han istället som ”X:son”.  
 
Fördelen med att ha genomfört intervjuer dels på revisionsbyråer och dels på Skatteverket är 
att olika synvinklar på samma problemområde har erhållits. Revisorerna arbetar efter de krav 
som ställs på dem i enlighet med hur revisionen skall genomföras. Genom intervjuerna på 
revisionsbyråerna kunde en uppfattning bildas av hur revisorernas arbete skulle kunna 
förändras vid en frikoppling. Det kan sedan relateras till informationen från Skatteverket om 
huruvida de anser att en frikoppling skulle kunna inverka på den nytta revisorerna 
tillhandahåller Skatteverket genom att kvalitetsgranska företagens underlag för beskattningen.  

2.5 Sekundär och primärdata 
Information kan bygga på två olika typer av data, antingen primär eller sekundär. Primärdata 
samlar forskaren själv in genom någon form av empirisk studie. Information som bygger på 
sekundärdata har däremot någon annan samlat in. När forskaren inte själv har haft kontakt 
med källan för informationen är det givetvis viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till 
materialet. Fördelen med sekundärdata är att tid kan sparas genom att ta del av andras 
insamlade material istället för att behöva göra det själv. Dessutom kan insamlad primärdata 
relateras till den sekundära (Jacobsen, 2002). 
 
I studien behandlas både primär- och sekundärdata. Genom den empiriska studien erhölls 
primärdata angående respondenternas åsikter och antaganden om framtiden.  Informationen 
kompletterades sedan med sekundärdata i form av diverse artiklar och böcker, samt den 
information och de argument som hämtats från utredningen med tillhörande remissvar.  
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2.6 Källkritik 
Internationella forskningsartiklar är hämtade från databasen Business Source Premiere. 
Artiklarna är granskade innan publicering och anses därför uppnå en god tillförlitlighet. När 
en undersökning görs om ett ämne som är under förändring har det ansetts viktigt att 
artiklarna är nya. Behovet av nya artiklar har varit särskilt relevant vid undersökningen av hur 
sambandet mellan redovisning och beskattning ser ut i andra länder. I de fall äldre artiklar 
använts har jämförande information inhämtas från nyare källor för att säkerställa att 
informationen fortfarande stämmer.  
 
Informationen från utredningen med efterföljande remissvar är framarbetad av personer med 
hög kompetens på området, informationen betraktas därav som relevant. Dock är många 
uttalanden enskilda personers subjektiva åsikter och eftersom åsikterna även på många 
områden glider isär har det varit svårt att finna vad som verkligen är rätt eller fel i 
sammanhanget. När en analys görs om hur någonting skall bli i framtiden är det nödvändigt 
att ha ett kritiskt förhållningssätt till alla olika åsikter.  
 
Vid genomförandet av den empiriska undersökningen fanns det en risk att respondenterna inte 
var så pålästa som förhoppningen var. För att kunna framställa väl grundade argument för 
eller emot utredningens förslag krävs att respondenten har någorlunda god kunskap. I de fall 
det har bedömts att kunskapen hos respondenten ej har varit tillräcklig, eller helt saknats, har 
svaren heller inte behandlats vidare i uppsatsen. Känslan var även att vissa av respondenterna 
svarade på ett sätt som representerade hela organisationen, medan andra var mer subjektiva. 
Det torde dock inte påverkar slutsatserna i någon större omfattning.  

2.7 Giltighetsanspråk 
För att avgöra om en studie är av god kvalitet brukar begreppen validitet och reliabilitet 
användas (Andersen, I 1998). Validitet syftar enligt Johannesen & Tufte (2003) till att uppnå 
en så trovärdig undersökning som möjligt. Studien skall på ett trovärdigt vis återspegla 
verkligheten. Att uppnå en hög validitet innebär även att resultatet av undersökningen kan 
generaliseras. Det ställer höga krav på urvalet i studien för att generaliserbarheten skall bli så 
hög som möjligt. God reliabilitet uppnås när undersökningen anses vara tillförlitlig. Resultatet 
skall inte grunda sig på tillfälligheter och samma undersökning skall även vid ett senare 
tillfälle ge ett liknande resultat (Johannessen & Tufte, 2003).  
 
En medvetenhet finns om att undersökningen är svår att generalisera. Det går endast att 
återspegla den verklighet som råder i dagsläget, allt annat är spekulationer. Genomförs 
studien vid ett senare tillfälle kan utfallet mycket väl se annorlunda ut. Det är även svårt att 
generalisera hur hela revisionsbyråns arbetssätt kan komma att förändras genom att endast 
intervjua en respondent på respektive byrå. Eftersom utgångspunkten är ett antagande om hur 
framtiden kan komma att se ut grundas respondenternas svar endast på spekulationer, som 
mycket väl kan förändras med tiden. Dock anses spekulationerna vara relevanta med tanke på 
den erfarenhet respondenterna besitter. Alla har varit sakkunniga inom problemområdet och 
valet av respondenter anses därför vara ändamålsenligt för undersökningen. Att genomföra 
intervjuerna med representanter från Skatteverket och större revisionsbyråer har givit de svar 
och den ökade kunskap som till en början efterfrågades. Alternativet hade varit att intervjua 
enskilda företag om problematiken. Dock anades att resultatet då skulle kunna bli något 
missvisande, på grund av okunskap.  

8 



3 Om samband mellan redovisning och beskattning 

3 Om samband mellan redovisning och beskattning 
Kapitlet ger en grundläggande förklaring av vissa redovisnings- och skattemässiga principer. 
Olika former av samband diskuteras och en modell för hur utvecklingen kan gå från ett starkt 
samband till en frikoppling återges. Avslutningsvis redogörs kortfattat för hur sambandet 
mellan redovisning och beskattning ser ut i ett antal andra länder. 

3.1 Utgångspunkter för redovisningen och beskattningen 
I följande avsnitt redogörs för några grundläggande principer som är av stor vikt för både 
redovisningen och beskattningen.  

3.1.1 Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen innebär en försiktig redovisning av företagets tillgångar och skulder. 
Tillgångar redovisas till ett något lägre, försiktigare värde jämfört med marknadsvärdet, 
medan skulder snarare redovisas till ett högre värde. Vinster redovisas vid realisationstillfället 
medan förluster redovisas redan när de anses vara befarade (Thomasson et al, 2004).   
 
Årsredovisningslagens definition av försiktighetsprincipen lyder:  

”Värdering av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall 
göras med iakttagande av rimlig försiktighet” (ÅRL, 2 kap 4 §, 3 p). 

Försiktighetsprincipen har en stark koppling till beskattningen och har länge haft en 
betydande ställning i Sverige. Tidigare har det alltid funnits en god möjlighet att bygga 
reserver i företagen för att under sämre år lösa upp dem. Dock har möjligheten successivt 
försämrats med hänsyn till att matchningsprincipen har fått ett allt större utrymme i 
redovisningen (Artsberg, 2005).  

3.1.2 Matchningsprincipen 
Matchningsprincipen innebär att ett samband söks mellan kostnader och intäkter för att de 
skall kunna redovisas under samma period. Principen ger möjlighet till en periodiserande 
redovisning där kostnader och intäkter kan fördelas successivt under en längre period.  När 
exempelvis en försäljning redovisas som intäkt skall utgifterna som är relaterade till intäkten 
samtidigt kostnadsföras (Ibid). Matchningsprincipen tillåter även att en produktutveckling 
betraktas som en form av investering med efterföljande avskrivningar när intäkterna från 
försäljningen uppstår (Thomasson et al 2004).  

3.1.3 Realisationsprincipen  
Realisationsprincipen är en grundläggande princip för när intäkter anses vara realiserade och 
när de därmed skall tas upp i redovisningen (Artsberg, 2005).  
 
Realisationsprincipen beskrivs i Årsredovisningslagen som: 

”Endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i 
resultaträkningen” (ÅRL, 2 kap, 4 §, 3 p). 

Paragrafen möts dock ofta av tolkningsproblem. Åtskilliga rättsfall har under åren behandlat 
just problematiken med när en intäkt anses vara realiserad. Utfallet får framförallt en 
betydande påverkan på beskattningstidpunkten (Artsberg, 2005).  Utvecklingen av principen 
har under åren förändrats något. Tidigare har principen varit en s.k. transaktionsbaserad 
realisationsprincip. Det innebär att en intäkt som inte har bekräftats genom en transaktion, 
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inte heller skall beskattas. Utvecklingen har sedan gått mot att det är tillräckligt att 
värdeförändringen anses vara realiserbar, genom exempelvis en generell marknadsförändring. 
Utredningen utgår emellertid från en transaktionsbaserad realisationsprincip  
(SOU 2008:80  del 1). 

3.1.4 Marknadsvärdeprincipen 
Den traditionella värderingen av tillgångar bygger på anskaffningsvärdet. När en tillgång 
avyttras uppstår en intäkt ifall försäljningsvärdet överstiger anskaffningsvärdet. Med en 
marknadsvärdeprincip behöver inte tillgångar eller skulder avyttras eller regleras för att 
intäkter eller kostnader skall uppstå. Istället görs justeringar för förändringar i marknadsvärdet 
vilket leder till att orealiserade intäkter eller kostnader kan uppstå vid ett flertal tillfällen 
under den period från när en tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen till dess att den 
lyfts bort därifrån (SOU 2008:80 del 1). 

3.1.5 Belöpandeprincipen 
Principen innebär att inkomster och utgifter skall periodiseras till den beskattningsperiod på 
vilken de belöper. Det är alltså tidpunkten för utförandet av den intäktsgenererande 
uppoffringen som är avgörande för periodiseringen och exempelvis inte när betalning erhålls. 
Dock krävs beaktande av andra företagsekonomiska principer för att avgöra till vilken period 
en inkomst eller utgift skall periodiseras. Belöpandeprincipen är den förhärskande principen 
idag och kommer i IL till uttryck genom att det beskattningsbara resultatet skall beräknas efter 
bokföringsmässiga grunder då det saknas tydliga skatteregler (Ibid). 

3.1.6 Skatteförmågeprincipen 
Enligt principen skall beskattningen utgå från skattesubjektets förmåga att betala skatten. Det 
innebär att beskattning av en intäkt inte bör ske innan intäkten är realiserad. En beskattning av 
orealiserade intäkter kan i princip leda till likviditetsproblem då skattesubjektet ännu inte 
erhållit någon ekonomisk ersättning för sin prestation (Skatteverket, 2005). Principen är en 
viktig del i diskussionen om vilket resultat som är det ”riktiga” att beskatta hos ett företag, 
och vid utformningen av skattesystemet får den anses ha en stark ställning. Det finns en stark 
koppling mellan skatteförmågeprincipen och realisationsprincipen och tillsammans utgör de 
en god grund för att ett skattesubjekt bör beskattas först när en intäkt är realiserad. Dels finns 
då medel till att betala skatten och dessutom går det att göra en fullgod beräkning av intäkten 
då både anskaffningsvärde och försäljningsvärde går att identifiera. Skall en orealiserad intäkt 
beräknas uppstår svårigheten med hur en värdestegring skall mätas i och med att det inte 
existerar något definitivt försäljningsvärde (SOU 2008:80 del 1). 
 
Kommande avsnitt redogör kortfattat för hur dels ett materiellt samband mellan redovisning 
och beskattning fungerar och dels för hur ett frikopplat system ser ut. 

3.1.7 Materiellt samband 
Vid ett materiellt samband mellan redovisning och beskattning är utgångspunkten för 
beskattningen företagets redovisade resultat. Det är då redovisningslagstiftningen och den 
goda redovisningsseden som styr redovisningen och som även ligger till grund för 
beskattningen. Sambandet innebär exempelvis att utgifter och inkomster redovisas vid samma 
tillfälle och värderas likvärdigt både redovisningsmässigt och skattemässigt (Skatteverket, 
2008).  
Fördelen med ett materiellt samband har grundat sig på att det redovisade resultatet har 
ansetts vara ett rättvisande resultat som dessutom är i överensstämmelse med den tidigare 
nämnda skatteförmågeprincipen. Staten får även då sitt kontrollbehov tillgodosett eftersom 
revisorerna granskar de finansiella rapporterna och därmed även kontrollerar att underlaget 
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för beskattningen är korrekt. En fördel är också att det endast krävs ett bokslut som företagen 
kan grunda sin beskattning på och använda sig av vid deklarationstillfället. Skilda regelverk 
för redovisning och beskattning undviks till stor del vid ett materiellt samband, vilket kan ses 
som en viss förenkling för företagen (Ibid).  

3.1.8 Inget samband 
I ett frikopplat system finns ingen koppling mellan de skatterättsliga och de 
redovisningsmässiga reglerna. Det skattemässiga resultatet beräknas utifrån skatteregler och 
går ej att jämföra med det redovisade resultatet som bygger på redovisningsmässiga principer. 
Därmed krävs det att två separata bokslut upprättas. Ett som ligger till grund för 
beskattningen och ett civilrättsligt som visar företagets faktiska ställning (Skatteverket, 2008). 
 
Ett exempel på ett område i dagens system där det råder en frikoppling är hur avskrivningar 
på byggnader skiljer sig åt mellan redovisningen och skatteberäkningen. I redovisningen 
beräknas avskrivningen efter nyttjandeperioden, medan det skattemässiga 
värdeminskningsavdraget grundar sig på en schabloniserad procentsats. Det senare medför 
vanligtvis ett högre avskrivningsvärde vilket innebär att det skattemässiga resultatet blir lägre 
än det redovisningsmässiga (SOU 2008:80 del 1). 
  
Härmed uppstår ett problem som måste beaktas vid en frikoppling. Om det redovisade 
resultatet är högre än det skattemässiga innebär det att en del av den vinst som förs till det fria 
egna kapitalet inte är beskattad. Det innebär att utdelning kan ske av obeskattade vinstmedel. 
Idag är det till viss del möjligt, exempelvis i fallet med avskrivningar på byggnader. Vid en 
fullständig frikoppling kan problemet bli betydligt mer omfattande och lagstiftaren vill 
därmed införa begränsningar som hindrar utdelning av obeskattade vinster. De obeskattade 
vinsterna kan beräknas som skillnaden mellan bokfört och skattemässigt värde och det är 
detta belopp som skall skyddas från utdelning. Det innebär i sig att även de skillnader som 
idag är accepterade kommer att utgöra en del av de obeskattade vinsterna och utredningens 
förslag är att dessa skall lyftas fram till beskattning. När det gäller byggnader beräknas det 
sammanlagt i Sverige röra sig om ca 121 miljarder kronor som därmed skall beskattas. I 
utredningen föreslås dock att avskattningen skall kunna ske under en tioårsperiod (Melbi, 
2009). 

3.2 Redovisning och beskattning i ett internationellt perspektiv 
För att exemplifiera hur sambandet mellan redovisning och beskattning fungerar utanför 
Sverige görs en kort redogörelse för hur sambandet ser ut i Danmark, Norge, Tyskland, 
Storbritannien och USA. Inledningsvis ges även en förklarande modell till hur utvecklingen 
från ett starkt samband till en frikoppling kan se ut. 
 
Nobes och Schwencke (2006) beskriver hur utvecklingen kan se ut med utgångspunkt i ett 
starkt samband mellan redovisning och beskattning till att gå allt mer mot en frikoppling.  
 
I utgångsläget finns ingen bolagsskatt och den externa redovisningen syftar främst till att ge 
kreditgivarna information. När en bolagsskatt påförs företagen utvecklas inte skatteregler för 
alla specifika situationer utan redovisningen får i många fall utgöra en grund för 
beskattningen. Efter hand skapas mer detaljerade skatteregler på grund av att redovisningens 
utveckling gör att situationer uppstår där beskattningens syften inte uppfylls av redovisningen. 
Det innebär att fler och fler områden frikopplas även om det fortfarande finns ett starkt 
samband mellan redovisning och beskattning (Ibid).  
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Så länge det saknas andra konkurrerande syften för redovisningen, förutom att utgöra 
underlag för beskattningen, kommer redovisningens utveckling att vara måttlig. Företagen 
kommer dessutom att ha som mål med redovisningen att uppvisa ett önskvärt skattemässigt 
resultat (Ibid).  
 
Något som kan inverka på balansen mellan redovisning och beskattning är när det utvecklas 
en allt mer avancerad aktiemarknad med allt fler börsnoterade företag. Det leder till att ett 
konkurrerande syfte för redovisningen uppstår i och med att investerare efterfrågar annan 
information än den som ligger till grund för beskattningen. När redovisningen utvecklas mot 
ett investerarperspektiv krävs att fler områden måste regleras i aktuell skattelag då ett 
samband till redovisningen inte längre är lämpligt (Ibid). 
 
Härifrån kan utvecklingen ske på två sätt. I länder som tidigt utvecklar kapitalmarknader finns 
inte ett lika inarbetat samband mellan redovisning och beskattning och en total frikoppling 
kan införas utan större problem. I andra länder är motståndet mot en frikoppling större och 
sambandet består. Problemet med att redovisningsprinciperna inte är lämpliga för 
beskattningen löses allteftersom, genom att detaljerade skatteregler införs där så är 
nödvändigt. Fortsätter utvecklingen kommer det till slut leda till att det uppstår ett frikopplat 
system. Alternativet är det som givits av exempelvis EU vid införlivandet av IAS-
förordningen, att koncernredovisningen bygger på ett investerarperspektiv medan 
redovisningen i juridisk person kan följa principer som överensstämmer med beskattningens 
syften (Ibid).   
 
Lamb et al (1998) har jämfört länder med dels en anglosaxisk redovisningstradition och dels 
länder med en kontinental dito och kommit fram till att de senare uppvisar en större tendens 
till att ha ett nära samband mellan redovisning och beskattning. Exempel på länder som enligt 
Nobes & Schwencke (2006) avskaffat sambandet i ett tidigt stadium är USA och 
Storbritannien. Länder som gått den andra vägen mot en frikoppling eller som fortfarande har 
ett samband kan exemplifieras med Tyskland, Frankrike, Norge och Sverige. Det stämmer väl 
överens med den ovanstående slutsatsen att ”kontinentala” länder tenderar att ha ett närmare 
samband mellan redovisningen och beskattningen jämfört med ”anglosaxiska” länder.  

3.2.1 Danmark   
I Danmarks regelverk återfinns bland annat lagregler om avskrivningar av inventarier, 
lagervärdering och inkomst- och utgiftsperiodisering. Lagreglerna kompletteras vanligen av 
föreskrifter och rättsliga ställningstaganden från det s.k. Ligningrådet. Danmark har däremot 
inga lagregler för att obeskattade vinster inte får delas ut. Dock återfinns särskilda 
civilrättsliga regler som förhindrar att vissa orealiserade vinster skall kunna delas ut. 
Exempelvis återfinns en utdelningsspärr som förhindrar utdelning av orealiserade vinster på 
tillgångar som har värderats till verkligt värde samt vid värdeökningar på finansiella 
instrument. Utdelningsspärren innebär att värdeökningarna skall föras till bundet eget kapital 
och inte bli en del av de balanserade vinstmedlen. Det kan inte sägas att det föreligger vare sig 
något formellt eller materiellt samband mellan redovisning och beskattning i Danmark. Det 
har dock visat sig att redovisning och beskattning påverkar varandra, framförallt i de mindre 
företagen. Ett samband i praktiken kan således antas förekomma (SOU 2008:80 del 1). 
 
Administrativt fungerar det på så vis att deklarationen bygger på företagets löpande 
redovisning. En skattemässig resultaträkning upprättas, och skickas in i samband med 
deklarationen. Danska företag har även möjlighet att upprätta deklarationen med avseende på 
den civilrättsliga resultaträkningen. Den måste då justeras för de poster där de skattemässiga 
reglerna skiljer sig från de civilrättsliga (Ibid).   
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3.2.2 Norge 
År 1992 förändrades skattelagen i Norge mot att realisationsprincipen fick allt större 
inflytande. Det resulterade i ökade skillnader mellan redovisningen och beskattningen med 
frikopplingar på flera områden som följd. Under det fortsatta 90-talet ökade antalet 
frikopplingar, även om det fortfarande fanns ett materiellt samband i och med att skattelagen 
stadgade att det beskattningsbara resultatet skulle följa av redovisningen i de fall skatteregler 
saknades. År 2005 avskaffades dock sambandet. Det inträffade på grund av införlivandet av 
IAS-förordningen. I Norge gavs nämligen möjligheten för företag att tillämpa IFRS även i 
juridisk person, vilket inte var förenligt med skattelagen. Därför var det materiella sambandets 
avskaffande nödvändigt (Nobes & Schwencke, 2006).  
 
Norge innehar även regler om en skattemässig utdelningsspärr, den s.k. korreksjoninntekten. 
Den innebär kortfattat att om ett företag har delat ut obeskattade vinster skall en 
korreksjoninntekt tas upp i resultaträkningen. Beloppet räknas fram genom att den 
tidigarelagda beskattningen dras ifrån den senarelagda beskattningen.  På vissa områden har 
även Norge, likt reglerna i Danmark, en civilrättslig utdelningsspärr för att förhindra 
utdelning av orealiserade vinster. I Norge skall även möjlighet finnas för mindre företag att 
välja om de skall redovisa efter IFRS eller efter den nationella lagstiftningen (SOU 2008:80 
del 1).  

3.2.3 Storbritannien 
Storbritannien innehar en mängd olika skatteregler som skiljer sig från redovisningsreglerna, 
framförallt vid redovisning av finansiella instrument. Huvudregeln är dock att redovisningen 
ligger som grund för beskattningen om inte lag eller prejudicerande rättsfall avviker.  
Storbritannien innehar också en typ av civilrättsliga regler för att förhindra utdelning av 
obeskattade vinster. För att utdelning skall få ske vid en värdeökning av en tillgång måste 
värdeökningen anses vara realiserbar. För att avgöra om så är fallet måste företaget utan 
hinder kunna sälja tillgångarna i utbyte mot kontanter. Storbritannien har även utformat 
särskilda ”paketregler” för mindre företag, med syfte att underlätta upprättandet av bokslutet 
(Ibid).  

3.2.4 Tyskland 
I Tyskland har sedan länge redovisningen legat till grund för beskattningen. Ett materiellt 
samband har funnits sedan slutet av 1800-talet och har inneburit att beskattningen skall följa 
av redovisningen i de fall det saknas specifika skatteregler (Pfaff & Schröer, 1996) Dock har 
sambandet av fiskala orsaker på senare tid luckrats upp något. De tidigare auktoritära 
redovisningsreglerna anses nu mera vara av formell karaktär, som endast görs gällande om 
inget annat är föreskrivet i skattereglerna (Kirsch & Olsson, 2008). 

3.2.5 USA 
USA tillämpar idag ett system där redovisningen är frikopplad från redovisningen. I USA har 
redovisningen traditionellt byggt på ett investerarperspektiv och syftet har inte varit att 
beräkna något skattemässigt riktigt resultat. Därmed har det inte funnits något motstånd till ett 
system där beskattningen är frikopplad från redovisningen. Medan skattereglerna använder 
sig av historiska anskaffningsvärden bygger redovisningen till stor del på omvärderingar till 
verkligt värde. Anledningen till detta är investerarperspektivets inverkan som innebär att 
redovisningen skall ge investerarna en aktuell bild av värdet på det egna kapitalet. På så sätt 
ges en uppskattning av hur mycket investeringen är värd vid varje redovisningstidpunkt 
(Nobes & Schwencke, 2006).  
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4 Diskussionen i Sverige 
Kapitlet återger den aktuella diskussionen i Sverige angående om en frikoppling skall 
genomföras eller inte. Först ges en orientering kring slutbetänkandet från ”Utredningen om 
sambandet mellan redovisning och beskattning”, samt de argument som den presenterar. 
Därefter följer en redogörelse för några av de remissvar som lämnats på utredningen. 

4.1 Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning 
(SOU 2008:80) 
Sverige har traditionellt haft ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Dels med 
det materiella sambandet som innebär att god redovisningssed skall ligga till grund för 
periodiseringar även skattemässigt, och dels med det formella sambandet som ger rätt att 
skattemässigt ta upp vissa kostnader förutsatt att de även tas upp i redovisningen. Numera 
påverkas dock de svenska redovisningsreglerna allt mer av internationella motsvarigheter. De 
fokuserar främst på att ge relevant information till ägare och investerare på 
kapitalmarknaderna. I och med att reglerna är internationella saknar de anknytning till 
enskilda länders skattesystem och utgör därmed ingen lämplig grund för att beräkna ett 
skattemässigt resultat. Detta är bakgrunden till att Utredningen om sambandet mellan 
redovisning och beskattning skapades och gavs i uppdrag att utreda hur sambandet mellan 
redovisning och beskattning bör se ut i Sverige i framtiden (SOU 2008:80 del 2). 
 
Av vad som nämnts tidigare blev förslagen av utredningen att det materiella sambandet skall 
avskaffas och kopplingen skall ersättas av regler i IL. Dessutom skall det införas ytterligare 
regler i IL som hindrar att utdelning kan ske av obeskattade vinstmedel. Förslaget innebär att 
IL kommer att få två ny kapitel, 14a och 14b. Kapitlen skall innehålla regler som ersätter 
kopplingen i 14 kap 2 § IL som säger att periodiseringen av intäkter och kostnader 
skattemässigt skall ske enligt god redovisningssed ifall det saknas uttryckliga skattemässiga 
regler. Förslaget är enligt utredningens slutbetänkande att förändringarna skall börja gälla från 
och med den 1 januari 2011 och tillämpas på beskattningsår som startar efter den 31 
december 2010 (SOU 2008:80 del 1). 
 
För att undvika den extra administrativa börda som det innebär att införa särskilda 
skatteregler föreslår utredningen att reglerna i största möjliga mån skall stämma överens med 
redovisningen enligt K2-regelverket. På så sätt minimeras merkostnaderna för den största av 
företagskategorierna. Tanken är att för denna företagskategori är fördelarna med ett materiellt 
samband större än nackdelarna, och genom att låta skattereglerna knytas till redovisningen i 
dessa företag kan sambandet på sätt och vis behållas (Ibid). Till grund för utredningens 
förslag ges ett antal argument som redogörs för nedan.  

4.1.1 Beskattningens och redovisningens syften har glidit isär 
Traditionellt sett har det funnits en överensstämmelse mellan de principer som styr 
redovisningen och de som styr beskattningen. Redovisningen enligt försiktighetsprincipen har 
inneburit att endast realiserade intäkter har redovisats och det har stämt väl överens med 
skatteförmågeprincipen. Det redovisade resultatet har med andra ord varit en lämplig grund 
för skatteberäkningen. När redovisningen utvecklas mer mot värdering till verkligt värde 
innebär det att resultatet till väsentlig del kan bestå av orealiserade vinster och därmed finns 
inte överensstämmelsen längre. Istället innebär då ett samband en tidigareläggning av 
beskattningen i förhållande till realisationstidpunkten (SOU 2008:80 del 1). 
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4.1.2 Samma skatteregler trots olika regelverk beroende på 
företagskategori 
Redovisningen är inne i en förändring där olika regler skall gälla för respektive företag 
beroende på dess storlek (K1-K4). Om ett materiellt samband i fortsättningen skall existera 
innebär det att skattereglerna skulle bli alltför omfattande och komplicerade. Det anses även 
uppkomma en större risk att företagen anpassar sin redovisning efter vilket regelverk som ger 
det mest förmånliga skatteuttaget. I och med att god redovisningssed kan variera beroende på 
vilken företagskategori som avses skulle ett materiellt samband innebära en komplex 
rättspraxis. En domstol som dömer i ett ärende skulle kunna komma fram till olika 
avgöranden beroende på vilket regelverk som det aktuella företaget skall följa. Det leder till 
det ovanstående konstaterandet att företag kan ha incitament att följa ett visst regelverk 
beroende på hur det påverkar skatteuttaget (Ibid).  
 
Det kan skapa problem när det i en koncern finns företag som följer olika regelverk. Tidigare 
förslag från BFN har inneburit att samtliga bolag inom en koncern måste följa samma 
regelverk, det nuvarande förslaget innebär dock att ett företag skall kunna följa K2 trots att ett 
annat regelverk tillämpas av övriga koncernen. Vid en frikoppling skulle däremot 
incitamenten för att på detta sätt söka kreativa lösningar för att minska skatteuttaget utebli, i 
och med att alla företag följer samma skatteregler oavsett vilket regelverk de följer i 
redovisningen (Ibid).  

4.1.3 Internationella regelverks inflytande på Sverige 
De svenska redovisningsreglerna influeras allt mer av internationella normgivare. Inför IAS-
förordningens införlivande i svensk lag år 2005 undersökte IAS-utredningen om IFRS-
regelverket var lämpligt att utgöras som underlag för beskattning i Sverige. Utredningen kom 
fram till att så inte var fallet utan lyfte fram ett antal argument mot att IFRS skulle ligga till 
grund för skatteberäkningen. Bland annat poängterades att utvecklingen går allt mer mot 
omvärderingar till verkligt värde och att metoderna för att uppskatta verkligt värde till stor del 
bygger på bedömningar. Det innebär att det kan vara svårt att avgöra vad som är rätt och fel 
och det kan leda till utdragna rättsprocesser mellan Skatteverket och enskilda bolag. I och 
med att utvecklingen av redovisningen går mot att möta influenserna från internationella 
normgivare innebär det ett argument för att en frikoppling vore lämplig (Ibid). 

4.1.4 Redovisningens kvalitet hämmas av ett materiellt samband 
Ett samband mellan redovisning och beskattning gör att företagen inte enbart kan sträva mot 
att redovisningen skall uppvisa en rättvisande bild av företaget, utan det kan för många vara 
minst lika viktigt att nå ett skattemässig fördelaktigt resultat. En frikoppling skulle alltså 
innebära att företagen i sin redovisning kan koncentrera sig på att använda principer som ger 
en redovisning av hög kvalitet, istället för att finna lösningar som ger ett så lågt skattemässigt 
resultat som möjligt. Genom att sambandet avskaffas ges också ett större utrymme för 
redovisningsreglerna att utvecklas för att anpassas efter dagens höjda krav på 
årsredovisningar som uppvisar en rättvisande bild. Idag kan det finnas ett motstånd mot 
införandet av regler som innebär att intäkter skall tas upp tidigare, på grund av att det innebär 
en tidigarelagd beskattning, trots att en sådan utveckling skulle innebära en mer rättvisande 
redovisning (Ibid).  

4.1.5 Det konstitutionella problemet med ett materiellt samband 
I regeringsformen stadgas att det är riksdagen som ansvarar för bestämmelser och regler som 
gäller skatt som skall betalas till staten. När det gäller det materiella sambandet kan därmed 
skönjas ett problem, i och med att IL i 14 kap. 2 § hänvisar till att beskattningen skall följa av 
god redovisningssed då det saknas bestämmelser i IL. Paragrafen innebär att riksdagen till 

15 



4 Diskussionen i Sverige 

viss del delegerar ansvar för beskattningen till de normgivande organ som definierar god 
redovisningssed. Lämpligheten kan ifrågasättas, och problemet blir än större när utvecklingen 
av god redovisningssed går från att ha styrts av principer och sedvänja till att styras allt mer 
av regler. Skall reglerna vara bindande innebär det de facto att andra organ än riksdagen 
skapar regler som styr beskattningen. Att det materiella sambandet kan anses strida mot 
grundlagens bestämmelser är ett argument för att istället införa en frikoppling (Ibid). 

4.2 Hur obeskattade vinster skall hanteras vid en frikoppling 
Vid en eventuell frikoppling mellan redovisning och beskattning uppkommer ett 
grundläggande problem som inte återfinns vid ett materiellt samband, nämligen möjligheten 
att dela ut obeskattade vinster. Utredningen har som uppgift att föreslå ett alternativ för att 
förhindra detta. I Sverige tillämpas företrädesvis principen om dubbelbeskattning. Det innebär 
att ett företags eventuella vinst skall beskattas två gånger, dels genom bolagsbeskattningen (i 
dagsläget 28 %, men 26.3 % från och med taxeringsåret 2009), samt även i samband med 
utdelning till aktieägarna (30 %) (Ibid).  
 
Idag finns endast begränsade möjligheter att dela ut obeskattade vinster. Ett av 
undantagsfallen är förhållandet att skillnaden mellan skattemässigt och bokfört värde på 
byggnader utgör en obeskattad vinst som ökar det fria egna kapitalet och som är tillgänglig 
för utdelning. Vid sådana situationer skall dock större företag redovisa en uppskjuten 
skatteskuld. Det innebär att 28 % av den obeskattade vinsten skall redovisas som en skuld och 
att endast resterande 72 % blir en del av det fria egna kapitalet och därmed utdelningsbart 
(Ibid).  
 
Det som kan begränsa möjligheterna till utdelning av obeskattade vinster är att en eventuell 
skattekredit, exempelvis att en intäkt tas upp till beskattning vid en senare tidpunkt än den har 
redovisats, skall överföras till företagets bundna egna kapital eller till posten obeskattade 
reserver, för att således inte vara tillgänglig för utdelning. Enligt IFRS finns dock ingen 
reglering om att orealiserade vinster skall överföras till företagets bundna kapital. Det innebär 
att om det materiella sambandet avskaffas och ifall utvecklingen på redovisningsområdet går 
mot mer värdering till verkligt värde, saknas korrigerande skatteregler, och då uppkommer 
plötsligt möjligheten att dela ut obeskattade vinster (Ibid).  
 
Vilka möjligheter finns då för att lösa problematiken? Det finns i princip fyra olika alternativ 
för att förhindra att obeskattade vinster delas ut. Ett alternativ är att behålla det materiella 
sambandet eftersom det per automatik förhindrar utdelningen av obeskattade vinster. 
Utgångspunkten är dock att en frikoppling kommer att ske, därav frånses det alternativet. 
Valmöjligheterna är istället att införa en civilrättslig eller skatterättslig utdelningsspärr eller 
att förändra principen att obeskattade vinster inte kan delas ut genom ett formellt samband 
(Ibid). 

4.2.1 Civilrättslig utdelningsspärr 
En civilrättslig utdelningsspärr innebär att det finns bolagsrättsliga regler som förhindrar 
utdelning av obeskattade vinster. Exempelvis kan uppskrivningar eller omvärderingar av 
tillgångar föras direkt till bundet eget kapital och beloppet blir således inte tillgängligt för 
utdelning. Metoden är visserligen effektiv, men utredningen menar att det av skatteskäl är 
felaktigt att använda sig av metoden om det inte finns något bakomliggande civilrättsligt skäl. 
Metoden förändrar nämligen företagets handlingsutrymme på ett negativt sätt. Vissa företag 
har i själva verket inte behov av skattekrediter, men med en civilrättslig utdelningsspärr ges 
dock inte möjligheten för företagen att avstå från krediten och istället beskatta och dela ut 
vinsterna. Istället tvingas de föra obeskattade vinster till företagets bundna egna kapital (Ibid).  
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4.2.2 Skatterättslig utdelningsspärr 
En skatterättslig utdelningsspärr innebär att det skall vara möjligt att redovisa exempelvis 
finansiella instrument till verkligt värde i redovisningen parallellt med att redovisa samma 
instrument till anskaffningsvärde vid beskattningen. Dock skall mellanskillnaden tas upp som 
vinst för beskattning om bolaget väljer att disponera den för utdelning eller på annat vis 
”förfoga över vinsten”. Det är alltså inte fråga om någon spärr i egentlig mening så länge 
företaget accepterar skattekonsekvensen (Knutsson, 2005). Problemet med införandet av en 
skatterättslig utdelningsspärr är att det riskerar att strida mot EG-rättsliga bestämmelser. 
Målet med EG-bestämmelserna och det s.k. moderdotterbolagsdirektivet är att undvika 
dubbelbeskattning för koncerner med dotterbolag i olika medlemsländer. Exempelvis 
förbjuder gemenskapsrätten källskatter på utdelning från dotterbolag. Problemet med 
användningen av just en skatterättslig utdelningsspärr är att den riskerar att klassas som en 
källskatt, och att tillämpningen därav skulle anses vara förbjuden (SOU 2008:80 del 1). 

4.2.3 Formellt samband 
Utredningen avstyrker utdelningsspärrarna av ovan nämnda anledningar. Istället föreslås en 
förändring av det formella sambandet med syfte att avlägsna de nackdelar som sambandet 
idag för med sig. Tidigare har det formella sambandet kritiserats, framförallt i 
Riksskatteverkets rapport från 1998. Dock är den främsta fördelen med ett formellt samband 
att det på ett effektivt vis förhindrar att obeskattade vinster kan delas ut (Ibid). Vilka 
nackdelar kan då uppstå vid ett formellt samband, och hur skall de enligt utredningens 
resonemang lösas?  
 
Den främsta nackdelen med ett formellt samband är att redovisningens kvalitet riskerar att 
försämras när beskattningsreglerna styr redovisningen. Vissa företag önskar exempelvis att 
redovisa intäkter senare än de borde för att skjuta på beskattningen. Det avspeglar sig på 
redovisningen och sänder felaktiga signaler till intressenterna. Redovisningsintressenternas 
behov och det fiskala behovet kan därmed sägas gå isär. Andra nackdelar är att systemet med 
obeskattade reserver har ansetts svårbedömt för utländska intressenter, samt att ett formellt 
samband ibland kan stå i strid med vissa redovisningsprinciper, exempelvis principen om 
rättvisande bild. Det kan slutligen leda till att det inte går att tillämpa IFRS-reglerna i 
årsredovisningen (Ibid). Utredningen har, trots de brister som kan uppkomma vid ett formellt 
samband, lagt fram ett förslag om hur nackdelarna skall kunna undvikas.  

4.2.4 Utredningens förslag  
Förslaget är att nyttja ett formellt samband som även inkluderar obeskattade reserver, utvidgat 
till att omfatta alla skillnader mellan värdet på skulder och tillgångar i redovisningen och 
beskattningen. Förslaget innebär att ett bolag som har skyddat kapital skall beskattas för de 
obeskattade vinster som har redovisats på ett sådant sätt att de är disponibla för utdelning. Det 
innebär att det på bolagsstämman skall presenteras dels en redovisningsmässig och en 
skattemässig balansräkning, för att aktieägarna sedan skall få möjlighet att besluta om hur 
skillnaden dem emellan skall hanteras. För att förhindra beskattning måste bolaget binda den 
obeskattade delen som antingen obeskattade reserver eller i företagets bundna egna kapital, 
och på så vis uppnå en skattekredit som ej kan delas ut. Ett eventuellt beskattat belopp får 
dock dras av nästkommande år när ny prövning görs om det finns obeskattade vinster som 
skall tas upp till beskattning i bolaget. Enskilda poster skall därför inte påverkas i 
redovisningen av speciellt utformade skatteregler som förhindrar utdelning av obeskattade 
vinster (Ibid).  
 
Vad är det då som gör förslaget mer lämpat nu än tidigare? Eftersom varje enskild post kan 
tas upp till det företagsekonomiskt riktiga värdet utan skatteeffekt, riskerar nu inte 
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redovisningen att hämmas i någon större utsträckning. På frågan om huruvida redovisningen 
blir svårbegriplig för utländska investerare eller ej blir svaret att de inte påverkas, på grund av 
att förslaget endast rör juridisk person. Utländska investerare är främst intresserade av 
koncernredovisningen. Att en del av det redovisade kapitalet inte kan delas ut påverkar enligt 
utredningen inte den finansiella informationens förmedlande av en rättvisande bild (Ibid).  
 
Till sist görs en invändning om att det formella sambandet inte är förenligt med IFRS-
regelverket. Det är idag inget krav på att upprätta årsredovisningen enligt IFRS, kravet gäller 
endast i vissa fall för koncernredovisningen. Väljer företaget trots allt att tillämpa IFRS måste 
samtliga regler tillämpas och därmed ges inget utrymme för systemet med ett formellt 
samband. Utredningen hävdar dock att intresset bland företagen främst bör vara att minska 
den administrativa bördan genom att försöka uppnå en så låg skattekostnad som möjligt med 
redovisningen som grund. Kan det uppnås genom att tillämpa systemet med obeskattade 
reserver anses det vara av större värde än att tillämpa IFRS-reglerna i juridisk person. För som 
nämnts tidigare är redovisningen i den juridiska personen oftast av mindre värde (Ibid).    
 
Utredningen menar sammanfattningsvis att systemet är effektivt och lätt att tillämpa. Vidare 
är systemet anpassat för både företag med stora och små skillnader mellan det 
redovisningsmässiga och skattemässiga resultatet. Systemet anses heller inte påverkas 
nämnvärt av redovisningens och beskattningens framtida utveckling (Ibid).   

4.3 Utredningens konsekvensanalys 
För att försöka förutse vilka konsekvenserna kommer att bli av en frikoppling har utredningen 
genomfört en konsekvensanalys med tyngdpunkt på hur förslagen kommer att påverka 
företagens administrativa kostnader samt att utredningsdirektivens krav på att statens finanser 
inte skall påverkas blir uppfyllt (SOU 2008:80 del 2).  
 
Slutsatserna är att för K1-företagen kommer det att finnas ett fortsatt nära samband mellan 
redovisning och beskattning, vilket kommer att innebära att det inte blir några större 
förändringar av den administrativa bördan. En liknande slutsats gäller för K2-företagen, men 
på grund av att det kan vara större skillnader mellan företagen i denna kategori är det svårt att 
ge ett generellt svar på frågan. Dock är utredningen av den uppfattningen att om förslaget till 
en frikoppling genomförs på det sätt som förslaget anger, kommer det inte att leda till en ökad 
administrativ börda för dessa företag. Även om vissa förändringar kan innebära ökat arbete 
motverkas de av att det i andra fall uppstår förenklingar (Ibid). 
 
För K3-kategorin är det svårare att förutse konsekvenserna av en frikoppling, beroende på att 
regelverket ännu inte är fastställt. Troligtvis kommer det för K3- kategorin bli stora skillnader 
mellan redovisningen och skatteberäkningen, men i större företag torde det dock finnas en 
större kunskap, och därmed en bättre förutsättning att möta de krav som en frikoppling skulle 
innebära. De som skulle kunna bli lidande är de mindre företag som väljer att tillämpa K3-
regelverket då det kan antas att kompetensen i mindre företag är lägre (Ibid).  
 
När det gäller IFRS-företagen (K4) är skillnaderna som störst. Visserligen är skillnaderna 
redan idag stora i och med att företagen i nuläget upprättar dels en koncernredovisning och 
dels en årsredovisning i juridisk person som bygger på olika regelverk. Utredningen pekar 
dock på några situationer där en frikoppling kan innebära merarbete för IFRS-företagen. 
Bland annat gäller det intäktsredovisning i vissa fall och avyttring av finansiella instrument 
(Ibid). 
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Angående förslaget att förhindra att obeskattade vinster skall kunna delas ut anser utredningen 
det oundvikligt att det kommer att innebära ökade administrativa kostnader för de företag som 
berörs. Dock anses den ökade belastningen vara måttlig och på grund av att reglerna leder till 
en del förenklingar anser utredningen att förslaget trots allt är det bästa alternativet (Ibid). 
 
Vilken påverkan ett avskaffande av det materiella sambandet kommer att få på statens 
finanser är svårt att beräkna. Utredningen bedömer det dock som troligt att förändringarna 
sammantaget kommer att leda till en överfinansiering, alltså att viss beskattning sammantaget 
kommer att tidigareläggas och därmed leda till räntevinster för staten (Ibid).  

4.4. Remissvar på utredningen 
Utredningen (SOU 2008:80) har nyligen varit ute på remiss hos olika instanser. Avsnittet 
skall redogöra för dels Bokföringsnämndens, FAR SRS och Skatteverkets remissvar och dels 
ge en överblick över andra organisationers åsikter om utredningen.  På så sätt skall en 
övergripande bild skapas av hur de olika instanserna ser på utredningens förslag med en 
frikoppling mellan redovisning och beskattning.  

4.4.1 Bokföringsnämnden (BFN) 
Bokföringsnämnden (2009) avstyrker i stort utredningens förslag. De anser att utredningens 
argument är allt för svaga för att motivera en såpass omfattande förändring. Avgörande 
argument redovisas nedan. 
 
BFN menar att en total frikoppling är en obefogad åtgärd om internationella 
redovisningsrekommendationer för koncerner överförs till juridisk person. BFN anser givetvis 
att internationella redovisningsnormer inte är lämpade att ligga till grund för beskattningen, 
och framförallt att företagen inte skall behöva betala skatt på orealiserade vinster. BFN ser 
dock inte det som något nämnvärt problem eftersom majoriteten av Sveriges företag enligt det 
nya regelverket (K2), inte kommer att ha möjlighet att tillämpa värdering till verkligt värde. 
BFN anser att för de företag som berörs av möjligheten att värdera tillgångar till verkligt 
värde, främst K3 företag, kan problematiken istället lösas med en partiell frikoppling (Ibid).  
 
Enligt BFN förekommer det också mer än ett företagsekonomiskt riktigt resultat, vilket 
utredningen bortser ifrån. Det koncernmässiga resultatet och resultatet i juridisk person skiljer 
sig åt beroende på att normgivningen riktar sig till olika intressenters informationsbehov. Det 
är redovisning i juridisk person som är av intresse ur skattesynpunkt. Skillnaden mellan 
koncernredovisningen och redovisningen i juridisk person anser BFN därmed vara irrelevant 
vid en diskussion om en eventuell frikoppling (Ibid). 
 
BFN ser även sitt eget K-projekt, snarare som ett argument för att behålla ett materiellt 
samband än att genomföra en frikoppling. BFN har tillsammans med Skatteverket arbetat 
fram en förenkling av nuvarande regelverk för att underlätta taxeringen i ett kopplat system. 
De finner det därför osannolikt att skattereglerna skulle bli mer omfattande och 
svårtillämpande vid ett materiellt samband. Det skall enligt BFN istället leda till att 
beskattningen i framtiden vilar på en mer stabil grund än idag.  Med avseende på att företagen 
i större utsträckning skulle anpassa sin redovisning efter vad som ger det mest fördelaktiga 
resultatet hävdar BFN att det idag ges möjlighet till värdering post för post, vilket kan leda till 
att redovisningen till viss del blir anpassningsbar. Vid implementeringen av K-projektet 
kommer dock den möjligheten att försvinna. Då skall istället företagen tillämpa valt regelverk 
i sin helhet. De tror därmed att möjligheten att anpassa redovisningen efter det mest 
ändamålsenliga skatteuttaget snarare kommer att minska än att öka vid ett fortsatt materiellt 
samband (Ibid).  
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BFN avstyrker förslaget att införa regler om obeskattade vinster i inkomstskattelagen. BFN är 
först och främst av den uppfattningen att regler om utdelning från aktiebolag skall återfinnas i 
aktiebolagslagen. Utdelningsregler är i huvudsak inte en fråga om skatt utan en fråga om 
företagets fortlevnad och borgenärsskydd. BFN menar att det mest angelägna bör vara att 
intressenterna får den information de behöver. Intressenterna bör därför kunna urskilja om det 
fria kapitalet är beskattat eller inte, för att ha möjlighet att ta hänsyn till en eventuell 
skatteskuld. Önskemålet är enligt BFN att obeskattade vinster redovisas på samma sätt i 
juridisk person som i koncernredovisningen genom att redovisa den uppskjutna skatten som 
en avsättning i balansräkningen. Redovisningen skulle med en sådan åtgärd förbättras, 
framförallt i de större företagen, då intressenterna slipper att själva räkna fram det verkliga 
resultatet (Ibid). 
 
BFN avstår helt från att diskutera det materiella sambandets konstitutionella problem. De 
anser sig sakna den kompetens som krävs för att yttra sig i frågan (Ibid). 

4.4.2 FAR SRS 
FAR SRS (2009) föreslår att ett starkt samband mellan redovisning och beskattning även i 
fortsättningen skall bestå. Det merarbete en frikoppling skulle innebära överstiger enligt FAR 
SRS nyttan med en eventuell frikoppling. De menar att en frikoppling leder till betydande 
merkostnader och osäkerhet för företagen.  
 
FAR SRS (2009) instämmer i stort med BFN:s argument för att behålla det materiella 
sambandet. De tar dock ställning, och uttrycker sig tveksamma till det konstitutionella 
problemet. Expertuttalandena angående det konstitutionella problemet i utredningen finner 
FAR SRS snarare vara ett försvar för att ett fortsatt samband skall vara möjligt än ett 
argument emot detsamma. De anser dock att det råder viss tveksamhet kring relevansen i 
utredningens slutsatser i frågan. FAR SRS har därför begärt ett särskilt yttrande från professor 
Anders Hultqvist (Ibid). Han menar nämligen att lösningen ligger i att inte låta BFN få en 
sådan ökad normgivningsmakt att alternativet endast är att följa BFN för att uppfylla god 
redovisningssed. Det krävs snarare, som Hultqvist uttrycker det ”en sund skepsis, mot att 
försöka monopolisera uppfattningen om vad som är god redovisningssed” (Hultqvist, 2009 s 
1). Under dessa förutsättningar anser FAR SRS (2009) att det ger ytterligare stöd åt slutsatsen 
att det skall vara möjligt att behålla det materiella sambandet mellan redovisning och 
beskattning utan att det skall stå i strid med regeringsformen. 
 
FAR SRS (2009) anser att systemet med obeskattade vinster idag är en olämplig 
redovisningsmetod som gör redovisningen svårbegriplig, särskilt för utländska intressenter. 
Målet bör istället vara att avskaffa ett sådant system. Förslaget är istället att införa en 
skatterättslig lösning där beskattning endast sker när en värdeöverföring verkligen har ägt 
rum. De anser även att en ny utredning bör göras angående problematiken att en skatterättslig 
utdelningsspärr eventuellt strider mot EG-rättsliga bestämmelser. Om så inte visar sig vara 
fallet anser FAR SRS att den metoden istället vore att föredra. 

4.4.3 Skatteverket 
Skatteverket (2009) stöder inte utredningens förslag om att det materiella sambandet skall 
avskaffas. Det främsta skälet som anges är att ett sådant förfarande skulle innebära ökade 
administrativa kostnader för företagen, ökade kostnader för Skatteverket, samt att det skulle 
råda osäkerhet på rättsområdet innan ny rättspraxis skapas. Istället anser Skatteverket att 
sambandet bör bestå men att en översyn bör ske av de områden där kopplingen är otydlig. 
Vissa områden kan mycket väl frikopplas för att på så sätt behålla de fördelar som ett 
materiellt samband innebär men där nackdelarna minimeras. 
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Skatteverket (2009) bemöter de argument som utredningen har presenterat till förmån för en 
frikoppling. Motargumentationen beskrivs kortfattat i kommande avsnitt. 
 
Skatteverket (2009) hävdar att olika intressenter efterfrågar olika sorters information och att 
detta tillgodoses med dagens system. Kapitalmarknaden får sin information i 
koncernredovisningen medan exempelvis Skatteverket får sin efterfrågade information i 
redovisningen för juridisk person. Skatteverket anser därmed att dagens system kan behållas 
och att den utveckling som sker mot värdering till verkligt värde kan få fritt spelrum i 
koncernredovisningen medan redovisningen för juridisk person kan ske enligt mer 
traditionella redovisningsprinciper. Dessutom påpekas i remissvaret att rättspraxis för det 
kopplade området är väl utvecklad och att det finns svar på många av de frågor som det 
materiella sambandet ger upphov till.  
 
När det gäller utredningens argument att en frikoppling skulle gynna de finansiella 
rapporternas kvalitet är Skatteverket skeptiska. De anser att kvaliteten förvisso kan förbättras 
genom en frikoppling, men de menar att kvaliteten kan förbättras även med ett materiellt 
samband. Även om redovisningen i juridisk person utgör underlag för beskattningen, finns 
möjligheten att i koncernredovisningen följa de principer som ger den kvaliteten på de 
finansiella rapporterna som utredningen syftar på. Dessutom menar Skatteverket att det 
materiella sambandet gynnar redovisningens kvalitet på det vis att företagen är medvetna om 
att deras redovisning kan komma att granskas i en skattekontroll och att de därför bör vara 
angelägna om att den håller en hög kvalitet (Ibid).  
 
Skatteverkets (2009) syn på det materiella sambandets förenlighet med grundlagen är att det 
inte kan ses som direkt olämpligt och på grund av att sambandet idag har en bred acceptans 
bör sambandet anses som legitimt enligt regeringsformen. 
 
Enligt utredningen beräknas de ökade kostnaderna, som förslaget skulle innebära, för 
Skatteverket till 6 miljoner kronor. Det är enligt Skatteverket en grov underskattning. Själva 
beräknar de merkostnaderna för ett genomförande till 75-100 miljoner kronor, varav 30 
miljoner kronor är återkommande kostnader. Kostnaderna utgörs dels av åtgärder som 
behöver vidtas för att behålla den kontrollnivå som finns idag men också av stora kostnader 
för information om det nya systemet (Ibid). 
 
I övrigt är Skatteverket skeptiskt till den konsekvensanalys som utredningen har gjort. 
Skatteverket (2009) menar att utredningen underskattar nackdelarna med det föreslagna 
systemet, samt att de överdriver de negativa aspekterna med dagens system. Utredningen 
utgår i analysen från att den praktiska tillämpningen av det nya systemet kommer att fungera 
som utredningen förutser, något som Skatteverket inte ser som självklart. 

4.4.4 Övriga remissvar 
Näringslivets regelnämnd (2009), som arbetar med att ta fram förenklade regler för företag, 
avstyrker utredningens förslag på grund av en ej fullständigt genomförd konsekvensanalys. 
För att tillstyrka en såpass omfattande förändring krävs ingående analyser av hur berörda 
parter kan påverkas. Enligt Näringslivets regelnämnd saknas konkreta exempel för att 
beslutsfattare skall kunna bilda sig en uppfattning om förslagets förväntade effekter. Önskvärt 
vore att frågan inte endast hade belysts verbalt, utan att utredningen även hade gjort en 
konkret analys med illustrativa framställningar. Det hade krävts för att Näringslivets 
regelnämnd mer ingående skulle kunna yttra sig i frågan. 
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Svenska Bankföreningen (2009) anser inte att det bör ske en frikoppling mellan redovisning 
och beskattning utan förespråkar istället ett bibehållet starkt materiellt samband. 
Bankföreningen menar dock att det behövs en frikoppling på vissa områden för att undvika att 
beskattning sker av orealiserade vinster. 
 
Skälen som anges för ett bibehållet materiellt samband är bland annat att en frikoppling leder 
till ökade administrativa kostnader för de större företagen. Rättsläget skulle bli osäkert på 
grund av avsaknad av rättspraxis. Samt att ett materiellt samband med nödvändighet inte 
behöver innebära att kvaliteten i de finansiella rapporterna hämmas (Ibid). 
 
Dessutom anser Bankföreningen att utredningen inte har genomförts på det förutsättningslösa 
vis som utredningsdirektiven krävt. Istället misstänker Bankföreningen att utredningen i ett 
tidigt skede bestämt sig för att förespråka en frikoppling på grund av att det skulle underlätta 
arbetet för lagstiftande myndigheter och andra normgivande organ. Vid ett samband måste 
hänsyn tas till hur redovisningen och beskattningen påverkar varandra för att lagar och regler 
som stiftas skall vara ändamålsenliga, något som inte är nödvändigt vid en frikoppling (Ibid). 
 
Bland positiva remissvar återfinns bland annat Nutek (2009), vars arbetsuppgift är att främja 
ekonomisk tillväxt genom att fler nya företag startas. Främsta anledningen till att Nutek 
tillstyrker utredningens förslag är att beskattningen inte bör vila på internationella 
normgivare.  Dock anser Nutek att tidsfristen är något optimistisk med tanke på det merarbete 
förslaget skulle medföra. 
 
Advokatsamfundet (2009) ställer sig också positiva till utredningens förslag av samma 
anledning som Nutek. Advokatsamfundet framhäver även problematiken kring den 
konstitutionella frågan som främsta anledningen att tillstyrka förslaget. 
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5 Empiri  
I kapitlet presenteras en sammanställning av genomförda intervjuer. Inledningsvis återfinns 
tre intervjuer med representanter från större revisionsbyråer, samt avslutningsvis intervjun 
med de två representanterna från Skatteverket. Syftet är att läsaren skall få en inblick över 
hur respondenterna på revisionsbyråerna tror att deras arbete skulle kunna förändras vid en 
frikoppling. Främst belyses hur revisorns kontrollfunktion av det skattemässiga resultatet kan 
komma att förändras. Ytterligare inblick ges hur Skatteverkets praktiska arbete med 
skattekontroller och liknande ser ut idag, och vilka konsekvenser en frikoppling skulle kunna 
få. En framställning görs även av respondenternas subjektiva åsikter kring utredningens 
förslag att införa en total frikoppling. 

5.1 Intervju med X:son, auktoriserad revisor på större byrå 
Respondenten har arbetat med revision sedan 1988 och har varit auktoriserad revisor sedan 
1994. Han har en civilekonomexamen från Handels i Göteborg som han tog 1989. Idag 
arbetar han med alla typer av företag men har specialiserat sig något mot större och 
börsnoterade bolag. 
 
Respondentens svar på om han tror att utredningens förslag kommer att genomföras: 
 

”Nej, jag hoppas inte det i alla fall. Jag förstår inte vad syftet med det är, 
för det gör bara allt mer komplicerat. Även om redovisningen blir lite sämre 
är inte det så viktigt. Vill ett företag redovisa fint så har de möjlighet att 
välja ett mer krävande regelverk. Man får inte sätta 
redovisningsteoretikerna i toppen. Skulle man till exempel redovisa enligt 
IFRS i småföretagen skulle man behöva en ekonomiavdelning med fler 
personer än vad som finns i hela den övriga verksamheten.” 

5.1.1 Argument för och emot en frikoppling 
Enligt respondenten fungerar det materiella sambandet bra. Han nämner att det finns undantag 
men i stort anser han det vara en god lösning. Idag är det tämligen enkelt att upprätta en 
bolagsdeklaration i mindre och medelstora företag och det är tack vare sambandet. Efter att 
det redovisningsmässiga bokslutet är upprättat behövs i princip endast ett fåtal justeringar för 
att få fram det skattemässiga resultatet. Respondenten anser att ambitionen bör vara att göra 
det så enkelt som möjligt för företagarna. Ett sätt att förenkla är att det skall behövas så få 
justeringar som möjligt mellan bokslut och deklaration. 
 
Utredningens förslag om en frikoppling ser han negativt på. Han ser ett problem med att 
sambandet skall ersättas med ett fåtal skatteregler i IL. K2-regelverket som skall vara enkelt 
består ändå av närmare 300 sidor. Regelverken för de stora och börsnoterade företagen är än 
mer komplexa och omfattande. För alla företagskategorier från de minsta till de största skall 
sedan ca 30 sidor med skatteregler ange vad som skall gälla i alla situationer, för alla typer av 
företag vid upprättandet av skattebokslutet. Här ser respondenten ett problem i och med att 
det kommer uppstå mängder med situationer där det är oklart hur skattereglerna skall tolkas. 
Detta tror han kommer att leda till rättsosäkerhet i väntan på att ny rättspraxis bildas. 
Rättsosäkerheten innebär ökade risker för företagen som kan hamna i tvister med till exempel 
Skatteverket. Osäkerheten kan finnas under ett antal år innan tydligare vägledning ges ur 
domar från främst Kammarrätterna och Regeringsrätten. Respondenten tror att den 
schablonmässiga utformning som förslaget på skattereglerna har fått är ett försök till 
förenkling. Dock ser han en risk att det istället kan bli krångligare. 
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Utredningens argument är respondenten skeptisk till. Att ett samband hämmar redovisningens 
kvalitet ser han inte som något större problem. Givetvis innebär ett samband att företagen i 
många fall redovisar efter vad som är önskvärt skattemässigt men det är inget problem. I de 
privata bolagen anser inte respondenten att det är nödvändigt med den mer avancerade 
redovisning som förespråkas av ”teoretiker”. Det han anser viktigast är att bolagen kan klara 
av sina lönsamhetsmål. Företagarna är ofta entreprenörer som skall inrikta sig på sin 
affärsverksamhet, redovisningen är bara ett medel för att kunna följa den. Han tror varken att 
banker eller leverantörer efterfrågar någon redovisning av högre kvalitet utan att det är bra 
som det är. Han betonar återigen att det skall vara så enkelt som möjligt, och att trots vad 
teoretiker hävdar om att redovisningen kan bli bättre anser han den inte vara dålig idag. 
 
Däremot när det gäller de börsnoterade företagen ser han det som mer viktigt med en 
transparentare redovisning som den enligt IFRS. När företagen söker investerare som skall 
satsa sina pengar i bolaget är det nödvändigt med en mer utförlig redovisning. Dock anser han 
att även IFRS-regelverket kan vara överdrivet krångligt i vissa fall och att det finns utrymme 
för förenklingar även här. 
 
Argumentet att K-kategorierna vid ett fortsatt materiellt samband kommer att innebära att god 
redovisningssed varierar mellan olika företagskategorier och att skattereglerna därmed inte 
kommer att vara neutrala, tycker respondenten är något missvisande. Redan idag finns en 
sådan situation där det i vissa fall kan föreligga flera goda redovisningsseder beroende på att 
företagen idag kan välja att redovisa olika poster efter olika regelverk. Detta kan i många fall 
bli rörigt och det är något som kategoriseringen kommer att motverka. Kategorierna kommer 
att kräva att ett och samma regelverk skall tillämpas i sin helhet och det kommer därmed inte 
finnas möjlighet till att plocka regler från de olika regelverken. 
 
Angående sambandets förenlighet med regeringsformen anser sig respondenten inte vara 
insatt nog att uttala sig. Han tycker att det är på en väl teoretisk nivå och att han ser mer till de 
praktiska aspekterna. Företagarna skall ha rätt förutsättningar för att bedriva sin verksamhet 
och byråkratin bör hållas på ett minimum. Förslaget till en frikoppling ser han som ett steg i 
motsatt riktning. Rimligtvis skulle förslaget leda till ökade kostnader för företagen, då de kan 
behöva mer extern hjälp med att upprätta ett separat skattebokslut. Respondenten tror att det 
kan leda till mer arbete för revisionsbyråerna, vilket givetvis gynnar dem, men han tycker 
dock det är fel att det skall ske på företagens bekostnad. 

5.1.2 Revisorns arbete vid en frikoppling 
Revisionen har till uppgift att se till att företagens årsredovisning i all väsentlighet är fri från 
fel som kan inverka på vilka beslut en intressent kan fatta. ”Skatteposten” är en post bland 
andra och det finns inga krav på att den skall granskas noggrannare. Respondenten tror dock 
att det traditionellt sett har funnits en åsikt om att skatten är viktig att granska och att lite äldre 
revisorer kanske granskar den mer ingående. Själv vill han dock inte göra någon åtskillnad på 
skatteposten och andra poster. Ett fel på skatten är inte mer väsentligt än ett motsvarande fel i 
en annan post. Däremot är skatten en post som påverkas av att andra poster justeras. Sänks 
exempelvis en kostnadspost torde det innebära att skatten är undervärderad, men 
bedömningen ifall det är väsentligt nog för att även skatteposten skall korrigeras görs efter 
vilka belopp det handlar om.  
 
Om byrån däremot har upprättat deklarationen och det vid revisionen uppmärksammas fel 
görs justeringar i deklarationen för att kunden inte skall riskera skattetillägg. I det fallet är 
revisionsbyrån ansvarig för att deklarationen stämmer i och med att det är de som har 
upprättat den.  
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I en årsredovisning är det många komplexa bedömningar som skall göras och det innebär att 
skillnaderna kan vara stora ifall den ena eller andra bedömningen görs. Allt är inte svart eller 
vitt och i revisionen måste bedömningar göras för om det ena eller det andra i redovisningen 
är korrekt. Uppstår situationer där det kan vara osäkert vad som är rätt och fel meddelas 
kunden om detta så att de kan avgöra själva ifall det är något de vill lämna upplysningar om i 
sin deklaration eller inte. Däremot är det en del i förvaltningsrevisionen att kontrollera att 
företaget sköter sina inbetalningar av skatter och avgifter till staten korrekt. Även här vägs 
dock väsentlighet in och smärre förseningar vid enstaka tillfällen är inte underlag nog för att 
en anmärkning skall göras i revisionsberättelsen. 
 
Sker en frikoppling och skillnaden mellan det redovisningsmässiga och det skattemässiga 
resultatet ökar, behöver också granskningen av skatteberäkningen vara mer omfattande. En 
del i revisionen innefattar en bedömning av att årets skattekostnad och skatteskuld eller 
fordran i allt väsentligt är rimlig och då krävs en granskning som kan fastställa det. 
Respondenten menar att en frikoppling i vissa fall för vissa bolag inte innebär någon direkt 
skillnad, men i andra bolag kan det handla om större skillnader som innebär flera dagars 
merarbete.  Något som kunden måste betala för. 
 
Införs en frikoppling kommer dessutom efterfrågan på rådgivning att öka. Blir det mer 
komplext att upprätta ett skattebokslut som utgör underlag för deklarationen kan det givetvis 
vara en tjänst som många företag behöver köpa.  
 
Leder en eventuell frikoppling till att det blir mer komplext att beräkna det skattemässiga 
resultatet utifrån justeringar i bokslutet tror X:son att det även kan leda till en ökad oro hos 
Skatteverket. Framförallt vid en övergång kan det resultera i att många fel görs på grund av 
misstag från företagens sida. Respondenten menar att ifall en frikoppling kombineras med ett 
avskaffande av revisionsplikten innebär det att Skatteverket behöver utökade resurser. Idag 
gör revisorerna mycket av Skatteverkets arbete genom att kontrollera att företagens underlag 
för beskattningen i allt väsentligt stämmer. 

5.1.3 Obeskattade vinster 
Bokslutet utgör det civilrättsliga underlaget för hur mycket eget kapital som är tillgängligt för 
utdelning förutsatt att kraven i aktiebolagslagen med hänsyn till beloppsmässiga och 
försiktighetsmässiga aspekter. Innebär en frikoppling att det blir två skilda bokslut skapar det 
givetvis problem och det måste till någon form av åtgärd som förhindrar utdelning av 
obeskattade vinstmedel.  
 
När det gäller de möjligheter som ges redan idag till att värdera bland annat lagertillgångar av 
finansiella instrument till verkligt värde i redovisningen och till anskaffningsvärde i 
deklarationen, ser inte respondenten det som något större problem. Det är nämligen inte 
många företag som väljer att tillämpa dessa möjligheter. Undantagen är företag som i 
koncernredovisningen följer IFRS och därmed måste värdera vissa tillgångar till verkligt 
värde. Då kan det av enkelhetsskäl vara rimligt att samma värdering görs i moderbolaget. 
 
Uppstår en sådan situation är det styrelsens skyldighet att vid ett utdelningsförslag ange hur 
stor del av det fria egna kapitalet som utgörs av orealiserade vinster. Revisorerna granskar 
sedan utdelningsförslaget och skulle den föreslagna utdelningen även bestå av orealiserade 
vinster menar respondenten att det krävs ett mycket gott underlag från styrelsens sida för att 
en utdelning kan anses tillrådig. Han menar att en situation där ett företags fria egna kapital 
enbart består av orealiserade vinster är mycket osäker, och att det som sagt krävs en mycket 
övertygande argumentation för att revisorerna skall tillstyrka ett utdelningsförslag som sätter 
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ett företag i det läget. Respondenten poängterar även att en styrelseledamot som är med och 
tar ett sådant beslut riskerar att bli personligt ansvarig för förluster som kan uppstå ifall en 
konkurs skulle bli följden. 
 
Idag finns det inga krav på att i årsredovisningen ange hur stor del av det fria egna kapitalet 
som består av orealiserade vinster, men i noterna skall anges vilka redovisningsprinciper som 
används. Därmed bör det framgå om någon värdering till verkligt värde har skett. 
Respondenten tror dock att det vid en frikoppling kan ställas högre krav på att information 
skall lämnas om orealiserade vinstmedel. 
 
Skulle en frikoppling komma till stånd innebär det enligt respondenten att revisorerna givetvis 
måste sätta sig in närmare i skattebokslutet och tillse att de krav som ställs på att obeskattade 
vinster inte skall kunna delas ut efterlevs. Däremot är han tveksam till hur stora problem det 
skulle innebära i praktiken. K2-regelverket ger ingen möjlighet till värdering till verkligt 
värde och i K3-regelverket kommer det antagligen inte heller att ställas några krav på det. 
Därmed tror inte respondenten att speciellt många företag kommer att välja möjligheten till en 
sådan värdering på grund av att det är krångligt, och på så vis undviks en stor del av de 
problem med obeskattade vinster som framförallt värdering till verkligt värde innebär.   

5.2 Intervju med Mattias Karlsson, godkänd revisor på Öhrlings 
PWC 
Mattias är utbildad civilekonom, vid Högskolan i Borås. Han har varit verksam inom 
revisionsbranschen i åtta år och arbetat som godkänd revisor sedan 2004.  
 
Karlssons synpunkt på en frikoppling: 
 

”I grunden är jag positivt inställd till förslaget eftersom det kommer att leda 
till en bättre redovisning. Då behöver man inte styras av ett annat regelverk 
som tvingar en att göra på ett visst sätt i bokföringen för att exempelvis få 
avdrag skattemässigt. Så den finansiella rapporteringen kommer sannolikt 
att bli bättre. Det är säkert en naturlig utveckling att gå mot en frikoppling 
förr eller senare.”   

5.2.1 Argument för och emot en frikoppling 
Karlsson anser att det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning idag fungerar 
tillfredsställande. Han framhåller dock att storleken på företaget har betydelse för om det skall 
anses vara lämpligt att redovisningen ligger till grund för beskattningen. Större eller 
börsnoterade bolag, har oftast kunskapen och de funktioner som krävs för att själva kunna 
hantera skatteberäkningen, då skulle en frikoppling vara att föredra. Ett mindre bolag ser 
däremot ofta fördelar med att det finns ett samband eftersom kunskapen att hantera 
skatteberäkningar i många fall saknas. Han anser att dagens system är anpassat för mindre 
bolag och att exempelvis ett börsnoterat bolag därav kan tycka att systemet är mindre lämpligt 
och kanske därför borde omformas.  
 
En negativ aspekt med ett materiellt samband är dock att redovisningen tenderar att ibland bli 
något missvisande. När redovisningen styrs av vilka avdrag som görs i deklarationen kan 
redovisningen för en extern läsare uppfattas på ett sätt som inte överensstämmer med 
verkligheten.  
 
Karlsson ser positivt på en framtida frikoppling. Det viktigaste argumentet för en frikoppling 
anser han vara att redovisningen skulle uppvisa en mer rättvisande bild till intressenterna, 
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framförallt i de större bolagen. För de mindre bolagen (K1-K2) tror han inte att effekterna 
skulle bli så stora eftersom regelverket för redovisningen och de tänkta skattereglerna 
kommer vara väl samordnade. Ett mindre bolag har färre intressenter att ta hänsyn till när de 
upprättar sina finansiella rapporter, det är oftast endast banken och möjligtvis enstaka 
leverantörer som är intresserade. De är väl medvetna om att redovisningen inte ger en 
hundraprocentigt rättvisande bild av bolagets finansiella ställning, och får således acceptera 
det. Banken är även väl medveten om att det finns justeringsposter att ta hänsyn till, så i det 
fallet finns det egentligen inget problem.   
 
Karlsson ser en framtida frikoppling som en naturlig utveckling. Det finns länder i Europa 
som har ett liknande system så det bör även gå att tillämpa i Sverige. En frikoppling skulle 
sannolikt även leda till att rättstillämpningen blir bättre. När det finns utformade skatteregler 
blir arbetet för Skatteverket lättare. Det underlättar säkerligen även för företagen när det finns 
utpräglade skatteregler om vad som anses vara tillåtet. Idag uppstår ofta frågor om vad som 
kan vara tillåtet eller inte i en viss situation. 

5.2.2 Revisorns arbete vid en frikoppling  
I egenskap av revisor skall granskningen av ”skatteposten” behandlas på samma vis som 
övriga balansposter. Väsentliga poster skall genomgå granskning, så även skatteposten. 
Tendensen är dock att något mer tid tillägnas just skatteposten, eftersom företagen ofta 
upplever skatt som en svår post att hantera. Karlsson anser att en något mer omfattande 
granskning av skatteposten är motiverad, med hänsyn till att felaktigheter gällande den posten 
kan leda till att klienten får ”problem med Skatteverket”. I de situationer revisionsföretaget 
biträder vid deklarationsarbetet finns det oftast klara riktlinjer att följa och i de fall det råder 
osäkerhet upplyses Skatteverket om underlaget för skatteberäkningen. Konsultfirmorna har 
oftast en bättre kommunikation med Skatteverket jämfört med vad en enskild företagare har, 
vilket leder till att missförstånd och oklarheter på så vis lättare undviks. 
 
Vid en frikoppling tror inte Karlsson att arbetet skulle öka nämnvärt vid revisionsuppdraget 
som sådant men att arbetsbelastningen däremot bör öka vid övrig konsultation av 
redovisningstjänster. Om det skulle resultera i två skilda bokslut blir det per automatik fler 
poster att granska men kravet på granskningen tror han kommer vara detsamma. Han upplever 
att lagstiftaren successivt försöker lyfta bort fokuseringen på skatten i revisionsarbetet och 
exemplifierar med att förvaltningsrevisionen är på väg att försvinna, i vilken det ingår att 
kontrollera att skatter och avgifter betalas i tid.  
 
En frikoppling kommer sannolikt att leda till en ökad efterfrågan på rådgivning, eftersom 
möjligheten ges att vara lite mer aggressiv i bokslutet när det ändå inte får någon skattemässig 
konsekvens. Bolagen har ofta bra kolla på bokföringen, men om ett nytt regelverk tillkommer 
angående hur resultatet skall beskattas uppkommer troligen en ökad efterfrågan på rådgivning 
kring upprättandet av deklarationen.  

5.2.3 Obeskattade vinster 
Karlsson tror inte det innebär någon större arbetsbörda att granska de utdelningsbara medlen 
vid en frikoppling. Idag granskar revisorn vinstdispositionen och det skall således även göras 
om ett nytt regelverk träder ikraft. Revisorns uppgift är att se till att ingen utdelning sker i de 
fall bolaget saknar täckning för utdelningsbeloppet.  Det viktiga att ta hänsyn till vid en 
eventuell frikoppling är att visa intressenterna hur stor del av det fria egna kapitalet som 
består av orealiserade vinster. Det vore troligt, och lämpligt att det vid en frikoppling 
tillkommer fler tilläggsupplysningar i not för att klargöra skillnaden mellan redovisat och 
skattemässigt värde. 
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5.3 Intervju med Erik Magnusson, auktoriserad redovisningskonsult 
på KPMG 
Magnusson är utbildad ekonom vid Högskolan i Borås, Jönköping samt via distansutbildning 
vid Uppsala Universitet. Han arbetar idag som auktoriserad redovisningskonsult på KPMG.  
 
Magnussons synpunkt på en frikoppling: 
 

”Nu tycker jag ju personligen att det man gör i bokföringen och i 
resultaträkningen skall egentligen även återspeglas i deklarationen. Det 
pratas hela tiden om rättvisande bild, jag tycker att redovisningen idag 
förmedlar en rättvisande bild. Jag ser ingen fördel med en fullständig 
frikoppling med två bokslut.” 

5.3.1 Argument för och emot en frikoppling 
Magnusson anser inte att en fullständig frikoppling mellan redovisning och beskattning bör 
ske. Han nämner att det på ett antal områden redan idag existerar en frikoppling, vilket 
fungerar bra, men han nämner inga andra områden där en frikoppling skulle vara att föredra. 
Han anser att bokföringen även bör avspeglas skattemässigt.  Annars uppstår risken att det 
blir en jämförelse mellan ”äpplen och päron”. Vilket leder till att det blir svårt att avgöra vad 
som är ”den korrekta sanningen”. En rättvisande bild uppvisas enligt Magnusson när 
redovisningen ligger till grund för beskattningen. En god kvalitet i de finansiella rapporterna 
bevaras således på bästa sätt genom ett fortsatt materiellt samband.  
 
Magnusson ser en klar fördel med att vara väl insatt i skatteregelverket eftersom bokföringen 
till viss del styrs därefter. När han idag upprättar bokslut och liknande arbetar han mycket 
nära skattereglerna. Vid två separata bokslut krävs förmodligen ytterligare skattespecialister 
för att kunna upprätta det skattemässiga bokslutet, medan redovisningen utförs av 
redovisningskonsulter. Företagen kan då välja att redovisa ett resultat till bolagsverket som 
kan visas upp för omvärlden, medan ett annat resultat redovisas till staten. Att redovisning 
och skatt glider isär på detta vis ser han ingen fördel med.   
 
För de mindre företagen tror inte Magnusson att det blir någon nämnvärd förändring vid en 
frikoppling. Han påpekar även att Sverige är ett traditionsbundet land och förmodligen 
kommer ett starkt samband att finnas kvar rent praktiskt under en längre tidsperiod. Stora 
företag har den kompetens som efterfrågas och kan således ha egna avdelningar som upprättar 
deklarationerna. De kan på så vis utnyttja systemet på ett mer ändamålsenligt vis. De mindre 
företagen saknar ofta kompetensen och tvingas istället att köpa tjänsterna från exempelvis en 
revisionsbyrå.  
 
En intressent som enligt Magnusson skulle få mer att göra är Skatteverket. Idag är 
deklarationerna förhållandevis lättkontrollerade eftersom en revisionsbyrå oftast har 
kontrollerat beräkningarna i bokslutet. I framtiden kommer Skatteverket att ställa högre krav 
på dokumentation om inte bokföringen ligger till grund för beskattningen. Företagen måste 
kunna uppvisa den dokumentation som motiverar skatteberäkningen. En frikoppling 
tillsammans med avskaffandet av revisionsplikten leder per automatik till att Skatteverket 
även tvingas göra mer skattekontroller ute hos företagen. Magnusson ser inte det som någon 
positiv utveckling för att främja företagandet.  
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5.3.2 Revisionsbyråns arbete vid en frikoppling 
Magnusson är övertygad om att revisionsbyråns arbetssätt skulle förändras vid en frikoppling. 
Den största förändringen skulle förmodligen bli att redovisningskonsulten inte längre skulle 
göra hela ”paket”. Idag görs företagens bokslut och deklaration av en och samma 
redovisningskonsult. I framtiden kommer det förmodligen krävas två olika avdelningar där 
ena avdelningen upprättar bokslutet medan den andra avdelningen sköter deklarationen. 
Magnusson tror att det framtida behovet av skattekonsulter skulle öka i takt med en mer 
omfattande skattelagstiftning. Det medför en ökad kostnad för företagen och troligen mer 
arbete för revisionsbyråerna. Rådgivningsarbetet till kund kommer även att bli mer 
omfattande. Kostnaden överstiger således nyttan med en frikoppling. Förenklingen för 
företagen som regeringen förespråkar uppstår enligt Magnusson inte genom en frikoppling 
mellan redovisning och beskattning. Det leder snarare till mer komplicerade och svårtolkade 
regelverk och att företagen i slutändan tvingas överlåta ytterligare uppgifter till 
revisionsbyråerna.  
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5.4 Intervju med Gösta Alavik & Bo Ytterberg på Skatteverket 
 
Ytterberg är utbildad civilekonom vid högskolan i Borås och Skövde. Han har tidigare arbetat 
som revisor på Skatteverket och även som samordnare av revisorerna. Idag arbetar Ytterberg 
som interncontroller på Skatteverket i Göteborg.  
 
Ytterberg, på frågan hur skatterevisionen kommer att påverkas vid en frikoppling: 
 

”Vid revisionen är det ju självklart att den blir tyngre och svårare att 
genomföra ifall man måste konstatera att det råder en samstämmighet 
mellan det skattemässiga underlaget och bokföringen. Idag är det rätt lätt 
att se.” 
 

Alavik har läst kurser inom skatterätt och juridik på Högskolan i Borås. På 70-talet arbetade 
han på taxeringsenheten i Alingsås. Huvuduppgiften under hans verksamma yrkesliv har varit 
att arbeta med skrivbordsgranskning, vilket innebär att tjänstemannen ställer skriftliga frågor 
eller ringer den skatteskyldige för kontroll eller avstämning.  Sedan 2005 arbetar han som 
kontaktperson för beskattning av näringsverksamhet. Alavik är även vice ordförande i 
Skattenämnden. 
 
Alavik på frågan om han ofta tar hjälp av årsredovisningar: 
 

”Det gör vi i väldigt stor utsträckning. Kanske inte vid grundkontrollen, 
men i alla fall vid den utökade kontrollen. Jag tycker att årsredovisningar 
är jättebra! Framförallt förvaltningsberättelsen, noterna och 
revisionsberättelsen.”  
 

Respondenterna anser att dagens materiella samband i stort fungerar bra. Ytterberg påpekar 
att sambandet underlättar vid kommunikationen med revisorer och andra 
redovisningskonsulter eftersom de då ”talar samma språk”. Administrativt tycks det även vara 
fördelaktigt för både företagen och Skatteverket med ett materiellt samband. Vissa områden är 
givetvis krångligare att granska än andra, exempelvis inventarier och pågående arbeten.  Det 
skulle säkert underlätta om sambandet på några ytterligare områden upphörde, men en total 
frikoppling vore inte att föredra. Alavik exemplifierar dagens system med överavskrivningar. 
Allt utöver planenlig avskrivning förs idag till obeskattade reserver i bokslutet och det anser 
han vara en bra lösning.  
 
En annan orsak till att sambandet inte bör avskaffas är enligt respondenterna att det skulle 
uppstå en rättsosäkerhet under en längre period. Idag finns det en accepterad rättspraxis som i 
många fall är enkel att tillämpa. Vid en frikoppling kommer en ny inkörsperiod krävas och det 
medför ökade kostnader dels för Skatteverket men även för förvaltningsdomstolarna.  

5.4.1 Information och kontroll idag 
Skatteverket arbetar idag främst med två funktioner för att se till att företag erlägger ”rätt” 
skatt, nämligen information och kontroll. Informationsarbetet innehåller bland annat en 
skatteupplysning där allmänheten får upplysningar i skattefrågor. Skatteinformatörer anordnar 
även särskilda ”skattedagar” för att informera revisorer, redovisningskonsulter och företag i 
skattefrågor. För nystartade företag anordnas informationsträffar för att få en introducerande 
kunskap om företagsbeskattning. Målet är givetvis även att deklarationsbroschyrer och annat 
informationsmaterial skall finnas tillgängliga. All information är till för att företagen skall 
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kunna göra en så tillförlitlig skatteberäkning som möjligt. Avsikten är främst att informera 
bort de oavsiktliga fel som ofta förekommer. 
 
I kontrollarbetet ingår skrivbordsgranskning, revision och taxeringsbesök. Alavik berättar att 
skrivbordsgranskningen bygger på maskinella övervakningssystem med inneboende 
kontrollpaket som skall träffa de deklarationer som bör granskas. Urvalet hamnar därefter hos 
en handläggare som sedan manuellt utför själva granskningen. Urvalen görs givetvis ibland 
också manuellt när det bedöms som nödvändigt. Urvalspaketen är indelade i olika grupper 
och sektioner, där exempelvis nystartade företag hamnar i en egen sektion. Oftast görs en så 
kallad grundkontroll, vilket mer är ett avstämningsarbete för att försöka åtgärda de enskilda 
fel som urvalssystemet har hittat. Ett alternativ är att göra en utökad kontroll. Då görs en 
helhetsgranskning av deklarationen med efterföljande avstämningar gentemot 
årsredovisningen och lämnade skattedeklarationer.  
 
Ytterberg nämner att Skatteverkets revisionsprocess är uppbyggd på samma sätt som 
skrivbordsgranskningen med bland annat maskinella urval kombinerat med annan granskning. 
Dock sker revisionen genom riksgemensamma eller regionsgemensamma granskningar av 
olika företeelser eller utvalda branschgranskningar. Revisionen är väldigt styrd via särskilda 
produktionstal med uträkningar för hur mycket resurser som skall ägnas åt olika aktiviteter. 
Det finns inte mycket utrymme till att frigöra resurser till övrig granskning. Oftast görs heller 
inte någon fullständig revision utan istället kontrolleras endast en viss enskild företeelse. 
Ytterberg arbetar idag med internkontroll där vissa efterkontroller görs för att tillse att 
handläggningar har skötts på rätt sätt. Avseende 2008 års taxering gjordes bland annat 
särskilda kontroller av överskjutande skatter. Syftet var då att få kontroll på större utbetalade 
belopp för att säkerställa att utbetalningen verkligen var korrekt. Alavik påpekar att vid en 
myndighet som Skatteverket är arbetet relativt likformigt. Det mesta skall alltså hanteras på 
samma sätt. 
 
Respondenterna upplever att det idag tas en hel del resurser från kontrollarbetet för att istället 
använda resurserna till informationsarbete. Det krävs givetvis en balansgång för att det skall 
fungera tillfredsställande.  

5.4.2 Arbetsbördan för Skatteverket vid en frikoppling 
Enligt respondenterna skulle en frikoppling leda till ökad arbetsbörda för Skatteverket. När 
det gäller informationsinsatser kommer bland annat broschyrer och handledningar för det nya 
systemet att behöva utformas och distribueras till de skatteskyldiga. Dessutom kommer 
informationsträffar för revisorer, redovisningsekonomer och företagare vara nödvändiga.  
 
Ett nytt förfarande vid deklarationen innebär att nya deklarationsblanketter behöver utformas 
och att datasystemen måste anpassas därefter. Förutom kostnaden får det även andra 
konsekvenser. Dagens urvalssystem som analyserar deklarationerna i syfte att finna 
misstänkta felaktigheter skulle då bli föråldrade. Systemen har utvecklats under en lång tid för 
att bli allt mer precisa och ändamålsenliga i syfte att finna felaktigheter. När systemen skall 
ersättas kan det väntas ta många år innan de når samma klass som idag. Därmed finns risken 
att systemen under tiden missar många felaktigheter.  
 
Alavik nämner också att det erfarenhetsmässigt finns en tendens att införandet av nya system 
och rutiner leder till att fel uppstår på grund av okunskap. När en frikoppling dessutom skulle 
leda till ett mer komplext deklarationsförfarande är sannolikheten än större, och som 
Skatteverkets remissvar till utredningen påpekar finns det en risk för att det kan ske 
dubbelavdrag eller att intäkter inte tas upp till beskattning. 
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Eftersom risken för fel i deklarationen ökar vid ett systemskifte ser respondenterna en fara 
med att Skatteverket under övergångsperioden blir tvungna att lägga en stor del av sina 
resurser på ren grundkontroll av deklarationerna. Alltså en kontroll av att deklarationen är rätt 
ifylld. Det kan leda till att mindre tid kan ägnas åt utökad kontroll och att fler skattemässiga 
fel på så sätt slinker igenom nätet. 
 
Ett annat problem är det osäkra rättsläge som skulle uppstå vid en frikoppling. Ytterberg tror 
att det kan ta uppemot tio år innan en ny duglig rättspraxis har bildats. Det innebär dels en 
osäkerhet för företagen som kan bli indragna i dyra rättsprocesser. Det kan även leda till en 
senareläggning av beskattningen eftersom Skatteverket torde vara mer benäget att ge anstånd 
med betalning av skatter och skattetillägg vid tvister och överklaganden i och med att 
rättspraxis saknas. 
 
När det gäller skatterevisioner påpekar Ytterberg att en frikoppling i sig inte inverkar på 
anteckningsskyldigheten. De skatteskyldiga kommer fortfarande ha krav på sig att kunna visa 
ett underlag för sin deklaration. Däremot kan det bli krångligare för företagen ifall de förutom 
sin löpande bokföring behöver ett separat system med underlag för den skattemässiga 
redovisningen. Att företagens redovisning har varit föremål för en extern revision är givetvis 
positivt för Skatteverket. Ytterberg poängterar dock att Skatteverket måste ha en skeptisk 
utgångspunkt vid sin granskningsverksamhet. De kan inte förlita sig på att den externa 
revisionen per automatik innebär att företagens skatteberäkning är korrekt.    
 
En frikoppling skulle även innebära att revisionen blir mer omfattande eftersom en 
avstämning måste göras mellan bokföringen och justeringsunderlaget i deklarationen. 
Ytterberg misstänker också att datasystemen för revisionen kan behöva modifieras ifall fokus 
flyttas från den löpande redovisningen till de skattemässiga justeringarna. Idag används ett 
system liknande det som de externa revisorerna använder. Det reviderade företagets grund- 
och huvudbok samt reskontran läses in i systemet och utgör sedan underlaget för 
granskningen av de olika posterna.  
 
Idag gör sambandet det relativt enkelt att härleda posterna i deklarationen och på så sätt 
kontrollera att de är korrekta. Problemet är då om justeringarna i deklarationen inte går att 
härleda från bokföringen. Ytterberg spekulerar i om en lösning på problemet skulle vara ifall 
det fanns en bokföring för redovisningen och en för deklarationen där det krävs att dubbla 
konteringar görs av alla verifikationer. Det skulle fungera, men å andra sidan leda till ett 
merarbete för företagen och samtidigt öka de administrativa kostnaderna.  
 
Alavik tillägger att problemen som uppstår vid skatterevisionen även gäller vid 
skrivbordsgranskningen. Han nämner även att det på politisk nivå finns ett initiativ till att det 
överlag skall ske förenklingar för företagarna och han ställer sig mycket frågande till om ett 
förslag till frikoppling är förenligt med det målet. 
 
Respondenterna anser att utredningen har underskattat kostnaderna för Skatteverket som en 
frikoppling skulle innebära. De tror att utredningen mestadels har fokuserat på kommande 
informationskrav men mindre på alla de system inom Skatteverkets organisation som behöver 
omarbetas och utvecklas på nytt. I dagsläget är även Skatteverket drabbade av finanskrisen, 
besparingar görs i nuläget på bland annat utbildning, och organisationen ”slimmas” ständigt. 
Ingen av respondenterna anser att en frikoppling med allt det merarbete som det skulle 
innebära är förenligt med de resursbesparingar som genomförs. 

32 



5 Empiri 

5.4.3 Kvaliteten i de finansiella rapporterna 
Idag är årsredovisningar ett viktigt underlag för den utökade kontrollen vid 
skrivbordsgranskningen. Alavik ser förvaltningsberättelsen, noterna och revisionsberättelsen 
som viktiga delar att använda som underlag vid granskningsarbetet. Respondenterna tror att 
Skatteverkets intresse för årsredovisningarna kommer att minska ifall diskrepansen mellan 
den löpande redovisningen och de skattemässiga beräkningarna ökar, beroende på att större 
fokus i så fall måste läggas på de skattemässiga justeringarna. Därmed finns det en risk för att 
kraven på kvaliteten i bokföringen kan bli lägre från Skatteverkets sida. 
 
När det gäller argumentet att ett samband hämmar redovisningens utveckling mot en 
rättvisande bild ser inte respondenterna det som ett argument som innebär att en frikoppling 
måste komma till stånd. De anser givetvis att det vore orimligt för företagen att bli beskattade 
för de orealiserade vinster som uppstår vid värdering till verkligt värde. Det skulle kunna 
innebära likvida problem för många företag. Ytterberg tycker det borde gå att tillfredställa 
både investerares och andra intressenters behov utan att en frikoppling för den sakens skull 
måste införas. Upplysningar av marknadsvärden skulle exempelvis kunna lämnas i noterna i 
större utsträckning än vad som görs idag. Det rimliga vore att behålla sambandet och istället 
införa särskilda skatteregler allteftersom det uppstår företeelser i redovisningen som inte är 
lämpliga att ligga till grund för beskattningen och på så sätt undvika alla de problem som en 
frikoppling skulle innebära. 

5.4.4 Obeskattade vinster 
I dagsläget finns bara ett fåtal situationer där obeskattade vinster uppstår på grund av att 
värdering görs till marknadsvärde i redovisningen och till anskaffningsvärde i deklarationen. 
Det som ibland förekommer är värderingen av visa finansiella instrument till verkligt värde. 
Alavik ser dock inte den företeelsen som ett problem i och med att det finns en 
utdelningsspärr i IL som reglerar just den situationen. 
 
Idag finns det inga krav på att i deklarationen ange ifall någon värdering har gjorts till verkligt 
värde. Detta uppmärksammas istället genom not i årsredovisningen eller via skatterevision. 
Eftersom det inte är vanligt förekommande ser de i dagsläget inga problem med det. Skulle 
däremot antalet situationer öka där en sådan värdering är möjlig, skulle det vara nödvändigt 
att företagen upplyser om hur stor del av årets resultat som är orealiserat. Det är viktigt för att 
tydliggöra hur stor del av det egna kapitalet som är tillgängligt för utdelning. 
 
Respondenterna ser givetvis nackdelar med ett system där orealiserade vinster skulle kunna 
delas ut. Det innebär alltid en risk för Skatteverket när beskattning senareläggs, och även för 
företagen uppstår risker med att dela ut vinster som inte är realiserade. Det är dock inget 
problem eftersom en förutsättning för ett avskaffande av det materiella sambandet är att 
utdelning av obeskattade vinstmedel skall förhindras. Dock är respondenterna överens om att 
ifall en situation uppstår där det finns stora skillnader mellan det redovisade och det 
skattemässiga resultatet, kommer Skatteverket att behöva utöka kontrollen av att de 
utdelningsspärrar som skall finnas fungerar så att inga felaktiga utdelningar kan genomföras. 
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6 Analys 
I analysen jämförs inledningsvis utredningens argument för en frikoppling med remissvarens 
och respondenternas åsikter. Vidare analyseras vilka konsekvenser en frikoppling kan tänkas 
få för revisionsbyråerna och Skatteverket, med en efterföljande diskussion om hur de 
obeskattade vinsterna bör hanteras. Slutligen görs en koppling ur ett internationellt 
perspektiv om hur den framtida utvecklingen kan se ut i Sverige. 

6.1 Utredningens argument för en frikoppling 

6.1.1 Beskattningens och redovisningens syften har glidit isär 
Utredningen (SOU 2008:80 del 1) menar att det traditionella förhållandet mellan redovisning 
och beskattning har förändrats och att det har resulterat i att ett materiellt samband kan ses 
som mindre lämpligt. På grund av att redovisningen har börjat lämna försiktighetsprincipen 
och istället mer närmat sig värdering till marknadsvärden utgör den en sämre grund för att 
bygga beskattningen på. Utvecklingen bygger till stor del på att influenser från internationella 
normgivare har fått ett större inflytande på redovisningssystemet i Sverige. De bortser helt 
från vilken påverkan redovisningsprinciperna kan tänkas ha på beskattningen i enskilda 
länder. 
 
Argumentet kan dock kritiseras. BFN (2009) anger i sitt remissvar att argumentet är 
missvisande. Utvecklingen mot värdering till verkligt värde som utredningen talar om är 
främst en företeelse inom koncernredovisningen och då den inte utgör något underlag för 
beskattningen är argumentet irrelevant. BFN menar istället att K2-regelverket som i framtiden 
kommer att gälla för majoriteten av aktiebolagen inte ger något utrymme för värdering till 
verkligt värde, och därmed uppstår inte problematiken. I de fall värdering till marknadsvärden 
kommer att vara möjligt, inom K3 och K4, kan istället en partiell frikoppling lösa 
problematiken.  
 
Även Skatteverket (2009) för en liknande argumentation. Redovisningens utveckling mot ett 
investerarperspektiv visar sig främst i koncernredovisningen och så bör det också vara. 
Skatteverket ser däremot ingen anledning till att redovisningen i juridisk person måste följa 
den utvecklingen. Olika intressenter efterfrågar olika information och med dagens system 
uppfylls det genom de möjligheter som ges att upprätta redovisningen i koncernen och i den 
juridiska personen efter olika principer. 
 
Även i den empiriska studien framkommer en åsikt om att argumentet till viss del kan vara 
överdrivet. X:son menar att värdering till verkligt värde idag endast förekommer i begränsad 
utsträckning och han tror inte att det kommer att förändras. Dels för att K2 inte tillåter 
värdering till verkligt värde och dels för att han inte tror att K3 kommer att ställa några krav 
på en sådan värdering. Respondenten påpekar att värdering till marknadsvärden är mycket 
krångligt och att få företag vill tillämpa det. Frågan är därmed om värdering till verkligt värde 
kommer att få något större genomslag i redovisningen för juridisk person. 

6.1.2 Redovisningens kvalitet hämmas av ett materiellt samband 
När redovisningen ligger till grund för beskattningen anser utredningen (SOU 2008:80 del 1) 
att risken är stor att redovisningen styrs av skattemässiga hänsyn istället för att sträva efter att 
visa en rättvisande bild av företaget. En frikoppling skulle innebära att företagen i 
redovisningen kan använda principer som ger en rättvisande bild av företaget istället för att 
sträva efter att nå ett önskat skattemässigt resultat. Redovisningens utveckling skulle också 
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kunna gynnas av en frikoppling. Idag kan det förekomma ett motstånd mot införande av 
redovisningsregler som innebär en tidigareläggning av skatten. Vid en frikoppling skulle inte 
motståndet finnas och därmed skulle redovisningen kunna utvecklas mot att i högre grad 
överensstämma med intressenternas önskemål. 
 
Frågan är dock om det innebär ett problem att företagens redovisning påverkas av 
skattemässiga hänsyn. Enligt revisorerna är det inte nödvändigt för de mindre företagen att ha 
en redovisning som bygger på verkliga värden och andra principer som främst är till för att 
tillfredställa investerares informationsbehov. X:son anser att företagen främst skall fokusera 
på sin verksamhet och se till att klara sina lönsamhetsmål. De skall inte behöva lägga resurser 
på att upprätta en redovisning som är mer avancerad än vad som är nödvändigt. 
Respondenterna menar att redovisningen i de mindre företagen idag inte är dålig utan att den 
räcker gott och väl för att ge den information som företagets intressenter kräver. Karlsson är 
dock positiv till en frikoppling i det avseendet att han tror att det kan leda till att kvaliteten på 
redovisningen i de större bolagen kan förbättras.  
 
När det gäller de börsnoterade bolagen är revisorerna däremot eniga om att det är viktigare att 
redovisningen ger en rättvisande bild. När en investerare skall satsa pengar i ett företag är det 
givetvis viktigt att kunna skapa sig en bild av hur företagets aktuella situation ser ut. Då är det 
rimligt med en redovisning som bygger på verkliga värden. 
 
Respondenterna på Skatteverket anser inte att argumentet medför att en frikoppling bör 
införas. Istället anser de att olika intressenters behov bör kunna tillgodoses även med ett 
samband. Om det uppstår områden där redovisningen är ett olämpligt underlag för 
beskattningen kan särskilda skatteregler införas efter hand istället för att en total frikoppling 
införs. Även i Skatteverkets (2009) remissvar framförs åsikten att olika intressenters behov 
kan tillgodoses utan en frikoppling. En redovisning av hög kvalitet kan med fördel få fritt 
spelrum i koncernredovisningen medan redovisningen i juridisk person kan bygga på 
principer som är förenliga med beskattningen. 
 
I utredningen (SOU 2008:80 del 1) går det dessutom att finna en motsägelse i frågan. Beaktas 
även utredningens förslag för hur obeskattade vinster skall behandlas går det att finna ett 
argument för att en del av förslaget leder till att redovisningens utveckling kan hämmas. 
Förslaget skulle nämligen innebära stora hinder mot en framtida tillämpning av IFRS i 
juridisk person. I och med att IFRS skall tillämpas i sin helhet går inte det formella sambandet 
att tillämpa och företaget måste därmed ta upp skillnaden mellan det redovisningsmässiga och 
det skattemässiga värdet till beskattning. Sedan kan det diskuteras ifall en harmonisering med 
IFRS är den utveckling av redovisningen som åsyftas. Faktum kvarstår dock att många 
företag torde vara mycket tveksamma till att tillämpa IFRS ifall det skulle innebära att de 
måste ta upp orealiserade värdeförändringar till beskattning.  
 
Skatteverket (2009) hävdar också att en annan form av kvalitet stärks genom ett samband. I 
och med att företagens bokföring utgör underlaget för beskattningen och att den därmed kan 
bli föremål för granskning av Skatteverket torde det leda till att företagen är måna om att 
bokföringen är riktig. Skatteverket misstänker därmed att ifall sambandet avskaffas minskar 
incitamenten för företagen att se till att bokföringen är fri från fel. Respondenterna på 
Skatteverket instämmer att om skillnaderna mellan den löpande bokföringen och de 
skattemässiga justeringarna ökar, skulle mindre fokus läggas på företagens bokföring, och 
Skatteverkets krav på densamma skulle minska. 
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6.1.3 Samma skatteregler trots olika regelverk beroende på 
företagskategori 
Utredningen (SOU 2008:80 del 1) belyser problematiken med införandet av nya 
företagskategorier (K1-K4). Utgångspunkten är att ett fortsatt materiellt samband skulle leda 
till att företagen ges möjlighet att anpassa sin redovisning efter det alternativ som ger lägsta 
möjliga skatt. Vid en frikoppling skulle det endast finnas ett skatteregelverk för samtliga 
företagskategorier och incitamentet till kreativa skattelösningar skulle därmed försvinna. BFN 
(2009) menar, i motsatts till utredningen, att företagskategoriseringen är ett starkt argument 
för att behålla det materiella sambandet. Idag finns det fler möjligheter att post för post 
anpassa sin redovisning vilket försvinner vid en tillämpning av ett specifikt K-regelverk. 
Sambandet kan därför enligt BFN bibehållas utan att det för den sakens skull leder till en mer 
skatteanpassad redovisning.  
 
Den empiriska undersökningen bland revisionsbyråer visar en tydlig konsensus med BFN:s 
uttalande. X:son menar att det redan idag föreligger många olika goda redovisningsseder, 
såsom BFN exemplifierar. En företagskategorisering skulle enligt respondenten förebygga 
den möjlighet som idag ges till alternativ redovisning och istället utvecklas mer mot en 
tydligare redovisning med färre valmöjligheter.  
 
Enligt utredningen (SOU 2008:80 del 1) tenderar även rättspraxis att bli mer komplicerat och 
svårtolkat vid ett materiellt samband. När god redovisningssed varierar såpass mellan olika 
företagskategorier krävs ett gemensamt skatteregelverk för att rättspraxis skall kunna vara 
tillämpbart. Karlsson anser också att rättstillämpningen på sikt skulle bli bättre vid en 
frikoppling. Han tror att Skatteverkets arbete skulle underlättas och att även företagens 
situation skulle förbättras. I dagsläget uppstår alltför många svårtolkade situationer. Ett 
skatteregelverk där det klart framgår vad som är tillåtet, är enligt respondenten vad som idag 
behövs.  
 
Övriga respondenter argumenterar dock för motsatsen. X:son exemplifierar med att 
sambandet skall ersättas med ett fåtal regler i IL som skall gälla för alla kategorier av företag. 
Det kommer till en början att leda till en betydande rättsosäkerhet. Skatteregelverket skulle 
behöva vara betydligt mer omfattande än vad som föreslagits för att kunna tillämpas på ett 
tillfredsställande sätt. Att alla företag skall följa ett skatteregelverk om 30 sidor anser X:son 
per automatik leder till osäkerhet i tillämpningen med oklara rättsfall som följd. 
Respondenterna är överens om att det kan ta många år innan en ny rättspraxis blir etablerad, 
vilket ses som problematiskt. Ytterberg tror att det kan ta upp emot tio år innan ny rättspraxis 
blir tillämpbar. Under perioden tenderar Skatteverket säkerligen att i många fall ge företagen 
uppskov i tvister, vilka saknar tillämpbar rättspraxis. Uppskovet resulterar sannolikt i en 
senareläggning av skatten.   

6.1.4 Det konstitutionella problemet med ett materiellt samband 
Respondenterna har haft svårt att ta ställning för eller emot utredningens (SOU 2008:80 del1) 
argument att det materiella sambandet eventuellt är oförenligt med grundlagen. X:son anser 
att det är en teoretisk fråga som han inte lägger någon större vikt vid.  Respondenten menar att 
det viktigaste är att de praktiska förutsättningarna är uppfyllda för att företagen skall kunna 
bedriva sin verksamhet på bästa möjliga sätt. Övrig byråkrati bör i största möjliga mån 
försöka minimeras.  
 
Det krävs uppenbarligen fördjupad kunskap för att kunna ta ställning till argumentet, när även 
Bokföringsnämnden avstår kommentarer, vilka bör besitta en viss grundläggande kunskap. 
Hultqvists (2009) yttrande ger visserligen stöd åt att ett materiellt samband skall kunna vara 
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förenligt med regeringsformen men faktum kvarstår att problemet ändå verkar vara mycket 
svårt att ta ställning till.  

6.2 Konsekvenser för revisionsbyråerna 
Att en frikoppling innebär förändringar för revisionsbyråerna råder det inget som helst tvivel 
om. Samtliga respondenter är överens om att revisionsbyråernas arbetssätt på något vis 
kommer att förändras. I vilken omfattning råder det dock vissa oenigheter kring. 
Redovisningskonsult Magnusson anar stora förändringar. Två skilda bokslut resulterar per 
automatik till två skilda arbetsområden. Magnusson tror att revisionsbyrån skulle delas in i 
olika avdelningar vilka skulle arbeta separat, beroende på om det är ett skattemässigt- eller ett 
redovisningsmässigt bokslut som skall upprättas. I dagsläget krävs inte olika avdelningar 
eftersom redovisningskonsulterna arbetar relativt nära skattereglerna.  
 
Karlsson tror inte att revisorns arbetsbörda som sådan skulle öka i någon nämndvärd 
omfattning, men att konsultation av redovisningstjänster tämligen bör öka. Blir det fler 
justeringsposter att granska kommer det givetvis att krävas en större tidsåtgång, men 
granskningskravet kommer fortfarande att vara detsamma.  
 
Revisorerna är överens om att en frikoppling säkert får som följd att rådgivningen ut till kund 
ökar. En osäkerhet uppstår alltid inledningsvis vid förändringar, och särskilt de mindre 
företagen kommer att efterfråga mer rådgivning för att upprätta deklarationen. På sikt 
resulterar en frikoppling i mer arbete för revisionsbyråerna. Det som är intressant är att det 
sker på företagens bekostnad. Utredningen talar mycket om att det skall vara enkelt att starta 
och driva företag. Majoriteten av respondenterna ser dock frikopplingen som ett hinder mot 
denna utveckling. Ett citat från Magnusson sammanfattar på ett bra vis majoriteten av 
respondenternas åsikter.  
 

”En frikoppling leder snarare till mer komplicerade och svårtolkade 
regelverk, och att företagen i slutändan tvingas överlåta ytterligare 
uppgifter till revisionsbyråerna.” 

 
Att företagens kostnader skall öka på grund av omfattande regelförändringar anser både 
Magnusson och X:son stå i strid med övriga förenklingsregler för företagandet. De tror att det 
säkerligen är ett försök till förenkling, men att risken är stor att det istället blir krångligare. 
Förslaget bör enligt respondenterna återigen ses över.  
 
Revisorerna diskuterar skattepostens relevans gentemot övriga balansposter. De är eniga om 
att skatteposten inte skall särbehandlas. Anses posten vara väsentlig skall den genomgå 
samma granskning som övriga poster. Dock anser Karlsson att det är motiverat att ägna några 
extra minuter åt just skatteposten på grund av att det kan få negativa konsekvenser för 
företagen om den innehåller fel. X:son instämmer, men ger i dagsläget ändå inte skatteposten 
mer tid än någon annan balanspost. Dock är han övertygad om att utökad tid för granskning 
av skatteposten kommer att krävas vid en frikoppling. Vid större skillnader mellan det 
skattemässiga och redovisningsmässiga resultatet krävs en djupare granskning för att 
säkerställa skattepostens rimlighet. Vid revision av större företag kan det givetvis medföra 
betydligt mer omfattande granskningsprocesser, vilket återigen blir en kostnad som drabbar 
företagen. X:son exemplifierar med att dagens förvaltningsrevision bland annat innebär att 
revisorn är skyldig att kontrollera att företaget betalar skatter och avgifter i rätt tid. Samtidigt 
nämner Karlsson att förvaltningsrevisionen är på väg att försvinna och att han upplever att 
lagstiftaren försöker minska fokuseringen på skatten vid revisionstillfället.  
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Revisorerna spekulerar i att Skatteverket kommer att få ett ökat ansvar vid en frikoppling. I 
dagsläget tror revisorerna att Skatteverket förlitar sig på den revision de utför av företagets 
bokslut. Deklarationerna blir därför med dagens system relativt lättkontrollerade. Vid en 
frikoppling misstänker revisorerna att Skatteverket kommer att behöva kräva in särskild 
dokumentation för att säkerställa att beräkningarna i deklarationen är korrekt genomförda. En 
eventuell avsaknad av dokumentation leder till att Skatteverket säkerligen tvingas genomföra 
fler skatterevisioner än idag, vilket kräver ytterligare resurser till Skatteverket. 
Respondenterna tror att företagen har svårare att kommunicera med Skatteverket än vad de 
har med revisionsbyråerna. Revisionsbyråerna arbetar trots allt för att hjälpa företagen i rätt 
riktning, vilket inte alltid är Skatteverkets huvudsakliga syfte. 

6.3 Konsekvenser för Skatteverket  
Beräkningen av kostnaden för Skatteverket vid ett införande av en frikoppling skiljer sig åt 
från utredningens beräkningar och de beräkningar Skatteverket har genomfört. 6 miljoner 
kronor, vilket är utredningens kalkyl, är enligt Skatteverkets remissvar (2009) och tillfrågade 
respondenter en kraftig underskattning. Den empiriska undersökningen visar områden hos 
Skatteverket som utredningen har förbisett vilka kommer att föra med sig ökade kostnader vid 
en frikoppling.  
 
Den främsta förändringen för Skatteverket är att nuvarande inarbetade datasystemen skulle 
behöva omarbetas. Detta är dock inte enbart en kostnadsfråga. Utifrån tidigare erfarenhet vet 
respondenterna att det tar lång tid innan ett nytt system blir ändamålsenligt. Risken finns att 
systemet till en början förbiser väsentliga felaktigheter i deklarationerna vilket resulterar i att 
frekvensen av skattefel ökar. Dessutom tror respondenterna att ett systemskifte leder till att 
fler fel kommer att förekomma i deklarationerna på grund av att företagen inte har någon 
erfarenhet av vad som gäller. Därmed ser de en risk med att Skatteverket blir tvungna att 
lägga mycket resurser på ren grundkontroll av deklarationerna för att fastställa att de är 
korrekt ifyllda. Det kan leda till att färre resurser tillägnas den utökade kontrollen och att fler 
medvetna fel därmed ej uppdagas.  
 
Beträffande Skatteverkets revisionsverksamhet påpekar Ytterberg att den idag utförs med 
datasystem som hanterar det reviderade bolagets bokföring. Skulle bokföringen vid en 
frikoppling inte utgöra underlag för deklarationen kommer nya system behövas. De skulle 
behöva anpassas efter det underlag som företagen är skyldiga att uppvisa och det skulle då 
uppstå kostnader för att ta fram programvaran. Det kan också innebära att programmen under 
en övergångsperiod kan komma att behöva modifieras allt eftersom brister dyker upp under 
den praktiska tillämpningen av dem. Respondenterna misstänker också att det kommer bli ett 
merarbete och därmed en ökad kostnad för företagen. De kommer bland annat vara tvungna 
att upprätta det underlag som Skatteverket kommer att kräva, samtidigt som den löpande 
redovisningen skall upprätthållas på samma nivå som idag.  
 
Respondenterna är skeptiska till utredningens uttalade konsekvenser för Skatteverket. 
Informationsinsatser i kombination med införande av nya system leder per automatik till att 
Skatteverket behöver tillföras ytterligare resurser. Rådande finanskris har även en inverkan på 
Skatteverket och respondenterna anser därmed att nya, kostsamma insatser inte är förenliga 
med dagens besparingssituation.  

6.4 Hanteringen av obeskattade vinster 
Generellt sett bör en frikoppling över lag leda till att skillnaden mellan det skattemässiga och 
det redovisningsmässiga resultatet ökar. Därmed ökar också kraven på att en kontroll sker av 
den obeskattade delen av vinsten. Den rådande åsikten både i teorin och utifrån den empiriska 
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studien är att orealiserade vinster inte skall tas upp till beskattning. Åsikten bland 
respondenterna är dessutom att det är olämpligt om utdelning sker av orealiserade vinstmedel. 
 
Genomförs en frikoppling kommer revisorernas arbete att påverkas. Frågan är vad lösningen 
blir för att förhindra utdelning av obeskattade vinster. Finns det någon form av 
utdelningsspärr måste givetvis revisorn granska att den efterlevs. Hur pass krävande det blir 
beror på vilken lösning som tillämpas. Om utredningens förslag på ett formellt samband 
genomförs torde granskningen bli relativt enkel i och med att det då sker en kollektiv 
hantering av den sammanlagda skillnaden mellan det redovisningsmässiga och det 
skattemässiga resultatet.  
 
Mer problematiskt för revisorns arbete är om ett företag har orealiserade vinster som en del i 
det fria egna kapitalet. Då är inte problemet ifall vinsterna är beskattade eller ej utan 
problemet uppstår när revisorn skall ta ställning till om en eventuell utdelning är tillrådig. 
Respondenterna belyser att en bedömning då måste göras av hur det fria egna kapitalet 
kommer att se ut efter utdelningen. Utgörs en stor del av orealiserade vinster måste en 
bedömning göras om hur pass säkra de är. Går det att räkna med att de kommer att realiseras 
med motsvarande vinst eller finns en risk att värdenedgångar eliminerar vinsten? Ökar 
möjligheterna till att orealiserade vinster hamnar i det fria kapitalet ökar även kraven på 
revisorn att göra en adekvat bedömning av med vilken säkerhet vinsten kan beräknas tillfalla 
företaget. Problemet har dock mindre med en eventuell frikoppling att göra utan beror snarare 
på vilka redovisningsmässiga principer som får tillämpas. 
 
Även Skatteverket kommer att behöva utöka sin kontroll av att skillnaden mellan resultatet i 
redovisningen och deklarationen hanteras på rätt sätt. Enligt respondenterna på Skatteverket 
blir det nödvändigt eftersom inga vinstmedel skall kunna delas ut obeskattade. Hur 
problematiskt det blir beror, i likhet med revisorerna, på vilken utdelningsspärr som tillämpas. 
 
Ingrid Melbi (2009) belyser en annan konsekvens av utredningens förslag. Förslaget innebär 
att företag som innehar byggnader bland sina tillgångar och tidigare har åtnjutit en 
skattekredit på grund av att avskrivningarna i redovisningen har varit lägre än avskrivningarna 
i deklarationen, nu skall lyfta fram krediterna till beskattning. Beroende på hur stort 
fastighetsbeståndet är hos det aktuella företaget kan det handla om större eller mindre värden 
som skall tas fram till beskattning. Förvisso kan avskattningen ske under en tioårsperiod men 
faktum kvarstår att företagen därmed skall beskattas för något som de i dagsläget har 
möjlighet att avvakta med tills avyttring av tillgången sker. Det resulterar alltså i en 
tidigarelagd beskattning jämfört med idag. 

6.5 Sverige i jämförelse med övriga länder 
Sverige är ett bra exempel på ett land som idag har ett nära samband mellan redovisning och 
beskattning. Slutsatserna som Lamb et al (1998) framför att de kontinentala länderna har en 
tendens att behålla ett nära samband stämmer endast till viss del överens med hur det ser ut 
idag. Det går nämligen att skönja en tendens till att även kontinentala länder rör sig mot en 
frikoppling. Med utgångspunkt i Nobes och Schwenckes (2006) beskrivning går det att 
diskutera varför utvecklingen ser ut som den gör. De lyfter fram att drivkraften för en 
frikoppling bygger på att utvecklade kapitalmarknader kräver information som bygger på ett 
investerarperspektiv. Idag kan de flesta kapitalmarknader knappast sägas vara av enbart 
nationellt intresse utan globaliseringen har resulterat till att ägande över nationsgränserna inte 
är något ovanligt. Därmed torde även mindre länders kapitalmarknader få krav på sig att 
presentera information som internationella investerare efterfrågar. Det kan i sin tur leda till en 
harmonisering av redovisningen länder emellan.  
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Skattesystemen däremot skiljer sig åt beroende på lokala variationer i kultur och politiska 
inriktningar. En harmoniserad redovisning torde inte kunna vara uppbyggd på ett vis som är 
förenligt med samtliga länders skattesystem och skulle därmed utgöra ett dåligt underlag för 
skatteberäkningen i ett enskilt land. Med utgångspunkt i ett sådant resonemang vore det inte 
orimligt att anta att fler länder, inklusive Sverige, förr eller senare kommer att införa ett 
frikopplat system. 
 
Ett liknande resonemang skulle kunna föras kring ifall Sveriges medlemskap i EU kan utgöra 
ett framtida hinder mot ett kopplat system. Kanske finns det en möjlighet att 
gemenskapsrätten kan ställa krav på Sverige att tillämpa vissa redovisningsprinciper för att 
redovisningen inom EU skall vara harmoniserad. Anledningen till det är att tanken med EU är 
att gränserna inom unionen inte skall hindra handel eller arbete. Det borde innebära att en 
intressent skall kunna tillgodogöra sig ett företags årsredovisning oavsett i vilket land 
företaget är verksamt. Alltså behövs gemensamma redovisningsprinciper. En sådan 
utveckling bör innebära att en frikoppling förr eller senare blir nödvändig. 
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7 Slutsatser och diskussion 
Avslutande kapitel besvarar forskningsfrågorna utifrån informationen som framkommit under 
studiens genomförande. En diskussion förs om huruvida en framtida frikoppling bör komma 
till stånd, och det ges förslag på fortsatt forskning. 

7.1 Svar på forskningsfrågorna 
Vilka konsekvenser kan en frikoppling mellan redovisning och beskattning få? 
Det går att skilja på två olika typer av effekter som en frikoppling kan medföra. Dels 
kortsiktiga konsekvenser som uppstår under en övergånggångsperiod och dels långsiktiga 
konsekvenser vilka kommer att vara bestående när det nya systemet väl är inarbetat. 
 
När det gäller konsekvenser på kort sikt är övervägande del negativa. Det ter sig naturligt att 
en omfattande förändring, som en frikoppling innebär, ger upphov till problem under en 
övergångsperiod. Idag finns det exempelvis en etablerad rättspraxis som definierar hur 
problematiska situationer skall hanteras. Vid genomförandet av en frikoppling finns i 
utgångsläget ingen tillämplig rättspraxis. I väntan på att en ny rättspraxis etableras kommer 
rättsläget att vara osäkert, vilket påverkar många aktörer. Företagen riskerar att bli indragna i 
kostsamma rättsprocesser och detsamma gäller för Skatteverket. För den sistnämnda finns det 
även en risk att skatteintäkter skjuts på framtiden på grund av att anstånd ges för betalning av 
skatter och skattetillägg vid tvister som enligt rättsläget är osäkra. 
 
För företagen innebär en förändring att de måste anamma nya rutiner. Vid övergången är det 
inte orimligt ifall rådgivning i större utsträckning kommer att krävas, vilket innebär en ökad 
kostnad. I vissa fall kanske det till och med blir nödvändigt att köpa in tjänster som tidigare 
har kunnat skötas inom företaget. Det skulle givetvis innebära att revisionsbyråerna kan se en 
ökad efterfrågan på sina tjänster. 
 
Svårigheterna som företagen kan ha med att anpassa sig till en frikoppling får också 
konsekvenser för Skatteverket. Eftersom risken för fel i deklarationerna till en början ökar, 
behöver mer resurser användas för grundkontroll, vilket kan innebära att den övriga 
kontrollverksamheten blir lidande. I kombination med att Skatteverket behöver utveckla nya 
system för urval och granskning som till en början kan innehålla brister, kan det leda till att ett 
ökat antal grövre skattefel undgår upptäckt och att skatteintäkter därmed senareläggs eller helt 
uteblir. 
 
En positiv kortsiktig konsekvens är att det konstitutionella problemet med dagens materiella 
samband skulle upphöra omedelbart vid en frikoppling. 
 
Bland de långsiktiga konsekvenserna går det att se fler positiva effekter. När systemet med en 
frikoppling väl är etablerat och den inledande osäkerheten har övervunnits är det möjligt att 
de positiva effekter som utredningen har framhävt kan förverkligas. Upphör sambandet bör 
det på sikt leda till att redovisningen inte styrs av skattemässiga övervägande och att 
möjligheterna till att uppvisa en rättvisande bild ökar. Det bör också innebära att 
redovisningen mer friktionsfritt kan få utvecklas, när hänsyn inte behöver tas till vilka effekter 
det får på beskattningen. Därmed finns möjligheten att låta den svenska redovisningen 
influeras av internationella normgivare.  
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Det finns också indikationer på att rättspraxis i ett frikopplat system på sikt kan vara mer 
lättillämpad. När det finns ett enhetligt system med skatteregler är rättsläget tydligare än vad 
fallet är idag, då många frågor faktiskt beror på hur ett relativt vagt begrepp som god 
redovisningssed skall tolkas. 
 
Hur skulle kontrollbehovet av företags beskattningsbara resultat förändras vid en 
frikoppling mellan redovisningen och beskattningen?  

Kravet på revisorernas granskning av företagens skatteberäkning kommer vid en frikoppling 
inte förändras. De skall fortfarande fastställa att de berörda posterna inte innehåller några 
väsentliga fel. Däremot blir granskningen mer omfattande förutsatt att skillnaderna mellan det 
redovisningsmässiga och det skattemässiga resultatet ökar. Revisorerna måste även fastställa 
att skillnaden mellan de två resultaten hanteras på rätt sätt för att säkerställa att inga felaktiga 
utdelningar kan komma till stånd. 
 
För Skatteverket torde en frikoppling innebära att kontrollen av företagens skatteberäkning 
behöver utökas. Dels för att fler justeringsposter kräver mer tid, men även på grund av att fler 
justeringar ökar risken för att fel har uppkommit. Ifall justeringarna i deklarationen dessutom 
inte går att härleda till bokföringen, kommer det vara nödvändigt för Skatteverket att kräva 
ytterligare underlag från företagen. Även Skatteverket måste beakta skillnaden mellan det 
skattemässiga och redovisningsmässiga resultatet för att kontrollera att ingen utdelning sker 
av obeskattade vinstmedel. 

7.2 Diskussion 
Utifrån ovanstående slutsatser, bör det då ske en frikoppling mellan redovisning och 
beskattning? En avvägning måste göras av ifall de långsiktiga positiva konsekvenserna 
kompenserar de kortsiktiga negativa effekterna. Frågan är hur betydelsefulla en frikopplings 
positiva effekter är? Studien visar att respondenterna i dagsläget inte ser det som nödvändigt 
att kvaliteten i de finansiella rapporterna förbättras. När det gäller redovisningens utveckling 
och hur kvaliteten kan förbättras kan det idag ske genom de krav som ställs vid upprättandet 
av koncernredovisningen. Det är inte nödvändigt att utvecklingen även sker i redovisningen 
för juridisk person. Med beaktande av detta kan det ses som obefogat att överge ett idag 
fungerande system, för att istället möta en övergångsperiod med tillhörande problem och 
ökade kostnader.  
 
Frågan är dock om inte en frikoppling förr eller senare blir nödvändig att genomföra. En 
anledning kan exempelvis vara att krav på en harmoniserad redovisning inom EU leder till att 
ett samband mellan redovisning och beskattning blir oförenligt.  
 
Det förslag som utredningen utarbetat kan på många punkter kritiseras, och med beaktande av 
remissvarens framlagda synpunkter finns det anledning att omarbeta delar av förslaget. 
Exempelvis vore det önskvärt att försöka motverka den rättsosäkerhet som kan följa av en 
frikoppling. Det skulle kunna ske genom att de skatteregler som skall ersätta sambandet är 
såpass utförligt formulerade att tillämpningen av reglerna är förutsägbar redan vid införandet.  
 
En mer utförlig konsekvensanalys skulle också kunna genomföras. Genom att tydligare 
fastställa vilka konsekvenser som kan förväntas vid en frikoppling, kan lämpliga motåtgärder 
vidtas för att minimera dem. 
 
Ifall det är rimligt att förutspå en framtid utan ett materiellt samband kan det vara lämpligt att 
redan i nuläget förbereda och utveckla ett förslag till frikoppling som i största möjliga mån 
minimerar de negativa konsekvenserna. Uppstår det krav utifrån, som innebär att en 
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7 Slutsatser och diskussion 

frikoppling blir nödvändig att genomföra, kan tidsfristen för införandet bli relativt begränsad. 
Det medför att de negativa konsekvenserna kan bli mer omfattande än ifall ett förslag till en 
övergång kan bearbetas under en längre tid. Därmed kan det finnas skäl till att inte helt 
förkasta det förslag som utredningen har utarbetat i sitt slutbetänkande. Istället kan det utgöra 
grunden för ett fortsatt arbete, och en vidare diskussion. Det kan slutligen resultera i att ett 
avskaffande av det materiella sambandet kan genomföras, åtföljt av ett minimum med 
negativa konsekvenser. 

7.3 Egna kommentarer 
Genom arbetet med uppsatsen har en djupare förståelse för problemområdet skapats. Det har 
varit både intressant och lärorikt. Intressant är även hur inställningen till en frikoppling har 
förändrats under processen. I och med att arbetet utgick från utredningens slutbetänkande, var 
åsikten till en början, att en frikoppling självklart borde genomföras. Dock ändrades 
uppfattningen något efter att remissvaren behandlats och genom respondenternas argument i 
den empiriska undersökningen. Inställningen blev då istället att en frikoppling inte torde vara 
nödvändig för att uppnå många av de effekter som utredningen menade att en frikoppling 
skulle leda till. Tankegångarna utmynnade slutligen i åsikten att även om en frikoppling inte 
kan anses vara nödvändig utifrån utredningens argumentation, går emellertid utvecklingen 
mot att redovisningen och beskattningen glider ifrån varandra. En frikoppling skulle med 
andra ord lika väl kunna införas nu som vid ett senare tillfälle.  
 
Det går också att diskutera hur stort problemet egentligen är. Bolagsskatten utgör en 
förhållandevis liten del av statens sammanlagda skatteintäkter och det har dessutom beslutats 
om att skatten skall sänkas. Det finns ett sätt att undvika problematiken med om ett samband 
skall bestå eller inte. I utkanten av den empiriska studien yttrades, om än skämtsamt, förslaget 
att bolagsskatten skulle kunna slopas helt och istället finansieras av andra skattehöjningar. På 
så sätt skulle alla problem som sammanfaller med ett samband men även vid en frikoppling, 
helt undanröjas. Tanken är möjligen inte hållbar, men ändå intressant. Det är dock något för 
kommande studenter att studera. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Problemet med vad en frikoppling kan få för konsekvenser skulle kunna angripas på andra 
sätt än vad som varit utgångspunkten i studien. Exempelvis skulle en studie kunna 
genomföras utifrån ett enskilt företags perspektiv. Genom att sätta ett större företag i fokus 
skulle eventuella praktiska konsekvenser kunna identifieras. 
 
Ett annat angreppssätt vore att närmare studera något annat land som tidigare har genomfört 
en frikoppling. Genom att studera införandet av frikopplingen, och vilka konsekvenser det har 
medfört kan en koppling göras till diskussionen i Sverige och vilka eventuella konsekvenser 
som här skulle kunna uppstå vid en frikoppling. 
 
Givetvis kan även en framtida studie genomföras efter införandet av en eventuell frikoppling. 
Då ges möjligheten att utvärdera förfarandet och olika konsekvenser kan med säkerhet 
identifieras. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Frågemall inför intervju på Skatteverket 
Nuvarande system 

• Hur anser Ni att det nuvarande systemet med ett materiellt samband fungerar?  
o Varför fungerar det bra eller dåligt? 

 
• Hur säkerställer Ni att företagen erlägger ”rätt” skatt idag? 

o Hur sker stickkontroller?  
o Hur skiljer sig granskningen åt beroende på företagets storlek?  

 
• Vad innebär det för trygghet för Skatteverket att aktiebolagens redovisning revideras 

av revisorer? 
 

• Har Ni några synpunkter eller åsikter kring utredningens förslag (i slutbetänkandet av 
utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning, SOU 2008:80) att det 
bör ske en frikoppling mellan redovisning och beskattning? 

 
Vid ett frikopplat system 

• Hur skulle Er verksamhet att påverkas av en frikoppling?  
o Rådgivning 
o Tvister 
o Granskningsarbete 
o Arbetsbörda: Fler avstämningar och justeringar, fler justeringsposter i 

deklarationen?  
o Skatterevision i ökad omfattning för att inte skattefelet skall öka.  
o Hur påverkas kontrollen? Hur påverkas urvalet?  

 
• Skulle en frikoppling innebära att Ni blir mindre benägna att lita på företagens 

skatteberäkning?  
 

• I Skatteverkets remissvar uttrycks att redovisningens kvalitet stärks vid ett materiellt 
samband genom att redovisningen kan bli föremål för skattekontroll. Innebär det att 
redovisningen kommer att åsidosättas från er sida och vara mindre relevant att granska 
vid en frikoppling om det uppstår två separata bokslut?  

 
• Tror Ni att revisorernas granskning av företagens skattekostnad och skatteskuld 

kommer att bli mindre tillförlitlig ifall skillnaderna mellan redovisningen och 
beskattningen ökar? 

 
• Vilken förändring tror du att en frikoppling kommer att innebära för företagen, skiljer 

sig möjligen förändringen åt beroende på storleken på företaget? 
 

• Tror du att de finansiella rapporterna skulle uppvisa en mer rättvisande bild om det 
materiella sambandet avskaffas? 

 
• Hur skall Skatteverket kontrollera att hanteringen med obeskattade vinster (skillnaden 

mellan resultatet i redovisningen och det skattemässiga resultatet) sker på rätt sätt? 
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Bilagor 

Bilaga 2  

Frågemall för intervju på revisionsbyråerna  
Inledande frågor 

• Hur länge har Ni arbetat som revisor?  
• Vilken utbildning har Ni? 

 
Argument för och emot en frikoppling 

• Hur tycker du att det nuvarande systemet med ett materiellt samband, där god 
redovisningssed ofta ligger till grund för beskattningen fungerar? 

o Varför fungerar det bra eller dåligt? 
 

• Vilka problem uppkommer genom det starka sambandet mellan redovisning och 
beskattning som idag finns i Sverige? 

 
• Har du några synpunkter på utredningens förslag (i slutbetänkandet av utredningen om 

sambandet mellan redovisning och beskattning, SOU 2008:80) att det bör ske en 
frikoppling mellan redovisning och beskattning? 

 
• På vilka områden skulle en frikoppling vara att föredra? 

 
• På vilka områden föredras ett materiellt samband? 

 
• Vilken förändring tror du att en frikoppling kommer att innebära för företagen, skiljer 

sig möjligen förändringen åt beroende på storleken på företaget? 
 

• Tror du att de finansiella rapporterna skulle uppvisa en mer rättvisande bild om det 
materiella sambandet avskaffas? 

 
• Vad anser Ni om utredningens huvudargument för att en frikoppling bör ske? 

 
o Samma skatteregler trots olika regelverk beroende på företagskategori 
o Internationella regelverks inflytande på Sverige 
o Det konstitutionella problemet med ett materiellt samband 
o Redovisningens kvalitet hämmas av ett materiellt samband 
o Beskattningens och redovisningens syften har glidit isär 
o Utredningens konsekvensanalys 

 
Revisorns arbete vid en frikoppling 
 

• Vad har Ni idag för ansvar att undersöka företagets underlag för det beskattningsbara 
resultatet? 

 
• På vilket sätt skulle en frikoppling påverka revisorns arbete? 

o Rådgivning 
o Arbetsbörda  
o Granskningsarbete 
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Bilagor 

• Kommer exempelvis Ert ansvar att undersöka företagets underlag för beskattningen att 
förändras? 

 
• Hur skall skillnaden mellan det redovisade och det skattemässiga resultatet behandlas i 

redovisningen så att utdelning av obeskattade vinster förhindras? 
 

• Hur sker redovisningen på de områden som redan idag är frikopplade (exempelvis när 
det gäller lager finansiella instrument värderat till verkligt värde)? Krävs det någon 
granskning för att se till att de obeskattade vinsterna hanteras på rätt sätt?  

 
• Kommer Ni att få ett ökat ansvar för att kontrollera att det inte sker någon utdelning av 

obeskattade vinster? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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