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Regeringsrätten  
 
Utgivningsår: 2010 
 
Författare: Elisabeth Karlsson & Sophie Karlsson 
 
Handledare: Sten-Eric Ingblad & Pernilla Lundqvist 
 
Abstract 
 
This essay is written in Swedish. 
 
Provisions is an area within accounting that has been a part of several legal cases for a 
long time. The regulation of provisions in Sweden has not existed for a very long 
time, it didn’t emerge until the late 1990s. Long before these regulations occurred the 
provisions had already existed in the companies’ accounting. To judge whether the 
provisions is correctly done during the period when there was a lack of regulation the 
decision was grounded in generally accepted accounting principles and case law. 
Today the decisions are grounded on the same circumstances but with the difference 
that there are existing regulations that are detailed. The definition of a provision is 
given in RR 16 as a liability of uncertain timing or amount 
 
The purpose of our study was to examine how the argumentation about generally 
accepted accounting principles has changed in legal cases that are about provisions 
during the 1980s and 2000s. To fulfill the purpose of this study we have studied six 
legal cases, three from each decade, from the yearbook of Regeringsrätten. From 
these cases we have identified the presented arguments which have set the base for the 
final decisions of Regeringsrätten. We have presented these arguments in an 
argumentation analysis where each argument has been discussed. We have discussed 
the validity and relevance that each argument sustains. Subsequently we have studied 
which arguments that were the most central for the different courts in their decisions 
making but with a focus on Regeringsrätten.  
 
Based on our argumentation analysis we have answered our research question with 
the following results. We have not identified any significant difference between the 
decades. We believe that the findings of Regeringsrätten are based on arguments that 
have some similarity to each other. Something obvious that we found was that the 
arguments in the 2000s were more detailed compared to the 1980s. We believe that 
one reason may be that during the 2000s there was more regulation, while there 
during the 1980s were not as many sources to find ground for their argumentation. 
 
 
 
 
Keywords:. Provisions, the yearbook of Regeringsrätten, generally accepted 
accounting principles, legal case, accounting  



 

 II

Sammanfattning 
 
Avsättningar är ett område inom redovisning som sedan en lång tid tillbaka har 
behandlats i flertalet rättsfall. I den svenska redovisningslagstiftningen har regleringen 
av avsättningar inte funnits länge utan tillkom inte förrän under slutet av 1990-talet. 
Avsättningar har dock utförts i företagen långt innan denna reglering tillkom. 
Utgångspunkten för att bedöma om en avsättning var korrekt när det saknades 
reglering var om den var förenlig med god redovisningssed där tidigare praxis hade en 
avgörande roll. Det är även en av utgångspunkterna idag men med skillnaden att det 
finns detaljerad reglering som skall följas. Definitionen av en avsättning ges i RR 16 
som en skuld som är oviss till belopp eller tidpunkt.  
 
Syftet med vår studie var att undersöka hur argumentationen kring god 
redovisningssed har förändrats gällande rättsfall som berör avsättningar under 1980-
talet samt 2000-talet. För att uppfylla studiens syfte har vi studerat sex referatmål, tre 
från respektive årtionde, hämtade från Regeringsrättens årsbok. Ifrån dessa har vi 
sedan plockat fram de framförda argumenten som har legat till grund för 
Regeringsrättens slutliga dom. Dessa argument har sedan framställts i en 
argumentationsanalys där varje argument har diskuterats var för sig. Vi har då 
diskuterat vilken hållbarhet samt relevans som respektive argument har. Därefter har 
vi studerat vilka argument som haft störst vikt i de olika instanserna men med fokus 
på Regeringsrätten.  
 
Utifrån vår argumentationsanalys besvarade vi vår forskningsfråga och kom fram till 
följande resultat. Vi har inte identifierat någon stor skillnad årtalen emellan utan 
Regeringsrättens domskäl har baseras på en argumentation som vi anser har en viss 
likhet med varandra. Det som vi tydligt kunde se var att argumentationen under 2000-
talet var mer utförlig och detaljerad än den från 1980-talet. Vi anser att en orsak kan 
vara att det just under 2000-talet fanns mer reglering medan det under 1980-talet inte 
fanns lika många lagar att hämta stöd ifrån. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:. Avsättningar, Regeringsrättens årsbok, god redovisningssed, rättsfall, 
redovisning 
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1 Inledning 
 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till studien som sedan övergår till en 
problemformulering på det valda området, som slutligen ligger till grund för studiens 
forskningsfrågor, syfte och avgränsningar. 

 
 
1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
Sedan lång tid tillbaka har redovisningsregler gett företagen möjligheten att inom vissa ramar 
välja vilken lösning som skall användas när en transaktion skall redovisas 
(SOU 2008:80 del 1). Vissa redovisningsregler kan tokas olika vilket kan innebära att det 
förekommer mer än en korrekt lösning, därför kan redovisning av samma typ av transaktion 
se olika ut beroende på företagens gjorda val (Norberg & Thorell 2007). Utvecklingen av 
redovisningsregler har lett till att regleringen har gått från att styras av praxis till att mer och 
mer påverkas av normbildningen. Regleringen har även utvecklats till att anpassas till hur 
samhällets företag är uppbyggda samt efter dess struktur, exempelvis små och stora aktiebolag 
samt noterade och onoterade aktiebolag. I och med att Sverige är medlemmar i Europeiska 
Unionen har redovisningen i Sverige anpassats efter de internationella 
redovisningsstandarderna som är gällande. Denna utveckling har lett till att det samband som 
finns mellan redovisning och beskattning, som nämns vidare nedan, har fått en starkare 
koppling dem emellan (SOU 2008:80 del 1).  
 
Sedan slutet av 1920-talet har det inom Svensk lagstiftning funnits ett starkt samband mellan 
redovisning och beskattning (Skatteverket 2009). Sambandet har som avsikt att redovisningen 
skall kunna ligga till grund för näringsverksamhetens beskattning. Förutsättningen för att 
sambandet skall kunna infrias är att redovisningen är förenlig med god redovisningssed samt 
att det ej finns någon annan gällande skatteregel (Norberg & Thorell 2007). Sambandet 
mellan redovisning och beskattning delas in i tre olika typer; materiellt-, formellt- och inget 
samband. Det materiella sambandet med innebörden att den skattemässiga inkomsten baseras 
på redovisningslagstiftningens regler samt god redovisningssed, formella sambandet innebär 
att det är skatteregeln som styr hur redovisningen av en transaktion skall se ut och inget 
samband innebär att bägge områdena har ett varsitt regelverk som ej påverkar varandra. 
Sambandet har sin huvudsakliga fokusering på periodisering av inkomster och utgifter samt 
värdering av tillgångar och skulder (Skatteverket 2009). Att fokuseringen ligger på 
periodiseringen beror främst på att dessa är en utgångspunkt för företagets skattepliktiga 
resultat (Norberg & Thorell 2007).  
 
Rådande praxis och rekommendationer från normgivande organ utgör definitionen av god 
redovisningssed. Då redovisningslagstiftningen är en ramlag utgör andra normkällor vad som 
är gällande rätt därför har de normgivande organen (Prop. 1998/99:130); Bokföringsnämnden 
(BFN), Rådet för finansiell rapportering (RFR) tidigare Redovisningsrådet (RR), 
Finansinspektionen (FI) samt de olika branschorganisationer en viktig roll i utvecklandet av 
den goda redovisningsseden (Skatteverket 2009). Den goda redovisningsseden går att utläsa i 
årsredovisningslagen (1995:1554, ÅRL), bokföringslagen (1999:1078, BFL) samt i 
inkomstskattelagen (1999:1229, IL) dock ges ingen detaljerad beskrivning i själva lagtexten 
utan god redovisningssed finns nedskrivet i respektive lags förarbete (Prop. 1998/99:130). Det 
slutgiltiga avgörandet för vad som anses vara god redovisningssed står dock de svenska 
domstolarna för, detta faktum framgår ifrån lagarnas förarbeten samt genom doktrinen. Detta 
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innebär att redovisningsfrågor som Regeringsrätten, vilka utgör en prejudikatinstans, har gjort 
ett avgörande i utgör en grund i vad som enligt gällande rätt är en god redovisningssed 
(Thorell 2008).  
 
Ett område som har varit vanligt förkommande i rättsfall inom redovisning sedan en lång tid 
tillbaka är avsättningar (Norberg & Thorell 2007). Definitionen för en avsättning är ”en skuld 
som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp” och redovisas i balansräkningen på 
skuldsidan under den egna posten avsättningar (RR 16). Avsättningar reglas i den svenska 
lagstiftningen genom RR 16 - avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar samt 
genom IAS 37 - Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar, vilken även RR 16 
är uppbyggd efter. När avsättningsfrågor hamnar inför rätta är vanligen RR 16 grunden för 
domstolens bedömning detta beror på att rekommendationen anses vara allmän samt även ge 
ett generellt förhållningsätt för hur en avsättning kan redovisas. Skattemässigt skall en 
avsättning beskattas, dock om det ej förkommer någon annan gällande skatteregler, så som 
den har redovisats i företagets bokföring (Norberg & Thorell 2007).  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Under 1980-talet så behandlades inte avsättningar, som då benämndes som framtida utgifter, i 
den svenska regleringen. Dessa var inte uttryckta i vare sig regler eller rekommendationer 
inom redovisningsområdet. Detta berodde främst på att avsättningens karaktär skilde sig åt. 
För att då kunna avgöra vad som skall innefattas i avsättningar behövs allmänna antaganden 
att utgå ifrån som till exempel praxis (Thorell 1984). På senare år har det skett en stor 
förändring gällande regleringen kring avsättningar. Det finns i skrivande stund uttryckt i både 
lagar och rekommendationer hur avsättningar skall behandlas. Regleringen har bland annat 
påverkats av den internationella regleringen som finns kring området avsättningar 
(SOU 2008:80 del 1).  
 
Avsättningar är ett område där det är vanligt förekommande att de uppkommer komplicerade 
situationer när det gäller den redovisningsmässiga värderingen. Då en avsättnings existerande 
baseras på företagens egna bedömning av vilka faktorer som kan påverka en redan inträffad 
händelse i framtiden är det därför svårt för domstolarna att avgöra om avsättningen är förenlig 
med gällande reglering. Därför krävs det av företagen att de har en god dokumentation för att 
kunna bevisa att det har gjort en tillförlitlig beräkning av avsättningens storlek. 
(Norberg & Thorell 2007) 
 
När ett fall kommer till Regeringsrätten har det haft en avgörande roll hur kopplingen ser ut 
mellan redovisning och beskattning. I de fall som berör det kopplade området skall 
Regeringsrätten enligt lagstiftning bedöma utifrån vad som är förenligt med god 
redovisningssed. Då den goda seden inte detaljerad finns nedskriven i lagtexten kan det vara 
svårt att avgöra vad den innebär i praktiken. Därför har de framförda parternas argumentation 
tillsammans med yttranden från Bokföringsnämnden en stor betydelse för utfallet i 
Regeringsrättens domskäl. (Norberg & Thorell 2007) 
 
1.3 Problemformulering 
 
Hur har Regeringsrättens domskäl kring avsättningar från 1980-talet förändrats i förhållande 
till 2000-talets? Vad kan ligga bakom dessa eventuella skillnader?  
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1.4 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att se hur utvecklingen av argumentationen kring den goda 
redovisningsseden har sett ut på området avsättningar. Detta genom att jämföra och analysera 
rättsfall mellan två årtionden, 1980-talet samt 2000-talet.  
 
1.5 Avgränsningar 
 
I denna studie har vi valt att avgränsa oss till att endast studera rättsfall gällande avsättningar 
som finns publicerade i Regeringsrättens årsbok (RÅ). Då dessa rättsfall utgör prejudikat och 
har därmed en stor betydelse för hur avsättningar fortsättningsvis skall redovisas för att följa 
gällande lagstiftning. I och med detta har vi gjort avgränsningen till att endast studera den 
svenska rätten och lagstiftningen. Vi har även valt att utesluta frågor om skattetillägg som 
vissa rättsfall har behandlat på grund av att vi valt att lägga vår fokusering på 
redovisningsproblematiken. Avsättningar kan delas upp i tre olika kategorier; avsättning för 
pensioner och liknande förpliktelser, avsättning för skatter samt övriga avsättningar och vi har 
valt att utesluta att skriva om avsättningar för skatter. Anledningen till att vi valt bort dessa 
avsättningar är för att vi anser att undersökningsområdet blir för brett.  
 
1.6 Studiens disposition  
 
Kapitel 1 – Inledning  
Kapitlet ger läsaren en inblick i uppsatsens ämne där beskrivs bakgrunden till ämnet som 
sedan resulterar i en problemformulering. Vidare beskrivs syftet och avgränsningen inom det 
undersökta problemområdet.  
 
Kapitel 2 – Metoddiskussion  
Kapitel två beskriver vilken metod som används vid insamlingen av data men även 
tillväggångssättet för att skapa ny kunskap. Detta kapitel redogör även för hur urvalen och 
analysen av rättsfallen har genomförts. 
 
Kapitel 3 – Referensram 
I detta kapitel presenteras teoretisk information gällande avsättningar, redovisningens 
reglering samt god redovisningssed.  
 
Kapitel 4 – Rättsfall  
Detta kapitel redogör för de utvalda rättsfallen, detta genom en sammanfattning av utvalda 
referatmål från Regeringsrättens årsböcker. 
 
Kapitel 5 – Analys  
I kapitel fem framställs argumentationsanalysen där de olika rättsfallens framförda argument 
har identifierats och sammanställs utifrån dess relation till varandra. Argumentens hållbarhet 
och relevans i förhållande till tesen har sedan kommenterats och analyserats. 
 
Kapitel 6 – Slutsatser  
Detta kapitel presenterar studiens slutsatser och besvarar den ställda forskningsfrågan.  
 
Kapitel 7 – Avslutande diskussion 
Det sista kapitlet avslutar med en diskussion om våra tankar kring studiens genomförande 
samt ger förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metoddiskussion  
 

Kapitlet behandlar studiens tillvägagångssätt för hur urval och analys har genomförts av 
rättsfallen, avslutningsvis redogörs det för studiens relevans och validitet.  

 
 
2.1 Datainsamlingsmetod  
 
Studiens data består till största delen av lagtexter och rättsfall. I referensramen består data 
utav en redogörelse kring avsättningar utifrån vad som finns beskrivet i lagtext, en 
beskrivning av god redovisningssed baserat på vad som finns inom lagar och dess förarbeten 
samt en beskrivning kring den svenska rättskälleläran. Att vi använt oss av lagars förarbeten i 
referensramen beror på att vi fick en ytterligare förståelse för lagarnas innebörd då lagarna 
inte är lika utvecklade. I referensramen återfinns även data från några avhandlingar som berör 
studiens område avsättningar. Vi har även hämtat data i en utredning ifrån Skatteverket som 
berör sambandet mellan redovisning och beskattning. Den data som finns i referensramen är 
sekundärdata eftersom den består utav en insamling och sammanställning av data som tidigare 
forskare samlat in. Data som vi samlat in och gjort en översiktlig sammanfattning av är 
utvalda på så sätt att den skall ge läsaren en bra bakgrund till analysen av utvalda rättsfall 
samt att den är relevant i förhållandet till rättsfallen. 
 
Uppsatsen fjärde kapitel som benämns rättsfall består av data som kommer från rättsfall med 
ett avgörande i Regeringsrätten som är hämtade ifrån databasen Karnov. Den datan är en 
sammanfattning av de rättsfall som vi valt ut. I studiens inledning, det vill säga bakgrund och 
problemdiskussion, har data hämtats utifrån böcker, lagtexter och en utredning från 
Skatteverket som behandlar sambandet mellan redovisning och beskattning. 
 
2.1.1 Urval 
 
De rättsfall som vi valt ut till vår studie är alla hämtade från Regeringsrättens årsbok och är 
referatmål (ref). Att vi valt referatmål istället för notismål är för att referatmålen har ett högre 
värde och betydelse. De utvalda rättsfallen är sex stycken. Tre av rättsfallen är hämtade från 
1980-talet där Regeringsrättens beslut har bestämts under det årtiondet men taxeringsåren är 
antingen från 1970- eller 1980-talet. De tre återstående rättsfallen kommer från 2000-talet där 
domen meddelats under det årtiondet men även här så är taxeringsåren tidigare än det år som 
domen meddelats.  
 
Vi valde att ha med rättsfall från 1980-talet då avsättningar ej vid den tidpunkten fanns 
reglerad i den då gällande svenska redovisningslagstiftningen. Under 1990-talet tillkom det 
flertalet förändringar gällande redovisningslagstiftning där internationell lagstiftning kom att 
påverkas och beaktas allt mer i den svenska. En orsak till denna utveckling var Sveriges 
inträde i Europeiska Unionen. Det var först under 1990-talet som avsättningar blev reglerad i 
lagtext. Utifrån detta ansåg vi det intressant att studera rättsfall från årtiondet före och efter 
1990-talet. 
 
Dessa sex rättsfall valde vi genom att först få fram vilka som berör redovisning och 
beskattning för att därefter välja ut de rättsfall som avser området avsättningar. Därefter har vi 
studerat rättsfall som berör det kopplade området och kom då fram till att använda oss av 
följande rättsfall i vår studie: RÅ 2006 ref. 68, RÅ 2004 ref. 18, RÅ 2002 ref. 83, RÅ 1988 



2 Metoddiskussion 
 

- 5 - 

ref 14, RÅ 1984 1:8 och RÅ 1981 1:51. Dessa valdes även då det har funnits svårigheter att 
finna ytterligare relevanta referatmål att välja mellan som behandlar avsättningar.  
 
2.2 Argumentationsanalys  
 
Vi vill i vår studie identifiera vilka argument som båda parter har framfört i respektive 
rättsfall i de olika instanserna. För att analysera och få en förståelse för de framförda 
argumenten har vi valt att använda oss av en analysmetod vilken benämns som 
argumentationsanalys. Argumentationsanalysen syftar till att lösa problem och kan dessutom 
ge ett stöd till den valda lösningen och fungera som ett beslutsunderlag (Björnsson & 
Eriksson 2002). I vårt fall handlar problemet om när en avsättning får ske. 
 
Argumentationsanalysen är uppdelad i två olika analyser en beskrivande och en värderande 
analys. I den beskrivande analysen identifieras de framförda argumenten samt deras relation 
till varandra, den tydliggör även vilket argument som stärker vilket. Framställningen av 
argumenten sker schematiskt för att underlätta förståelsen av argumentens relationer. Den 
värderande analysen bedömer de identifierade argumentens beviskraft, utifrån den 
beskrivande analysens fastställda struktur. Bedömningen av beviskraften görs normalt utifrån 
två olika faktorer nämligen argumentets hållbarhet samt relevans. Hållbarheten bedömer 
argumentets trovärdighet eller styrka alltså om det är rimligt att argumentet skall accepteras 
eller ej. Rimligheten avgörs utifrån om det finns goda skäl eller grunder att anta att 
argumentet är sant. Relevansen berör om argumentet hör till problemområdet eller om det är 
irrelevant för det. Relevansen och hållbarheten har ingen påverkan på varandra exempelvis 
kan ett argument med hög relevans ha en låg hållbarhet (Björnsson et al 1994).  
 
Vid användandet av en argumentationsanalys är det viktigt att beakta och vara medveten om 
att olika personer tolkar en text olika. Det kan leda till att olika resultat framkommer dels 
beroende på vilken förkunskap samt värderingar granskaren har dessutom beror det även på 
att det finns olika uppfattningar om vilket argument som är viktigast och som sedan skall 
belysas i analysen (Björnsson et al 1994). Detta är något vi har varit väl medvetna om när vi 
har framställt argumenten från de olika rättsfallen i analysen. Vi anser att då vi huvudsakligen 
belyst de argument som parterna själva har framställt är sannolikheten för att samma 
argument tas fram av en annan granskare relativt stor. Vi tror dock att argumentens struktur 
skulle skilja sig åt då alla tolkar utifrån sina egna erfarenheter.  
 
2.2.1 Analysmetod  
 
Det mest centrala i argumentationsanalysen är tesen. Det är denna som argumentationen 
baseras på och har sin utgångspunkt i. Tesen skall vara ett enhetligt påstående som 
sammanfattar hela texten. Dessutom får den inte göra något av de framförda argumenten 
irrelevanta. Det är tesen som avgör vilken relevans som de övriga argumenten har. 
Argumenten som framförs för att stärka respektive försvaga hållbarheten hos den angivna 
tesen benämns som pro- respektive contra-argument. Argumentens funktion är att tala 
antingen för eller emot tesen samt för eller emot andra framförda argument i texten. För att 
stärka hållbarheten hos ett framfört argument kan ett underargument används, vilket är ett 
argument för det första argumentet som enskilt ej direkt kan styrka tesen. Det finns även 
premisser som syftar till att höja argumentets relevans, premissen förtydligar relationen 
mellan det framförda argumentet och tesen. (Björnsson et al 1994) 
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De olika framförda argumenten i analysen kommer att betecknas enligt nedan nämnda sätt, 
där respektive argument kommer att numreras för att tydliggöra vilka argument som är 
kopplade till varandra. Argumentens hållbarhet och relevans kommer sedan att bedömas i 
relation till den anförda tesen. 
 

T = Tes 
P = Argument för tesen 
C = Argument mot tesen 
φ = Premiss 

 
I vår argumentationsanalys kommer pro-argumenten att representera företagets argumentation 
och contra-argumenten Skatteverkets argumentation i respektive rättsfall. 
 
2.3 Giltighetsanspråk  
 
För att mäta en studies giltighet finns det två begrepp som kan användas nämligen validitet 
och reliabilitet. Validitet innebär hur väl studien mäter det som den är avsedd att mäta samt 
hur väl studien beskriver verkligheten (Patel & Davidsson 2003). Vår studie undersökte och 
beskrev hur argumentationen i sex rättsfall gällande avsättningar har sett ut från svarande och 
kärandes sida. Rättsfallen är inhämtade från Regeringsrättens årsbok som vi anser är en 
pålitlig källa då den är offentlig och finns tillgänglig både i tryckt form samt genom flertalet 
databaser. Då Regeringsrätten som högsta instans är ansvarig för utgången av domarna och att 
de använda rättsfallen är referat mål som utgör praxis för framtida liknade fall anser vi att vi 
har undersökt det vi avsett att undersöka och därför har vår studie enligt oss en god validitet. 
Att studien har en god validitet motiverar vi även med att vi har haft tillgång till rättfallen 
under hela studentens gång vilket har inneburit att vi har kunnat återgå till dem när det har 
uppkommit osäkerheter och på så sätt har vi minskat risken för att fel har uppkommit1.  
 
Enligt Johannesen & Tufte (2007) så används reliabiliteten för att se hur tillförlitlig studiens 
data är. Vi anser att studiens data har en hög reliabilitet eftersom vi anser att vi har använt oss 
av tillförlitliga källor. Mestadels består våra källor utav lagtext som har en hög trovärdighet. 
Dessa källor har använts för att de skall säkerställa så att reliabiliteten blir så hög som möjligt. 
Vi anser att bra grundade objektiva källor ger en god reliabilitet. Reliabiliteten i studiens 
rättsfallskapitel anser vi är hög. Anledningen till det är att det är vi själva som sammanfattat 
rättsfallen och enligt oss har vi sammanfattat det utifrån de argument som vi anser är mest 
relevanta. Detta kan innebära att rättsfallen undermedvetet är präglade utifrån våra egna 
uppfattningar, vi anser ändå att reliabiliteten är hög sett utifrån vår syn. Metoden att 
sammanfatta rättsfallen på det sättet som vi gjort anser vi även bidrar till en hög reliabilitet då 
vi valt att sammanfatta hela rättsfallet från lägsta till sista instans. På så sätt har vi inte 
uteslutit delar och har då gett en bild av rättsfallen som är trovärdig. Reliabiliteten kan dock 
försvagas en del då rättsfallen är referatmål vilket innebär att de redan är sammanfattade av 
Regeringsrätten och vissa delar kan då ha valts att inte tas med. Dock anser vi att 
Regeringsrätten inte tagit bort väsentliga delar från de olika instanserna. 
 

                                                
1 Torbjörn Ljungkvist, föreläsning forskningsmetodologi den 6 februari 2009 
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3 Referensram 
 

I referensramen behandlas inledningsvis en redogörelse för rättskälleläran samt de olika 
rättkällorna. Vidare beskrivs det starka sambandet mellan redovisning och beskattning följt 
av god redovisningssed dess utveckling samt en redogörelse för viktiga principer inom 
redovisning. Avslutningsvis beskrivs avsättningar dess reglering både nationellt och 
internationell samt en framställning av rättsväsendet inom redovisningen.  

 
 
3.1 Rättskälleläran 
 
Rättskälleläran kännetecknas av att den beskriver, förklarar, rättfärdigar och kritiserar de olika 
rättskällorna. De formella rättskällorna är uppdelade i tre olika delar efter hur rättskällorna 
skall beaktas och dessa tre är; skall, bör och får. Syftet med denna uppdelning är att underlätta 
förståelsen för juridisk argumentation. De rättskällor som skall beaktas är bindande och kan 
inte åsidosättas. Rättskällorna som bör beaktas är inte bindande. Åsidosätter en domstol en 
rättskälla som bör beaktas kommer troligtvis den domen att ändras efter ett överklagande. 
Detta innebär att en rättskälla som skall beaktas är viktigare än de som bör beaktas. Däremot 
är de rättskällor som bör beaktas viktigare än de rättskällor som får beaktas. De rättskällor 
som får beaktas innebär att de inte måste följas utan dessa kan väljas att följas eller ej. 
(Peczenik 1995) 
 

- Rättskällor som skall beaktas är följande; EU- förordningar, lagar, föreskrifter, fasta 
sedvanor exempelvis god redovisningssed och avtal.  

 
- Rättskällor som bör beaktas är; prejudikat, förarbeten, förankrade sedvanor och 

internationella konventioner.  
 
- Rättskällor som får beaktas är; institutionella rekommendationer så som allmänna råd 

domstolsbeslut, lagförslag, vissa sedvanor, upphävda lagar, doktrin, utländsk rätt samt 
uttalanden. (Peczenik 1995) 

 
3.1.1 Kollision av normer 
 
Ibland kan det inträffa att normer kolliderar med varandra och hur en sådan situation löses 
finns att hitta i rättskälleläran. Vid en sådan kollision av normer kan detta lösas genom en 
harmonisering eller genom den gällande prioritetsordning som finns, även kallad 
derogationsreglerna. Harmonisering, det vill säga en omtolkning av rättskällorna, bör göras i 
första hand och därefter bör prioritetsreglerna följas. Prioritetsregler innehåller en randordning 
där den ena normen ges företräde framför den andra, rangordningen innebär en beaktning av 
följande tre regler: (Peczenik 1995) 
 

- Lex Superior innebär att ”om en norm av lägre dignitet strider mot en norm av högre 
dignitet skall den senare följas” (Peczenik 1995 s. 281). Den högsta regeln är den som 
gäller exempelvis går förordningar före svensk lag. 

 
- Lex Specialis innebär att ”en mindre generell lagregel bör uppfattas som ett undantag 

från en mer generell ”. (Peczenik 1995 s. 282). Alltså att special lag går före allmän 
lag. 
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- Lex Posterior innebär att ”om en tidigare lagregel är oförenlig med en senare bör den 

senare tillämpas” (Peczenik 1995). Närmare bestämt att yngre och nyare lag går före 
en äldre lag.  

 
3.2 Rättskällor 
 
Rättskällorna som finns inom det svenska rättsväsendet består till huvudsakligen av följande; 
lag, förarbeten, prejudikat, doktrin och sedvanerätt, vilka kommer att redogöras djupare för 
nedan 
 
3.2.1 Lag 
 
Lagarna i Sverige är den grundläggande rättskällan. Enligt Regeringsformen, en av Sveriges 
grundlagar, utövas den offentliga makten under lagarna. Det är Riksdagen som i första hand 
stiftar lagarna och har därför en normgivningskompetens. I regeringsformen så är definitionen 
av en lag de regler som stiftas av Riksdagen. (Lehrberg 2006) 
 
Domstolarna har rätt att tolka lagarna i domstolsprocesser så att dessa passar in till det 
enskilda fallet. Dock får domstolarna inte gå utanför lagen. Denna rätt som domstolarna har är 
nödvändig då lagen är av generell karaktär och kan därmed inte anpassas till alla situationer 
som kan uppstå. Lagarna har en karaktär av generella direktiv. Detta generella perspektiv 
utgör en skillnad mellan lag och konkreta beslut som exempelvis domstolars beslut. Lagarna 
är till för att kunna tillämpas i beskrivna situationer och inte för att tillämpas i ett enskilt fall. 
Lagen riktar sig till de personer som kan komma att hamna under lagens rekvisit. 
(Lehrberg 2006) 
 
3.2.2 Förarbeten 
 
När en lag skapas uppkommer förarbeten. I Sverige är dessa förarbeten utförliga och 
innehåller bland annat motiv, branschinformation samt praktiska problem som lagstiftarna 
tagit ställning till. Vanligtvis innehåller förarbetena anvisningar och rekommendationer till 
den som skall tolka lagen. Dessa anvisningar och rekommendationer framhäver hur lagen bör 
förstås samt hur vissa situationer bör bedömas. Dessa förarbeten bör betraktas med stor vikt 
eftersom lagarna är kortfattade och det är lätt att missförstå innehållet genom att inte beakta 
förarbetena. För att kunna koppla förarbetena till verkligheten finns det ofta upplysningar om 
hur detta skall göras på bästa sätt. Förarbetena har kommit att få en mindre betydelse på 
senare år. Detta i samband med införandet av EU-rätten eftersom att förarbeten inte används 
där i samma utsträckning som i Sverige. (Lehrberg 2006) 
 
3.2.3 Prejudikat 
 
Ett prejudikat är ett avgörande från en domstol där de visar en tillämpning av rättsatserna i 
samhället. I domstolen kan det hända att en fråga som redan tagits upp en gång uppkommer 
igen i liknande form i antingen samma domstol eller i en lägre instans. Vanligast är då att 
domstolen kollar på det tidigare avgörandet och gör en bedömning som är på ett liknande sätt. 
Trots att ett prejudikat inte är formellt bindande är det vanligt att det används som vägledning 
till liknande avgöranden. Prejudikaten kan sägas vara den tyngst vägande rättskällan vid sidan 
av lagen då domstolarna vanligtvis följer dessa i praktiken. Då det finns mycket lagar av 
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allmän karaktär leder det till att lagstiftaren flyttar över en viss del av regelbildningen till 
domstolarna. (Lehrberg 2006) 
 
3.2.4 Doktrin 
 
Doktrin används ofta som rättskälla och består av vetenskapliga framställningar 
(Lehrberg 2006). Doktrinen systematiserar och tolkar gällande rätt och på så sätt framställer 
rättsordningen som ett sammanhängande system av normer (Peczenik 1995). Forskaren som 
framställer doktrinen jobbar inom valda områden och har möjlighet att lägga ner mycket tid 
på sin framställning. Detta innebär att det finns förutsättningar att hitta en lösning som är mer 
kvalificerad än vad som annars hade kommit fram (Lehrberg 2006). 
 
Doktrin som rättskälla anses inte ha lika hög dignitet som lag, förarbeten och praxis. 
Domstolar har lättare att avvika från doktrin än lagar och prejudikat. Dock får det inte 
glömmas bort att det finns utgivna böcker med så stor auktoritet att även om den strider mot 
andra rättskällor så följs den ofta. (Lehrberg 2006) 
 
3.2.5 Sedvanerätt  
 
Sedvanerätt kan beskrivas som regler som inte är formellt bindande men som i större eller 
mindre omfattning accepteras av rättstillämpade organ. Det finns tillfällen då en sedvana 
uppfattas som rättsligt bindande och för att det skall vara möjligt krävs det att det skall vara en 
etablerad sedvana vilket innebär en viss varaktighet och spridning. Inom redovisningen så har 
sedvanan ersatts av redovisningsstandarder. (Bjuvberg 2008) 
 
3.3 Sambandet redovisning och beskattning 
 
Mellan redovisning och beskattning finns det som tidigare nämnt i Sverige ett starkt och 
otvivelaktigt samband dem emellan. Detta samband har en lång historik och har sitt ursprung i 
1928 års kommunalskattelag (1928:370, KL) dock uppkom sambandet tidigare men kom ej 
att bli nedskriven förrän 1928. Även fast KL inte längre existerar utan istället ersattes av IL så 
har inte sambandets förhållande nämnvärts förändrats (Bjuvberg 2006). Sambandet brukar 
anses ha sin grundläggande funktion när det gäller beskattningen för näringsverksamheterna, 
detta då den skattemässiga inkomstberäkningen baseras på företagens redovisade resultat och 
lägger mycket vikt vid hur företagen skall periodisera sina utgifter och inkomster 
(Skatteverket 2009).  
 
Sambandet brukar vanligen delas upp i tre olika kategorier alla med olika innebörd vilka är; 
det materiella sambandet, det formella sambandet samt när det saknas ett samband, dessa tre 
redogörs i avsnitten nedan. Periodiseringar är ett område som ofta drabbas av 
tolkningsproblem och det är relativt vanligt att frågor kring just periodisering hamnar inför 
rätta (Norberg & Thorell 2007). Därför avslutas avsnittet med att redogöra för periodisering 
då även många anser att detta område är det enda inom redovisning som har en betydelse för 
beskattningen (Bjuvberg 2006).  
 
3.3.1 Materiella sambandet 
 
Det materiella sambandet som existerar mellan redovisning och beskattning innebär att 
beskattningstidpunkten grundar sig på den skatteskyldiges redovisning. Detta finns reglerat i 
IL 14 kap 4 § där det går att utläsa att den styrande faktorn är att god redovisningssed följs när 
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det gäller den skattemässiga periodiseringen. Materiella sambandet brukar även ibland 
benämnas som det kopplade området speciellt när det rör sig om olika skattefrågor 
(Bjuvberg 2006). Utgångspunkten är att redovisningsreglerna är det som skall följas och så 
länge som dessa tillsammans med god redovisningssed följs så godtar Skatteverket företagets 
redovisade resultat som företagets skattemässiga resultat (Skatteverket 2009). 
 
3.3.2 Formella sambandet 
 
Det formella sambandet uppstår när det finns särskilda skatteregler som är gällande och 
uttrycker hur redovisningen av en specifik transaktion skall se ut, både redovisningsmässigt 
och skattemässigt. Alltså styr skatteregeln hur redovisningen av transaktionen skall se ut 
(SOU 2008:80). Ett krav är att redovisningen av transaktionen både skall genomföras på 
samma sätt och redovisas lika med utgångspunkt från skatteregeln. Då skatteregeln styr hur 
både redovisningen och beskattningen skall se ut anses reglerna ofta ha en dubbel styreffekt 
(Skatteverket 2009).  
 
3.3.3 Avsaknad av samband 
 
Att det inte finns något samband mellan redovisning och beskattning innebär att det finns två 
olika regelverk, en för beskattning och en för redovisning. Dessa regelverk är ej samma utan 
två helt olika som ej bygger på varandra. Hur en transaktion skall beskattas återfinns endast 
bland de gällande skattereglerna, vilket innebär att företagets bokföringsmässiga resultat inte 
har någon som helst betydelse för dess beskattning. (Skatteverket 2009) 
 
3.3.4 Periodisering 
 
Periodiseringen som utförs i redovisningen utgör grunden för företagens beskattning. 
Skattereglerna kring hur utgifter och inkomster skall periodiseras liknar till stor grad 
redovisningens regler för periodiseringar (Norberg & Thorell 2007). Det samband som finns 
mellan redovisning och beskattning gällande periodiseringar är materiellt då redovisning skall 
ske enligt bokföringsmässiga grunder samt följa god redovisningssed vilket innebär att 
redovisningsreglerna styr beskattningen. Dock finns ett undantag när det finns en särskild 
skattelag som reglerar transaktionen, då skall skatteregleringen gälla. Reglering gällande 
periodisering ur en skattesynpunkt finns reglerat i IL kap 14 (Bjuvberg 2006). 
 
Företagets val av redovisningsmetod för periodiseringar ligger som nämnt till grund för 
beskattningen och binder både företaget och Skatteverket till den valda metoden. En 
periodisering kan ibland redovisas på olika sätt och när dessa situationer uppstår är det 
företagets val som gäller vid beskattningen. Redovisningen av periodiseringen måste 
genomföras på samma sätt både i redovisningen och vid beskattningen. Företagen får inte ha 
en metod i sin redovisning och en annan i deklarationen oavsett om båda följer god 
redovisningssed. Den enda anledningen till att företaget får avvika från den valda metoden är 
att den bryter mot god redovisningssed (Bjuvberg 2006). Skulle företagets val av 
redovisningsmetod bryta mot god redovisningssed, exempelvis att de har underlåtit sig att 
redovisa en intäkt har Skatteverket ingen skyldighet att följa företagets val (Skatteverket 2009 
s. 33). Skatteverket får då eftertaxera den skatteskyldiga men taxeringen måste ske i enlighet 
med god redovisningssed (Bjuvberg 2006). 
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3.4 God redovisningssed 
 
God redovisningssed finns uttryckt i både BFL och ÅRL dock ger inte någon av lagarna 
någon djupare innebörd av begreppet utan det finns istället att utläsa ur respektive lags 
förarbeten (Bjuvberg 2006). God redovisningssed i BFL syftar på regler gällande löpande 
redovisning och arkivering. I ÅRL avser begreppet främst periodisering och värderingsfrågor, 
men även uppställningsformer och kompletterande upplysningar som skall göras i 
årsredovisningen (Skatteverket 2009). 
 
Fastställelsen av själva innebörden till god redovisningssed anses vara svårt framförallt då 
många anser att begreppet är oklart. Begreppet har en stor betydelse vid utformandet av 
redovisning, i både BFL och ÅRL förarbeten beskrivs begreppet på detta allmänna sätt ”som 
en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga” 
(Prop. 1998/99:130). I BFL förarbete skriver lagstiftarna att idag kan den goda 
redovisningsseden beskrivas som ”de normer som grundas på, utöver lag och föreskrifter, 
redovisningspraxis och uttalanden från vissa myndigheter och organisationer, framförallt 
Bokföringsnämnden, Finansinspektionen och Redovisningsrådet”. 
(Prop. 1998/99:130). 
 
Det finns som ovant nämnt svårigheter att fastställa begreppet god redovisningssed. Vad som 
i praktiken utgör god redovisningssed brukar ses ifrån två sidor, den första anser att begreppet 
skall fastställas utifrån de normgivande organisationerna Bokföringsnämnden samt 
Redovisningsrådets uttalanden, den andra anser att begreppet skall utgöras av redan 
existerande praxis. Enligt BFL förarbete skall ingen av dessa uppfattningar accepteras helt 
och hållet utan i förarbetet anses att tolkningar av föreskrifter som finns i lag och andra 
författningar inom redovisning skall fastställa vad god redovisningssed innebär. Tolkningen 
av föreskrifternas betydelse skall vara ordagranna där reglernas syfte beaktas samt att den 
baseras på de allmänna principerna som dessa regler syftar till. Denna typ av tolkning 
benämns som traditionell tolkning när denna typ av tolkningen ej besvarar en sökt fråga 
genomförs en så kallad utfyllande tolkning. En utfyllande tolkning innebär i huvuddrag att 
stödet för frågan vanligen finns i redan existerande bokföring eller redovisning den kan sägas 
utgöra en typ av god redovisningssed för bokföringsskyldiga. (Prop. 1998/99:130) 
 
3.4.1 Utvecklingen av god redovisningssed 
 
Det övergripande ansvaret för utvecklingen av god redovisningssed har Bokföringsnämnden 
vilket framgår från BFL 8 kap. 1 § första stycket. Bokföringsnämnden är en statlig myndighet 
vars huvudsakliga uppgift är att ge en mer konkret innebörd av god redovisningssed vilket 
sker genom att nämnden ger ut rekommendationer och uttalanden. De har även till uppgift att 
påverka hur frågor kring god redovisningssed skall bedömas i olika uppstådda situationer. De 
rekommendationer och uttalanden som Bokföringsnämnden ger ut har en status av allmänna 
råd. Detta för att nämnden saknar den normgivningsmakt som finns beskriven i 
regeringsformen. Då de saknar normgivningsmakt är deras utgivna rekommendationer och 
uttalanden inte formellt bindande, trots detta har dem en avgörande betydelse i praktiken 
speciellt i rättsfall som gäller en bedömning om vad som slutligen är god redovisningssed. 
(Prop. 1998/99:130) 
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3.5 Redovisningsprinciper 
 
Vid upprättandet av ett bokslut finns det ett antal grundläggande principer som skall beaktas. 
Dessa principer existerar och har en viktig betydelse för att de ger en förståelse för varför 
redovisningen skall ske på ett visst sätt gentemot ett annat (Thomasson et al 2006). 
Redovisningsprinciperna som finns uttryckta i ÅRL andra kapitel är till antalet sju stycken. 
Det finns även fler gällande principer som ej finns nedskriva i ÅRL detta innebär inte att de 
har mindre betydelse än de nedskrivna principerna (Skatteverket 2009). Vi kommer ej att 
redogöra för samtliga sju utan enbart för dem som enligt oss har relevans för det fortsatta 
arbetet vilka är; bokföringsmässiga grunder, realisations-, matchnings- och 
försiktighetsprincipen.  
 
3.5.1 Bokföringsmässiga grunder 
 
Bokföringsmässiga grunder kan likställas med periodiseringsprincipen och den finns 
beskriven i ÅRL under 2 kap. 4 § p. 4. Innebörden av principen är att företagets transaktioner 
skall bokföras när de inträffar samt i anslutning till den period den skett i, inkomster och 
utgifter skall periodiseras till det räkenskapsår som de har en koppling till. Vilket innebär att 
tidpunkten för betalning inte påverkar hur periodiseringen skall se ut. I ÅRL 2 kap. 4 § p. 4 
beskrivs principen enligt följande; ”intäkter och kostnader som är hänförliga till 
räkenskapsåret skall tas med oavsett tidpunkten för betalning”. Principen har en stark 
koppling till matchningsprincipen vilken redogörs för mer nedan. (Prop. 1999/2000:2, del 2) 
 
3.5.2 Realisationsprincipen  
 
Denna princip har en viktig betydelse vid utformningen av redovisningen (Smith 2006). I 
ÅRL 2 kap. 4 § p. 3a finns realisationsprincipen benämnd ”endast under räkenskapsåret 
konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen”. Den beskriver när en inkomst eller 
utgift skall och får redovisas som en intäkt respektive kostnad, i det redovisade resultatet får 
endast de intäkter som är hänförliga till det aktuella räkenskapsåret redovisas 
(Prop. 1995/96:10). Enligt Smith (2006) så tenderar försäljningen vara den händelse som 
ligger till grund för när redovisningen skall ske, intäkter och kostnader redovisas när ett utbyte 
har genomförts.  
 
3.5.3 Matchningsprincipen 
 
Matchningsprincipen innebär att en utgift som har uppstått i följd av en specifik inkomst skall 
kostnadsföras under samma räkenskapsår som inkomsten redovisas som en intäkt 
(Skatteverket 2009). Alltså utgiften matchas med inkomsten (Thomasson et al 2006). För att 
underlätta användandet av principen brukar vanligen två frågor ställas; vilka är periodens 
intäkter samt vilka kostnader har lett fram till dessa intäkter (Bjuvberg 2006). När en utgift 
inte kan matchas mot en inkomst skall den kostnadsföras det räkenskapsår som utgiften är 
hänförlig till (Skatteverket 2009). 
 
3.5.4 Försiktighetsprincipen 
 
Försiktighetsprincipen har sedan lång tid tillbaka haft en betydande roll för den svenska 
redovisningen. Dess innebörd är att värderingen av tillgångar och skulder skall ske med en 
försiktighet. Finns det en osäkerhet kring värderingen så skall värderingen av tillgångar ske 
till ett lägre värde och skulderna till ett högre värde (Thomasson et al 2006 ). Under 2 kap. 4 § 
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p. 3 i ÅRL finns försiktighetsprincipen att utläsa. Det är väldigt viktigt att försiktigheten hålls 
på en skälig nivå och att den inte drivs för långtgående i värderingen. Det är inte tillåtet för 
företagen att skapa dolda reserver genom att medvetet undervärdera tillgång och övervärdera 
skulder. Risken om ovanstående åsidosätts är att företagen inte kommer att kunna uppfylla 
kravet på att visa en rättvisande bild av företagets resultat och ekonomiska ställning 
(Prop. 1995/96:10). 
 
3.6 Avsättningar 
 
Redovisningen skall som ovan nämnt bland annat beakta matchningsprincipen och 
försiktighetsprincipen. Dessa principer är något som avsättningar ger uttryck för. Syftet med 
avsättningen är att den skall täcka fastställda förluster eller skulder (Prop. 1995/96:10). 
 
3.6.1 Svensk reglering  
 
Det fanns ingen reglering i Sverige under 1980-talet kring avsättningar, som då utrycktes som 
framtida utgifter (Thorell 1984). Lagar som berörde redovisning var då BFL som utkom första 
gången 1929 (1929:117) men ersattes av en ny som kom 1976 (1976:125). Ingen av dessa 
kom att behandla detta område. Det som båda lagarna poängterar är att 
bokföringsskyldigheten skall överensstämma med god köpmannased/ god redovisningssed 
och bokföringsmässiga grunder.  
 
Nu på senare år har den svenska regleringen gällande avsättningar utvecklats och finns nu 
reglerad i bland annat ÅRL och RR 16. ÅRL tillämpades för första gången från och med år 
1997. Anledningen till att ÅRL skapades var Sveriges anslutning till Europeiska Unionen och 
i och med det så var Sverige tvingade att anpassa den nationella lagstiftningen till EGs 
bolagsdirektiv (fjärde direktivet). Då direktiven är tvingande för medlemsländerna var Sverige 
tvungna att lagreglera ett antal punkter som direktiven innehöll men som inte tidigare funnits 
reglerat i Sverige. 2005 infördes en ny reform i Europeiska Unionen nämligen att följa IAS/ 
IFRS vilket ledde till en viss omarbetning och tillägg i ÅRL för att få ett bättre samspel dem 
emellan. Dock är det endast koncerner som skall redovisa enligt denna standard. Syftet med 
omarbetningen av ÅRL har bland annat varit att skapa en harmonisering med övriga Europa. 
(Nilsson 2005). 
 
Enligt 9 kap. 3 § ÅRL skall förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 
räkenskapsår och är säkra eller sannolika på balansdagen men ovissa till belopp eller tidpunkt 
redovisas som avsättning. Till avsättningar räknas inte avskrivningar eller nedskrivningar.  
 
Redovisningsrådet har gett ut rekommendationer som grundas på de internationella 
IAS/IFRS. Avsättningar finns reglerad i Redovisningsrådets rekommendation nummer 16, 
RR 16 avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar. I RR 16 definieras 
avsättningar som skulder som är ovissa på belopp eller tidpunkt. Redovisning av en avsättning 
skall ske när samtliga tre villkor är uppfyllda;  
 

- Ett företag har ett åtagande (legalt eller informellt) till följd av en inträffad händelse  
- Det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och  
- En tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras 

 
Ett åtagande innebär att det på balansdagen måste finns en åtagandet till en extern part. Detta 
åtagande har då uppstått genom en tidigare händelse som förväntas att förverkligas då 
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åtagandet dels kan vara lagstadgat eller att det finns förväntningar från externa parter. För att 
redovisningen skall visa en rättvisande bild måste det vara sannolikt att en utbetalning 
kommer att inträffa samt att utbetalningens storlek kan beräknas. (RR 16) 
 
3.6.2 Internationell reglering  
 
Den internationella regleringen under 1980-talet var mer detaljerad och behandlad än den 
svenska. Det gick att hämta vägledning i internationella rekommendationer om hur framtida 
utgifter bör redovisas. De två största rekommendationerna kom från IASC, nuvarande IASB, 
och FASB. IASB hade en rekommendation som hette IAS 10 och behandlade framtida 
utgifter och händelser efter balansdagen och var en allmän internationell riktlinje för hur 
redovisningen för avsättningar kunde se ut. FASB hade en rekommendation som hette FAS 5 
och behandlade framtida utgifter. Denna rekommendation var anpassad till de amerikanska 
förhållandena och var mer detaljrik än IAS 10. FASB var den första organisationen som 
utfärdade regleringen för avsättningar. (Thorell 1984)  
 
IASC utvecklade under 1980-talet en begreppsram som används som utgångspunkt för 
redovisningsrekommendationer och redovisningsnormer. År 1995 gjorde Redovisningsrådet 
en direkt översättning av föreställningsramen (Nilsson 2005). I den internationella 
föreställningsramen står det under p. 64 att vissa skulder endast kan mätas genom en 
uppskattning och att vissa företag då väljer att använda sig av begreppet avsättningar. 
 
Eftersom att alla svenska börsnoterade företag i sin koncernredovisning skall följa IAS/IFRS 
sedan 1 januari 2005 påverkas Sverige i stor grad av internationella regler (Nilsson 2005). För 
avsättningar finns inom IAS/IFRS en reglering som heter IAS 37 avsättningar, 
eventualförpliktelser och eventualtillgångar. IAS 37 tillkom år 1999 och kom då att ersätta 
den del av IAS 10 som berörde framtida utgifter, det vill säga avsättningar. Definitionen av en 
avsättning i IAS 37 punkt 10 är följande: en avsättning är en skuld som är oviss vad gäller 
förfallotidpunkt eller förlopp. Redovisningen av en avsättning enligt IAS 37 får göras när ett 
företag har en befintlig förpliktelse som uppstått av en inträffad händelse och att det är 
sannolikt för ett utflöde av resurser och en tillförlitlig uppskattning kan göras av beloppet. 
 
3.7 Rättsväsendet inom redovisning 
 
De myndigheter som ansvarar för rättsäkerhet och rättstrygghet är vanligtvis det som menas 
med rättsväsendet här i Sverige. Målet med rättsväsendet är att den enskilda skall ha en 
rättstrygghet och rättssäkerhet. Det som utgör stommen inom rättsväsendet är domstolarna 
men rättsväsendet innefattar även brottsförebyggande och utredande myndigheter som till 
exempel Polisen, Åklagarmyndigheten samt Ekobrottsmyndigheten (Regeringskansliet 2010).  
 
Domstolarna i Sverige utgör en viktig del av rättsväsendet och består av ett 80-tal 
myndigheter och nämnder. Att domstolarna är oberoende och självständiga är en 
nödvändighet i förhållande till Riksdag, Regering och andra myndigheter. Domstolen i 
Sverige är uppdelad i tre olika typer; de allmänna domstolarna, de allmänna 
förvaltningsdomstolarna, samt specialdomstolarna. De allmänna domstolarna består av 
Tingsrätt, Hovrätt och Högsta Domstolen. Inom de allmänna förvaltningsdomstolarna finns 
Förvaltningsrätten, förre detta Länsrätten, Kammarrätten och Regeringsrätten. I 
specialdomstolen finns bland annat Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen vilka har till 
uppgift att avgöra tvister som faller inom deras specifika områden 
(Sveriges Domstolar 2010a).  
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Vi kommer i detta arbete endast redogöra för förvaltningsdomstolarna då det endast är de som 
har betydelse för vår studie. 
 
3.7.1 Förvaltningsrätt 
 
I förvaltningsdomstolarna avgörs främst tvister mellan enskilda personer och myndigheter till 
skillnad från tvister i Tingsrätten som är mellan enskilda individer, så som till exempel 
familjemål (Sveriges Domstolar 2010b). Förvaltningsrätten är den första instansen inom de 
allmänna förvaltningsdomstolarna. Tvister inom denna domstol är till exempel skattemål 
vilket innebär en överklagan av ett beslut om bland annat inkomsttaxering, momsbeslut eller 
ett annat beslut som har fattats av Skatteverket (Sveriges Domstolar 2010c). 
 
3.7.2 Kammarrätt 
 
Kammarrätten är nästa instans i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Det är hit 
överklagandet går efter ett missnöje av Förvaltningsrättens avgörande. Oftast krävs det ett 
prövningstillstånd för att Kammarrätten skall ta upp målet. För att få det krävs det att det 
måste finnas en anledning till att ändra Förvaltningsrättens beslut. Inom skattemål behövs inte 
ett sådant prövningstillstånd, vilket även är det vanligaste målet. Tvisterna berör även här 
enskilda personer eller företag och myndigheter som kan vara antingen statliga och 
kommunala. (Sveriges Domstolar 2010d) 
 
3.7.3 Regeringsrätt 
 
Sista och högsta instans är Regeringsrätten som prövar avgöranden från Kammarrätten. Alla 
överklaganden tas inte upp utan endast de som har beviljats ett prövningstillstånd. Den 
viktigaste uppgiften som Regeringsrätten har är att genom sina avgöranden i konkreta mål 
skapa prejudikat. Dessa prejudikat kan därmed vara ledning till andra domstolar eller andra 
som har till uppgift att tillämpa gällande rätt. Huvudregeln för prövningstillstånd är då att det 
endast lämnas om ett avgörande i Regeringsrätten kan få en betydelse som prejudikat 
(Sveriges Domstolar 2010e). Regeringsrätten prövar även förhandsbesked gällande 
skattefrågor som kan vara svåra att utläsa ur både lag och praxis, förhandsbeskeden utfärdas 
av Skatterättsnämnden. När ett förhandsbesked överklagas hamnar det direkt hos 
Regeringsrätten och behöver ej prövas i de övriga förvaltningsdomstolarna. Ett 
förhandsbesked ansöks utav företag som vill ha vägledning gällande hur en transaktion 
kommer att beskattas (SFS 1998:189).  
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4 Rättsfall 
 

I detta kapitel redogörs de sex utvalda rättsfallen varav tre från 2000-talet samt tre från 
1980-talet. Inledningsvis sammanfattas rättsfallen varför sig, först de från 2000-talet och 
därefter de från 1980-talet. Rättsfallen sammanfattas från lägsta till högsta instans. I tre av 
fallen är rättsgången att de går från Förvaltningsrätt till Kammarrätt och avgörs i 
Regeringsrätten och i de andra tre fallen från Skatterättsnämnden till ett direkt avgörande i 
Regeringsrätten. Vi har valt att presentera rättsfallen i fallande ordning eftersom de senaste 
rättsfallen är de som är aktuella idag.  

 
 
4.1 Gratifikationer – RÅ 2006 ref. 68 
 
I detta rättsfall med målnummer 2704-04 avkunnades domen i Regeringsrätten den 4 oktober 
2006. I 1999 års taxering hade Van den Bergh Foods AB (i fortsättningen kallad Van den 
Bergh) gjort en reservering för upplupna gratifikationer. 
 
Skattemyndigheten, idag Skatteverket, ansåg att gratifikationskostnaderna är en löpande 
driftkostnad och skall redovisas när den uppstår, därför vägrade Skattemyndigheten avdrag 
för dem. Detta motiverade Skattemyndigheten med, för att Van den Bergh skall utbetala en 
gratifikation krävs det att den anställde har arbetat 15, 25, 40 respektive 50 år inom företaget. 
Då den anställde måste ha varit anställd ett visst antal år anser inte Skattemyndigheten att 
gratifikationen tjänas in per årsbasis, kostanden får därför inte reserveras utan skall 
kostnadsföras det räkenskapsår som den utbetalas i eftersom gratifikationen baseras på 
anställningstiden. Ovanstående är det främsta argumentet Skattemyndigheten framför för att 
påvisa att gratifikationerna är löpande driftskostnader. De menar även att enligt tidigare 
skattepraxis är Skattemyndigheten väldigt återhållsamma med att godkänna avsättningar som 
har en karaktär av att utgöra en driftkostnad. Därför väljer Skattemyndigheten att bortse från 
Van den Berghs handling där de genom en sannolikhetsbedömning har räknat ut till vilket 
belopp de intjänade gratifikationerna skall bestämmas till och i enlighet med 
försiktighetsprincipen bör därför beloppet belasta det aktuella räkenskapsåret.  
 
4.1.1 Länsrätten 
 
Då Van den Bergh ansåg att de upplupna gratifikationerna enligt försiktighetsprincipen får 
reserveras överklagade de Skattemyndighetens beslut. Van den Bergh menade att 
reserveringen överrensstämmer med KL att beskattningen bland annat skall ha sin 
utgångspunkt i god redovisningssed samt att försiktighetsprincipen skall beaktas. Dessutom 
ansåg Van den Bergh att det på bokslutsdagen den 31 december 1998 förelåg ett åtagande till 
följd av en inträffad händelse, att åtagandet kommer att kräva ett utflöde av resurser och att 
skuldens storlek kunde uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Dessa tre frågor hämtade de ifrån 
Redovisningsrådets utkast till rekommendationen, Avsättningar, ansvarsförbindelser och 
eventualtillgångar, idag RR 16, när dessa tre är uppfyllda får en avsättning göras.  
 
Van den Bergh motiverar svaren med att de har en förpliktelse och ett åtagande till sina 
anställda så länge de fortsätter sin anställning hos dem, när anställningen har fortlöpt en viss 
tid får den anställde en gratifikation utbetald vars summa finns nerskrivet i företagets 
personalhandbok. Detta åtagande innebär att ett utflöde av resurser kommer att ske. 
Bedömningen av skuldens storlek har Van den Bergh kunnat göra en tillförlitlig beräkning av, 
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detta genom sin gjorda sannolikhetsbedömning. Avslutningsvis yrkar Van den Bergh för att 
inte bryta mot den goda redovisningssed som Redovisningsrådets rekommendation innebär är 
de skyldiga att göra en avsättning i bokslutet för de upplupna gratifikationerna. Van den 
Bergh menar att sina anställda successivt tjänar in sin gratifikation. Därför anser Van den 
Bergh att de skattemässigt har haft rätt att göra en avsättning.  
 
Skattemyndigheten bestred Van den Berghs överklagande utan att tillföra något nytt i sin 
argumentation.  
 
I Länsrätten i Skåne, idag Förvaltningsrätten, gjordes bedömning att det inte råder några tvivel 
om att gratifikationerna är en framtida personalkostnad som utbetalas efter en viss redan 
förutbestämd anställningstid. Dock ansåg de att gratifikationen skiljer sig från annan 
ersättning som tjänats in såsom semesterersättning, då det inte är säkert om en utbetalning 
kommer att ske. Därför fann Länsrätten att gratifikationerna inte kan hänföras till ett tidigare 
räkenskapsår utan skall kostnadsföras det år den inträffar och att gratifikationerna kan 
likställas med en framtida löneutbetalning. Länsrätten följer Skattemyndighetens bedömning 
att gratifikationerna är en driftkostnad och avdrag får endast ske det år den uppkommer. 
Därmed avslår Länsrätten Van den Berghs överklagan.  
 
4.1.2 Kammarrätten 
 
Länsrättens dom överklagades av Van den Bergh då de ansåg att de har rätt att få avdrag för 
den gjorda reserveringen. De framförde samma argumentation som i Länsrätten men betonade 
att det i skattelagstiftningen inte i någon större grad finns reglering kring upplupna 
gratifikationer, därför skall bedömningen om en avsättning är avdragsgill eller ej ske i 
enlighet med god redovisningssed. Van den Bergh hänvisade därför till ÅRL 3 kap. 9 § som 
ger en vägledning till när en avsättning skall redovisas; när förpliktelsen är hänförliga till 
räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till 
sin förekomst, men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. De yrkade även 
att Redovisningsrådet genom RR 16 samt genom ett utkast till rekommendation ersättningar 
till anställda, idag RR 29, har Redovisningsrådet gett en vägledning i vad god redovisningssed 
är.  
 
Som i Länsrätten valde Skatteverket att även i Kammarrätten bestrida överklagandet med 
samma argumentation som tidigare att gratifikationerna utgör en driftkostnad.  
 
Kammarrätten i Göteborg fastställer att frågan i målet är om Van den Bergh har rätt till ett 
skattemässigt avdrag för den gjorda avsättningen till upplupna gratifikationer som kommer att 
utbetalas till de anställda efter ett visst antal anställningsår. Enligt 24 § KL skall en utgift 
enligt god redovisningssed kostnadsföras det år den kan hänföras till, dock endast om det inte 
strider mot någon annan regel i lagen. Då det ej fanns någon reglering kring denna fråga skall 
bedömningen ske utifrån god redovisningssed. Kammarrätten hänvisar till ÅRL 3 kap. 1 § att 
balansräkningen på balansdagen skall redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och 
eget kapital samt skulder och hänvisade även till 4 kap. 16 § ÅRL (dagens ÅRL 3 kap. 9 §) 
som Van den Bergh gjorde i sin argumentation. Kammarrätten anser att Van den Bergh har en 
förpliktelse att utbetala en gratifikation efter att de anställda har uppfyllt en viss 
anställningstid hos dem och att förpliktelsen infrias. Enligt Kammarrätten för att avgöra om 
en avsättning för gratifikationerna skall göras eller ej bör baseras på sannolikheten för att 
förpliktelsen kommer att infrias, detta stöder de med RR 29 p. 72 exempel 2 och RR 16 p. 24. 
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Kammarrätten anser att gratifikationerna ej utgör en löpande driftkostnad och i enlighet med 
god redovisningssed skall Van den Bergh göra en avsättning för dem, Kammarrätten frångår 
alltså ifrån Skatteverkets och Länsrättens tidigare bedömning om driftkostnad. Dock är det 
viktigt att sannolikheten för att inte alla anställda kommer att få en gratifikation utbetald 
beaktas. Detta har Van den Bergh genomfört genom individuella sannolikhetsbedömningar 
för att fastställa vilket belopp som skall avsättas. Kammarrätten finner inga skäl till att inte 
godta denna beräkning av avsättningens storlek därför skall företagets avdrag medges. Alltså 
godkänner Kammarrätten Van den Berghs överklagande och ändrar därmed Länsrättens dom 
och Skatteverkets beslut. 
 
4.1.3 Regeringsrätten 
 
Kammarrättens dom överklagades av Skatteverket som ville att Regeringsrätten skulle ändra 
utfallet i Kammarrättens dom och därmed vägra Van den Bergh avdrag för gratifikationerna. 
Van den Bergh bestred Skatteverkets överklagan. Hos Regeringsrätten anförde Skatteverket 
att frågan i fallet härrör sig till regleringen kring ersättningar till anställda för utfört arbete. 
Därför skall Van den Bergh vägras avdrag då de anser att gratifikationerna utgör lön och inte 
en skuld i form av intjänad lön då det ej är säkert att en utbetalning kommer att ske eftersom 
utbetalningen kräver ett visst antal arbetade år. Skatteverket ifrågasätter inte att företaget har 
en förpliktelse det anser dem att Van den Bergh har men däremot motprestationen som kräver 
att de måste ha arbetat ett visst antal år och avslutas anställningen innan denna tidpunkt 
utbetalas ingen gratifikation. Van den Berghs gjorda statistiska beräkning för avsättningens 
belopp ifrågasätter de inte heller.  
 
I målet lämnade Bokföringsnämnden ett yttrande till Regeringsrätten om det är god 
redovisningssed att göra en avsättning för gratifikationer. Inom redovisningslagstiftningen 
finns det bestämmelser i ÅRL för hur en avsättning skall göras och principerna hur 
tillämpningen skall ske finns i RR 16. Bokföringsnämnden ansåg att principerna var 
etablerade under perioden som avsågs och kan därför tillämpas i fallet. Enligt ovanstående 
bestämmelser skall en avsättning göras när företaget har en förpliktelse som inte motsvaras av 
en likvärdig motprestation. Van den Bergh har en förpliktelse genom löftet i 
anställningsavtalet att utbetala en gratifikation, för den arbetade tiden har Van den Bergh 
erhållit en motprestation. Om ett utflöde av resurser krävs och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras skall en avsättning göras. Den tiden som de anställda ytterligare stannar 
inom Van den Bergh har företaget en förpliktelse som anses motsvaras av en likvärdig 
motprestation. För dessa förpliktelser skall ingen avsättning göras.  
 
Van den Berghs förpliktelse anser Bokföringsnämnden motiverar en avsättning. Detta då de 
har gjort olika sannolikhetsbedömningar vid beräkningen av avsättningens storlek och att de 
avser redan utförda tjänster i enlighet med RR 29. Dessutom för att det är sannolikt att Van 
den Bergh kommer att utföra sin förpliktelse och att storleken på beloppet med en god 
sannolikhet kan bestämmas. Bokföringsnämnden finner att avsättningen för gratifikationer är i 
överensstämmelse med god redovisningssed. 
 
Regeringsrätten utgår i sin bedömning från 24 § p.1 3:e st. KL, numera i 14 kap 2 § IL, där 
det framgår att Van den Bergh har rätt till avdrag för avsättningen om det skett i 
överrensstämmelse med god redovisningssed. I och med att Bokföringsnämnden ansåg att 
avsättningen var förenlig med god redovisningssed gör Regeringsrätten samma bedömning 
och därför avslås Skatteverkets överklagan. 
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4.2 Avgångsvederlag – RÅ 2004 ref. 18 
 
I detta rättsfall med målnummer 6794-01 har domen från Regeringsrätten avkunnats den 3 
mars 2004. I 1996 års taxering hade DNEX Tryckeriet AB (i fortsättningen kallad Tryckeriet) 
gjort en avsättning för avgångsvederlag inklusive arbetsgivaravgifter. Avsättningen gjordes då 
det hade tagits ett beslut om att Tryckeriet skulle avsluta vissa anställningar hos dem. Vid 
upprättandet av bokslutet var dessa personer fortfarande anställda på Tryckeriet och 
anställningarna hade ännu inte upphört. Även då anställningarna ännu ej hade upphört så 
ansåg Tryckeriet att de hade rätt att göra avdrag för avsättningen i deklarationen.  
 
Skattemyndigheten, numera Skatteverket, godkände ej de gjorda avdragen med motiveringen 
att de avdragna kostnaderna var kostnader för uppsägningar som ännu ej var genomförda vid 
räkenskapsårets slut. Då de fortfarande var anställda på Tryckeriet ansåg Skatteverket att 
kostnaden inte är avdragsgill utan är det vid den tidpunkt som anställningen upphör.  
 
4.2.1 Länsrätten 
 
Skattemyndigheten beslut att ej medge avdrag överklagades av Tryckeriet till Länsrätten. I 
Länsrätten framförde de följande argumentation. Tryckeriet menar att det är i enlighet med 
god redovisningssed att göra en reservering för avgångsvederlaget. Reserveringen gjordes då 
Tryckeriet på balansdagen hade en bindande förpliktelse att utbetala ersättning utöver 
ordinarie lön eller utöver lön under uppsägningstiden. Under uppsägningstiden kommer den 
anställde ej att fullborda sin arbetsplikt och därför inte heller bidra till företagets resultat. Det 
reserverade beloppet utbetalas först när den anställde har lämnat företaget.  
 
I argumentationen hänvisar Tryckeriet till Bokföringsnämndens cirkulär 21/4 där det framgår, 
för att följa god redovisningssed skall en reservering göras när det finns en förpliktelse till de 
anställda att avgångsvederlag skall utbetalas, dock endast om den anställde vid 
bokslutstillfället ej arbetar kvar på företaget. Dock berör inte Bokföringsnämnden i cirkuläret 
vad som gäller när den anställde fortfarande har en arbetsplikt. Tryckeriet menar därför att det 
inte går att dra slutsatsen utifrån cirkuläret att den gjorda reserveringen inte skulle vara 
tillåten. De menar även att de inte har gjort någon reservering för prestationer som genererar 
ordinarie lön eller lön under uppsägningstid därför anser Tryckeriet att den gjorda 
reserveringen redovisningsmässigt skett på ett riktigt sätt. Då reserveringen är i enlighet med 
god redovisningssed skall det gjorda avdraget godkännas. 
 
Skattemyndigheten som inte ansåg att den gjorda reserveringen är i enlighet med god 
redovisningssed bestred Tryckeriets överklagan. De anförde samma argument som ovan och 
betonade att anställningen ännu inte hade upphört på balansdagen därför får ingen reservering 
för kostnaden göras utan får endast dras av när anställningen upphör. Att reserveringen ej 
följde god redovisningssed motiverade de med att hänvisa till SOU 1983:47 samt 
Bokföringsnämndens cirkulär 21/4. Enligt SOU 1983:47 innebär god redovisningssed att en 
avsättning bör ske om förpliktelsen är kopplad till en redan passerad period. När den anställde 
har avslutat sin anställning men ej fått sitt avgångsvederlag är det tillåtet att göra en avsättning 
för företaget då den anställde redovisningsmässigt anses ha fullgjort alla prestationer 
gentemot företaget. Arbetar den anställda kvar under uppsägningstiden anses inte prestationen 
vara slutförd och företaget har fortfarande nytta av den anställde därför får ej en avsättning 
göras. Skulle dock nyttan upplevas att vara begränsad kan det vara motiverat att göra en 
avsättning. Skattemyndigheten hänvisar till Bokföringsnämndens cirkulär 21/4 där det 
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framgår att en avsättning för avgångsvederlag skall endast utföras om den anställde redan har 
lämnat företaget på balansdagen och någon utbetalning ej har skett.  
 
Länsrätten i Stockholm gjorde följande bedömning i målet. Den enda reglering som finns för 
att avgöra om Tryckeriet skall medges avdrag för den gjorda reserveringen finns i 24 § KL 
där det framgår att företagens inkomst skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder, vilket 
enligt punkt 3 innebär att inkomster och utgifter skall tas upp det år som de är hänförliga till i 
enlighet med god redovisningssed. Då det ej finns någon ytterligare reglering måste frågan 
lösas genom att beakta vad som anses vara god redovisningssed. För att beviljas avdrag för 
reservering krävs det att utgiften på balansdagen har ett samband med företagets verksamhet, 
givetvis måste det finns en sannolikhet att utgiften kommer att uppstå samt att beloppet går att 
fastställa, alltså att utgiften kommer att belasta periodens resultatet.  
 
Länsrätten anser att avgångsvederlaget är en ersättning till de uppsagda utöver ordinarie lön 
eller lön under uppsägningstid och menar att ersättningen kan i viss mån hänföras till de 
anställdas tidigare utförda arbete. De menar dock att syftet med ersättningen är det som skall 
beaktas vilket är att kompensera för eventuell förlorad inkomst som utbetalas i samband med 
att anställningen avslutas. Därför bör en reservering av ersättningen ej tillåtas att genomföras 
innan den anställde har lämnat företaget, dock så länge som avgångsvederlaget ej kan 
hänföras till ett tidigare räkenskapsår. Länsrätten anser att avgångsvederlaget inte belöper på 
det aktuella räkenskapsåret. Därför för att följa god redovisningssed skall avgångsvederlaget 
bokföras när de anställda har lämnat företaget och därmed avslås Tryckeriets överklagan. 
 
4.2.2 Kammarrätten 
 
Länsrättens dom överklagades av Tryckeriet som ansåg att de skulle medges avdrag för den 
gjorda avsättningen. Skattemyndigheten bestred Tryckeriets överklagan då de ansåg att 
avsättningen stred mot god redovisningssed och framförde samma motivering som tidigare. I 
Kammarrätten anförde Tryckeriet samma argument som ovan men med vissa tillägg. 
Tryckeriet anser att ersättningen har ett samband med dess verksamhet som bedrevs på 
balansdagen detta då ersättningen avser en tidpunkt för när de uppsagda ej haft någon 
arbetsplikt och att Tryckeriet ej fått någon motprestation. Enligt bokföringsskyldigheten skall 
en förpliktelse som sannolikt kommer att inträffa samt som kan med en rimlig säkerhet 
storleksbestämmas beaktas i bokföringen. Dessa två förutsättningar uppfyller förpliktelsen 
därför överrensstämmer den gjorda reserveringen med god redovisningssed. För att styrka sitt 
ställningstagande hänvisades till ett utlåtande av Bertil Lindén, auktoriserad revisor och 
redovisningsspecialist som anser att det på balansdagen har existerat förpliktelser som varit 
bindande för företaget, förpliktelser som ej kräver en motprestation. Enligt Lindén är 
reserveringen förenlig med god redovisningssed och är därför avdragsgill. 
 
Kammarrätten i Stockholm betonar att frågan tillhör det kopplade området, då det saknas 
skatterättsliga regler, där bokföringsmässiga grunder samt god redovisningssed styr 
bedömningen om reserveringen är avdragsgill. Kammarrätten anser att avgångsvederlaget är 
en driftkostnad. Enligt SOU 1996:157 och SOU 1994:1 skall driftkostnader kostnadsföras när 
de uppkommer och därför skall driftkostnaderna, även om ett samband finns till företagets 
verksamhet, inte redovisas som en avsättning. I och med ovanstående och med ett beaktande 
av Bokföringsnämndens cirkulär 21/4 anser Kammarrätten att den gjorda avsättningen vid den 
aktuella tidpunkten inte var i enlighet med god redovisningssed då de anställda fortfarande var 
kvar i företaget. Kammarrätten avslår Tryckeriets överklagan. 
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4.2.3 Regeringsrätten 
 
Tryckeriet var inte nöjd med Kammarrättens dom och överklagade till Regeringsrätten. Som 
tidigare bestred Skatteverket Tryckeriets överklagan. I Regeringsrätten framförde båda parter 
samma argumentation som i både Länsrätten och Kammarrätten. För att bedöma frågan 
ansökte Regeringsrätten efter ett yttrande från Bokföringsnämnden.  
  
Enligt Bokföringsnämnden finns det vid behandlingen av avgångsvederlag två centrala 
omständigheter. Den första att det i företaget under räkenskapsåret skall finnas en förpliktelse 
att företaget i framtiden skall utbetala avgångsvederlag. Den andra är att det skall finnas ett 
beslut om uppsägning under räkenskapsåret. Uppstår både dessa omständigheter under 
räkenskapsåret skall en avsättning i balansräkningen göras. Bokföringsnämnden gör därför 
följande bedömning att Tryckeriet har haft en förpliktelse att utbetala avgångsvederlag för 
uppsagd personal. Ersättningen krävde ingen motprestation och bör därför utgöra 
avgångsvederlag och inte lön. Tryckeriet har enligt Bokföringsnämnden haft rätt att redovisa 
ersättningen som en avsättning. Den gjorda avsättningen var alltså i enlighet med god 
redovisningssed.  
 
Regeringsrätten anser att reserveringen som är gjord är avsedd för avgångsvederlag och enligt 
24 § p. 1 3:e st. KL har företaget rätt till avdrag för den gjorda reserveringen om den följer 
god redovisningssed. Enligt Bokföringsnämnden följer den gjorda reserveringen god 
redovisningssed. Då detta är fastställt gör Regeringsrätten samma bedömning som 
Bokföringsnämnden och beviljar Tryckeriets överklagan. 
 
4.3 Kompetensutveckling – RÅ 2002 ref. 83 
 
Detta rättsfall med målnummer 379-2002 avgjordes i Regeringsrätten den 23 december 2002. 
Telia AB (i fortsättningen kallad Telia) och C.C ansökte om ett förhandsbesked från 
Skatterättsnämnden om hur redovisning av kompetenskonton skall ske. Vi kommer dock ej 
redogöra för C.C då det rör beskattningen för en person och ej vårt undersökningsområde.  
 
Telia har till avsikt att införa kompetenskonton för dess anställda som syftar till att ge 
utbildning eller utveckling utöver det som behövs i det ordinarie yrket men även till 
utbildningar för den anställdes personliga utveckling. I och med kompetenskontona kommer 
den anställde själv få ansvara för sin kompetensutveckling. Kontona syftar även till att öka 
möjligheterna för Telia att behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare inom företaget. 
Insättningar sker genom att den anställde regelbundet placerar en del av sin lön, dock max 5 
procent, och/eller genom enstaka insättningar så som bonus eller övertidsersättning. Lika stor 
del som den anställde placerar kommer även Telia att avsätta, maximalt får den anställde 
avsätta en årslön på kontot. Enligt god redovisningssed kommer både företagets och den 
anställdes avsättning redovisas som en skuld i balansräkningen. 
 
Telia har även satt upp generella riktlinjer för när uttag från kontot får ske. Huvudregeln är att 
uttaget gäller kompetensutveckling och att sparandet pågått under minst 12 månader. 
Utbetalningen sker i form av lön eller för betalning av kursavgifter och litteratur. För att Telia 
skall betala ut sin del krävs det att utbildningen är godkänd enligt en fastställd policy. 
Beroende på vilken nytta utbildningen ger Telia betalas olika procentsatser ut som är baserade 
på den anställdes insats. Det gjorda uttaget leder till att avsättningar som tidigare gjorts av 
Telia upplöses. Det finns även situationer som leder till en direktutbetalning som när en 
anställd avslutar sin anställning, pensioneras eller avlider och vid dessa situationer beaktas det 
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ej hur lång tid sparandet har pågått. Skulle den anställde välja en utbildning som inte hör med 
Telias verksamhet att göra betalas endast den egna avsättningen ut om sparandet skett under 
minst 12 månader.  
 
Till Skatterättsnämnden ställer Telia följande två frågor: 
 
- Medges Telia avdrag för avsättning med de belopp som på balansdagen finns på de 
anställdas kompetenskonton och som är hänförliga till a) lönedel eller annan ersättning? b) 
tillskott från Telia med belopp motsvarande a) beloppet? c) tillskott från Telia i form av 
beräknad avkastning? 
 
- Medges Telia avdrag för avsättning för de socialavgifter som på balansdagen är hänförliga 
till beloppen under 1 a), b) c)?  
 
4.3.1 Skatterättsnämnden  
 
Enligt Skatterättsnämnden skall Telia medges avdrag för avsättning till kompetenskontona 
men endast för den del som god redovisningssed kräver. Beslutet motiverar de med att 
utbildningskostnader inte utgör någon driftkostnad den typen av framtida kostnader får ej 
avsättningen ske för. Avsättningens storlek kommer att motsvara det belopp som 
kompetenskontot ökat med. Enligt 14 kap. 2 § IL så skall en utgift enligt god redovisningssed 
kostnadsföras det beskattningsår som den hänför sig till, om inte en lag säger annat. Då 
ovanstående inte finns reglerat i någon annan lag skall bedömningen ske utifrån god 
redovisningssed. I sin motivering hänvisar de till ÅRL där det enligt 3 kap. 1 § så skall 
balansräkningen på balansdagen redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och eget 
kapital samt skulder. Samt att en avsättning enligt 3 kap. 9 § ÅRL skall redovisas när det 
finns en förpliktelse som är hänförlig till räkenskapsåret och på balansdagen är säkra att 
uppstå men oviss till belopp och när de kommer att inträffa. I RR 16 har Redovisningsrådet 
utvecklat innebörden av en avsättning, denna rekommendation är tillämpbar från och med 1 
januari 2002.  
 
För att avgöra om en avsättning skall ske anser nämnden att kompetensutvecklingssystemet 
skall ses till sin helhet alltså på samtliga konton i enlighet med RR 16 p. 23-24. Den del som 
tjänas in av de anställda kommer oberoende av om utbildning sker att utbetalas därför utgör 
deras del en upplupen kostnad som skall redovisas som en skuld. Delen som Telia betalar 
kommer endast utbetalas om de anser att kompetensutvecklingen genererar nytta för dem. En 
utbetalning kommer helt, delvis eller inte alls att ske av den gjorda avsättningen. Då inte hela 
avsättningen kommer att utbetalas bör detta beaktas vid beräkningen av avsättningens storlek.  
 
Skatterättsnämnden med beaktade av ovanstående anser att Telias förpliktelse att i framtiden 
utbetala till de anställda ett visst bestämt belopp för kompetensutveckling skall i enlighet med 
god redovisningssed föranleda en avsättning. Då avsättningen är förenlig med god 
redovisningssed är den därmed också avdragsgill.  
 
4.3.2 Regeringsrätten  
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked överklagades av Riksskatteverket, idag Skatteverket, 
som ansåg att följande bedömning skulle ha gjorts. Telia skulle inte få medges avdrag för 
avsättning av den del som utgjorde lönedel eller annan ersättning utan denna skulle utgöra en 
upplupen lönekostnad. Avsättningen som hänförs från Telia och beräknad avkastning skall 
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inte medges. För de sociala avgifterna skulle endast avdrag medges för upplupen lönekostnad 
men ej för Telias insatta belopp och för beräknad avkastning.  
 
Bedömningen motiverade Riksskatteverket med att framtida kostnader som har karaktär av 
driftkostnad får ej avsättning ske för, detta borde också innefatta löner detta framgår ur SOU 
1994:17 Del 1. De anser att dessa utgifter skall kostnadsföras löpande då de uppkommer. 
Riksskatteverket menar att den anställdes avsättning redovisningsmässigt inte utgör en 
avsättning utan i stället en skuld för upplupen lönekostnad, en lönekostnad som innebär 
sociala avgifter därför skulle en avsättning för dem medges.  
 
Telia som var nöjd med utfallet i Skatterättsnämndens förhandsbesked bestred en ändring av 
dess beslut.  
 
Regeringsrätten beslutar att göra samma bedömning som Skatterättsnämnden. Därför avslår 
de Riksskatteverket överklagan och fastställer därmed Skattenämndens förhandsbesked. 
 
4.4 Skogsvårdskostnader - RÅ 1988 ref. 14 
 
I detta rättsfall med ett avgörande från den 17 februari 1988 med målnummer 2761-1987 
ansökte Byggelit Aktiebolag, fortsättningsvis Byggelit, om att få rätt till att tillgodogöra sig 
avdrag för gjorda avsättningar för framtida skogsvårdskostnader. Företaget hade vid 
inkomsttaxeringen inte fått rätt till avdrag vilket medförde att de ansökte om ett 
förhandsbesked hos Riksskatteverkets nämnd, idag Skatterättsnämnden.  
 
4.4.1 Riksskatteverkets nämnd 
 
Byggelit arbetar med tillverkning och försäljning av spånskivor och därmed förbrukar 
företaget stora mängder vedråvaror. Genom ett innehav av egna skogsfastigheter strävar 
företaget efter att nå en viss grad av självförsörjning. Byggelit står inför att köpa en 
skogsfastighet, alltså en skogsmark, och ställer då frågor angående om det är tillåtet att göra 
avsättning i följande tre situationer;  
 

1. Avverkning av fastigheten har gjorts av säljaren utan att verkställa återväxtåtgärder 
vilket det enligt en tvingande regel åligger innehavaren att göra  

2. Direkt efter köpet avser företaget att avverka en del av fastigheten vilket leder till att 
det måste genomföras återväxtåtgärder 

3. Byggelit avser att fortsätta med avverkningen framöver.  
 
Vidare anför Byggelit att det enligt lag skall ske en återplantering efter avverkning. Det är den 
fysiska åtgärden att avverka som innebär att en skyldighet att återplantera oavsett om det leder 
till en intäkt eller ej. Byggelit hänvisar till att Regeringsrätten i rättsfallet RÅ 1984 1:8 har 
fastställt att innehavaren av skogsfastigheten kan göra avsättningar för kvarstående kostnader 
gällande återväxtåtgärder från tidigare avverkning. Domen i det rättsfallet innebär att 
avsättningen kan ske under senare år än när den själva avverkningen gjordes. Avsättningen är 
därmed inte knuten till avverkningsår eller till den avverkade skogens intäkter, dock kan inte 
avsättningen göras innan en avverkning har genomförts. Domen visar att det är själva 
avverkningen som medför återplanteringsplikt. Domen stämmer överens med 
skogsvårdslagens syfte vilket innebär att trygga tillgången av råvaror för kommande 
generationer. 
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I och med ovanstående dom anser Byggelit att en avsättning kan göras i frågorna två och tre. 
När det gäller den första frågan så anser de att de kan göra en reservering av kostnaderna så 
fort de får ansvar över skogsmarken.  
 
Riksskatteverkets nämnd meddelade följande i förhandsbeskedet att Byggelit har rätt till 
avdrag för de framtida utgifterna för återväxtåtgärder oavsett om det är säljaren, fråga ett, 
eller Byggelit, fråga två och tre, självt som gjort avsättningen. Motiveringen till detta beslut är 
att företaget rätt till avdrag skall bedömas efter de allmänna bestämmelserna i 41 § KL det vill 
säga bestämmelserna om rätt beskattningsår enligt bokföringsmässiga grunder. 
Bestämmelserna innebär därmed att enligt god redovisningssed skall en utgift hänföras till det 
år den bör redovisas som en kostnad i räkenskaperna, även om utgiften rent faktiskt 
uppkommer senare. Tidigare praxis (RÅ 1984 1:8) medger avdrag för framtida utgifter 
gällande återväxtåtgärder till följd av den skatteskyldigas egen avverkning. Därför har 
Byggelit rätt till avdrag för avsättningar enligt fråga två och tre. När det gäller fråga ett anser 
Rikskatteverkets nämnd att det anses överensstämma med god redovisningssed att göra en 
avsättning avseende återväxtåtgärder som föranletts av den tidigare ägarens avverkning. 
Företaget tar över detta ansvar och därmed är avsättningen godkänd.  
 
4.4.2  Regeringsrätten 
 
Det allmänna ombudet, representant från Riksskatteverket, yttrade i Regeringsrätten att fråga 
ett skulle nekas, det vill säga att neka avdraget. 
 
Frågan som Regeringsrätten tar upp är om företaget har rätt att i inkomsttaxeringen göra 
avdrag för framtida beräknade kostnader gällande återväxtåtgärder som Byggelit är skyldiga 
att utföra på skogsfastigheter som avverkats av en tidigare ägare. Utgångspunkten är att 
frågan skall bestämmas utifrån de allmänna bestämmelser som finns i 41 § KL om beräkning 
av inkomst av jordbruksfastighet och rörelse. Inkomst skall beräknas enligt 
bokföringsmässiga grunder. Utgiftsposterna skall enligt bokförningsmässiga grunder hänföras 
till det år då den enligt god redovisningssed bör redovisas som kostnader i räkenskaperna 
även om det är så att utgiften ännu inte uppkommit.  
 
Enligt tidigare praxis (RÅ 1984 1:8) har Regeringsrätten medgivit avdrag för framtida 
kostnader. Det finns dock skillnader mellan det fallet och det som tas upp här. Skillnaden är 
att det i det andra fallet handlar om en och samma ägare för både inkomst och ansvar medan 
det i detta fall handlar om en överlåtelse av skogsmarken vilket innebär att det är en tidigare 
ägare som avverkat och en ny ägare som vill göra avdraget.  
 
Bokföringsnämnden har i ett tidigare mål lämnat ett yttrande gällande avdrag för framtida 
kostnader. I det yttrandet framhåller Bokföringsnämnden att det inte är förenligt med god 
redovisningssed genom att samma år som det sker en förvärvning av en skogsmark kunna 
göra reserveringar på utgifter som härrör från avverkningar som gjorts av en tidigare ägare. 
Inkomsterna tillfaller den tidigare ägaren och då kan inte företaget redovisa intäkten i sina 
räkenskaper.  
 
Av ovan nämnda förklaringar anser Regeringsrätten att avdraget enligt fråga ett inte är 
förenligt med god redovisningssed och kan inte medge avsättning gällande framtida utgifter 
för skogsvårdsåtgärder. Alltså valde Regeringsrätten att ändra Riksskatteverkets nämnds 
beslut. 
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4.5 Återväxtåtgärder - RÅ 1984 1:8 
 
I detta rättsfall har H:s Aktiebolag, fortsättningsvis H:s AB, ansökt om ett förhandsavgörande 
avseende att få tillgodogöra sig avdrag för framtida utgifter för återväxtåtgärder efter 
skogsavverkning. Regeringsrättens dom är från den 7 mars 1984 och har målnummer 1299-
1983 samt avser taxeringsår 1983. 
 
4.5.1 Riksskatteverkets nämnd 
 
Företaget ansökte om ett förhandsavgörande hos Riksskatteverkets nämnd, idag 
Skatterättsnämnden, gällande rätten att kunna tillgodogöra sig avdrag i räkenskaperna 
gällande reservering för framtida skogsvårdskostnader. H:s AB anförde att det bedrev jord- 
och skogsbruk på arrenderad mark och att det enligt arrendeavtalet framgick att de skall 
avverka skogen i den omfattning som det rekommenderas att göra i skogsbruksplanen. De 
skall även utföra och bekosta de skogsvårdsåtgärder som krävs. H:s AB måste därmed 
återplantera samma areal skog som de avverkar. Tidigare har det varit tillåtet att återplantera 
marken samma år som den avverkades vilket det har blivit förbud mot. Detta innebär att 
marken måste vila i tre år vilket gör att återplantering görs först tre år efter själva 
avverkningen. Denna förflyttning leder till att företagets resultat inte ger en rättvisande bild, 
utan intäkten redovisas tre år före kostnaden. H:s AB ansåg det förenligt med 
bokföringsmässiga grunder samt god redovisningssed att göra en avsättning i bokslutet 
avseende kostnaden för återplanteringen på den mark som avverkats under året. För att kunna 
fastställa avsättningens storlek togs en kontakt med Skogsvårdsstyrelsen. Avsättningen i 
bokslutet avsåg en reserv för framtida skogsvårdsåtgärder.  
 
Taxeringsintendenten som representerar Riksskatteverket anförde att avsättningar endast kan 
göras efter två särskilt angivna slag av utgifter nämligen garantiutgifter samt utgifter för 
hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall och dylikt som finns reglerat i 41 § KL 
punkterna 1a och 1b. Intendenten framtonar även att Rikskatteverket är väldigt restriktiva att 
godkänna avsättningar som ej benämns i KL detta genom att hänvisa till tidigare praxis. I 
praxis framgår det att ett minimikrav för att få göra en avsättning är att det finns en ställd 
säkerhet dock menar intendenten att säkerheterna inte alltid leder till en tillåten avsättning. 
 
Riksskatteverkets nämnd meddelar att avdrag bör kunna medges H:s AB med anledning till 
att det inte finns några hinder mot ett sådant avdrag avseende återväxtgarantier i 41 § KL. 
Nämnden anför att avdraget bör återföras till beskattning nästkommande beskattningsår. 
Nämnden grundar sitt beslut på att de har visat att det kommer att få utgifter för 
återväxtåtgärder till följd av skogsavverkningen under kommande räkenskapsår. När det 
gäller den beräkning som H:s AB gjort för återväxtkostnaderna anser nämnden att det inte 
behöver lämnas ett förhandsbesked.  
 
4.5.2 Regeringsrätten 
 
I Regeringsrätten yrkade taxeringsintendenten i första hand att förhandsbeskedet skulle 
undanröjas då H:s AB ändrat förutsättningarna genom att ge bankgarantier och yrkade i andra 
hand att företaget inte skulle vara berättigt till avdrag. Regeringsrätten väljer att inte ändra det 
beslut som Riksskatteverkets nämnd meddelat. Beslutet är då grundat på samma 
förutsättningar som gällde vid nämndens beslut. 
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4.6 Framtida förlust - RÅ 1981 1:51 
 
Domen avkunnades i Regeringsrätten den 12 oktober 1981 och har målnummer 5521-1978. 
Scandinavian Trading Company Aktiebolag, fortsättningsvis Scandinavian Trading, har i 
självdeklarationen gjort ett avdrag för en framtida förlust baserat på en affärshändelse som 
uppkommit under taxeringsåret 1974. Den huvudsakliga verksamheten består av import av 
olja som sedan säljs vidare till kunder inom Sverige. Scandinavian Trading har 
inköpskontrakt med leverantören som är baserat på fasta priser. Då läget på oljemarknaden 
förändrats under året ville inte leverantören fullfölja kontraktet. Kontraktet kunde endast 
fullföljas om priserna ändrades. Inköpspriset för oljan höjdes till 70-75 dollar per ton vilket 
innebar en förlust för Scandinavian Trading då det genomsnittliga försäljningspriset till kund 
är fastställd till 20 dollar per ton. Scandinavian Trading försökte att protestera mot 
leverantören och använda sin kontraktsenliga rätt, men då de framtida kontakterna med 
leverantören kändes oerhört viktigt kunde Scandinavian Trading inte tvinga sig till priserna i 
kontraktet. Därmed ansåg Scandinavian Trading att det var nödvändigt att i bokslutet 1973 
skuldföra ett belopp på 19 miljoner kronor som avsåg en framtida förlust. 
 
4.6.1 Länsskatterätten 
 
Taxeringsintendenten, anställd vid Riksskatteverket, yrkar att avdraget på 19 miljoner skall 
vägras. Anledningen till det är att förlusten har hänförts till skuldsidan i bokföringen och 
därmed är en uppskrivning av skulderna inte möjlig förrän skuldökningen är konstaterad. 
 
Länsskatterätten i Stockholm, idag Förvaltningsrätten, yttrade att det inte föreligger någon 
konstaterad förlust som är hänförlig till år 1973 och därmed kan inte avdraget anses vara 
avdragsgillt till det upptagna beloppet. Det har framkommit att det vid bokslutstillfället 
förekommit förhandlingar med både kunder och leverantören. Avdraget avser en reservering 
för framtida förluster på grund av en förväntad ökning av anskaffningskostnader. 
Länsskatterätten väljer därmed att inte medge avdrag. 
 
4.6.2 Kammarrätten 
 
Scandinavian Trading väljer att överklaga Länsskatterättens beslut och yrkar på att 
deklarationen med det ursprungliga avdraget skall godkännas. Scandinavian Trading 
framhåller att det som hänt är att inköpspriset som de redan förbundit sig till hade ökat. Vilket 
innebär att dess tillgångar, leveransavtalen med kunderna, hade ett värde vid bokslutet som 
understeg värdet av motsvarande skuld, det vill säga inköpspriset för varorna. En höjning av 
inköpspriset innebär att Scandinavian Tradings kapitalbehållning då är lägre än vad den skulle 
ha varit om inte den relevanta affärshändelsen, prishöjningen, inträffat. Enligt Scandinavian 
Tradings uppfattning är det uppenbart att det enligt grundläggande principer samt god 
redovisningssed kräver en reservering vid bokslutet som det har gjorts i detta fall. 
Scandinavian Trading framhåller även att det vid bokslutet är en konstaterad förlust och inte 
en förlustrisk då de inte har någon möjlighet att avvika från de redan överenskomma priserna 
med kunderna samt påverka inköpspriserna. 
 
Kammarrätten i Stockholm gör följande bedömning. Scandinavian Tradings huvudsakliga 
verksamhet är att importera olja som de sedan säljer vidare till storförbrukare inom landet. 
Oljeleverantören meddelar under oktober månad att de inte kan leverera olja till det 
överrenskomna priset på grund av en prisökning på oljemarknaden. Leveransen upphörde och 
leverantören krävde ett betydligt högre pris för att leverera den återstående kvantiteten som 
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Scandinavian Trading bundit upp sig till att sälja vidare till sina kunder. Den återstående oljan 
såldes vidare till Scandinavian Tradings kunder för det redan fastställda försäljningspriset 
vilket ledde till en beräknad förlust på cirka 27 miljoner kronor på grund av höjda 
inköpspriser. Scandinavian Trading valde att göra en reservering på 19 miljoner kronor för en 
beräknad framtida förlust, vilken var en del av årets bruttovinst. Reserveringen upptogs som 
en post i balansräkningen. De framhäver att reserveringen skall godkännas och har som stöd 
god redovisningssed samt bestämmelser i BFL. Scandinavian Trading har med sannolikhet 
kunna påvisa en förlust på grund av vad som hänt och därmed får en avsättning för denna 
förlust anses ha varit enligt god redovisningssed. Reserveringen strider inte mot 
bestämmelserna gällande rätt beskattningsår i KL. Därmed har de rätt till avdrag för en 
beräknad förlust det är dock oklart hur stor förlusten kommer att bli. Kammarrätten bedömer 
att förlusten inte kommer att överstiga 10 miljoner kronor och det bör medges avdrag på det 
beloppet. 
 
4.6.3 Regeringsrätten 
 
Taxeringsintendenten överklagar till Regeringsrätten och framhåller att Scandinavian Trading 
inte skall medges avdrag för den gjorda reserveringen avseende en framtida förlust. 
Scandinavian Trading hävdar att en reservering måste beviljas med ytterligare 9 miljoner 
kronor om det är så att ett prövningstillstånd beviljas. Regeringsrätten godkänner 
prövningstillståndet och inhämtar samtidigt ett uttalande från BFN.  
 
I BFN:s uttalande framgår det att inte finns några uttryckliga regler gällande reserveringen 
varken i 1944 års aktiebolag (ABL) eller i 1929 BFL, vilka var de två lagar som reglerade 
bokslutet 1973. Det som är avgörande är därför det som står i 3 § BFL att bokföringen skall 
ske i överensstämmelse med allmänna bokförningsprinciper och god köpmannased. 
Frågeställningen bör därmed avgöras utifrån vad som vid den aktuella tidpunkten utgjorde 
god redovisningssed. Regler som enligt god redovisningssed skall tillämpas uppstår genom 
etablerad praxis samt genom olika auktoritativa uttalanden som exempelvis lagkommentarer 
och expertorganisationers uttalanden  
 
I 1929 års BFL går det i kommentarerna utläsa att en förlust på leveranskontrakt kan komma 
att behöva beaktas av säljaren om prisstegringen inträffar före leveransdagen men leverans 
skall ske till avtalat lägre pris. I kommentaren anges det inte vad en förlust är. Det finns även 
två uttalanden från expertorganen IASC (nuvarande IASB) samt FAR. IASC hänvisar till 
deras utfärdade standard IAS 10, vilket började gälla från och med 1981-01-01. Denna 
innehåller regler som kan tillämpas på förluster på leveranskontrakt. Kring området 
avsättningar för förluster på leveranskontrakt går det att utläsa följande;  
 
”The amount of a contingent loss should be accrued by a charge in the income statement if: 

a) it is probable that future events will confirm that, after taking into account any related 
probable recovery, an asset has been impaired or a liability incurred at the balance 
sheet date, and 

b) a reasonable estimate of the amount of the resulting loss can be made” 
 
Anvisningen i IAS 10 bekräftar en tillämpad praxis i Sverige och bör därmed vara relevant i 
fallet. 
 
Även FAR har i deras rekommendation nummer 2 behandlat varulagervärdering samt 
lagerreserv. Denna rekommendation tar upp att det i 1976 års BFL inte direkt behandlar 
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området ”det fall då förlust på goda grunder kan förutses på arbeten för vilka kostnader inte 
nedlagts på balansdagen (inneliggande order, kontrakt). Föreningen anser att även dylika 
förluster enligt god redovisningssed bör beaktas vid upprättandet av resultat- och 
balansräkning om de är väsentliga för bedömande av företagets resultat och ställning”. 
Denna rekommendation fanns inte utgiven 1973 men den borde ändå beaktas då den redovisar 
en sedan länge tillämpad praxis. BFN bedömer att det ovan citerade stycket på ett analogiskt 
sätt bör vara relevant i detta fall. 
 
BFN gör bedömningen att god redovisningssed gällande förluster på leveranskontrakt innebär 
en skyldighet att i räkenskaperna avsätta för beräknade förluster. För att avsättningen skall 
vara godkänd måste förlusten framstå som sannolik. Det skall även göras en rimlig 
uppskattning av förlusten belopp. Därmed skall en avsättning göras om det endast på ett 
ungefär kan uppskattas. Köparnas sannolika åtgärder skall övervägas vid avsättning för 
förlustrisk. 
  
KL innehåller ingen speciell bestämmelse avseende vinstreglerade dispositioner som 
Scandinavian Trading gjort. Därmed skall den skattemässiga bedömningen göras med ledning 
av 41 § KL vilket innebär anvisning till angivna principer om bokföringsmässiga grunder 
samt om rätt beskattningsår. Avdrag kan inte göras för framtida kostnader som inte har ett 
samband med verksamheten som bedrivs på balansdagen. Regeringsrätten anser att 
Scandinavian Tradings reservering har ett samband med verksamheten under 1973 och 
därmed har de rätt till ett avdrag som är rimligt i förhållande till förlustrisken. 
 
Regeringsrätten beslutar att inte ändra Kammarrättens dom eftersom varken Scandinavian 
Trading eller taxeringsintendenten inte lyckats framställa att en ändring kan göras. 
Regeringsrätten motiverar sitt beslut med att inkomst av rörelse skall enligt 41 § KL beräknas 
enligt bokföringsmässiga grunder såvida de inte står i strid med de särskilda bestämmelser 
som finns i lagen. Enlig 1976 BFL skall bokföringsskyldigheten fullgöras på ett sätt som 
överensstämmer med god redovisningssed, vilket även står i 1929 BFL som var gällande 
under 1973. I BFL finns det inga närmare bestämmelser angående en reservering som har 
karaktär av att bokföras som skuld. Dessa reserveringar kan klassas som skuld som inte med 
säkerhet uppkommit innan balansdagen, men ändå kan beräknas uppstå på grund av det gånga 
årets verksamhet så skall den tas upp bland skulderna. Reserveringen för framtida förluster 
måste framstå som sannolika samt att en rimlig bedömning görs på beloppet. Regeringsrätten 
anser att Scandinavian Trading har handlat enligt god redovisningssed genom att göra 
reserveringen. 
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5 Analys  
 

Analysen innehåller en framställning av de utvalda rättsfallens framförda argument i de olika 
instanserna samt vilka argument de olika instanserna har lagt vikt vid i sin bedömning. Dessa 
presenteras genom en argumentationsanalys där argumentens hållbarhet och relevans 
diskuteras. Rättsfallen analyseras enskilt efter samma uppställning som i föregående kapitel. 

 
 
5.1 Gratifikationer – RÅ 2006 ref. 68 
 
Van den Bergh hade i 1999 års taxering gjort en reservering för upplupna gratifikationer. 
Gratifikationen utbetalades när den anställde har varit anställd 15, 25, 40 respektive 50 år på 
företaget. Skattemyndigheten ansåg att reserveringen var otillåten och nekade avdrag för den. 
Beslutet överklagades till Länsrätten som gjorde samma bedömning som Skattemyndigheten. 
Fallet togs därefter upp i Kammarrätten som valde att ändra Skattemyndighetens beslut och 
godkänna avdrag för reserveringen. Skattemyndigheten överklagade domen till 
Regeringsrätten som inhämtade ett yttrande från Bokföringsnämnden. Utifrån yttrandet gjorde 
Regeringsrätten bedömningen att avdrag för reserveringen skall medges då den är förenlig 
med god redovisningssed.  
 

T Avsättning för gratifikationer är avdragsgill 
  

P1 Gratifikationer uppfyller kriterierna för en avsättning 
φP1 Kriterierna regleras i RR 16 samt ÅRL 3 kap. 9 § 

P1P1 Det föreligger en förpliktelse och ett åtagande till följd av en inträffad händelse 
P1P1P1 Åtagandet har ett utflöde av resurser  
P2P1P1 Åtagandets storlek kan beräknas på ett tillförlitligt sätt   

P1P2P1P1 Det finns en tillförlitlig beräkning baserad på en sannolikhetsbedömning 
  

P2 Företagets beskattning har sin utgångspunkt i god redovisningssed och med en 
beaktning av försiktighetsprincipen  

P1P2 Reglering kring avsättningar saknas i skattelagstiftningen 
P2P2  Att följa rekommendationer innebär att förhålla sig till god redovisningssed 

P1P2P2  Skyldighet att göra en avsättning i enlighet med god redovisningssed 
  

C1 Gratifikationerna är en löpande driftkostnad 
φC1 Redovisas när den uppstår 

C1C1 Tjänas in per årsbasis 
P1C1C1 Gratifikationerna tjänas in successivt 

C2C1 Är en lön för utfört arbete 
C1C2C1 Osäkert om en utbetalning kommer att inträffa 

C1C1C2C1 Utbetalning sker endast efter ett visst antal anställningsår  
C2C1C2C1 Utbetalningen kräver en motprestation 

C3C1 Tidigare skattepraxis medger sällan avsättning för driftkostnad 
 
Huvudargumentet P1 har en hög hållbarhet då kriterierna som avgör när en avsättning skall 
redovisas eller vad som utgör en avsättning finns nedskriven i både lagtext och i en 
rekommendation, RR 16, som är utgiven av Redovisningsrådet vars allmänna råd anses utgöra 
god redovisningssed. Då det både finns uttryckt i redovisningslagstiftningen och i 
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skattelagstiftningen att god redovisningssed skall följas innebär det att det som beskrivs i 
RR 16 är förenligt med god redovisningssed. Även fast ett allmänt råd inte måste följas till 
skillnad från en lag så innebär det att rekommendationerna som ger en djupare beskrivning av 
ett redovisningsproblem samt definierar god redovisningssed då istället skall följas och får 
därmed samma tyngd som en lagtext. Underargumenten stärker huvudargumentet då Van den 
Bergh på en tydligt och motiverat sätt har bevisat att gratifikationerna uppfyller kriterierna för 
en avsättning. Det är otvivelaktigt att de har en framtida förpliktelse då den utgör en del av 
den anställdes anställningsavtal samt att denna kan komma att leda till ett utflöde av resurser. 
Storleken för avsättningen har de beräknat genom att göra individuella 
sannolikhetsbedömningar som baserats på den anställdes ålder, anställningstid, hur lång 
anställningstid de har kvar samt dess nuvarande lön. I beräkningen har de kommit fram till 
hur stor sannolikheten är för att den anställde kommer att stanna kvar i sin anställning tills 
nästa utbetalning vilken har grundat sig i företagets personalomsättning. Relevansen i de olika 
argumenten är hög då de utgår ifrån gällande normer och vad som beskrivs där samt att de 
styrker rättsfallets tes. 
 
Det andra huvudargumentet P2 har en hög hållbarhet då argumentet är grundat ifrån 
skattelagstiftningens IL, området avsättningar tillhör det kopplade området där redovisningen 
ligger till grund för beskattningen. Försiktighetsprincipen är en betydande princip i den 
svenska redovisningen och det är viktig att den beaktas men samtidigt att den inte överdrivs 
då det finns en risk för att redovisningen inte kommer att visa hur företagets ekonomiska 
situation verkligen ser ut. Underargumenten P1P2 har en hög hållbarhet då den styrker och 
framtonar att det finns en avsaknad av reglering kring avsättningar i skattelagstiftningen. Det 
framgår ej på ett tydligt sätt i IL vilka redovisningsområden som denne behandlar. Någon 
annan tolkning än att lösningen skall baseras på gällande redovisningslagstiftning är svår att 
argumentera för.  
 
P2P2 med sitt underargument P1P2P2 har lägre hållbarhet än det ovanstående argument då det 
framgår först i BFL förarbeten att följa god redovisningssed, bortsett ifrån lagar och 
föreskrifter, är att förhålla sig till rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden, 
Finansinspektionen samt Redovisningsrådet (idag Rådet för finansiell rapportering). Den 
lägre hållbarheten styrks genom att bedömningen om vad som är god sed baseras på tolkning 
av befintliga lagar, föreskrifter och annan reglering inom redovisning. Även fast tolkningen 
skall ske ordagrant så finns det alltid en risk att bedömarens egna undermedvetna åsikter 
speglar tolkningen, det går inte med säkerhet fastställa att alla tolkar en lagtext på ett liknade 
sätt vilken innebär att redovisningen i slutändan kan skilja sig mellan företag.  
 
Relevansen i huvudargumentet P2 är hög genom att den stärker tesens påstående. Utan detta 
argument skulle det vara svårt att styrka tesens påstående. Dessutom påvisar argumentet att 
den gjorda lösningen är korrekt då den visar ifrån vilken lagstiftning lösningen skall inhämtas. 
Underargumentet P1P2 stärker huvudargumentet då den uttrycker att det inte finns någon 
reglering i skattelagstiftningen därmed har den en hög relevans. De två sistnämnda 
argumenten P2P2 och P1P2P2 besitter en mindre relevans då tesen stärks med de två första och 
skulle då fortfarande vara stark utan de två sistnämnda.  
 
Hållbarheten i huvudargument C1 är på en mellannivå då det inte finns något lagstadgat stöd i 
argumentet. Motargumentet bygger på att det är en löpande driftskostnad och utgår ifrån att 
det utgör en lön för utfört arbete som tjänas in per år. Argumentet P1C1C1 motsätter sig detta 
genom att påvisa att intjäningen sker successivt under tjänstgöringsperioden. Hållbarheten i 
argumentet P1C1C1 ligger på en mellannivå då det inte finns något som varken stöder eller 
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motsätter sig hur en gratifikation skall redovisas och det är därmed upp till den som tolkar 
eller redovisar att avgöra vad som anses vara det rätta. Argumentet C1C2C1 och dess 
underargument C1C1C2C1 har en hög hållbarhet då det finns nedskrivet i de anställdas 
anställningsavtal att en utbetalning kan komma att ske om de fortsätter sin anställning under 
ett förutbestämt antal år. C2C1C2C1 är ett argument som har en hållbarhet som är på en 
mellannivå då det finns otvivelaktigheter kring vad definitionen på en motprestation är, även 
här blir det en tolkningsfråga. Hållbarheten kring argument C3C1 är hög då den visar på hur 
det ser ut i verkligheten då den bygger på gjorda bedömningar i olika rättsinstanser. 
Hållbarheten i huvudargumentet C1 och dess underargument har i sin helhet en mellannivå 
trots vissa inslag av en högre hållbarhet.  
 
Argumenten varierar genom att ha antingen en mellan eller hög relevans. C1C2C1, C1C1C2C1 
och C3C1 är de med en hög relevans då dessa verkligen stärker tesen och skulle dessa ej ha 
framställts skulle den totala argumentationen hamna på en låg nivå och ej kunna styrka 
påståendet. Resterande argument är ändå viktiga för att de ger stöd men har inte samma vikt 
som ovanstående. 
 
Länsrätten var enig med Van den Berghs argument om att de hade en förpliktelse som 
kommer innebära en utbetalning av kapital efter ett visst antal anställningsår, detta innebar att 
Länsrätten ansåg att Van den Bergh uppfyllde ett av de tre kraven som finns i RR 16. De 
andra två kriterierna innebar att förpliktelsen kommer kräva ett utflöde av resurser samt att 
storleken kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. De ifrågasatte inte Van den Berghs 
storleksbedömning men däremot att det var väldigt osäkert att en framtida utbetalning av 
gratifikationerna kommer att ske då kravet på en viss anställningstid finns. Länsrätten gick på 
Skattemyndighetens argument att gratifikationerna var en framtida löneutbetalning och bör 
därför likställs med en driftkostnad som skall kostnadsföras den tidpunkt som den uppstår.  
 
I Kammarrätten klargjorde de att frågan hör till det kopplade området och skall därför lösas 
genom att den gällande redovisningslagstiftningen tillämpas och i enlighet med god 
redovisningssed. Enligt god redovisningssed så skall en utgift kostnadsföras det år som den 
uppstår i. Kammarrätten ansåg som Van den Bergh framfört i sin argumentation att 
gratifikationerna uppfyller kriterierna för att få utgöra en avsättning samtidigt som de 
poängterade att enligt gällande lagstiftning skall företagen redovisa samtliga tillgångar, 
skulder, avsättningar samt eget kapital. De tre kriterier som finns för avsättningar ansåg 
Kammarrätten att den viktigaste var att bedöma hur stor sannolikheten är för att en 
utbetalning kommer att ske. Då Van den Bergh genomfört tydliga och noggranna 
bedömningar för att beräkna storleken på avsättningen samt hur många gratifikationer som 
kommer att utbetalas, fann Kammarrätten att avsättning för gratifikationen är i enlighet med 
god redovisningssed. Kammarrätten såg utifrån en annan vinkel än vad både Länsrätten och 
Skattemyndigheten har gjort i frågan där fokus mer har legat på vilken typ av kostnad 
gratifikationerna utgör och därefter gjort bedömningen om avsättning är korrekt eller ej. 
Skulle sannolikheten vara liten att ett utflöde kommer att inträffa skulle nog avgörandet från 
Kammarrätten sett annorlunda ut.  
 
En väsentlig skillnad i Regeringsrätten jämfört med tidigare instanser var att det fanns ett 
yttrande från Bokföringsnämnden som beaktats i domslutet. Bokföringsnämnden såg på 
avsättningen utifrån en annan vinkel och lade betoningen på att en motprestation är fullgjord 
och därmed kan en avsättning göras. Motprestationen är ett argument som Skattemyndigheten 
använt och anser att det krävs en motprestation för utbetalning av gratifikationerna, men 
Bokföringsnämnden såg det som att motprestationen redan var fullgjord. Bokföringsnämnden 
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byggde inte enbart godkännandet på motprestationen utan även på uppfyllandet av kriterierna 
för avsättningen. Där även stor vikt lades vid den sannolikhetsbedömning som Van den Bergh 
hade gjort. I Kammarrätten, Bokföringsnämnden och Regeringsrätten var samtliga instanser 
eniga om att avsättningen för gratifikationerna överensstämde med god redovisningssed och 
därmed var avsättningen avdragsgill. Domen visade på att det i slutändan är den goda 
redovisningsseden som styr inom det kopplade området.  
 
5.2 Avgångsvederlag – RÅ 2004 ref. 18 
 
I 1996 års taxering hade Tryckeriet AB gjort en avsättning för avgångsvederlag då ett beslut 
tagits att säga upp personal. Vid bokslutet arbetade de aktuella personerna fortfarande kvar på 
företaget. Skattemyndigheten vägrade medge avdrag för avsättningen då de ansåg att det var 
kostnader för uppsägningar som ännu ej inträffat och att uppsägningskostnader är avdragsgilla 
först när den uppsagda har lämnat företaget. Beslutet överklagades till Länsrätten som ansåg 
att avdraget inte skulle medges, även Kammarrätten gjorde samma bedömning. Ärendet gick 
upp i Regeringsrätten där Bokföringsnämnden lämnade ett yttrande i frågan. Regeringsrätten 
ansåg precis som Bokföringsnämnden att avsättningen var avdragsgill.  
 

T Avsättning för avgångsvederlag är avdragsgill 
  

P1 Har en bindande förpliktelse på balansdagen att betala ut ersättning 
P1P1 Utgiften har ett samband med den bedrivna verksamheten på balansdagen 

P1P1P1 De uppsagda fullbordar ej sin arbetsplikt under uppsägningstiden 
P1P1P1P1 Erhåller ingen motprestation 

P2P1 Enligt god redovisningssed skall en avsättning göras vid en förpliktelse 
P1P2P1 Bokföringsnämndens cirkulär 21/4 beskriver att en avsättning för 

avgångsvederlag skall göras 
C1P1P2P1 Cirkuläret beskriver endast avgångsvederlag för anställningar som upphört vid 

bokslutstillfället 
P1C1P1P2P1 Berör inte vad som gäller om de anställda har en arbetsplikt 
P2C1P1P2P1 Inget motsätter denna typ av avsättning 

P3P1 Avser ersättning utöver ordinarie lön samt lön under uppsägningstid 
P1P3P1 Utgör ersättning för en eventuell förlorad inkomst 
P2P3P1 Ersättningen betalas ut när de uppsagda har lämnat företaget 

  
P2 Det är sannolikt att förpliktelsen inträffar och är storleksbestämd  

φP2 Förutsättningarna uppfyller kriterierna för avsättning 
P1P2 Enligt bokföringsskyldigheten beaktas förpliktelsen i bokföringen 

  
C1 Kostnader för uppsägningar är avdragsgilla när anställningen upphör 

C1C1 Anställningen hade inte upphört på balansdagen 
C1C1C1 Den uppsagda har fortfarande prestationer att utföra gentemot företaget under 

uppsägningstiden 
P1C1C1C1 Anses prestationen begränsad kan en avsättning vara befogad 

C2C1C1 Bokföringsnämndens cirkulär 21/4 tillåter en avsättning när den anställde 
avslutat sin anställning och en utbetalning ej har genomförts  

P1C2C1C1 Nämner ej att en avsättning inte skulle få tillåtas när den anställde fortfarande 
arbetar kvar men ett beslut om uppsägning redan har tagits  

C2C1 Förpliktelsen är ej kopplad till en tidigare period  
C1C2C1 Enligt SOU 1983:47 skall en förpliktelse vara hänförlig till en tidigare period för 
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att överrensstämma med god redovisningssed  
P1 anses ha en låg hållbarhet för att den bygger på företagets egen bedömning men med stöd i 
underargumenten så stärks hållbarheten då den får en mer tillförlitlighet eftersom de består av 
mer än företagets bedömning om vad en bindande förpliktelse på balansdagen är. De 
underargument som framförallt stärker tesen är P1P2P1, P1C1P1P2P1 och P2C1P1P2P1 vilka alla 
är hämtade från Bokföringsnämndens cirkulär 21/4 och är därmed en vägledning på hur 
avsättningen får behandlas. Argumentet C1P1P2P1 som talar emot P1P2P1 har en hög hållbarhet 
då det hänvisade dokumentet endast berör hur avgångsvederlag behandlas när anställningen 
har upphört på balansdagen. Detta leder till att företaget gör en motsatsluts tolkning, P2P1, då 
det menar på att då det inte står något om avgångsvederlag när den anställde till viss del 
fortfarande har kvar en del av sin arbetsplikt så kan reserveringen i företagets fall vara tillåten. 
Argumentet P1P1 har en hög hållbarhet på så sätt att den betonar att utgiften för 
avgångsvederlaget hänför sig till företagets verksamhet vid bokslutstillfället främst genom att 
det handlar om en tidpunkt då de anställda inte haft någon arbetsplikt, P1P1P1, samt att 
företaget inte erhållit någon motprestation, P1P1P1P1. 
 
Argument P3P1 med dess underargument P1P3P1 har en hållbarhet som ligger på en 
mellannivå på grund av att det är företagets egen bedömning om att utbetalningen avser en 
ersättning för en extra utbetalning utöver ordinarie lön som erhålls under uppsägningstiden. 
Däremot har underargumentet P2P3P1 en hög hållbarhet eftersom att utbetalningen sker först 
när de anställda har lämnat företaget. Avsikten med avgångsvederlaget är att det skall 
utbetalas när den anställda har lämnat företaget.  
 
När det gäller relevans i argumentet P1 är den hög och underargumentet P1P1 styrker tesen 
ytterligare, det är viktigt att visa sambandet till verksamheten då det motiverar en avsättning. 
För att utgöra ett avgångsvederlag krävs det att företaget ej erhåller en motprestation av den 
uppsagda därför har P1P1P1P1 och även det faktum, P1P1P1, att de ej har någon arbetsplikt 
gentemot företaget en hög relevans och styrker tesen. En avsaknad av argumenten hade gjord 
de svårt att bevisa att tesen är regelrätt. Argumenten som framförs utifrån 
Bokföringsnämndens cirkulär har en viktig betydelse för tesens innebörd, cirkuläret beskriver 
hur Bokföringsnämnden tolkar redovisningen kring avgångsvederlag och ger en vägledning 
till hur god redovisningssed skall tolkas. Innehållet i P3P1 har inte en så hög relevans men den 
har en viss relevans och tillför tesen en viss styrka, plockas argumentet bort skulle tesen 
försvagas då det ej är tillåtet att göra avsättning för löpande lönekostnader. Argumentet 
P1P3P1 varken tillför eller försvagar tesen och har därmed en låg relevans. P1P3P1 skulle kunna 
anses ha en högre relevans då företaget vill påvisa att avgångsvederlaget inte utgör en 
lönekostnad skulle argumentet ej ha framförts skulle inte tesens styrka ha försvagats. 
Underargumentet P2P3P1 har däremot en hög relevans då det går att säkerställa att betalningen 
kommer ske vid en viss tidpunkt nämligen när anställningen har upphört.  
 
Det andra huvudargumentet P2 besitter både en hög hållbarhet samt relevans. En hög 
hållbarhet då detta argument tydligt stärker tesen genom att klargöra hur de har uppfyllt 
kriterierna för avsättningar genom att förpliktelsen kommer införlivas samt att den har kunnat 
storleksbestämmas. Tesen har svårt att göras given om detta argument skulle tas bort för att en 
avsättning måste uppfylla RR 16 stadgade kriterier för avsättningar och leder därmed till en 
hög relevans. Genom att avgångsvederlaget har beaktats i bokföringen i form av ovanstående 
avsättningskriterier har företaget uppfyllt sin bokföringsskyldighet. Detta ger 
underargumentet P1P2 en hög hållbarhet då företaget måste beakta bokföringsskyldigheten. 
Relevansen i underargumentet är även den hög då den motiverar företagets gjorda avsättning. 
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Då argumentet även får stöd från Bertil Lindén, auktoriserad revisor samt 
redovisningsspecialist, ökar både hållbarheten och relevansen i och med hans expertis. 
Argumentet C1 att kostnaden är avdragsgill när anställningen upphör har en hållbarhet som 
ligger på en mellannivå då den enskilt inte upplevs som stark och övertygande utan styrkan 
framkommer i och med dess underargument. De argument med en hög hållbarhet som styrker 
C1 är C1C1, C2C1C1, C2C1 samt C1C2C1. Att de argumenten har en hög nivå beror på att de 
delvis är grundade på konkret information men även utifrån gällande rekommendationer och 
lagförslag som beskriver vad god redovisningssed innebär. Det finns även ett antal argument 
som har en hållbarhet som ligger på en nivå som är lägre än de ovanstående. Då dessa 
argument bygger på antaganden och inte på fakta som är lika kontrollerbart som exempelvis 
lagförslag. Den lägre hållbarheten baseras även på att det finns ytterligare argument som 
ifrågasätter argumentet som visar på att det kan finnas undantag från det framförda 
argumentet som kan få tillämpas i redovisningsförslaget. Att framföra ett argument som kan 
tillämpas med undantag och som då får en annan utgång leder till att hållbarheten i 
argumentet minskar.  
 
Relevansen i argument C1 är hög på grund av att den förklarar när uppsägningen verkligen är 
avdragsgill. Detta är viktigt på grund av att hela argumentationen grundar sig på detta 
argument. Skattemyndigheten menar på att det är tillåtet att göra avsättningar gällande 
uppsägningar men poängterar att den är avdragsgill först när anställningen upphört helt. 
Underargumentet C1C1 har en hög relevans eftersom den förstärker att anställningen inte hade 
upphört och har därmed ingen rätt till avdrag. Argumentet C2C1 har en relevans som ligger på 
en mellannivå enskilt, men med stöd i underargumentet C1C2C1 stärks argumentets betydelse. 
Anledningen till att det argumentet har en hög relevans är att det kommer från en rättskälla 
som bör följas. Övriga argument har även dem en hög relevans därför att de stärker tesen och 
om de försvinner så försvagas tesen.  
 
Länsrätten gjorde bedömningen att utgå ifrån vad som är hänförligt med god redovisningssed 
i sitt beslutsfattande, vilket de skall göra enligt lag då det saknas skattemässig reglering. I sin 
bedömning gav Länsrätten medhåll i Tryckeriets argument P1P3P1 att det avser en ersättning 
för förlorad framtida inkomst. Eftersom syftet var att ersätta förlorad inkomst som utbetalas 
när anställningen avslutats kan Länsrätten ej medge avdrag. Avdraget medgas inte på grund 
av att de anställda inte lämnat företaget och att företaget fortfarande erhåller en begränsad 
motprestation. Hade däremot avgångsvederlaget haft en koppling till tidigare räkenskapsår 
hade ett avdrag kunnat medges.  
 
I Kammarrätten utgick de precis som i Länsrätten att det är god redovisningssed och 
bokföringsmässiga grunder som skall ligga till grund för beslutet då redovisningsproblemet 
kan hänföras till det kopplade området. Kammarrätten valde att gå på Skattemyndighetens 
argumentation om att avgångsvederlaget skall kostnadsföras när anställningen upphör. 
Kammarrätten gick även emot argumentet att det finns ett samband med den bedrivna 
verksamheten på balansdagen och de ansåg att det argumentet inte är viktigt i deras 
bedömning utan ansåg att det som väger tyngst var vad som står i utredningar som berör 
driftkostnader. Utifrån bedömningen att det är en driftkostnad ansåg Kammarrätten att 
avsättningen inte är förenlig med god redovisningssed. Kammarrätten valde att inte beakta 
utlåtandet av Bertil Lindén som framförde att avsättningen var förenlig med god 
redovisningssed. 
 
Slutligen i Regeringsrätten inhämtades ett yttrande från Bokföringsnämnden för att få en 
vägledning i vad de ansåg vara god redovisningssed, alltså om en avsättning för 
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avgångsvederlag var tillåtet. Bokföringsnämnden menade på att hanteringen skall baseras på 
två viktiga faktorer nämligen att det skall finnas en förpliktelse samt ett beslut om 
uppsägning. Då ett beslut har tagits att uppsägning kommer att ske och i samband med 
uppsägningen sker en utbetalning av avgångsvederlag skall därför en avsättning genomföras. 
Utbetalningen ansåg Bokföringsnämnden utgjorde avgångsvederlag och inte lön som både 
Skattemyndigheten och tidigare instanser har ansett. Detta då de ansåg att ersättningen inte 
krävde någon motprestation vilket även företaget framförde i sin argumentation. Då 
Bokföringsnämnden har fastställt att avsättningen var i enlighet med god redovisningssed gör 
Regeringsrätten samma bedömning.  
 
5.3 Kompetensutveckling – RÅ 2002 ref. 83 
 
Telia ansökte till Skatterättsnämnden om ett förhandsbesked gällande hur redovisning av 
kompetenskonton skall ske. Avsättningen skall användas till utbildning eller utveckling av de 
anställda. Inbetalning sker både utav den anställde och utav Telia med samma belopp, den 
gjorda avsättningen redovisas som en skuld i balansräkningen. Skatterättsnämnden gjorde 
bedömningen att en avsättning till kompetenskonton är avdragsgill. Förhandsbeskedet 
överklagades av Riksskatteverket till Regeringsrätten då de ansåg att den del som den 
anställde avsatte utgjorde en upplupen lönekostnad, denna del skulle vara avdragsgill. Telias 
del ansåg de inte utgjorde en avsättning och var därmed inte avdragsgill. Regeringsrätten 
gjorde i frågan samma bedömning som Skatterättsnämnden alltså att avsättningen var 
avdragsgill.  
 

T Avsättning för kompetensutveckling är avdragsgill 
  

P1 Kostnader för utbildning utgör ej driftkostnad 
φP1 För en driftkostnad får ej en avsättning göras 

P1P1 Skall kostnadsföras det år kostnaden är hänförlig till i enlighet med god 
redovisningssed 

P2P1 Det finns en förpliktelse på balansdagen 
P2P2P1 Är sannolik att uppstå men oviss till belopp och när förpliktelsen kommer att 

inträffa 
P3P1 Storleken på avsättningen baseras på årets inbetalda belopp 
P4P1 Utbetalningen avser endast kompetensutveckling 

P1P4P1 Krävs att utbildningen är godkänd enligt en fastställd policy 
  

C1 Är en upplupen lönekostnad 
φC1 Utgör en driftkostnad 

C1C1 Avsättning för upplupen lönekostnad är ej tillåtet 
C1C1C1 Enligt SOU 1994:17 Del 1 får ej avsättning göras för driftkostnad 

C2C1 Är redovisningsmässigt ej en avsättning 
C1C2C1 Utgör en skuld i balansräkningen  

C3C1 En lönekostnad skall kostnadsföras löpande när den uppstår 
 
P1 har en hållbarhet som ligger på en mellannivå då det inte finns någon tydlig definition på 
vad som utgör en driftkostnad mer än att de avser företagens löpande kostnader som 
exempelvis löner. Detta innebär att vad som är en driftkostnad utöver ordinarie lön baseras på 
respektive parts egen uppfattning. En tolkningshjälp för begreppet finns i diverse praxis där 
domstolar har fastställt vad som kan utgöra denna typ av kostnad men även i olika 
utredningar. För att ge stöd till huvudargumentet P1 hänvisar företaget till den lagmässiga 
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definitionen av avsättningar genom argumenten P2P1, P2P2P1 och P3P1. De tre sistnämnda 
argumentet har en hög hålbarhet i och med att de finns nedskrivna i lag och skall därmed 
följas. Argumentet P1P1 har även det en hög hållbarhet då argumentet grundar sig i 
skattelagstiftningen. Det som kan sänka hållbarheten är det faktum att det inte är förutbestämt 
vad som är god redovisningssed då nya redovisningsproblem ständigt dyker upp. P4P1 påvisar 
vad avsättningen kommer att nyttjas till i och med detta har argumentet en mellannivå när det 
gäller hållbarheten då det är inom företaget detta är bestämt. Men med argumentet P1P4P1 
stärks hållbarheten då det definierar vad företaget anser utgör kompetensutveckling då de på 
förhand har satt upp en policy som skall följas, enskilt har argumentet inte lika hög hållbarhet.  
 
Argumentet P1 har en relevans som är hög då den redogör för att avsättningen inte utgör en 
driftkostnad. Företaget poängterar att det inte är tillåtet att göra en avsättning för 
driftkostnader, vilket motiverar den höga relevansen. Relevansen stärks med 
underargumenten P2P1, P2P2P1 och P3P1 som finns reglerade i lagar som därmed skall följas 
när det är tillåtet att göra en avsättning. Argumenten P4P1 och P1P4P1 har en hög relevans då 
dessa stärker tesen då det är av stor vikt att avsättningen avser en utbildning. Försvinner dessa 
två argument är det svårt att bevisa att det är för just kompetensutveckling. P1P1 har en hög 
relevans då företaget enligt skattelagstiftningen skall följa god redovisningssed. Detta 
argument förtydligar vad som utgör god redovisningssed och det är detta som företaget vill 
och skall följa. 
 
Hållbarheten i huvudargument C1 är även den på en mellannivå precis som huvudargumentet 
P1. Anledningen till att hållbarheten inte är hög är för att det är en tolkningsfråga om vad som 
avses med en upplupen lönekostnad. Enligt Riksskatteverket är en upplupen lönekostnad en 
driftkostnad och därmed inte avdragsgill vilket förtydligas genom argumentet C1C1. 
Argumentets hållbarhet är enskilt inte på en hög nivå men med dess underargument C1C1C1 
stärks hållbarheten då det har sitt stöd i SOU 1994:17. C2C1 har en hållbarhet på en 
mellannivå då Riksskatteverket upplever kompetensutvecklingen som en lönekostnad som 
enligt redovisningsregleringen inte utgör en avsättning. Argumentet att 
kompetensutvecklingen utgör en skuld i balansräkningen, C1C2C1, har en hög hållbarhet då 
stödet för det argumentet finns i lagtext på så sätt att det utgör en skuld i och med att det är en 
upplupen kostnad. Hållbarheten i C3C1 är hög då en lönekostnad enligt gällande reglering 
skall kostnadsföras löpande. 
 
Relevansen i C1 är hög eftersom att det är på den som hela argumentationen bygger på. Utan 
detta argument faller hela motargumentationen som finns emot tesen. Hela argumentationen 
bygger på att kompetensutveckling skall utgöra en driftkostnad. Argumentet C1C1 har även 
den en hög relevans på grund av att den förklarar att driftkostnader inte kan utgöra en 
avsättning. Argumentet C1C1C1 har en hög relevans eftersom den visar varifrån 
Riksskatteverket har hämtat stöd till sitt ställningstagande och utan denna skulle det inte 
finnas mycket som försvagar tesen samt stärker deras egen argumentation. Resterande 
argument C2C1, C1C2C1 och C3C1 har en relevans som är lägre än de som nämnts ovan därför 
att de har en vikt för att försvaga tesen men är inte lika viktiga som de argument som nämnts 
ovan. I och med att argumentationen bygger på att avsättningen utgör en lönekostnad så är 
den relevant och argumentationen försvagas utan dessa argument.  
 
Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att kompetenskontona inte utgjorde någon 
driftkostnad och menade att avsättningen var förenlig med god redovisningssed. God 
redovisningssed var utgångspunkten i Skatterättsnämndens bedömning då det i 
skattelagstiftningen saknades reglering kring avsättningar. Då avsättningen gällande 
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kompetenskonton följde god redovisningssed så skall den godkännas och blir därmed 
avdragsgill. Detta motiverade Skatterättsnämnden med att det dels gjorde bedömningen att 
kompetenskontona uppfyllde kriterierna i RR 16 dessutom skall företaget enligt ÅRL 
redovisa samtliga tillgångar, avsättningar och eget kapital och skulder.  
 
I Regeringsrätten har de inte tittat på några nya aspekter utan följde Skatterättsnämndens 
gjorda bedömning att avsättningen var avdragsgill och förenlig med god redovisningssed. 
 
5.4 Skogsvårdskostnader - RÅ 1988 ref. 14 
 
Detta rättsfall behandlade ett förhandsbesked som gällde om företaget Byggelit hade rätt att 
tillgodogöra sig ett avdrag för framtida skogsvårdskostnader. Företaget förbrukade stora 
mängder av spånskivor som de tillverkade och sedan sålde. Företaget ansåg att det var mest 
lämpligt att äga sin egen skogsfastighet. Byggelit stod därför inför ett köp av en 
skogsfastighet där den huvudsakliga frågan var om företaget har rätt att göra avdrag för 
framtida skogsvårdsåtgärder för den mark som den tidigare ägaren avverkat. Enligt lag så 
skall avverkad mark efter tre år återplanteras. Riksskatteverket gjorde bedömningen att 
företaget hade rätt till avdrag. I Regeringsrätten gjordes bedömningen att inte medge avdrag 
och ändrade Riksskatteverkets beslut. 
 

T Avsättning för skogsvårdskostnader är avdragsgill 
  

P1 Efter skogsavverkning skall en återplantering utföras 
φP1 Reglerad i skogsvårdslagen  

P1P1 Återplantering krävs oavsett om avverkningen genererar intäkter eller ej 
P1P1P1 Avsättning för återstående återplanteringskostnader som är hänförliga till 

tidigare avverkning är tillåtet  
P1P1P1P1 Har gjorts gällande i tidigare praxis, RÅ 1984 1:8 
P2P1P1P1 En avsättning får genomföras senare än det år som avverkningen har skett 

P2P1 Avsättningen är ej hänförlig till året avverkning gjordes 
P1P2P1 En avsättning kan ej genomföras innan avverkningen är gjord 

P3P1 Avsättning kan ske först vid förvärvning av marken 
  

C1 Avsättning får ej ske för kostnader som avser tidigare ägares avverkning 
C1C1 Tidigare praxis berör endast situationen när en ägare genomfört både 

avverkning och återplantering 
 
Hållbarheten i P1 är hög eftersom att det är lagstadgat att det skall utföras en återplantering 
efter avverkning. Detta är en bindande förpliktelse som företaget inte kommer att kunna 
undgå så länge som de har skogsmarken i sin besittning. Följande fyra argument P1P1, P1P1P1, 
P1P1P1P1 och P2P1P1P1 har tillsammans en hög hållbarhet då de dels bygger på tidigare praxis 
men dock inte med samma utgångspunkt som i tidigare rättsfall. Argumenten har en hög 
hållbarhet då det handlar om praxis med liknande situationer. P2P1 har en hög hållbarhet 
eftersom att återplanteringen inte kan genomföras samtidigt som avverkningen och därför 
måste kostnaden reserveras då de utgår från matchningsprincipen. Även underargumentet 
P1P2P1 har en hög hållbarhet på grund av att återplanteringen inte kan ske direkt efter 
avverkning. P3P1 har en hållbarhet som är hög för att det visar på att företaget gör 
avsättningen vid förvärvning av marken. Trots att det är den tidigare ägaren som avverkat 
marken motiverar det ändå att företaget kan göra en avsättning gällande framtida 
skogsvårdskostnader eftersom att ingen tidigare avsättning är gjord för ändamålet.  
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Huvudargumentet P1 har en hög relevans då hela argumentationen är baserad på att 
återplantering måste ske enligt lagtext och ger därmed en god motivering till att tesen är 
korrekt. Lagstiftning är den primära källan företagen skall utgå ifrån vid upprättandet av dess 
redovisning därför står sig argumentet starkt. Att enbart hänvisa till praxis hade gjort det svårt 
att stärka tesen då tidigare rättsfall sällan har exakt samma förutsättningar, ett 
redovisningsproblem ser vanligtvis inte likadant ut. P1P1, P1P1P1, P1P1P1P1 och P2P1P1P1 har 
tillsammans en hög relevans då detta är något som en domstol tidigare har fastställt. Av dessa 
fyra argument är P1P1P1 det argument med störst vikt och relevans för att förstärka tesens 
påstående då detta indirekt beskriver varför företaget gör en avsättning i efterhand för redan 
avverkad skog. En hög relevans har även P1P1P1P1 då argumentet påvisar att det finns liknade 
fall och beskriver på så sätt hur verkligheten har tolkat redovisningsregler men även vad som 
är tillåtet eller ej. P1P1 och P2P1P1P1 har en relevans på en mellannivå eftersom att de tillför 
tesen en viss betydelse men de kan inte tas bort för att det skulle då försvaga tesen. 
 
Argumentet P2P1 har en hög relevans eftersom den visar på att kostnaden uppkommer senare 
men företaget vill att kostnaden och intäkten skall matcha. Underargumentet P1P2P1 har 
däremot en låg relevans eftersom att det är en självklarhet att det inte går att göra en 
avsättning innan avverkningen är gjord. Försvinner argumentet skulle inte tesen försvagas 
men samtidigt så kan den stärka tesen till viss del genom att den förtydligar företagets 
handling. Det sista argumentet P3P1 anses ha en låg relevans då denna varken styrker eller 
försvagar tesen skulle detta argument inte ha framförts skulle utgången med stor sannolikhet 
ha blivit densamma. Dock har den en viss betydelse då den beskriver när företaget avser att 
göra avsättningen för återplanteringen. 
 
C1 har en hållbarhet på en hög nivå därför att det avser en bedömning och tolkning av 
Bokföringsnämnden. Argumentet stärks med dess underargument C1C1 då den hänvisar till 
tidigare praxis inom området, men med den stora skillnaden att detta praxis berör en och 
samma ägare. Relevansen i dessa två argument är hög eftersom att dessa tydligt vill poängtera 
vikten av att det i detta fallet handlar om två ägare, en tidigare ägare som avverkat och en ny 
som skall genomföra återplantering.  
 
Riksskatteverkets nämnd ansåg att det inte är relevant hur ägarförhållandet sett ut vid 
avverkningen och återplantering. Nämnden betonade vikten vid att kostnaden skall hänföras 
till rätt beskattningsår i enlighet med bokföringsmässiga grunder samt god redovisningssed. 
Vidare ansåg nämnden att detta innebar att återplanteringen skall kostnadsföras det år som 
avverkningen skedde, när kostnaden i verkligheten uppstår har egentligen ingen betydelse. 
Därför gjorde Riksskatteverkets nämnd bedömningen att avsättningen var tillåten och förenlig 
med god redovisningssed. 
 
Regeringsrätten hänvisade till ett yttrande från Bokföringsnämnden som använts i ett tidigare 
mål för att kunna göra en bedömning i saken. I detta yttrande poängterade 
Bokföringsnämnden att det inte var förenligt med god redovisningssed att göra en avsättning 
samma år som ett företag tagit över äganderätten av skogsmark då den tidigare ägaren 
avverkat skogen. Då inkomsterna tillföll den tidigare ägaren skall även kostnaden tillfalla 
denna. Därför kunde inte en avsättning göras eftersom att det inte fanns en intäkt som 
matchade avsättningen. Utifrån detta yttrande gjorde Regeringsrätten bedömningen att ändra 
beslutet från Rikskatteverkets nämnd. Detta innebar att avsättningen inte var förenlig med god 
redovisningssed och därmed inte avdragsgill.  
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5.5 Återväxtåtgärder - RÅ 1984 1:8 
 
I rättsfallet som var ett förhandsavgörande ställde företaget H:s AB frågan om de hade rätt att 
kunna tillgodogöra sig avdrag för framtida utgifter gällande framtida återväxtåtgärder för 
avverkning av skog. Företaget måste enligt lag återplantera den areal av mark som de 
avverkat. Marken måste vila tre år innan en återplantering kan göras vilket det tidigare varit 
möjligt att göra samma år som avverkningen gjorts. Detta ledde till att intäkten redovisades 
tre år innan kostnaden. Riksskatteverket valde att medge avdrag vilket även Regeringsrätten 
gjorde. 
 

T Avsättning för återväxtåtgärder är avdragsgill 
  

P1 Enligt arrendeavtal skall skogen avverkas och återplanteras 
P1P1 I enlighet med skogsvårdslagen skall avverkad skog återplanteras 

P1P1P1 Återplanteringen skall enligt avtalet bekostas av företaget 
P2P1 Tidigast tre år efter avverkning får återplantering ske 

φP2P1 Skogsvårdslagens bestämmelser  
P1P2P1 Detta skapar ej en rättvisande bild av bolagets resultat 

P1P1P2P1 Återplanteringskostnaden redovisas tre år efter intäkten 
P2P2P1 Avsättningen är förenlig med god redovisningssed och bokföringsmässiga 

grunder 
  

C1 En avsättning får endast utföras om kostnaderna utgör garantiutgifter samt 
hantering av farligt avfall 

φC1 Regleras under 41 § p. 1a och 1b KL  
C1C1 Är restriktiva att godkänna avsättningar för framtida kostnader 

C1C1C1 Flertalet tidigare praxis påvisar detta 
C2C1C1 Kräver att det finns en ställd säkerhet 

C1C2C1C1 En säkerhet medför inte med automatik en avsättning 
 
Då överenskommet avtal har en rättslig förbindelse som parterna skall förhålla sig till innebär 
det att hållbarheten i argumentet P1 är hög. Vid en eventuell tvist parterna emellan skulle 
avtalets innehåll vara det som skall gälla. P1P1 har även den en hög hållbarhet då det är ett 
måste att genomföra en återplantering enligt gällande lagstiftning och är något som det inte 
går att avvika ifrån. Det är en konstaterad kostnad enligt P1P1P1 som kommer att påverka 
företagets resultat och görs ingen avsättning ger det en missvisande bild av resultatet då 
återplanteringen sker först tre år efter avverkning. Med detta i beaktning har därför 
argumenten P2P1, P1P2P1 och P1P1P2P1 en hög hållbarhet. Då god redovisningssed och 
bokföringsmässiga grunder skall beaktas i redovisningen och bedömningen är att avsättningen 
är förenlig med dessa så har argumentet P2P2P1 i och med detta en hög hållbarhet. 
 
Alla pro-argument anses ha en hög relevans. Det argumentet som har den starkaste relevansen 
är P1P1 eftersom att det finns reglerat i skogsvårdslagen. Argumentet P2P2P1 anses dock vara 
svagare då det bygger på företagets egna tolkning av begreppen god redovisningssed och 
bokföringsmässiga grunder. Övriga argument ligger på en lika hög nivå då det inte finns 
något som utmärker sig över de andra sett till både förstärkning och försvagning av tesen. 
Alla argument har en oerhörd betydelse för att stärka tesen. 
 
Eftersom att det i svensk lagstiftning inte fanns reglering kring avsättningar utöver 
garantiutgifter samt hantering av farligt avfall under denna tidpunkt anses detta argument C1 
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ha en hög hållbarhet. Då lagstiftningen har varit begränsad så har praxis varit den tyngsta 
källan. Underargumenten baseras då utifrån tidigare praxis gällande avsättningar. Argumenten 
redogör tydligt för att det är svårt att få avsättningar godkända utöver vad som nämns i C1. 
Detta innebär även att dess underargument har en hög hållbarhet. 
 
Som nämnt ovan fanns det begränsad reglering kring avsättningar därför är det av extra vikt 
att framföra vad tidigare praxis och domstolar har gjort för bedömning inom liknande frågor. 
Därigenom fås en uppfattning om vad god redovisningssed och bokföringsmässiga grunder 
innebär. Därför är samtliga argument viktiga för att försvaga tesen och har därmed en hög 
relevans för argumentationen. Det argumentet med högst relevans av dessa får C1C1 anses ha 
då denna påvisar att övriga avsättningar är svåra att få godkända och avdragsgilla. Samtliga 
argument är viktiga och skulle något av dessa falla bort skulle inte argumentationen stå sig 
lika stark då argumenten tydligt framställer vilka utgångspunkter taxeringsintendenten har i 
sin bedömning för att acceptera företags avsättningar. 
 
I förhandsbeskedet framställde Rikskatteverkets nämnd att då det i lagtexten inte framgick att 
det inte skulle vara tillåtet att göra ett avdrag för återplantering gjorde de bedömningen att en 
avsättning därför skulle godkännas i företagets inkomsttaxering. 
 
Regeringsrätten tillade inget nytt i målet utan gick på det Riksskatteverkets nämnd framfört i 
förhandsavgörandet och ansåg att avsättningen skulle vara avdragsgill. 
 
5.6 Framtida förlust - RÅ 1981 1:51 
 
Rättsfallet handlade om Scandinavian Trading som gjort avdrag för en framtida förlust som 
uppkommit på grund av att leverantören inte kunnat leverera varor till det överenskomna 
priset. Företaget importerade och sålde vidare olja. Scandinavian Trading ansåg att den 
framtida kontakten med leverantören var oerhört viktig och hade därför inte använt sig av sin 
kontraktsenliga rätt att kräva det avtalade priset. Företaget hade överenskommelser med 
kunderna om en vidareförsäljning av oljan men då de valde att köpa till de högre priserna 
ansåg Scandinavian Trading ha sig rätt att skuldföra ett belopp på 19 miljoner kronor. I 
Länsrätten medgavs inte företaget ett avdrag eftersom att rätten ansåg att det inte förelåg 
någon konstaterad förlust. Kammarrätten beslutade att medge avdrag men till ett lägre belopp 
än vad företaget gjort. Regeringsrätten valde att inte ändra domen från Kammarrätten. 
 

T Avsättning för framtida förlust är avdragsgill 
  

P1 Avsättningen är förenlig med god redovisningssed och gällande 
redovisningsprinciper 

φP1 3§ bokföringslagen (1929:117)  
P1P1 Förlusten är konstaterad 

P1P1P1 Ej möjlighet att påverka inköpspris eller avtalat försäljningspris 
P1P1P1P1 Brutet kontrakt skulle inbära försvagad relation till den viktiga leverantören 
P2P1P1P1 Försökt använda sin kontraktsenliga rätt 

P2P1 Prishöjningen leder till minskad kapitalbehållning 
P1P2P1 Värdet på leveransavtalet till slutkund understeg inköpspriset alltså 

leverantörsskulden 
  

C1 Förlusten är ej konstaterad vid upprättandet av bokslutet 
C1C1 Förlusten är redovisad på skuldsidan  
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C2C1 Utgör en uppskrivning av en befintlig skuld 
C1C2C1 Uppskrivning av skuld får ej genomföras innan skulden är fastställd 

 
Hållbarheten i huvudargumentet P1 ligger på en mellannivå detta då argumentet grundas i 
företagets tolkning i vad som utgör god redovisningssed. Hållbarheten hade stärkts om det 
funnits tidigare avgöranden kring denna fråga då lagstiftningen kring avsättningar nästintill 
var obefintlig. Argumenten P1P1 samt P1P1P1 har en hög hållbarhet då det går att verifiera att 
en förlust kommer att inträffa dessutom har inte företaget någon möjlighet att påverka 
förlustens storlek. P1P1P1P1 och P2P1P1P1 har båda en låg hållbarhet då en skadad relation till 
en leverantör inte skall kunna motivera ett företags redovisningsmetod. Det enda motivet till 
att använda sig av detta argument är att det skulle vara den enda tillgängliga leverantören. 
Den låga hållbarheten motiveras även med att företaget ej har nyttjat sin avtalsrätt fullt ut, att 
enbart försöka använda sig av sin avtalsrätt anses inte tillräckligt hållbart för att motivera en 
avsättning. Argumentet P2P1 som baseras på konkret fakta har en hög hållbarhet då det är 
svårt att motbevisa påståendet. Det sista argumentet P1P2P1 har även den en hög hållbarhet då 
den grundar sig i konsekvenserna av ett ökat inköpspris. Dessutom går det att kontrollera 
inköpsprisernas ökning då dessa samt försäljningspriset finns nedskrivna i olika avtal.  
 
Argumentet P1 har en hög relevans för att det följer god redovisningssed och 
redovisningsprinciper, vilket skall beaktas i företagets redovisning. Att förlusten är 
konstaterad, P1P1, anses ha en hög relevans då avsättningen baseras på denna förlust och att 
den stärker tesen. Argumentet P1P1P1 har en relevans som är hög eftersom att det är av 
betydelse att det inte finns möjligheter att påverka priserna. Utan detta argument blir inte 
tesen lika stark. Även argumenten P1P1P1P1 och P2P1P1P1 har en hög relevans detta då dessa 
motiverar varför företag anser att en avsättning är tillåten och har därför en stor betydelse för 
tesens innebörd. De två sista argumenten P2P1 och P1P2P1 är de argument som har en låg 
relevans. Anledningen till den låga relevansen beror på att de inte är givet att motivera en 
avsättning med en minskad kapitalbehållning på grund av ökade priser dessutom varken 
stärker eller försvagar argumenten tesen. 
 
Hållbarheten i samtliga contra-argument är tillsammans hög. Enskilt har varje argument inte 
lika hög hållbarhet men några argument är starkare och några svagare. Det argumentet som 
upplevs vara det starkaste är C1 för att den visar på att skulden inte är konstaterad vid tillfället. 
Då förlustens storlek faktiskt inte är helt fastställd vid tidpunkten så är avsättningen inte 
motiverad. Det är inte tillåtet att göra en uppskrivning av skulden innan förlusten är helt 
fastställd, enligt argumentet C2C1, vilket leder till att det blir en hög hållbarhet i argumentet. 
Detta medför även att C1C2C1 har en hög hållbarhet då den beskriver när en uppskrivning av 
skulder är tillåtet. Argumentet C1C1 är ett konstaterande av var förlusten är redovisad och då 
den är redovisad som är skuld innebär det en uppskrivning av skulderna. Detta medför att 
argumentet får en hög hållbarhet men den är dock inte lika stark som de övriga. Samtliga 
argument har en hög relevans eftersom att alla har ett samband med tesens påstående. Inget 
argument kan försvinna, skulle något göra det så blir det svårt att stödja argumentationen som 
finns mot tesen.  
 
Länsskatterätten var enig med taxeringsintendenten att det inte fanns någon fastställd förlust 
för företaget. Därmed gjorde de bedömningen att avsättningen inte var avdragsgill.  
 
I och med att företaget har kunnat bevisa att en framtida förlust förelåg samt att avsättningen 
ej stred mot gällande rätt ansåg Kammarrätten att avsättningen var avdragsgill. Detta då 
Kammarrätten ansåg att en avsättning för denna typ av förlust var i överensstämmelse med 
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god redovisningssed. Dock ansåg Kammarrätten att företagets beräkning av förlustens storlek 
kunde ifrågasättas. Kammarrätten ansåg att en rimlig storleksbedömning på förlusten var 
betydligt lägre än företagets beräkning därav godkändes inte företagets totalt yrkade avdrag. 
 
För att Regeringsrätten skulle kunna göra en bedömning i frågan valde de att inhämta ett 
yttrande ifrån Bokföringsnämnden. Detta gjordes främst för att den svenska regleringen kring 
avsättningar var begränsad samt att redovisningsproblemet tillhörde det kopplade området där 
problemet skall lösas utifrån bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed.  
 
I Bokföringsnämndens yttrande framkom det även där att regleringen kring avsättningar var 
begränsad under det aktuella året och skall bedömas utifrån god redovisningssed. Det var 
praxis som i detta fall avgjorde vad som utgjorde god redovisningssed då det saknades 
lagstiftning kring förlustkontrakt. Därför valde Bokföringsnämnden att titta på IASC utgivna 
standard IAS 10 som behandlade denna typ av redovisningsproblem. Bokföringsnämnden 
ansåg att hänvisningarna i IAS 10 var tillämpbara i fallet då den utgjorde en tillämpad praxis i 
Sverige sedan en tid tillbaka. Bokföringsnämnden valde även att titta på FARs 
rekommendation nr 2 där förluster bör beaktas om de är väsentliga för företagets resultat och 
ställning. Även denna rekommendation ansågs utgöra en tillämpad praxis i Sverige vid det 
aktuella tillfället. Utifrån ovanstående ansåg Bokföringsnämnden att för att följa god 
redovisningssed skall det göras en avsättning för förlustkontrakt. Det krävdes dock att 
förlusten skulle vara sannolik och att den med viss rimlighet gick att uppskatta.  
 
I sin bedömning valde Regeringsrätten att inte ändra Kammarrättens beslut. Regeringsrätten 
poängterade även att det är viktigt att det finns ett samband mellan avsättningen och 
verksamheten, vilket de ansåg att företaget hade. Bokföringsnämndens uttalande kring god 
redovisningssed hade en stor påverkan till att Regeringsrätten gjorde bedömningen att 
avsättningen var förenlig med god redovisningssed och därmed avdragsgill.  
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6 Slutsatser 
 

Under slutsatser besvarar vi den forskningsfråga som vi formulerade i studiens inledningsfas 
genom att vi beaktar referensramen, rättsfallen samt argumentationsanalysen. 

 
 
Hur har Regeringsrättens domskäl kring avsättningar från 1980-talet förändrats i 
förhållande till 2000-talets? Vad kan ligga bakom dessa eventuella skillnader? 
 
Under 1980-talet fanns det en begränsad reglering gällande avsättningar. Redovisningen av 
avsättningar bedömdes därmed utifrån god redovisningssed samt gällande 
redovisningsprinciper. För att göra en bedömning om vad som utgjorde god redovisningssed 
vid tidpunkten för det specifika rättsfallet användes tidigare praxis, vid avsaknad av praxis 
inhämtades även stöd ifrån internationell lagstiftning. Regeringsrätten har i sina domskäl 
betonat vikten av att avsättningen på balansdagen hade ett samband med företagets 
verksamhet. De tydliggjorde även i rättsfallen att redovisningsproblemet hörde till det 
kopplade området och därför skall lösningen baseras utifrån god redovisningssed. 
Bokföringsnämndens yttrande hade en betydande vikt i Regeringsrättens domskäl vid två av 
de tre rättsfallen. I det första inhämtades ett specifikt yttrande för rättsfallet och i det andra en 
vägledning från ett yttrande Bokföringsnämnden lämnat i ett tidigare liknande rättsfall. 
Givetvis har Regeringsrätten i sina bedömningar beaktat de olika parternas framförda 
argumentation.  
 
Domskälen i Regeringsrätten under 2000-talet grundades huvudsakligen i vad som finns 
beskrivet i lagstiftningen och då framförallt i RR 16. Regeringsrätten lade stor vikt vid att 
kriterierna för en avsättning var uppfyllda, vilken delvis grundades ifrån företagens 
framställda och genomförda bedömningar. En betydande del i domskälen var om avsättningen 
skulle utgöras av en driftkostnad och det var detta som sedan avgjorde om avsättningen skulle 
godkännas eller ej. I Regeringsrättens domskäl framställde Regeringsrätten även att 
avsättningen skulle vara förenlig med god redovisningssed på grund av det existerade 
sambandet mellan redovisning och beskattning. För att få en tolkningshjälp av innebörden 
gällande god redovisningssed inhämtades i två av rättsfallen ett yttrande från 
Bokföringsnämnden som de även valde att följa på grund av nämndes auktoritet. Tidpunkten 
för avsättningen poängterades som en viktig del i Regeringsrättens domskäl samt att 
avsättningen hade ett samband med verksamheten.  
 
Även då det skiljde många år mellan avgörandena i det första och sista rättsfallet så hade inte 
huvuddragen i domskälen nämnvärt förändrats. Vi upplever många likheter i Regeringsrättens 
olika domskäl även fast det var en stor skillnad kring regleringen under de olika årtiondena. 
Vi upplever att det i rättsfallen från 1980-talet gick att hitta argument som hade en viss likhet 
med det som i skrivande stund utgör gällande reglering kring avsättningar. En skillnad som vi 
märkt är att argumenten under 2000-talet var betydligt mer utförligare och att det fanns 
betydligt fler argument. Vi upplever att denna skillnad beror på att det under slutet av 1990-
talet och början av 2000-talet tillkom mer preciserad reglering för avsättningar, även de 
normgivande organisationerna gav ut mer rekommendationer och allmänna råd kring området. 
Detta anser vi är ett tecken på att den tidigare svenska regleringen till viss del var otillräcklig 
och svårtolkad kring avsättningar. 
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Avsaknaden av reglering innebar att stödet i 1980-talets argumentation inhämtades ifrån 
tidigare praxis men även från lagar som ej fanns inom redovisningslagstiftningen för att 
motivera sitt ställningstagande, medan argumentationen under 2000-talet framförallt fann sitt 
stöd i RR 16. Trots att stöd hämtades från olika lagstiftningsområden så ser vi att domskälen 
årtalen emellan har en viss likhet och att det finns en röd tråd i Regeringsrättens 
bedömningssätt. Rättsfallen har bestått av olika redovisningsproblem men vi har fått 
uppfattningen att Regeringsrätten i sina bedömningar har utgått ifrån vad syftet med 
avsättningen har varit och varför den har genomförts.  
 
Förändringen mellan årtiondenas domskäl anser vi inte har varit så påtaglig då vi kan se att 
liknande argument har framkommit dock ej uttryckta på samma sätt men med en likartad 
innebörd. Regeringsrätten tydliggör även tidigt varifrån de skall inhämta information för att 
kunna göra sin bedömning om det är ett fall där god redovisningssed skall ligga till grund för 
domskälet. Vid de rättsfall som gått från Länsrätten till Regeringsrätten där god 
redovisningssed skall bedömas är det vanligt förekommande att de inhämtar ett yttrande från 
Bokföringsnämnden. Eftersom att yttranden inhämtas från samma expertorganisation så anser 
vi att detta kan vara en orsak till varför skillnaden inte är så tydlig. Då inhämtandet kommer 
från samma organ finner vi det troligt att denna har sin egen jargong och tankesätt vilket vi 
anser kan leda till att yttrandena under årtiondena varit enhetliga. 
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7 Avslutande diskussion  
 

I det avslutande kapitlet redogör vi för våra reflektioner som har uppkommit under 
genomförandet av studien. Vi avslutar med att ge förslag på fortsatt forskning.  

 
 
Efter att studien nu är avslutad känner vi oss nöjda med det som vi har presterat och känner 
oss nöjda med både vår insats och resultat. Våra tankar i studiens inledningsfas var att detta 
skulle bli ett intressant ämne att arbeta med, vilket det visade sig vara. Resultatet som vi fått 
fram anser vi vara relevant och att vi i framtiden kommer ha nytta av det som vi har 
behandlat. Vi är dock lite förvånade över att det inte var någon större skillnad mellan 
årtiondenas argumentation då det trots allt saknades svensk reglering kring avsättningar under 
1980-talet. Vi trodde inte att vi i rättsfallen skulle kunna se en sådan liknande argumentation 
som det visade sig att vara. Detta anser vi kan återspegla hur viktig god redovisningssed är för 
redovisningen men även hur mycket internationell lagstiftning påverkar den svenska, även 
innan Sverige gick med i Europeiska Unionen. 
 
Vi anser att vi fått en bättre bild av hur viktig Bokföringsnämnden är för utvecklandet av god 
redovisningssed men även för att hjälpa Regeringsrätten att tolka vad som utgör god 
redovisningssed. Det är intressant att se vilken vikt Regeringsrätten lägger på 
Bokföringsnämndens yttrande då det trots allt är Regeringsrätten som slutligen avgör vad som 
utgör god redovisningssed. I de rättsfall som vi har studerat där ett yttrande har inhämtas har 
Regeringsrätten grundat sitt domskäl utifrån vad Bokföringsnämnden har fastställts som god 
redovisningssed i rättsfallet. Att Regeringsrätten väljer att inhämta yttranden är något som vi 
anser är nödvändigt då de som dömer i Regeringsrätten inte besitter någon djupare kunskap 
inom redovisningsområdet. Bokföringsnämnden är ett expertorgan som är insatt på området 
och är medvetna om hur utvecklingen inom redovisning ser ut.  
 
Något som vi har uppmärksammat är att Länsrätten inte i något av de rättsfall som vi har 
behandlat medgett ett avdrag. Det framkommer vanligen samma argumentation i Länsrätten 
som i övriga instanser men med skillnaden att det i de övriga instanserna ofta tillkommer 
något tillägg till argumentationen. Detta innebär att vi anser att Länsrätten har mycket 
information att grunda sitt avgörande på. Vi anser att detta kan bero på att Länsrätten saknar 
djupare kunskap inom redovisningsområdet och därför hellre väljer att gå på Skatteverkets 
argumentation än på företagens. Detta anser vi kan bero på att Länsrätten upplever att 
Skatteverket som en stor myndighet har både större kompetens och auktoritet än företaget. 
Det är först i Kammarrätten som det i vissa av våra rättsfall medges avdrag. 
 
Tre av rättsfallen utgör förhandsavgöranden som blivit överklagade i Regeringsrätten. 
Fördelen med dessa förhandsavgöranden som vi ser är att det är tidseffektivt även om det är 
kostsamt för företagen. Vi upplever även att då Skatterättsnämnden besitter en god kunskap 
och är det ett effektivt sätt för företaget att få vägledning om hur en transaktion som de är 
osäkra på skall behandlas. Företaget vill veta om transaktionen kommer vara avdragsgill eller 
ej. Det kan bli väldigt kostsamt för företaget att välja att göra avdrag för transaktionen om det 
senare skulle visa sig att det gjorda avdraget inte skulle vara avdragsgillt. Det positiva som vi 
ser med ett förhandsavgörande är att företagen visar att de vill göra rätt för sig och undvika att 
bli taxerade i efterhand och påföras skattetillägg.  
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Vi är som ovan nämnt nöjda med vår studie och anser att vi använt oss en lämpig metod. Vi 
har svårt att se att vi hade kunnat ha genomfört studien på ett alternativt sätt. Det är viktigt att 
beakta att resultatet kanske kunde ha blivit annorlunda om vi valt att använda oss av andra 
rättsfall, antingen fler eller mindre. Dock hade vi svårigheter att hitta fler än de sex som vi 
använt oss av. Givetvis hade analysen kunnat genomföras på ett annat sätt, men då vi var 
intresserade av att få fram argumenten som låg till grund för domskälen anser vi att en 
argumentationsanalys passade bra för studiens ändamål. Det som även kan påverka resultatet 
är hur vi rangordnat argumenten. Det finns en möjlig risk att om ämnet studeras igen med 
samma rättsfall av någon annan så är det möjligt att rangordningen kommer se annorlunda ut. 
Våra tidigare förkunskaper kan även ha påverkat resultatet.  
 
7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under studiens process har det uppkommit tankar om fortsatt forskning inom studieområdet. 
Ett förslag är att studera ett antal rättsfall under en tidperiod som behandlar samma typ av 
avsättning. För att sedan studera hur argumentationen kan ha förändras mellan de olika åren 
och rättsfallen för att få fram vad dessa skillnader kan bero på samt om de tidigare rättsfallen 
har påverkat de senare. Genom att studera samma typ av avsättning som har liknande 
förutsättningar kan det bli enklare att upptäcka skillnader och likheter. Det andra förslaget är 
att studera rättsfall inom ett specifikt område som fått ny reglering. Genom att studera rättsfall 
som fanns innan och efter förändringen kan det vara intressant att se hur förändringen eller 
tillkomsten av en lag har påverkat argumentationen.  
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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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