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Abstract  

Principal-based standards give few guidelines of how the standards should be followed and 
they give room for interpretations. The income tax act expresses that the income statement 
should be calculated through accrual basis and the taxation time should be determined by 
generally accepted accounting principles. On the other hand, the tax law expresses a principle 
of legality in the governmental law that states that there has to exist a legal support for a crime 
to be committed and no penalty can otherwise be addressed. When generally accepted 
accounting principles should determine the time of taxation it generates accounting 
differences. The term of generally accepted accounting principles is difficult to interpret and 
requires additional standards to create its meaning.  
 
The problem that exists when principle-based standards affect a company’s taxation, clarifies 
when there is a material relationship between accounting and taxation. A material relationship 
means that the accounting rules are applicable even for the taxable income. The material link 
exists when the income tax act refers to generally accepted accounting principles, when the 
taxation time should be determined. The Swedish Accounting Standards Board has therefore 
established comprehensive framework’s that aims to guide companies when account 
according to generally accepted accounting principles. The K-regulations shall apply for 
companies in different categories depending on their sizes. The study examines the two most 
common frameworks, K2 and K3.  
 
The purpose of this study is to examine if principle-based standards are consistent with the 
principle of legality. To achieve the purpose of this study, a comparative content analysis of 
the The Swedish Accounting Standards Boards K-regulations, K2 and K3, is conducted. We 
wish to evaluate to what extent the standards characteristics are rule- or principle-based and to 
evaluate the extent of the standards consistency with the principle of legality and the 
governmental law. In the beginning of this study we did not find enough relevant literature in 
the field of study and we therefore want to contribute with knowledge. We also want to 
observe the problems that the tax law contributes when it refers to the term of generally 
accepted accounting principles.  
 
We have clarified our analysis of the standards in K2 and K3 in a model. The model 
incorporates two dimensions, partly to what extent the standards should be considered as rule- 
or principle-based and partly to what extent the standards should be considered consistent 
with the principle of legality. To achieve the purpose of this study we examined standards that 
occur in both frameworks: fundamental principles, definition of assets, liabilities, incomes 
and costs, tangible fixed assets, intangible fixed assets, inventories, provisions and accruals. 



 

 IV 

The conclusion of the study is that principle-based standards in a large extent should be 
consider non consistent with the principle of legality due to that an analogy is permitted in 
accounting. Principle-based standards create room for interpretation, which leads to 
differences between similar companies both in accounting and in taxation. The standards in 
K3 should accordingly not be considered consistent with the principle of legality.  
 
This study is further on written in Swedish. 
 
Keywords: Rule- and principle-based standards, K2, K3, K-regulations, generally accepted 
accounting principles, principle of legality, the relationship between accounting and taxation, 
analogy.  
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Sammanfattning  

Principbaserade standarder ger vag vägledning om hur standarder ska följas och de lämnar 
stort utrymme för tolkning och bedömning. I inkomstskattelagens 14 kap. 2 § uttrycks det att 
resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder samt att beskattningstidpunkten ska 
fastställas i enlighet med god redovisningssed. Skatterättens legalitetsprincip uttrycker i 
regeringsformen att det måste finnas stöd i lag för att ett brott ska ha begåtts och inget straff 
kan annars påvisas. Det uttrycks därmed att ingen skatt får tas ut om det inte finns laglig 
grund. Då företag ska fastställa beskattningstidpunkten i enlighet med god redovisningssed, 
kan det ge upphov till redovisningsmässiga skillnader. God redovisningssed som begrepp, är 
svårtolkat och kräver kompletterande normgivning för att skapa dess innebörd.  
 
Problematiken som återfinns då principbaserade normer påverkar ett företags beskattning 
tydliggörs främst då ett materiellt samband råder mellan redovisning och beskattning. Ett 
materiellt samband innebär att redovisningsregler görs gällande även vid beräkning av det 
skattemässiga resultatet. Det materiella sambandet återfinns i inkomstskattelagen då 
hänvisning görs till god redovisningssed. Enligt bokföringslagen är det Bokföringsnämndens 
ansvar att utveckla god redovisningssed. Bokföringsnämnden har därför tagit fram 
allomfattande regelverk som ska ge vägledning åt företag som upprättar redovisning efter god 
redovisningssed. K-regelverken ska gälla för företag i olika kategorier, beroende på dess 
storlek. Studien undersöker de två vanligaste regelverken, K2 och K3.  
 
Syftet med studien är att undersöka om principbaserade normer är förenliga med 
legalitetsprincipen. För att besvara studiens syfte genomförs en komparativ innehållsanalys av 
Bokföringsnämndens K-regelverk, K2 och K3. Vi ämnar avgöra till vilken grad normernas 
karaktär i K2 och K3 bör anses vara regel- respektive principbaserade samt dess förenlighet 
med legalitetsprincipen och regeringsformen. Vid inledningen av denna studie kunde inte 
relevant och tillräcklig forskning hittas inom området, varpå studien syftar till att bidra med 
kunskap.  Vi vill även uppmärksamma problematiken då skatterätten hänvisar till 
redovisningens god redovisningssed när tidpunkten för redovisning av intäkter och kostnader 
ska ske.  
 
Genom en modell har vi tydliggjort vår analys avseende normernas karaktär i K2 och K3. 
Modellen innefattar två dimensioner, dels till vilken grad normerna anses regel- respektive 
principbaserade och dels till vilken grad normerna bör anses förenliga med 
legalitetsprincipen. För att besvara studiens syfte har vi undersökt följande normer som 
återfinns i båda regelverken: grundläggande principer, definitioner av tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader, materiella anläggningstillgångar, immateriella anläggningstillgångar, 
varulager, avsättningar och periodiseringar. Studiens slutsats är att principbaserade normer till 
större grad bör anses som icke förenliga med legalitetsprincipen då de tillåter att analogislut 
kan tillämpas i redovisningen. Principbaserade normer i redovisningen skapar stort 
tolkningsutrymme, vilket kan medföra att likartade företag upplever skillnader i 
redovisningen och följaktligen även skattemässiga skillnader. Således ska normerna i K3 inte 
anses vara förenliga med legalitetsprincipen och därmed anses grundlagsstridiga.  
 
Nyckelord: Regel- och principbaserade normer, K2, K3, K-regelverken, god 
redovisningssed, legalitetsprincipen, sambandet mellan redovisning och beskattning, analogi. 
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1   Inledning  

1.1   Bakgrund  

Sambandet mellan redovisning och beskattning började ta form redan på 1920-talet. Det var i 
samband med att kommunalskattelagen 1928:370 (KL) och bokföringslagen 1929:117 
(GGBFL) etablerades, år 1928 respektive år 1929 (Skatteverket (SKV) 2012, s. 27). Det 
samband som råder mellan redovisning och beskattning föreligger komplext trots dess långa 
historia. I Sverige är det främst redovisningen som styr beskattningen och syftar till när 
skattepliktiga och avdragsgilla intäkter och kostnader ska redovisas i räkenskaperna 
(Kjellgren & Bjuvberg 2014, s. 11). Knutsson, Norberg och Thorell (2012, s. 20) menar att 
kontinentala länder, i likhet med Sverige, har en stark koppling mellan företags beskattning 
och dess redovisning. Anglosaxiska länder däremot, har en betydligt svagare koppling mellan 
redovisning och beskattning (Knutsson, Norberg & Thorell 2012, s. 20). 
 
Enligt bokföringslagen 1999:1078 (BFL) är alla juridiska och fysiska personer som bedriver 
näringsverksamhet bokföringsskyldiga. Inkomstskattelagen 1999:1229 (IL) beskriver att 
juridiska personers skatt ska beräknas på den beskattningsbara inkomsten. Sambandet mellan 
redovisning och beskattning utgörs av den beskattningsbara inkomsten som är beräknad enligt 
bokföringsmässiga grunder (Statens Offentliga Utredning (SOU) 1995:43, s. 1). I IL uttrycks 
det att resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder samt att intäkter och 
kostnader ska redovisas inom rätt beskattningsår i enlighet med god redovisningssed.  
 

Resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. 
Vid beräkningen av resultatet ska inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som 
kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något 
annat är särskilt föreskrivet i lag. Detta gäller även skattskyldiga som inte är 
bokföringsskyldiga. 

(14 kap. 2 § IL)  
 
Det är Bokföringsnämndens (BFN) uppgift att utveckla god redovisningssed (BFN 2015, s. 
5). BFN (2015, s. 5) menar att det krävs kompletterande normgivning för att redovisningen 
ska upprättas på sådant vis. BFN har därför tagit fram allmänna råd, Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR), som samlar kompletterande normgivning för att underlätta de 
tolkningsmöjligheter god redovisningssed medför. De allmänna råden har etablerats för att 
utgöra en förenkling av tidigare regelverk och som stöd till de som upprättar redovisningen.  
 
KPMG (2013, s. 3) anger att regelverket K3 tillämpas på företag som, enligt 
årsredovisningslagen 1995:1554 (ÅRL),  anses som större företag1. K3 anses vara ett 
huvudregelverk för de företag som upprättar årsredovisning och koncernredovisning (KPMG 
2013, s. 3). K3-regelverket hanterar endast de fundamentala redovisningsprinciper som BFL 
och ÅRL kräver och kan därmed uttryckas för att vara ett principbaserat regelverk (SKV 
2013, s. 453). Mindre företag2 har alternativet att istället använda K2-regelverket som inte 
ställer samma krav på tolkning av principer, utan anses vara ett mer regelbaserat regelverk. 
K3-regelverken anses vara mer flexibelt, varpå K2-regelverket innefattar vissa begränsningar 
då reglerna ska följas konsekvent (EY 2013). 

                                                
1 Ett företag ska enligt ÅRL uppfylla fler än ett av följande kriterier för att anses som ett större företag: under de 
senaste två räkenskapsåren ska medelantalet anställda ha uppgått till mer än 50, balansomslutningen ska ha 
överstigit 40 miljoner kronor och nettoomsättningen ska ha varit större än 80 miljoner kronor.  
2 Mindre företag är enligt ÅRL sådant företag som inte är större företag.  
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Skillnaderna mellan regel- eller principbaserade standarder, kan urskiljas även inom de 
internationella regelverken, International Financial Reporting Standards (IFRS) och United 
States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) (Phillips, Drake & Luehlfing 
2010, s. 11). Företag ges en större flexibilitet i redovisningen då principbaserade standarder 
används, vilket kan skapa en högre trovärdighet i företagets rapporter då den underliggande 
verksamheten kan återspeglas (Phillips, Drake & Luehlfing 2010, s. 11). Nelson (2003, s. 
100) menar att ju mindre regelbaserad en standard är, desto mer måste man förlita sig på 
principer för vägledning vid upprättandet av redovisningen. En principbaserad standard ska 
enligt Nelson (2003, s. 100) ge tillräckligt mycket information för att skapa förståelse men 
samtidigt inte ge ett informationsöverflöd, vilket gör att företag kan förlora sitt 
handlingsutrymme.  

1.2   Problemdiskussion    

God redovisningssed har stor betydelse för både redovisning och beskattning. God 
redovisningssed ska ses som en ”rättslig standard” och innebär en skyldighet att följa lagen 
med dess tillhörande redovisningsprinciper (Olsson 2012, s. 266). Rättslig standard innebär 
att det ska finnas ett förhållande mellan lag, praxis och redovisningsstandarder (Thorell 2008, 
s. 58). Betydelsen av god redovisningssed handlar om att det inte enbart räcker att följa lagen, 
utan hänsyn måste även tas till kompletterande normgivning och tillämpad praxis (Knutsson, 
Norberg & Thorell 2012, s. 34.). I ÅRL uttrycks det att företagets redovisning, med 
tillhörande årsredovisning, ska upprättas på ett överskådligt sätt och enligt den rättsliga 
standarden om god redovisningssed.  
 
Sambandet mellan redovisning och beskattning kan, enligt Knutsson, Norberg och Thorell 
(2012, ss. 74-76), delas upp i tre olika typer: materiellt-, formellt- och inget samband. 
Kellgren och Bjuvberg (2014, s. 115) påpekar att det finns ytterligare ett samband, ett partiellt 
materiellt samband, som tillämpas om ingen av de tidigare sambanden kan återfinnas. Det 
materiella sambandet hänförs, enligt Kellgren och Bjuvberg (2014, s. 106), till 14 kap. 2 § IL. 
I IL beskrivs att resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder samt att 
räkenskaperna ska ligga till grund för beräkning av resultatet vad gäller 
beskattningstidpunkten. Då ett materiellt samband råder är det redovisningen som avgör 
periodiseringen samt beskattningstidpunkten, eftersom inga andra skatterättsliga regler finns 
tillgängliga. Det materiella sambandet kan också benämnas som det kopplade området 
(Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 106).  
 
Kellgren (2003, s. 325) menar att det uppstår en problematik då skattejurister tvingas avgöra 
innebörden av god redovisningssed och samtidigt bedöma hur skatterätten bör förhålla sig till 
begreppet. Periodiseringen som sker i redovisningen påverkar även till stor del den 
periodisering som sker vid beskattningen (Bjuvberg 2006, ss. 215-216). Kellgren (2003, ss. 
328-329) belyser även ett problem som kan uppstå då ett materiellt samband existerar. Han 
menar att redovisningen främst fokuserar på den ekonomiska aspekten och skatterättens legala 
och formella fokus blir således sekundärt prioriterat. Skattelagstiftningen grundas på en 
beräkning av den beskattningsbara inkomsten som är upprättad enligt bokföringsmässiga 
grunder (Henriksson & Schröder 2000, s. 125). Enligt Rabe och Hellenius (2011, s. 491) 
skapar all lagtolkning viss osäkerhet och man får i många fall förlita sig på kompletterande 
rättskällor. Den skatterättsliga principen, legalitetsprincipen, uttrycker dock att ingen skatt får 
tas ut utan laglig grund, ”nullum tributum sine lege” (Rabe & Hellenius 2011, s. 491). 
Legalitetsprincipen inkluderar enligt Hultqvist (2009, s. 251), ett analogiförbud som tydliggör 
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det latinska uttrycket om att skatt inte får tas ut utan stöd i lag. Analogiförbudet innebär att en 
jämförbar situation inte får användas för att legitimera den gällande situationen. 
Legalitetsprincipen avser därmed att ett analogislut inte får tillämpas vid 
inkomstbeskattningen. Samtidigt finns det i IL hänvisning till god redovisningssed då 
beskattningstidpunkten ska fastställas. God redovisningssed upprättas med hjälp av gällande 
praxis och andra tillämpbara situationer, analogier, för att fastställa beskattningstidpunkten 
(Hultqvist 2009, s. 252). 
 
Alla är inte övertygade om lämpligheten om ett materiellt samband mellan redovisning och 
beskattning. Redovisningskommittén (SOU 1995:43, s. 1) föreslår att det materiella 
sambandet borde dämpas och förespråkar istället en frikoppling mellan redovisningen och 
beskattningen. Utredarna har dock inte kunnat finna ett alternativ till sambandet mellan 
redovisning och beskattning och därför har sambandet levt vidare (Westermark 2000, s. 461). 
Kritik mot det materiella sambandet återfinns i en utredning av SOU (2008:80, s. 19). 
Utredningen syftar till att undersöka hur framtida förhållanden mellan redovisning och 
beskattning ska se ut och ger en förklaring på tre alternativa inriktningar: förstärkt materiellt 
samband, svagare materiellt samband och inget samband. SOU (2008:80, s. 19) föreslår 
tillslut att det materiella sambandet ska avskaffas och ersättas med precisa regler om 
beskattningstidpunkten i IL. Även Bjuvberg (2008, s. 654) menar att ett materiellt samband 
mellan redovisning och beskattning inte alltid är önskvärt. Han menar att det kan skada 
utvecklingen av god redovisningssed då det är svårt att hänföra en skatteregel till 
redovisningen.  
 
Då det är god redovisningssed som avgör frågan om periodisering, blir företagets redovisning 
styrande för beskattningen (Knutsson, Norberg & Thorell 2012, s. 25). Beroende på 
företagens storlek används olika regelverk, vilka kan ge upphov till skillnader i hur god 
redovisningssed tolkas och därmed generera skillnader i redovisningen. Periodisering av 
intäkter och kostnader som fastställs med hjälp av god redovisningssed kan därför resultera i 
olika utfall (SKV 2015). Bjuvberg (2006, s. 216) menar att det i flera fall, tillåts mer än en 
möjlig metod för att redovisa i enlighet med god redovisningssed. Det finns därmed en viss 
subjektivitet i valet av redovisningsmetod. Han menar vidare att den skattskyldige då kan 
välja den metod som är mest fördelaktig, vilket ger ett så gynnsamt resultat som möjligt ur en 
skattesynpunkt. Enligt Knutsson, Norberg och Thorell (2012, s. 25) är det denna subjektivitet 
som kompletterande regelverk försöker minska genom tilläggsupplysningar och 
kompletterande information. Regelverken är framtagna med olika utgångspunkter vilket gör 
att reglerna skiljer sig åt (Eriksson 2012, ss. 35-36). Dewing och Russell (2004, s. 301) hävdar 
samtidigt att företag kan ha incitament att välja en redovisningsmetod framför en annan, för 
att undvika reglerbaserade standarder. Agolia, Doupnik och Tsakumis (2011, s. 749) menar 
att regelbaserade standarder även kan ge upphov till en inställning om ”show me where it says 
I can’t” (Agolia, Doupnik & Tsakumis 2011, s. 749), snarare än att följa reglernas verkliga 
innebörd. 
 
BFNs K2-regelverket har en mer regelbaserad grund, medan K3 är mer principbaserad. 
Företag som redovisar i enlighet med K2 har att tillfoga mer precisa regler för att avgöra hur 
redovisningen ska upprättas. K3 ger istället företag större utrymme för tolkning och 
regelverket ger endast vägledning kring ungefär hur man kan tänka (KPMG 2014, s. 8). Ett 
företags årsredovisning kan därmed se olika ut beroende på vilket regelverk som företaget 
väljer att följa (Eriksson 2012, ss. 35-36). Redovisning som sker enligt antingen det ena eller 
andra regelverket kan således ge upphov till stora redovisningsmässiga skillnader (PWC u.å.). 
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Då tillämpning av respektive regelverk ger upphov till skillnader i redovisningen kan det även 
leda till skattemässiga skillnader mellan företag (Nilsson 2011b, s. 263). 

1.3   Problemformulering    
 
Den starka kopplingen som finns mellan företagets beskattning och dess redovisning gör att 
redovisningen blir direkt styrande för den beskattningsbara inkomsten (Knutsson, Norberg & 
Thorell 2012, s. 20). I fråga om periodisering, hänvisar IL till redovisningens begrepp om god 
redovisningssed och IL preciserar inte tidpunkten för beskattning närmare än så. 
Legalitetsprincipen, som uttrycks i regeringsformen (RF), syftar till att ingen skatt får tas ut 
utan laglig grund (Rabe & Hellenius 2011, s. 45). God redovisningssed, å andra sidan, kan ge 
upphov till flera olika redovisningsmässiga principer och metoder (Kellgren & Bjuvberg 
2014, s. 110). Alternativa redovisningsmetoder kan därmed ge upphov till olika skattemässiga 
resultat. Då beskattningstidpunkten enligt IL ska fastställas i enlighet med god 
redovisningssed, kan man ställa sig frågan om legalitetsprincipen verkligen efterföljs.  

Det materiella sambandet föreligger enligt Westermark (2000, s. 461) då det 
redovisningsmässiga resultatet även ska tillämpas som det skattemässiga. Alhager och 
Alhager (2004, s. 19) hävdar samtidigt att det inte är upp till skattemyndigheten att besluta om 
företagets beskattning utan att det är företagets egen tolkning av god redovisningssed som 
ligger till grund för beskattningen. Enligt Kellgren och Bjuvberg (2014, s. 108) har företag 
incitament till att välja den mest gynnsamma redovisningsmetoden för att få så låg 
beskattning som möjligt. Genom att skattelagstiftningen tenderar att bli allt mer 
principbaserad för att motverka incitamenten till skatteplanering. Hultqvist (2015, s. 3) talar 
om problematiken om att skattelagstiftningen tenderar att upprättas allt mer principbaserad 
och därmed hålla den skattskyldige ovetandes för att minska skatteplanering. Det uppstår då 
en problematik då bestämmelsen i IL hänvisar till en principbaserad standard och då god 
redovisningssed ska inkorporeras i skattelagstiftningen.  

1.4   Syfte  
Syftet med studien är att undersöka om principbaserade normer kan anses strida mot 
legalitetsprincipen och därmed RF. Studien syftar vidare till att undersöka och analysera 
karaktären av normerna i K2 respektive K3. 

1.5   Frågeställning    

•   Till vilken grad anses normernas karaktär i K2- och K3-regelverken vara regel- 
respektive principbaserade?  

•   Hur påverkas förenligheten med legalitetsprincipen av att en norms karaktär anses 
vara regel- respektive principbaserad?  

1.6   Avgränsningar    

Studien är avgränsad till att enbart fokusera på två av de fyra K-regelverken, K2 och K3. 
Anledningen till avgränsningen beror på att 96-97 procent av alla Sveriges företag 
klassificeras som mindre företag och majoriteten av alla företag har därmed enbart möjlighet 
att använda sig av antingen K2 eller K3 (Lennartsson 2012). Då de båda regelverken är 
tämligen omfattande har vi inte möjlighet att studera dem i sin helhet. Vi har därför valt att 
avgränsa oss till de normer som vi anser bidrar mest till studien. Normer avseende 
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grundläggande principer, definition av tillgångar, skulder, kostnader och intäkter, materiella 
och immateriella anläggningstillgångar, varulager, avsättningar samt periodiseringar. För att 
kunna avgöra normens karaktär har vi valt att jämföra de ovannämnda normerna i respektive 
regelverk. I studien används genomgående lagar och regelverk och vi reserverar oss för 
eventuella ändringar som kan ske. Undersökningen avser därmed rättsläget den 5 juni 2016.  

1.7   Ämnets  relevans  

Trots att många talar om problematiken kring att principbaserade normer inkorporeras i 
skattelagstiftningen, saknar vi relevant litteratur inom området. Vi vill därför bidra med 
kunskap och fylla den lucka vi funnit i litteraturen och uttrycka huruvida principbaserade 
normer kan anses vara förenliga med legalitetsprincipen. Ämnets aktualitet förtydligas därför 
genom avsaknaden av vetenskapligt granskad litteratur. Hultqvist (2015, s. 3) diskuterar i en 
rapport, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, problematiken som kan uppstå om 
skattelagstiftningen går mot att bli allt mer principbaserad. Innebörden av legalitetsprincipen 
är att skatt inte får tas ut utan laglig grund, men trots det hänvisar 14 kap. 2 § IL till god 
redovisningssed. Hur god redovisningssed ska tolkas har diskuteras under lång tid, men det 
föreligger fortfarande en svårighet att fastställa hur den ska upprätthållas och hur skatterätten 
ska behandla seden (Kellgren 2003, s. 325). Det blir således relevant för oss att undersöka om 
principbaserade normer, så som god redovisningssed, bör anses strida mot legalitetsprincipen.  

1.8   Terminologi    

Vi vill, för att underlätta för den som läser studien, förtydliga vissa förkortningar vi 
genomgående använder oss av. Förkortningar som är anknutna till lagtext tydliggör vi i en 
förkortningslista i början av studien. Användningen av förkortningarna ”K2” och ”K3” ska 
tolkas så som de uttrycks i BFNAR 2008:1 respektive BFNAR 2012:1.  

1.9   Disposition    

Studien disponeras fortsättningsvis på följande sätt. I kapitel två, beskriver vi metodvalet för 
studien. Vi redogör för valen av forskningsansats och forskningsmetod. Vi lägger stor vikt vid 
att motivera valen av källor då studien till största del är baserad på icke-vetenskapliga artiklar. 
I kapitel två kommer vi även redogöra för datamaterialet, datainsamlingen och för det urval vi 
valt att göra. Kapitel tre utgörs av en referensram som beskriver sambandet mellan 
redovisning och beskattning samt de redovisningsmässiga- och skattemässiga principer som 
vi anser vara relevanta för den vidare studien. Vidare i kapitel fyra presenteras empiri och 
analys, där vi analyserar karaktären av normerna i K2 och K3 och undersöker förenligheten 
med legalitetsprincipen. I kapitel fem redogörs för studiens slutsatser och studiens 
forskningsfrågor och syfte besvaras. I det avslutande kapitlet, kapitel 6, framför vi även en 
diskussion över det givna resultatet och vi ger slutligen förslag till vidare forskning.   
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2   Metod    

2.1   Inledning    

I detta kapitel behandlar och redogör vi för de metodval som gjorts under studiens gång. 
Kapitlet inleds med en redogörelse för vilken ansats studien har samt vilken metod som valts 
att tillämpas för att besvara syftet. Vi kommer även i kapitlet att behandla studiens kvalitet 
samt dess trovärdighet. Avslutningsvis följer en kritisk diskussion av den valda litteraturen för 
att säkerställa dess kvalitet.  

2.2   Undersökningens  design      

2.2.1   Forskningsansats  

För att besvara studiens syfte har vi genomfört en komparativ analys av K2- och K3-
regelverken avseende normernas karaktär. Vi har genomfört en innehållsanalys för att kunna 
avgöra om normerna i de båda regelverken tenderar att vara regel- eller principbaserade. Då vi 
jämför hur normerna uttrycks i respektive regelverk kan vi avgöra dess karaktär. Patel och 
Davidsson (2011, s. 23) beskriver empiri som den information som ska undersökas. Den 
grundläggande delen i studien är regelverkens normer som utgör studiens empiri. Hur empiri 
förhåller sig till teori är en viktig del av studiens genomförande, men förhållandet kan se olika 
ut beroende på studiens utformning. Utgår studien från teori och förflyttar sig till empiri kan 
man generellt säga att studien tar en deduktiv ansats. Å andra sidan om man utgår från empiri 
och utvecklar ny teori används en induktiv ansats (Jacobsen 2002, ss. 34-35; Bryman & Bell 
2014, s. 34). I linje med hur Fejes och Thornberg (2015, s. 24) särskiljer de båda ansatserna 
anser vi att studien visar på både en induktiv och en deduktiv ansats. En induktiv ansats har 
gjort sig gällande då vi har gjort generella slutsatser om normernas karaktär. Samtidigt utgår 
undersökningen från referensramen med givna principer, vilket tyder på en deduktiv ansats. 
Det tredje sätt som forskningen kan skildra förhållandet mellan teori och empiri är genom 
abduktion. För en sådan ansats arbetar forskaren parallellt med deduktion och induktion för 
att på bästa sätt kunna förklara fallet som undersöks (Patel & Davidsson 2011, s. 24; Fejes & 
Thornberg 2015, s. 27). Då studien inte strikt hänförs till en av de två förstnämnda ansatserna 
bedömer vi att studien ska anses som abduktiv. Studiens abduktiva ansats tydliggörs genom 
att både teori och empiri används parallellt i studien.  

2.2.2   Forskningsmetod    

I studien har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats för att besvara syfte och frågeställning. 
En kvalitativ forskningsmetod karakteriseras av att förmedling av forskningen främst sker via 
språk och handling (Jacobsen 2002, s. 138). Datainsamlingen som sker vid en kvalitativ 
forskningsmetod karaktäriseras av språkliga och tolkande analyser, vilket enligt Patel och 
Davidson (2011, s. 14) kan benämnas som ”mjukdata”. Insamling av data sker på ett mindre 
strukturerat sätt vid en kvalitativ forskningsmetod än vid en kvantitativ metod. Data 
struktureras inte förrän efter den är insamlad vilket gör att relevant kunskap för studien 
etableras. Vid en kvantitativ forskningsmetod kategoriseras insamlingen i ett tidigt stadie 
vilket kan göra att information kan försummas (Jacobsen 2002, s. 140). Patel och Davidson 
(2011, s. 120) menar att en kvalitativ studie främst sker med hjälp av textmaterial. I studien är 
det i huvudsak litterära texter som granskas, vilket då tyder på en kvalitativ forskningsmetod. 
Studiens kvalitativa ansats förtydligas då datainsamlingen för studiens referensram utgör en 
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väsentlig del.  Granskning av litterära texter har dels gjorts för att skapa förståelse inom ämnet 
samt för att skapa en intressant analys. En kvalitativ forskningsmetod kan vara begränsad på 
det vis att det blir svårt att göra generaliseringar, för att det krävs att man kan säga något om 
populationen (Patel & Davidson 2011, s. 56). Vi är medvetna om att det kan utgöra en 
begränsning, men vi anser det inte intressant för studien. Inom det studerade området har 
tillräckligt relevant litteratur inte hittats och studien ämnar därmed för att bidra med kunskap. 
Johannessen och Tufte (2003, s. 21) menar att en kvalitativ forskningsmetod är ett lämpligt 
tillvägagångssätt för ett område där det saknas eller finns bristande forskning.  
 
Studien handlar om att skapa en djupare förståelse snarare än att göra en mer omfattande 
analys. För att bedöma normernas regel- eller principmässiga karaktär krävs ett detaljerat 
förhållningssätt. En sådan detaljerad analys syftar till att undersöka normernas förenlighet 
med legalitetsprincipen och RF. Jacobsen (2002, s. 142) beskriver den kvalitativa 
forskningsmetoden som en metod där stor vikt läggs vid detaljer och nyanser i studien. Han 
menar att mer detaljerade beskrivningar används för att skapa en öppenhet i studien, i den 
mening att den som undersöker i förväg inte bestämt vad som ska undersökas. Vi bör därför 
lägga stor vikt vid att säkerställa att datainsamlingen är tillräckligt omfattande för att nå 
relevant information, vilket genererar en djupare förståelse. Studien bör med utgångspunkt i 
ovannämnda argument anses ha ett kvalitativt tillvägagångssätt.  

2.3   Studiens  genomförande    

I ett tidigt skede tog vi kontakt med en kunnig person inom området redovisning och 
beskattning. Clas Ramert, som har varit skattechef på Volvo AB i 13 år och är idag VD på 
skattepunkten.se, gav oss en idé till ett ämnesområde som kunde studeras. Han menade att 
skattelagstiftning tenderar att bli allt mer principbaserad och ”luddig” för att hålla den 
skattskyldige ovetande och för att undvika skatteplanering. God redovisningssed, som anses 
vara en principbaserad redovisningsnorm, kan därmed komma att strida mot RF och 
legalitetsprincipen. Legalitetprincipen innebär i sin tur att ingen skatt får tas ut om det inte 
finns laglig grund. Det är mot denna bakgrund som vi blev intresserade av studiens 
ämnesområde. 
 
Vid studiens början lades stor vikt vid att läsa in oss på ämnet för att kunna göra välgrundade 
val under hela processen. I första hand har vi gjort sökningar i Högskolan i Borås databas, 
Summon och i andra hand Googles vetenskapliga sökmotor, Google Scholar. Sökord som vi 
frekvent har använt oss av är följande; sambandet mellan redovisning och beskattning, regel- 
eller principbaserat, legalitetsprincipen, god redovisningssed, materiella sambandet, 
beskattningstidpunkt, K2 och K3. 
 
Vi fann mycket och bra information om sambandet som återfinns mellan redovisning och 
beskattning, men desto mindre information om förenligheten mellan principbaserade normer 
och legalitetsprincipen. Vi ville därför fylla den lucka som vi fann i litteraturen och bidra med 
kunskap inom området. Därefter kunde vi formulera studiens syfte och frågeställning. Ett 
problem vi påträffade till en början var att ställa upp ett syfte som inte i för stor grad 
behandlade skatterättens problematik utan snarare den problematik redovisningen ställs inför. 
Vi beslutade oss slutligen för att, i samråd med vår handledare Kjell Johansson, analysera 
normernas karaktär i K2 och K3. Vi vill därmed bedöma huruvida normerna bör anses vara 
regel- eller principbaserade samt huruvida principbaserade normer kan anses strida mot 
legalitetsprincipen. 
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Studien bygger på en relativt liten del vetenskapliga artiklar, vilket kan medföra en viss 
begränsning till studien. Vi har genomgående valt att poängtera för läsaren att den 
genomförda undersökningen inte påverkas av antalet vetenskapliga artiklar. Studien är utförd 
med grund i svenska regelverk, vilket påverkar antalet vetenskapliga artiklar då 
internationella forskare till liten grad undersöker lagstiftningsprocesser i Sverige. Stor vikt har 
därför lagts vid att säkerställa kvaliteten och trovärdigheten av de källor som faktiskt använts. 
  
Undersökningen bygger på en komparativ studie mellan BFNs regelverk K2 och K3. Vi har 
genomfört en innehållsanalys av normerna för att bedöma om dess karaktär tenderar att vara 
mer regel- eller principbaserad. För att avgöra normernas karaktär i K2 och K3 har vi valt att 
använda oss av en omarbetad figur av Johanssons (2010, s. 494) modell avseende relationen 
mellan regelbaserade och principbaserade normer, samt relationen mellan ekonomisk- och 
juridisk verklighet. Den omarbetade modell avser att tydliggöra hur vi anser normens karaktär 
uttrycks vara regel- eller principbaserad respektive normens förenlighet med 
legalitetsprincipen. För att etablera en trovärdig analys har studiens referensram varit av stor 
vikt då normernas karaktär ska bedömas. Genom analysen besvarar vi det uppsatta syftet, 
huruvida principbaserade normer ska anses strida mot legalitetsprincipen.  

2.4   Datamaterial    

Data som används i studier kan vanligen delas in i primär- och sekundärdata. Primärdata kan 
enligt Jacobsen (2002, ss. 152-153) förklaras genom data som samlas in av forskaren själv 
och genom att den är insamlad för första gången. Primärdata är specifik på det sätt att den 
samlas in av särskilda skäl, så kallat ändamålsenligt. Studier behöver dock inte alltid grundas 
på primärdata utan kan även stödjas av sekundära källor. Sekundärdata är inte insamlad av 
forskaren själv  utan data används som andra samlat in för deras specifika ändamål. 
Informationen kommer därmed inte direkt från ursprungskällan (Jacobsen 2002, ss. 152-153). 
 
Studien grundas främst på sekundärdata då källor används med data som är insamlat av andra 
forskare. Vi måste därför ta hänsyn till att informationen är subjektiv och det krävs att vi är 
källkritiska gentemot den data vi använder (Jacobsen 2002, s. 153; Eriksson & Wiedersheim 
2014, s. 91). Studien baseras på källor så som facklitteratur inom ekonomi, beskattning och 
juridik, SOU, vetenskapliga avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Den genomförda studien 
grundas även på lagtext, BFNs allmänna råd och uttalanden. Vi anser att lagtext och BFNs 
regelverk bör klassificeras som sekundärdata eftersom det inte är vi själva som står för 
insamlingen. I vissa fall har vi studerat propositioner (prop.) och SOU, vilka vi även 
kategoriserar som sekundärdata. Denna typ av data utgörs av tolkningar av andra sakkunniga 
inom ämnesområdet, vilket gör att vi inte kan se oss själva som insamlare eller tolkare 
(Eriksson & Wiedersheim 2014, s. 91).  

2.5   Urval  

I studien har vi valt att jämföra normernas karaktär i K2 respektive K3 för att bedöma om de 
kan anses regel- eller principbaserade samt dess förenlighet mot legalitetprincipen. För att 
kunna besvara studiens syfte har BFNs regelverk K2 och K3 valts att undersökas eftersom de 
generellt är uttalade att vara regel- respektive principbaserade. Då 96-97 procent av Sveriges 
alla företag klassificeras som mindre företag är det de företag som står inför problematiken att 
antingen välja det ena eller det andra regelverket. Beroende på vilket regelverk som företag 
väljer att använda, tenderar skillnader i redovisningen att följa. För att kunna genomföra en 
komparativ studie vill vi undersöka de regelverk som de flesta företag har möjlighet att 
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tillämpa, varför K2 och K3 har inkluderats i studien. Urvalet kan klassificeras som ett 
strategiskt urval, då det har planerats och fastställts under studiens gång, samt att det inte 
gjorts slumpmässigt (Holme & Solvang 1997, s. 101). Urvalet har gjorts medvetet då vi har 
valt att undersöka olika normer i respektive regelverk som reglerar skilda situationer. 
Beroende på vilket av regelverken som företag väljer att tillämpa kan skillnader uppstå. Det är 
sådana skillnader vi i studien vill belysa för att kunna besvara studiens syfte avseende om 
principbaserade normer ska anses strida mot legalitetsprincipen.  
 
Strauss (1987, s. 21) menar att en betydande del av ett teoretiskt urval består av att en 
jämförelse sker mellan olika händelseförlopp för att påvisa skillnader som kan uppstå. Studien 
ämnar för att jämföra K2 och K3 samt tydliggöra skillnaderna mellan dess regelbaserade och 
principbaserade normer. De normer som valts att undersökas i studien har ansetts vara av stor 
vikt i båda regelverken. Normerna som studien grundas på regleras i både K2 och K3, varpå 
vi kan undersöka och jämföra dem. De normer som behandlas i studien är: grundläggande 
principer, definitioner av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader, materiella 
anläggningstillgångar, immateriella anläggningstillgångar, varulager, avsättningar och 
periodiseringar. För att uppfylla studiens syfte krävs en noggrann jämförelse och bedömning 
av normernas karaktär i K2 respektive K3. Vi bedömer således att studiens urval dels är 
strategiskt och dels teoretiskt.  

2.6   Dataanalys  

Enligt Halvorsen (1992, s. 68) benämns en jämförande undersökning som en komparativ 
studie. En sådan studie används framförallt då skillnader och likheter ska iakttas. Den 
gällande studien ämnar för att observera skillnader mellan K2- och K3-regelverket, avseende 
till vilken grad dess normer bör anses vara regel- respektive principbaserade. Normerna i 
respektive regelverk har därmed undersökts genom en komparativ innehållsanalys. 
Innehållsanalysen har syftat till att hitta mönster i de olika normerna för att bedöma dess 
regel- respektive principmässiga karaktär. För att öka studiens replikerbarhet har samtliga 
undersökta normer behandlas på motsvarande sätt och enbart normer som återfinns i båda 
regelverken har analyserats. Normer av principbaserad karaktär har ansetts innehålla ord som 
sannolikt, bedömning eller som den bästa uppskattningen. Normer av en regelbaserad 
karaktär har istället ansetts innehålla förenklingsregler och schablonmässiga metoder är 
tillåtna. Genom innehållsanalysen har representativa citat ur båda regelverken valts ut för att 
bedöma normens karaktär. Ambitionen har varit att hitta motsvarande citat ur både K2 och K3 
för att visa på skillnaderna och därmed kunna kontrastera de båda regelverken.  

2.7   Undersökningens  kvalitet    

Det finns vanligen fyra kriterier som avgör kvaliteten på en samhällsvetenskaplig 
undersökning; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet (Yin 2007, s. 
54). Enligt Ejvegård (2003, s. 70) krävs det att en undersökning uppfyller kraven för 
reliabilitet och validitet för att antas ha ett vetenskapligt värde. Det krävs en konsekvent och 
kritisk granskning för att undersökningen ska hålla hög grad av validitet och reliabilitet 
(Holme & Solvang 1997, s. 163).  

2.7.1   Reliabilitet  

Reliabilitet i en studie är ett viktigt mått för att kunna undersöka vilken grad av kvalitet 
studien erhåller (Bryman & Bell 2014, s. 401). För att uppnå reliabilitet krävs det att forskaren 
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i sin datainsamling och analys är noggrann och konsekvent för att den ska anses vara 
tillförlitlig (Höst, Rengell & Runeson 2006, s. 41; Holme & Solvang 1997, s. 163). Enligt 
LeCompte och Goetz (1982, s. 32) kan reliabilitet delas in i två skilda delar, extern reliabilitet 
och intern reliabilitet. De förklarar att extern reliabilitet handlar om hur replikerbar en studie 
är. En studie som är replikerbar innebär att andra forskare skulle kunna upptäcka samma 
fenomen och generera en liknande struktur av studie, men vid ett annat tillfälle (LeCompte & 
Goetz 1982, s. 32). Då studien i stor utsträckning bygger på offentliga dokument bidrar det 
positivt till den externa reliabiliteten. Forskare kan inte själva påverka innehållet av 
dokumenten, vilket gör att studiens replikerbarhet ökar. De offentliga dokumenten skulle dock 
kunna uppdateras och reservation för förändringar i innehållet av dessa bör tas hänsyn till.  
 
Den interna reliabilitet kan förklaras genom till vilken utsträckning studien anses vara 
påverkad av forskarens egna utgångspunkter och erfarenheter. Forskarna kan genom olika 
metoder öka den interna reliabiliteten genom att strukturera datainsamlingen och dess 
tolkning (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). LeCompte och Goetz (1982, s. 41) påvisar att om 
datamaterialet är vetenskapligt granskat av flertalet forskare omfattar det en högre 
trovärdighet, vilket ökar den interna reliabiliteten. Då studien till stor del bygger på offentliga 
dokument gör det att studien uppfyller kraven för hög reliabilitet. Lagar, ramverk och 
allmänna råd är granskade och sammanställda kunskapsmässigt av sakkunniga och är till för 
allmänheten att använda (Friberg 2012, s. 52). För att ytterligare stärka reliabiliteten har vi i 
studien varit noga vid insamlingen av källor och tolkningen av dessa. Vi har noga diskuterat 
oss fram till hur de offentliga dokument vi använt oss av bör tolkas och genom olika 
resonemang kommit fram till en gemensam tolkning.  

2.7.2   Validitet    

Validitet är ett begrepp inom den vetenskapliga forskningen som syftar till att forskaren 
faktiskt mäter det forskaren tänkt att mäta (Ejvegård 2003, s. 77; Eriksson & Weidersheim 
2014, s. 62; LeCompte & Goetz 1982, s. 43). En undersökning anses vara valid då 
slutsatserna är sanna (May 2001, s. 96). När en kvalitativ metod används, är validitet av 
väsentlig del i undersökningens alla delar. Det innebär att forskaren tillämpar god förståelse 
för studien under hela processen. För att uppnå validitet i en studie används ofta ett begrepp 
som benämns triangulering. Begreppet innebär att källor säkerställs från flera håll och 
synvinklar (Patel & Davidsson 2011, s. 107). I den genomförda studien kommer triangulering 
till form på det sätt vi valt att säkerställa samtliga källor. Då flera forskare har berört samma 
område och använt liknande argumentation, har vi ansett att den källan är trovärdig. För att 
studien ska anses som valid har stort fokus lagts på att den forskning som referensramen 
bygger på, är säkerställd genom valda källor.  
 
Flertalet forskare väljer att skilja på intern och extern validitet då de talar om en 
undersöknings kvalitet (Eriksson & Weidersheim 2014, ss. 62-63; Bryman & Bell 2014, s. 
401; Yin 2007, ss. 54-55; LeCompte & Goetz 1982, s. 43). Enligt Le Compte och Goetz 
(1982, s. 43) innebär intern validitet att forskarens syfte med undersökningen står i 
överenstämmelse med vad som faktiskt undersöks. De menar vidare att extern validitet 
innebär till vilken utsträckning som undersökningens resultat kan appliceras på andra 
situationer och andra sammanhang. För att besvara studiens syfte, om normernas karaktär 
anses förenliga med legalitetsprincipen, har vi undersökt områden där problematiken kan 
återspeglas. Genom att vi undersöka både K2 och K3 och använder samma tillvägagångssätt 
för att komma fram till ett resultat för båda regelverken, påverkas den interna validiteten 
positivt. Le Compte och Goetz (1982, s. 32) menar att intern validitet även står för den 
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utsträckning som studien kan representera verkligheten. Intern validitet kan därför anses vara 
uppfylld i studien, då vi undersöker hur normerna i K2 och K3 är förenliga med 
legalitetsprincipen. Begreppen är formulerade i lagtext vilket gör att verkligheten 
representeras.  
 
Extern validitet kommer till uttryck i studien på så vis att de flesta företag i Sverige står inför 
det problem som studien undersöker. Studiens externa validitet bör anses vara uppfylld då 
resultat av studien kan komma att användas av andra forskare som genomför studier av 
svenska mindre företag. Bryman och Bell (2014, s. 64) menar att extern validitet även 
behandlar frågan om generaliserbarhet. Studien undersöker normernas karaktär i BFNs 
regelverk K2 och K3 vilket gör att vi inte kan göra generaliseringar i andra regelverk. 
Studiens externa validitet kan därför ifrågasättas. Kritiken mot extern validitet är dock inte 
relevant för studien då den inte har en generaliseringsambition. Då en kvalitativ 
forskningsmetod används finns det begränsningar med att kunna generalisera resultatet över 
en större population. Kvalitativ forskningsmetod vill beskriva företeelser och en kvantitativ 
metod vill säga något om en population (Jacobsen 2002, s. 149). Det blir således av mindre 
relevant för vår kvalitativa studie att göra generaliseringar, då studien avser att undersöka 
särskilda normer i K2 och K3, snarare än undersöka samtliga befintliga regelverk.   

2.7.3   Etisk  reflektion  

Enligt Holme och Solvang (1997, s. 32) kan vi inte komma ifrån det faktum att forskning vars 
undersökning berör samhället och människor tenderar att stöta på etiska problem. Gränsen 
mellan forskning och etik är tunn, vilket bidrar till problematiken (Holme & Solvang 1997, s. 
32).  Eftersom studien inte berör juridiska eller fysiska personer har vi inte stött på några 
större etiska problem under studiens gång. Studien bygger varken på intervjuer eller 
observationer, utan enbart tryckta källor. Vi anser därmed att risken för att den etiska 
problematiken är liten i studien.  

2.8   Källkritik    

Insamling av datamaterial och källor är en svår process och kräver att forskaren är 
uppmärksam och kritisk (Friberg 2012, s. 54). Holme och Solvang (1997, s. 131) menar att 
det sker en så kallad sållningsprocess vid insamlingen av data. Processen sker via 
tillfälligheter och utan att forskaren egentligen reflekterar kring att den förekommer. 
Problematiken av att en omedveten sållning sker vid insamlingen av källor, är att det uppstår 
en risk för att materialet får en felaktig inriktning (Holme & Solvang 1997, s. 131). Då 
empirin i studien utgörs av olika källor blir källkritiken en viktig del i arbetsprocessen. Vissa 
källor är vetenskapligt granskade medan andra inte genomgått någon extern granskning, vilket 
påverkar graden av trovärdighet. Det är viktigt att belysa trovärdigheten och relevansen av 
källorna i en forskningsprocess (Höst, Regnell & Runeson 2006, s. 60).  

2.8.1   Offentliga  dokument    

Offentliga dokument utgörs av lagar, författningar och andra rapporter som härrör från staten, 
myndigheter och andra organisationer som arbetar med viktiga frågor inom landet (Friberg 
2012, s. 51). Enligt Friberg (2012, s. 51) anses de offentliga dokumenten ha olika betydelse då 
vissa regler kan tydas som tvingande medan andra har en mer förklarande eller rådgivande 
funktion.  
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Studien bygger till stor del på offentliga dokument eftersom allmänna råd, standarder och 
direktiv kan hänföras till denna kategori. Undersökningen är en komparativ studie av BFNs 
K2 och K3 vilka klassificeras som offentliga dokument och det gör att den typen av källa 
utgör en mycket viktig del av studien. Eftersom offentliga dokument använts i studien kan 
graden av trovärdighet anses öka. Enligt Friberg (2012, s. 52) finns det en utredning bakom 
varje offentligt dokument där dokumentets område sammanställts och granskats 
kunskapsmässigt. Den genomförda studien involverar användning av allmänna råd och 
uttalanden, vilka är framtagna av det normgivande organet BFN. International Financial 
Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) har fastställts av 
den internationella organisationen International Accounting Standards Board (IASB). K3 har 
sin grund i IASBs IFRS for SMEs, vilket ökar studiens trovärdighet för regelverket (Nilsson 
2011b, s. 266). Genom val av offentliga dokument utgivna av normgivande organ kan 
studiens kvalitet påverkas positivt.  

2.8.2   Facklitteratur  

I studien återfinns källor som inte klassas inom den vetenskapliga ramen, men fortfarande 
anses värdefulla för studien. Enligt Höst, Regnell och Runeson (2006, s. 66) är det viktigt att 
man för sådana källor ser till dess trovärdighet. Litteraturen ska vara relevant och bidra till att 
öka studiens kvalitet. Det krävs en medvetenhet samt att vi för varje källa utvärderar relevans 
och tillförlitlighet (Friberg 2012, s. 54). Då vi undersöker den svenska redovisningen och 
beskattningen samt svenska regelverk, betyder det att mängden internationell litteratur inom 
ämnet är begränsad. På grund av bristen av internationella tidskrifter har vi därför i stor 
utsträckning använt oss av facklitteratur som berör ämnesområdet. Genom litteraturen har vi 
etablerat större kunskap för att kunna tolka de offentliga dokument som ligger till grund för 
studien. Den facklitteratur vi har valt att använda oss av består till hög grad av avhandlingar 
och handböcker inom områdena redovisning, beskattning samt juridik. Vid val av 
kurslitteratur har vi undersökt om författaren kan anses trovärdig och tillräckligt kunnig inom 
respektive område. Valet av kurslitteratur har även innefattat att vi undersökt tillförlitligheten 
i det utgivande förlaget. De förlag vi använt oss av är: Nordstedts juridik, Liber, 
Studentlitteratur och Iustus. Kvaliteten och graden av trovärdighet kan anses öka, tack vare att 
stora och välkända förlag använts i studien. 

2.8.3   Tidskriftsartiklar  

Samtliga vetenskapliga publikationer har gemensamt att de genomgått betydande 
granskningsprocesser för att garantera att publikationerna erhåller en hög kvalitet (Höst, 
Regnell & Runeson 2006, s. 61). Artiklar som är vetenskapligt granskade kan anses innehålla 
den senaste forskningen som finns inom det givna området (Friberg 2012, s. 47). För att hitta 
de mest trovärdiga artiklarna har vi valt att använda oss av Högskolan i Borås databaser. 
Möjligheten finns där att välja peer-review puplikationer, för att säkerställa att artikeln är 
vetenskapligt granskad och att trovärdighet föreligger. Vi har använt oss av så aktuella artiklar 
som möjligt, för att erhålla relevant information. Det är viktigt att ta hänsyn till hur lång tid 
det är mellan den aktuella artikelns ursprung och vår studie. Thurén (2013, s. 7) menar att det 
är tidssambandet som allt oftast avgör källans relevans. Äldre artiklar har endast använts då de 
ansetts vara av stor betydelse för studien.  

Då studien bygger på ett relativt oberört område är antalet vetenskapliga källor begränsade. 
Det beror på att vi undersöker den svenska redovisningen och den svenska beskattningen. De 
principer, regelverk och samband som vi berört används endast i Sverige och det blir därför 
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svårt att finna den informationen i vetenskapliga publikationer. För att ändå kunna hitta 
relevant information till studien har vi använt oss av svenska tidningsartiklar som är 
publicerade i erkända tidskrifter så som Balans, Svensk Juristtidning och Skattenytt. Då 
tidskrifterna generellt ses som pålitliga, anser vi att informationen bör klassificeras inom 
ramen för hög kvalitet. Författarna bakom de artiklar vi refererar till är ämneskunniga och 
kända inom respektive område, vilket gör att artiklarnas trovärdighet ökar ytterligare.  

2.8.4   Webbkällor  

Söka information på Internet kan vara riskfyllt då många webbsidor anses opålitliga (Höst, 
Regnell & Runeson 2006, s. 66). Som forskare måste man vara medveten om att 
informationen som publiceras på Internet inte nödvändigtvis behöver vara trovärdig. Då 
webbsidor vanligtvis inte är granskade är det viktigt att vara källkritisk (Nyberg 2000, s. 198; 
Thurén 2013, s. 111). På Internet finns stora möjligheter till en bred sökning och kvantiteten 
är ofta stor, men kvaliteten kan skifta avsevärt (Höst, Regnell & Runeson 2006, s. 66). Vi har 
i studien valt att använda oss av webbsidor som vi anser tillförlitliga. De sidor vi valt att 
referera till, är webbsidor som innehas av BFN, SKV och stora revisionsbyråer som KPMG, 
PWC och EY samt Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) Online. De nyss nämnda 
organisationerna är erkända inom sina respektive områden och besitter betydande kunskaper. 
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3   Referensram  

3.1   Inledning  

Syftet med studiens referensram är att förmedla och bidra med kunskap till läsaren, tydliggöra 
teori inom det studerade ämnet samt redogöra för vad som redan finns skrivet inom området. 
Kapitlet inleds med förtydligande av olika redovisningsmässiga och skattemässiga 
principerna. Kapitlet fortsätter sedan med att en redogörelse för de regel- och principbaserade 
normerna och avslutas därefter med en presentation av sambandet mellan redovisning och 
beskattning. Studiens referensram utgör grunden för studiens empiri och analys. De principer 
och begrepp som förklaras i referensramen används för att kunna utvärdera empirin och kan 
ses som verktyg för att kunna upprätta en trovärdig analys.  

3.2   God  redovisningssed    

God redovisningssed beskrevs i 1929 års GGBFL som ”god köpmannased” och i 1928 års KL 
som ”allmänt vedertagen köpmannased” (Olsson 2012, s. 266). De båda begreppen kom 
senare att utvecklas till god redovisningssed. I 1976 års bokföringslag (GBFL) fick god 
redovisningssed sin betydelse för första gången (Johansson 2010, s. 93). Lagen förklarar 
begreppet på följande sätt: ”Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på sätt som 
överensstämmer med god redovisningssed” (1 kap. 2 § GBFL). I dagens lagstiftning 
förekommer ofta hänvisning till god redovisningssed, men en tydlig och klar förklaring till 
dess innebörd saknas (Olsson 2012, s. 267). I förarbeten till lagen beskrivs god 
redovisningssed enligt följande:  
 

Som utredningen påpekar torde god redovisningssed kunna beskrivas genom en hänvisning 
till att det bör röra sig om en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativ representativ 
krets bokföringsskyldiga. Vad som är god redovisningssed kan ibland behöva bestämmas 
branschvis.  

(Prop. 1975:104, s. 148) 
 
Rabe och Hellenius (2011, s. 248) påpekar att god redovisningssed kräver tillhörande praxis 
och normgivning för att skapa förståelse och att lagstiftningen är allt för generell. För att tolka 
begreppet har BFN sammanställt normgivning och praxis i allmänna råd och vägledningar 
(Rabe & Hellenius 2011, s. 249). BFN (2016c) själva, förklarar innehållet av god 
redovisningssed som en uppdelning i tre delar; allmänna råd och rekommendationer, svar från 
tolkning av bestämmelserna i redovisningslagar med juridiska tolkningsmetoder samt en 
etablerad praxis som håller hög kvalitet och är förenligt med lagar och normer.  
 
God redovisningssed ska enligt Kellgren och Bjuvberg (2014, s. 39) benämnas som en rättslig 
standard, vilket innebär att det krävs information från andra rättskällor för att skapa dess 
innebörd. Med begreppet rättslig standard menas att det ska finnas ett förhållande mellan lag, 
praxis och redovisningsstandarder (Thorell 2008, s. 58). För att bokföringsskyldiga ska kunna 
tillämpa god redovisningssed, menar Bjuvberg (2006, s. 170) att en utfyllnad av begreppet 
krävs. Rättskällor som kan ge en tydligare innebörd av begreppet är bokföringspraxis, antagna 
redovisningsprinciper och civil- samt skatterättsliga regler (Bjuvberg 2006, s. 170). BFNAR, 
regelverken K2 och K3, ska verka som en utfyllnad av lagstiftningen och ge god 
redovisningssed en vidare innebörd. I vissa fall kan även normgivande organ som Rådet för 
Finansiell Rapportering (RFR), Finansinspektionen (FI) samt IASB ge information som 
underlättar tolkningen av den rättsliga standarden (Drefeldt & Törning 2012, s. 56). Artsberg 
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(2005, s. 52) talar i motsättning om att det i förarbeten uttrycks att allmänna råd, praxis och 
rekommendationer ska frångås i de fall där företag på andra sätt kan ge en mer rättvisande 
bild av sin verksamhet.3 Drefeldt och Törning (2012, s. 56) menar att om redovisningen är 
upprättad i enlighet med god redovisningssed, bör det samtidigt även ge en rättvisande bild av 
företaget. Den rättsliga standarden kan därmed ses som ett verktyg för att tydliggöra 
företagets underliggande verksamhet (Drefeldt & Törning 2012, s. 56).  
 
Kellgren (2003, s. 338) beskriver hur god redovisningssed ger upphov till skillnader i 
redovisningen beroende på vilka redovisningsmässiga alternativ företag väljer. Det blir svårt 
att fastställa någon allmängiltig förklaring till begreppet, då det finns flera 
tolkningsmöjligheter som kan vara acceptabla. Men det skiljer sig inte bara mellan företag i 
val av redovisningsalternativ, utan även över tid (Kellgren 2003, s. 338). God redovisningssed 
är föränderligt i takt med att intressenters uppfattningar och att dess krav på information 
förändras. Samtidigt som intressenters krav förändras kommer den tillhörande normgivningen 
och praxis förändras, vilket ger god redovisningssed dess dynamiska roll (Bjuvberg 2006, s. 
149). Bjuvberg (2006, s. 151) menar vidare att kvaliteten i redovisningen försämras på grund 
av att det föreligger möjlighet till tolkning av den rättsliga standarden. Tolkningen av god 
redovisningssed ger upphov till hög subjektivitet då det är upp till den bokföringsskyldige 
själv att bedöma vilka redovisningsmetoder som ska användas. Det är den subjektiviteten som 
BFN försöker minska genom sin utveckling av de allmänna råden, K2 och K3, med 
tillhörande uttalanden och vägledning (Bjuvberg 2006, s. 151).   
 
Trots att god redovisningssed innehåller stora tolkningsmöjligheter, refererar flertalet lagar till 
begreppet. Hänvisning till god redovisningssed görs i BFL, ÅRL samt i IL (Olsson 2012, ss. 
266-267). I BFL står det uttryckligen att det är BFN som ansvarar för den främsta 
utvecklingen av god redovisningssed, men i vissa fall även FI. Vidare framgår det i BFL att 
”Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 
redovisningssed.” (4 kap. 2 § BFL) och på liknande sätt uttrycker ÅRL att ”Årsredovisning 
skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.” (2 kap. 2 § 
ÅRL). I IL uttrycks det att ”Vid beräkningen av resultatet ska inkomster tas upp som intäkt 
och utgifter dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god 
redovisningssed” (14 kap. 2 § IL).  
 
Bjuvberg (2006, s. 151) menar att subjektiviteten som god redovisningssed ger upphov till i 
redovisningen klargörs då ett företag har två skilda redovisningsmetoder att välja mellan. Ett 
företag som väljer en metod framför en annan, kan göra det ur en skattesynpunkt för att skapa 
en redovisning som ger en mer gynnsam beskattning. Det kan samtidigt finnas incitament att 
välja en metod framför en annan då företag vill påvisa bättre finansiella nyckeltal. Valet av 
redovisningsmetod kan leda till att bättre eller sämre finansiella nyckeltal redovisas (Bjuvberg 
2006, s. 151). Knutsson, Norberg och Thorell (2012, s. 54) påpekar även dem att det finns fler 
överväganden än rent redovisningsmässiga som påverkar utvecklingen av god 
redovisningssed. De uttrycker att även skatterättsliga aspekter i stor grad påverkar hur företag 
väljer att tolka god redovisningssed. Medan Bjuvberg (2006, s 170) beskriver god 
redovisningssed som en svårtolkad standard vars innehåll inte är uppenbart, uttrycker Asp 
(1999, s. 19) motsatsen. Han menar att innebörden av god redovisningssed ska tämligen inte 
göras allt för komplicerad utan ska endast ses som en tolkning av lagstiftningen.  

                                                
3 Redovisningens innebörd av rättvisande bild får en tydligare genomgång i avsnitt 3.3.1 
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3.2.1   Bokföringsmässiga  grunder  

Precis som för god redovisningssed finns det en svårighet i att bedöma och definiera 
begreppet bokföringsmässiga grunder (Artsberg 2005, s. 168; Westermark 2006, s. 250). 
Artsberg (2005, s. 168) belyser dock IASBs definition av begreppet: ”Detta innebär att 
transaktioner och händelser bokförs när de inträffar […] och redovisas i de finansiella 
rapporterna för den period till vilken de hänför sig.” (FAR 2016, s. 5). Samtidigt återfinns 
begreppet i både ÅRL och IL, men utan vidare förklaring. Begreppet förklaras inte heller mer 
utförligt i förarbetena till lagarna (Westermark 2006, s. 250). 
 
Edenhammar, Norberg och Thorell (2015, s. 188) ger sin precisering av begreppet och menar 
att bokföringsmässiga grunder ska användas för att fastställa redovisat resultat. Redovisning 
enligt bokföringsmässiga grunder innebär att hänsyn ska tas till både den löpande bokföringen 
och till ingående och utgående balans av tillgångar och skulder (Edenhammar, Norberg & 
Thorell 2015, s. 188). Bokföringsmässiga grunder anses uppfyllt då det redovisade resultatet 
är fastställt i enlighet med god redovisningssed (prop. 1999/2000:2, s. 71). Vidare beskrivs det 
i förarbetet att begreppet är uppfyllt då matchningsprincipen följs.  

3.2.2   Analogislut  

Strömholm (1996, s. 457) beskriver att analogi, eller laganalogi, brukar benämnas som en 
lagbestämmelse som används i andra fall än där den är tänkt. Analogi kan uttryckas som att 
lika behandlas lika där lagens tillämpning utökas för att täcka in andra otydliga fall som 
saknar stöd i lag (Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1995, s. 191; Peczenik 1995, s. 342). En 
analogisk tillämpning av en lagbestämmelse syftar därmed till att utöka dess betydelse så att 
den kan appliceras på liknande fall med visst tolkningsutrymme (Strömholm 1996, s. 457). 
Laganalogi kan enligt Peczenik, Aarnio och Bergholtz (1995, s. 191) definieras som en 
utvidgning av en lagbestämmelse för att göra det beträffande fallet tillämpligt. Inom 
redovisningen krävs det ofta en viss tolkning av bestämmelser för att göra lagar och regler 
tillämpbara (Strömholm 1996, s. 459). Tolkningen grundas på att det finns luckor i lagen och 
det är i dessa fall som analogislut främst används (Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1995, s. 
191). Strömholm (1996, s. 459) påvisar redovisningens tolkningsmöjligheter då han talar om 
att ett abstrakt och generaliserande regelverk ger upphov till ett behov av att utöka lagtextens 
tillämpning och dess betydelseområde. Strömholm (1996, s. 77) förtydligar ett analogislut då 
han exemplifierar dess tillämpningsområde. Han menar att då man använder en lagregels 
definitiva bestämmelse som ”förbud mot bilkörning” och tillämpar ett analogislut, syftar det 
till att det även råder ”förbud mot körning med traktor”. Ett analogislut syftar därmed till en 
utvidgning av lagbestämmelsen, så att den blir tillämplig på andra liknande fall där det saknas 
reglering (Strömholm 1996, s. 77).4 

3.3   Redovisningsmässiga  principer  

3.3.1   Rättvisande  bild  

Thorell (2008, s. 69) beskriver förhållandet mellan god redovisningssed och rättvisande bild 
som något som är omöjligt att frångå. God redovisningssed, som rättslig standard, är av 
väsentlig betydelse för att bevara sambandet mellan lagar, regler och standarder samt 
etablerad praxis. En rättvisande bild uppvisar snarare en tydligare inriktning på särskilda 

                                                
4 Se avsnitt 3.4.1.1 för motsatsslut.  
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situationer och fall. Om god redovisningssed följs i redovisningen kommer en rättvisande bild 
uppvisas (Thorell 2008, s. 69). De båda begreppen, rättvisande bild och god redovisningssed, 
är således av stor betydelse för redovisningen. Rättvisande bild har sitt ursprung från 
engelskans true and fair view (TFV) och infördes i Sverige då ÅRL etablerades i 
lagstiftningen (Johansson 2010, s. 89). Begreppet är en del av europeiska unionsrätten (EU-
rätten) och har sin utgångspunkt i Europeiska Gemenskapens (EG) fjärde bolagsdirektiv 
(Drefeldt & Törning 2012, s. 57; Westermark 2012, s. 119). Idag kan TFV som begrepp 
återfinnas i den engelska bokföringslagen, 396 § Companies Act 2006 (Johansson 2010, s. 
89). Ur ett europeiskt redovisningsperspektiv anses begreppet rättvisande bild som en 
överordnad rättslig standard. Begreppet har dock inte uppnått samma status i Sverige 
(Westermark 2012, s. 119). I svensk lagstiftning anses god redovisningssed som den rättsliga 
standarden och enligt Knutsson, Norberg och Thorell (2012, s. 35) kan ett lands lagstiftning 
endast ha en sådan standard gällande. Thorell (2008, s. 21) förklarar att god redovisningssed i 
Sverige har ett så starkt förhållande till redovisningen att man valde att behålla det som 
rättslig standard när man införde begreppet rättvisande bild i lagstiftningen. I Sverige ses 
begreppet rättvisande bild endast som en redovisningsprincip, tillskillnad från EU där 
principen istället ses som en rättslig standard (Thorell 2008, s. 21; Westermark 2012, s. 119).     
 
Johansson (2010, s. 90) menar att rättvisande bild kan ses som en målsättning, då man utgår 
ifrån god redovisningssed. För att uppnå rättvisande bild kan man stundtals hävda att 
etablerad praxis och rekommendationer bör frångås (Johansson 2010, s. 96). Sådana 
avvikelser ska hänvisas till not, enligt ÅRL, med förklaring till varför avvikelsen var av 
väsentlighet för att uppnå en rättvisande bild. Bestämmelsen om rättvisande bild är inte det 
man menar med en overridingregel5, då det inte uttryckligen kräver en skyldighet att avvika 
från lag (Johansson 2010, s. 96).  
 
Trots att ÅRL hänvisar till rättvisande bild är det ett tvetydligt begrepp som är svårt att 
definiera. Begreppet och dess mening är svårtolkat och oklart beskrivet, vilket ger upphov till 
skilda tolkningar (Westermark 2012, s. 119; Johansson 2010, s. 89; Artsberg 2005, s. 155; 
Thorell 2008, s. 67). Enligt Westermark (2012, s. 119) är tolkningsmöjligheterna som 
begreppet rättvisande bild ger upphov till oändliga. Rättvisande bild beskrivs inte heller fullt 
ut i ÅRL, men förarbeten föreslår att begreppet ska ses som ett överordnat krav på hur 
balansräkning, resultaträkning och noter ska upprättas. Den information som tas fram i 
enlighet med ÅRL ska vara tillräckligt övergripande för att ge en så tydlig och rättvisande bild 
av verksamheten som möjligt (prop. 1995/96:10). SKV (2016) vill skilja på god 
redovisningssed och rättvisande bild genom att den förstnämnda syftar till att återspegla 
praxis och allmänna råd, vilket rättvisande bild inte är ämnat för att göra. Rättvisande bild kan 
istället anses vara ett instrument för att hantera redovisningsregler och för att undvika att ge 
ett missvisande resultat. Genom att uppvisa en rättvisande bild speglar redovisningen den 
underliggande verksamheten på mest lämpligt vis (SKV 2016). 

3.3.2   Försiktighetsprincipen    

Försiktighetsprincipen uttrycks i ÅRL och det framgår att: ”värdering av de olika posterna 
och, i förekommande fall, delposterna skall göras med iakttagande av rimlig försiktighet” (2 
kap. 4 § 3 p. ÅRL). Försiktighetsprincipen är en av de grundläggande redovisningsprinciperna 
inom redovisningen och innebär att värdering ska ske så lågt som möjligt för tillgångar och så 

                                                
5 Enligt Thorell (2008, s. 31) kan overridingregeln förklaras genom att det i EGs direktiv tydliggörs en särskild 
skyldighet att göra avsteg från lagen då det krävs för att upprätthålla en TFV.  
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högt som möjligt för skulder, om det råder osäkerhet (Ingblad & Fagerberg 2000, s. 35). 
Johansson (2010, s. 54) belyser att bara för att redovisningen ska beakta viss försiktighet 
betyder inte det att lagen tillåter orimlig försiktighet. Principens huvudsakliga ändamål är att 
reglera så att företag inte övervärderas genom att visa på för höga resultat, men det syftar inte 
nödvändigtvis till en orimligt låg värdering (Johansson 2010, s. 54). Smith (2006, s. 88) vill 
förklara försiktighetsprincipen med ett ”asymmetriskt risktagande”, där orealiserade vinster 
inte ska redovisas om det råder osäkerhet, medan orealiserade förluster trots allt kan redovisas 
även om de föreligger osäkra. I principens ytterligaste form menar Artsberg (1992, s. 100) att 
alla kostnader ska kostnadsföras då de inträffar. Det kan förtydligas genom att redovisningen 
hellre ska anta en pessimistisk utgångspunkt snarare än en optimistisk (Smith 2006, s. 88). 
Försiktighetsprincipen i sin extrema form kostnadsför utgifter direkt, vilket tyder på en 
orimlig försiktighet (Johansson 2010, s. 54; Artsberg 2005, s. 160). En orimlig försiktighet 
kan leda till att ett företag bygger upp dolda reserver och det hamnar i konflikt med kravet på 
rättvisande bild (Drefeldt & Törning 2012, s. 37).  
 
Det framgår i förarbeten till BFL att försiktighetsprincipen kan tolkas som en huvudsaklig 
metod för redovisning av intäkter och kostnader (Artsberg 1992, s. 100). Principen har länge 
varit betydande i svensk redovisning, vilket kan förklaras genom sambandet mellan 
redovisning och beskattningen (Artsberg 2005, s. 160). Redovisningen ska upprättas i enlighet 
med försiktighetsprincipen och ett mer jämt resultat kan då uppvisas (Artsberg 2005, s. 160). 
Artsberg (1992, s. 100) menar samtidigt att borgenärer kan skyddas genom att ett företag 
snarare undervärderas än övervärderas.  

3.3.3   Matchningsprincipen    

Matchningsprincipen är enligt Johansson (2010, s. 55) en ”ej lagstadgad redovisningsprincip”. 
Principen har fått allt mer utrymme i redovisningen och försiktighetsprincipen hamnar 
stundtals i skuggan. En fullständig matchning av kostnader och intäkter kan ge upphov till en 
konflikt mellan matchningsprincipen och redovisningens försiktighetsprincip (Artsberg 2005, 
s. 160). Matchningsprincipen syftar till att kostnader och intäkter bör redovisas i samma 
period. Med samma period avses att kostnaden redovisas i den period då intäkten uppstår. 
Utgifterna för resurserna som lett till intäkten ska således inte kostnadsföras förens intäkten 
kommit företaget till handa (Artsberg 2005, s. 163; Falkman 2000, s. 80). Bjuvberg (2006, s. 
46) poängterar att man bör ta hänsyn till det samband som råder mellan periodens kostnader 
och intäkter. Om ett samband råder, ska kostnaden och intäkten redovisas i samma period. 
Falkman (2000, s. 80) menar att matchningsprincipen har som utgångspunkt att kostnader 
slutligen resulterar i intäkter.      
 
BFN (2002, s. 7) menar i sitt uttalande om BFNAR 2002:8 att vid en intäktsorienterad 
redovisning fastställs först intäkten, för att därefter matchas med respektive kostnad. Enligt 
Smith (2006, s. 82) finns det vissa svårigheter med matchningsprincipen, då det dels är 
problematiskt med matchning över tiden och dels med matchning över produkter. 
Matchningsproblematiken uppstår då man behöver konstatera vilka prestationer som skett 
under vilken period samt vilka tillhörande resurser som perioden har krävt (Smith 2006, s. 
82).  

3.3.4   Realisationsprincipen  

Realisationsprincipen hanterar traditionellt redovisning av intäkter (Artsberg 1992, s. 96; 
Edenhammar, Norberg & Thorell 2015, s. 95). Den kritiska tidpunkten då intäkter ska 
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redovisas är försäljningstillfället (Smith 2006, s. 81). Med den kritiska tidpunkten syftar man 
till att redovisning av intäkten först sker då försäljning ägt rum. Till skillnad från 
matchningsprincipen, där störst vikt läggs vid bedömning av vad som är en intäkt, hanterar 
realisationsprincipen snarare frågan om när intäkten ska realiseras (Falkman 2000, s. 22).    
 
Artsberg (2005, s. 161) tydliggör realisationsprincipens väsentlighet då intäktsredovisningen 
ska fastställas och då bedömning sker huruvida en intäkt ska redovisas eller inte. Drefeldt och 
Törning (2012, s. 37) förklarar principen vidare med att det enbart är räkenskapsårets 
fastställda intäkter som ska redovisas för perioden. Intäkterna ska således vara realiserade för 
att få tas med i bokslutet. Precis som försiktighetsprincipen, beskrivs realisationsprincipen i 
ÅRL och enligt Bjuvberg (2006, s. 45) framgår det att enbart realiserade intäkter får påverka 
resultatet. En intäkt definieras genom att risker och vinster för varan eller tjänsten övergår 
från säljaren till köparen (Edenhammar, Norberg & Thorell 2015, s. 95). Både 
försiktighetsprincipen och realisationsprincipen är grundläggande principer för att motverka 
att företag skapar en allt för positiv bild av sin verksamhet (EY 2008, s. 11).  

3.4   Skatterättsliga  principer    

3.4.1   Legalitetsprincipen    

Legalitetsprincipen ska ses som en grundläggande princip över hela det juridiska området 
(Rabe & Hellenius 2011, s. 45; Påhlsson 2003, s. 58). I RF står uttryckligen: ”Den offentliga 
makten utövas under lagarna” (1 kap. 1 § 3 st. RF), vilket syftar till att det ska finnas ett skydd 
för de skatteskyldiga (Tikka 2004, s. 659). En offentlig maktutövning ska ha lagstöd eller stöd 
av annan bindande föreskrift (Påhlsson 2003, s. 59). Inom skatteområdet talas det om ”ingen 
skatt utan lag” som innebär att skatt inte får tas ut utan att det finns en laglig grund vid varje 
enskilt fall (Rabe & Hellenius 2011, s. 45). Enligt Tikka (2004, s. 659) är det genom detta 
uttryck som legalitetsprincipen allmänt beskrivs och formuleras. 

Samhället och dess strukturer är invecklat och föränderligt, vilket gör att det nästintill blir 
omöjligt att utvärdera varje enskild situation. Det är således inte heller möjligt att i lag reglera 
varje situation som kan tänkas uppkomma (Påhlsson 2003, s. 59). Rabe och Hellenius (2011, 
s. 45) menar att lagarna tenderar att skrivas mer generella för att kunna kontrollera 
beskattningen. På grund av att lagen är tämligen generell måste den tolkas för att konstatera 
hur, och om, skatt ska fås tas ut eller inte (Rabe & Hellenius 2011, s. 45).  Lodin, 
Lindencrona, Melz, Silferberg och Simon-Almendal (2013b, s. 721) anser att en stor del av 
legalitetsprincipen handlar om att på förhand kunna se vilka rättsliga konsekvenser som en 
handling medför. Förutsebarheten är därmed viktig inom beskattningsområdet, då skattesatsen 
är fluktuerande. En oväntad hög skattesats kan få ödesstigna konsekvenser för den enskildes 
ekonomi. Det blir påtagligt att beroende på hur domstolars tolkning av lagen ser ut, påverkas 
de skatteskyldiga och deras beskattning. Ju större förutsägbarhet lagtolkningen skapar, desto 
större möjlighet får de skatteskyldiga att förutse de skattemässiga konsekvenserna (Lodin et 
al. 2013b, s. 721).   
 
Enligt Asp (1999, s. 27) består legalitetsprincipen av fyra beståndsdelar; föreskriftskravet, 
analogiförbudet, retroaktivitetsförbudet och bestämdhetskravet. Tanken med 
legalitetsprincipen är att den kan ses som ett samlingsbegrepp för flera olika principer och 
motiv inom beskattningsområdet (Tikka 2004, s. 658). Föreskriftskravet innebär att det finns 
ett krav på att det måste finnas stöd i lagen som påvisar att ett brott har begåtts och vilket 
straff som ska föreligga (Asp 1999, s. 27). Indirekt återfinns föreskriftskravet i RF: ”skatt eller 
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statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än vad som följer av föreskrift” (2 kap. 10 § 2 st. RF). 
Analogiförbudet syftar enligt Asp (1999, s. 28) till hur gränsdragningen upprättas när det 
gäller tolkning av straffstadgandets ändamål och huruvida denna gräns inte får överskridas. 
Enligt detta krav får lagen inte tolkas analogt och förbudet avser således den tillämpning som 
överskrider formuleringen av den gällande bestämmelsen. Det kan dock uppstå vissa 
praktiska problem gällande förbudet. Eftersom varje ord har en fast betydelsegräns kan det bli 
besvärligt för den som tolkar lagtext att göra en korrekt bedömning eller gränsdragning av 
ordets betydelse (Asp 1999, s. 28).  
 
Den tredje beståndsdelen, retroaktivitetsförbudet, innebär att man inte kan straffas för 
företeelser som inträffat före förbudet uppkom. Beskattning kan för den skattskyldige aldrig 
ske retroaktivt, således måste lagen ha trätt i kraft innan beskattning sker av den 
beskattningsbara inkomsten (Asp 1999, s. 28). Följaktligen är bestämdhetskravet ett mått på 
den bestämdhet som behövs för att föreskriftskravet ska vara meningsfullt (Hultqvist 2015, s. 
3). Beståndsdelen benämns även som obestämdhetsförbudet och syftar till att all lagtext, i 
möjlig mån, ska vara tydligt definierad. Det ska finnas en trygghet i att lagen är formulerad på 
ett sätt som inte skapar otydlighet. Lagar används som praktiska riktlinjer och ska kunna 
förutses och handlas utifrån (Asp 1999, s. 27). Hultqvist (2015, s. 3) menar att det finns 
problem med bestämdhetskravet, då det är svårt att fastställa vad som är godtagbart. Asp 
(1999, s. 28) belyser också problematiken och menar att det finns vissa obestämda 
strafföreskrifter som kan anses godtagbara. Lagtext formulerad i obestämd form krävs för att 
kunna tolka lagen på olika sätt. Det problematiska blir då att avgöra vilken grad av 
obestämdhet som ska anses bryta mot obestämdhetsförbudet och då även legalitetsprincipen 
(Asp 1999, s. 28). Asp (1999, s. 29) diskuterar vidare att på grund av att legalitetsprincipen 
bara är en princip och inte en absolut regel, måste vissa obestämda föreskrifter anses ändå 
tillåtna. 

3.4.1.1   Motsatsslut  

Motsatsslut, som även benämns e contrario, är en slags tolkning av lagen som skiljer sig från 
den tolkning som görs vid ett analogislut6 (Strömholm 1996, s. 462). Peczenik (1995, s. 345) 
menar att motsatsslut tar stöd i lag. Ordalydelsen i lagen har fastställts genom en legitim 
process och formuleringen omfattar en generell rättsregel. Ingen utvidgning av bestämmelsens 
tillämpningsområde görs vid användning av motsatsslut, utan ett respektfullt och lojalt 
handlingssätt används av lagtolkaren (Peczenik 1995, s. 345). Man anser att lagstiftaren velat 
reglera de fall som bestämmelsen gäller för och att analogi då inte är möjligt (Lodin et al. 
2013b, s. 722). Vid ett motsatsslut görs en granskning av de punkter som är framträdande i det 
föreliggande fallet och dessa jämförs med lagtexten. Processen används för att hitta likheter 
och skillnader, för att på ett optimalt sätt kunna göra så lika bedömningar som möjligt och 
kunna motivera valen av dessa (Strömholm 1996, s. 462). 

3.4.2   Likformighetsprincipen    

Likformighetsprincipen är en princip som har blivit allt mer vanlig i det svenska 
skattesystemet och har i stor utsträckning påverkat arbetet med att upprätthålla lagstiftningen 
(Rabe & Hellenius 2011, s. 46). Enligt Rabe och Hellenius (2011, s. 46) innebär principen att 
beskattningen ska utformas på ett sådant sätt att den i största mån är så rättvis och likformig 
som möjligt. Det innebär krav på en opartisk lagtillämpning där lagen ska vara lika för alla. 

                                                
6 Se avsnitt 3.2.2 för analogislut.  
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Likformighetsprincipen görs sig gällande då lagar innehåller utrymme för flera möjliga 
tolkningar (Påhlsson 2003, s. 60). Likformighetsprincipen kommer till uttryck i RF: 
 

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 
förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 
saklighet och opartiskhet .      

(1 kap. 9 § RF) 
 
Det finns dock en problematik med att avgöra vilka fall som anses vara lika, vilket gör att 
likformighetsprincipen blir svår att upprätthålla (Tikka 2004, s. 659). Påhlsson (2003, s. 60) 
menar att friheten som riksdagen och regeringen bemyndigats, att i lag och förordningar 
kunna gynna eller missgynna vissa personer eller grupper, är en maktbefogenhet. Det är 
därför viktigt att likformighetsprincipen beaktas av skattemyndigheterna. Likformighet är ett 
viktigt begrepp när det gäller upprättandet av lagstiftning och även för SKVs verksamhet. På 
senare år har EU-rättens huvuduppdrag blivit att bedöma frågor om likformighet och frågan 
har fått en generellt större plats i samhället (Påhlsson 2003, s. 60). Till likformighetsprincipen 
hör även att det ska finnas krav på skattelagstiftningen. Reglerna ska vara utformade på ett 
sådant sätt att de inte främjar skatteplanering och skatteflykt (Rabe & Hellenius 2011, s. 47). 
 
Likformighetsprincipen kan enligt Rabe och Hellenius (2011, s. 46) delas in i två skilda delar. 
En del som är inriktad på ett mer övergripande plan och en del som är mer detaljinriktad på 
utformningen av skattesystemet. Den övergripande delen omfattar den del av principen som 
ser till likformigheten av beskattningen ur ett samhällsperspektiv. Skatten ska fördelas mellan 
samhällets mest betydande delar, vilket vanligen anses som en rättvis och likformig 
fördelning. Den mer detaljerade delen av likformighetsprincipen syftar till att lagar om 
beskattning ska vara utformade på ett sådant sätt att det leder till likformighet och rättvisa i 
beskattningen. Man menar att alla situationer som anses lika ska beskattas lika, det ska inte 
spela någon roll hur inkomsten eller utgiften uppkommit (Rabe & Hellenius 2011, s. 46). 
Personer med samma inkomst kommer följaktligen betala lika mycket skatt (Lodin et al. 
2013a, s. 44).  

3.4.3   Neutralitetsprincipen  

Neutralitetsprincipen är en skattemässig princip som uttrycker att beskattningen ska vara så 
neutral som möjligt i förhållandet mellan olika handlingsalternativ. Skattelagarnas utformning 
ska inte styra den skatteskyldiges handlande (Rabe & Hellenius, 2011, s. 47; Tikka, 2004, s. 
660). Neutralitetsprincipen ligger till grund för det svenska skattesystemet och syftet är att 
skattereglerna ska vara neutrala vid handlingsval både före och efter skatt (Lodin et al. 2013a, 
s. 45; Påhlsson 2003, s. 62). Neutralitetsprincipen och likformighetsprincipen har ett nära 
samband när det gäller utformningen av skattereglerna. När bestämmelserna i IL har gjorts 
mer likformiga genom likformighetsprincipen, tenderar reglerna även att få en ökad 
neutralitet (Lodin et al. 2013a, s. 46). Påhlsson (2003, s. 64) menar att den teoretiska 
betydelsen av neutralitetsprincipen är att den bästa fördelningen av resurser sker när 
marknaden påverkas så lite som möjligt av skattereglerna.  

3.4.4   Skatteförmågeprincipen  

Skatteförmågeprincipen är enligt Rabe och Hellenius (2011, s. 44) den viktigaste principen i 
det svenska skattesystemet. Principen innebär att varje invånare ska betala skatt utifrån sin 
egen förmåga (Rabe & Hellenius 2011, s. 44). För att två personer med samma inkomst ska 
beskattas lika måste de skatteskyldigas totala inkomst vara lika stor, inkomstbegreppet måste 
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därmed omfatta de skatteskyldigas samtliga inkomster (Gunnarsson 1995, s. 119). 
Fördelningen av skattebördan ska även spridas ut över landet så rättvist som möjligt (Tikka, 
2004, s. 660; Gunnarsson, 1995, s. 110). Principen har ingen lagfäst grund men den kan 
utläsas utifrån skattesystemets uppbyggnad och motivuttalanden (Tikka, 2004, s. 660). 
Skatteförmågeprincipen har haft störst påverkan på den så kallade progressiva beskattningen. 
Det innebär att den med hög inkomst har större möjlighet att avstå från en större del av 
inkomsten än en individ med lägre inkomst (Lodin et al. 2013a, s. 31). Enligt Påhlsson (2003, 
s. 60) påverkar skatteförmågeprincipen utformningen av skattesystemet och den ses som en 
byggsten vid upprättandet av skattelagarna. 

3.5   Regel-  och  principbaserade  standarder    

3.5.1   Ekonomisk  definition  av  regel-  och  principbaserade  standarder    

Principbaserade standarder kallas sådana standarder som normgivande organ inte behandlar 
fullt ut. För vissa händelser och transaktioner finns det lite eller ingen förklaring alls. Det gör 
att stor vikt läggs vid företagets egen bedömning och analys över hur en händelse ska hanteras 
i redovisningen. Standarder som saknar tydlig vägledning, tillåter därför företag att använda 
olika redovisningsmässiga metoder (Wüstemann & Wüstemann 2010, s. 1). Distinktionen 
mellan regel- och principbaserade regelverk är dock svår att definiera och det tillåter flera 
möjliga tolkningar (Bennett Bradbury & Prangnell 2006, s. 189). De internationella 
regelverken US GAAP och IFRS, definieras vanligen som ett regelbaserat respektive ett 
principbaserat regelverk (Agolia, Doupnik & Tsakumis 2011, s. 749; Bennett Bradbury & 
Prangnell 2006, s. 189). Wüstemann och Wüstemann (2010, s. 4) menar att normgivare som 
IASB, och till viss del även FASB, rör sig från ett regelbaserat till ett allt mer principbaserat 
tillvägagångssätt. Genom tillämpning av regelverk med principbaserade standarder, minskar 
vägledningen från regelverket och det kräver en mer professionell bedömning (Wüstemann & 
Wüstemann 2010, s. 4). Dewing och Russell (2004, s. 292) beskriver regelbaserade 
standarder, som standarder vars innehåll ger tydlig och detaljerad information om hur de bör 
tillämpas. Principbaserade standarder däremot, har färre och bredare regler som ger utrymme 
för en mer professionell bedömning av företaget (Dewing & Russell 2004, s. 292). Det krävs 
en bedömning om transaktioner ska redovisas enligt dess ekonomiska eller juridiska form 
samt en bedömning om de finansiella rapporterna uppfyller TFV (Bennett Bradbury & 
Prangnell 2006, s. 189). Benston, Bromwich och Wagenhofer (2006, s. 168) menar att FASB 
har utvecklat regelbaserade standarder för att möta efterfrågan hos företag och revisorer som 
vill ha tydliga svar på varje möjligt redovisningsproblem och som inte har möjlighet till 
vidare professionell bedömning.    

Principbaserade standarder kan lösa det problem som redovisning enligt regelbaserade 
standarder medför (Agolia, Doupnik & Tsakumis 2011, s. 750). Vid regelbaserade standarder, 
där tydliga och uttryckliga bestämmelser ges, tenderar företag att försöka undvika tillämpning 
av en särskild regel för att återge en mer gynnsam bild av företaget. Detaljerade regler 
kritiseras för att endast upprätta redovisningen i enlighet med bestämmelsen och inte till dess 
ekonomiska innebörd. Företag fokuserar på att nå de redovisningsmässiga målen snarare än 
de ekonomiska (Alexander & Jermakowicz 2006, s. 134). Principer däremot, skapar större 
utrymme för en professionell bedömning då inga tydliga riktlinjer ges, vilket kan lösa den 
regelbaserade problematiken (Agolia, Doupnik & Tsakumis 2011, s. 750). Phillips, Drake och 
Luehlfing (2010, s. 11) menar att företag upplever större flexibilitet i redovisningen då 
principbaserade standarder används. Flexibiliteten kan skapa en högre trovärdighet för 
företagets rapporter då den verkliga innebörden redovisas, snarare än enbart dess juridiska 
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form (Phillips, Drake & Luehlfing 2010, s. 11). Agolia, Doupnik och Tsakumis (2011, s. 749) 
förtydligar en fördel med tillämpningen av regelbaserade standarder. Då detaljerade och 
tydliga riktlinjer används, ökar jämförbarheten mellan företag som använder samma 
standarder. Samtidigt poängterar de en nackdel med tillämpning av regelbaserade standarder. 
De kan ge upphov till en inställning om ”show me where it says I can’t” (Agolia, Doupnik & 
Tsakumis 2011, s. 749), snarare än att följa reglernas verkliga innebörd. Dewing och Russell 
(2004, s. 301) menar att företag kan ha incitament att välja en redovisningsmetod framför en 
annan, för att på så vis undvika vissa reglerbaserade standarder.  
 
Johansson (2010, s. 77) förklarar innebörden av principbaserade normer genom att dess 
rekvisit är vaga. Det betyder att det krävs kompletterande redovisningsfall som kan förklara 
tillämpningen av principbaserade normer. En norm kan vara mer eller mindre principbaserad 
och då även mer eller mindre regelbaserad. Det blir därför en fallande eller ökande skala av 
antingen regel- eller principbaserade normer (Johansson 2010, s. 77). Huruvida en norm ska 
bedömas som regel- eller principbaserad handlar enligt Johansson (2010, s. 494) om en 
lämplighetsbedömning i varje enskilt fall. Relationen mellan regelbaserade och 
principbaserade normer har Johansson (2010, s. 494) valt att tydliggöra i modellen i Figur 1 
nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Relationen mellan regler som avbildar ekonomisk verklighet (form och substance 
over form) och reglernas karaktär (Johansson 2010, s. 495) 
 
Modellen tydliggör den relation som finns mellan regelbaserade och principbaserade normer, 
samt relationen mellan form och substance. Vad som avgör en norms karaktär handlar enligt 
Johansson (2010, s. 494) om de normgivare som etablerar regelverken. Regelverken kan 
antingen formuleras genom detaljerade bestämmelser eller genom att ett stort utrymme 
lämnas till företagen själva att återspegla den ekonomiska verkligheten i sina rapporter. I det 
senare fallet tenderar normer att vara mer regelbaserade och i det första fallet mer 
principbaserade. Det är denna modell vi valt att utgå ifrån då vi undersöker normernas 
karaktärer i K2- och K3-regelverken. För att kunna avgöra normernas förenlighet med 
legalitetsprincipen har vi valt att omarbeta modellen. Då vi har som avsikt att studera 
normernas förenlighet med legalitetsprincipen är vi behov av en annan dimension än form och 
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substance. Den omarbetade modellen, Figur 2 nedan, innefattar en dimension som avgör 
graden regel- eller principbaserad och en dimension som avgör graden av förenlighet till 
legalitetsprincipen.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Normens karaktär för relationen mellan regel- och principbaserade normers 
förenlighet med legalitetsprincipen  

3.5.2   K-regelverken  

BFN har sedan länge ansvarat för att tydliggöra och utveckla den rättsliga standarden god 
redovisningssed. Företag som upprättat sin redovisning i enlighet med standarden, har kunnat 
ta hjälp av BFNs rekommendationer och uttalanden (Drefeldt & Törning 2012, s. 17). BFN 
har omarbetat Redovisningsrådets (RR) rekommendationer och gett vägledning åt företag i 
olika storlekar, inom specifika områden. År 2004 ändrade BFN inriktning för sin vägledning i 
hopp om att effektivisera arbetet av god redovisningssed (Nilsson 2011a, s. 72; Drefeldt & 
Törning 2012, s. 18; EY 2008, s. 6). BFN beslöt sig för att ge ut ett allomfattande regelverk 
som skulle gälla för olika företagskategorier. De allmänna råden kom att kallas K-regelverken 
och en uppdelning av företagstyper gjordes i 4 kategorier: K1, K2, K3 och K4 (Drefeldt & 
Törning 2012, s. 18; FAR 2013a, s. 525). K1 tillämpas av företag som upprättar ett förenklat 
årsbokslut enligt BFL. K2 tillämpas av mindre företag som upprättar årsbokslut eller 
årsredovisning enligt ÅRL. K3 tillämpas av större företag som upprättar årsredovisning enligt 
ÅRL och K4 tillämpas av företag som upprättar koncernredovisning enligt IASBs standarder 
(Drefeldt & Törning 2012, s. 18). Eriksson (2014, ss. 30-31) belyser att då det är BFN som 
utvecklar god redovisningssed, bör företag följa deras vägledning för att kunna hävda att de 
redovisar enligt seden. Nilsson (2011a, s. 73) förklarar samtidigt att innebörden av god 
redovisningssed kommer att skiljas åt beroende på vilket av regelverken som tillämpas. Hur 
god redovisningssed tolkas utifrån de olika regelverken kan ge upphov till skillnader i 
redovisningen.  
 
Kategoriseringen av företag som görs i regelverken, har sin utgångspunkt i BFL. De krav som 
i BFL ställs på hur företag ska avsluta sitt räkenskapsår, utgör grunden för fastställandet av K-
regelverken (BFN 2016a). Det regelverk som väljs beroende på storlek av företaget, ska 
tillämpas i sin helhet (FAR 2013a, s. 525). Enligt EY (2008, s. 6) beror det på om företaget är 
noterat på börsen eller inte, som avgör vilket regelverk företaget kan tillämpa. Ett företag som 
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anses som mindre har alltid möjlighet att välja ett regelverk i en högre kategori, medan ett 
större företag aldrig kan välja ett av de mer förenklade regelverken, K1 och K2 (FAR 2013a, 
s. 525; Lennartsson 2012). Ett noterat företag har inte möjlighet att tillämpa BFNAR, utan 
rapportering ska ske enligt IFRS när koncernredovisningen upprättas (EY 2008, s. 6). Figur 3 
nedan tydliggör vilka alternativ företag har att tillämpa respektive regelverk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: KPMGs tillämpning av redovisningsregelverken (KPMG 2013, s. 3)  
 
Lennartsson (2012) tydliggör att 96-97 procent av Sveriges alla företag kan klassificeras som 
mindre företag och de har därmed möjlighet att välja mellan K2 och K3. Företag som 
upprättar ett förenklat årsbokslut har möjlighet att använda K1, ett mycket förenklat regelverk 
(BFN 2016a). K4 däremot, ska användas av företag som upprättar sin koncernredovisning 
enligt de internationella standarderna inom IFRS (BFN 2010, s. 7). Sedan 1 januari 2014 har 
BFN beslutat att det framöver är obligatoriskt för alla större företag att tillämpa K3. Kravet att 
tillämpa K3 innefattar även de företag som är mindre, men som inte har valt att rapportera 
enligt K2. Den vägledning och de uttalanden som BFN tidigare publicerat, ska således inte 
längre tillämpas (FAR 2013b, s. 1264).  

3.5.2.1   K2-regelverket      

K2-regelverket är enligt BFN (2016b) det samlade regelverket för mindre företag som 
avslutar den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut med ett årsbokslut. Syftet med 
regelverket är att minska mängden regler som mindre företag tidigare behövde hantera (EY 
2008, s. 2). De företag som väljer att tillämpa K2 gör det frivilligt, då det inte ställs något 
särskilt krav på att redovisningen ska upprättas i enlighet med regelverket. Dessa företag har 
alltid möjlighet att istället tillämpa K3 (BFN 2016a). Enligt Yström (2010, s. 29) kan företag 
sedan år 2008 frivilligt välja att rapportera enligt K2-regelverket. Ambitionen med K2 har 
varit att skapa ett regelverk som tydliggör hur företag ska rapportera för att uppfylla 
intressenternas informationsbehov. En av anledningarna till upprättandet av K2, var enligt EY 
(2008, s. 7), att förtydliga sambandet mellan redovisning och beskattning och på så vis göra 
det lättare för företagen att skapa konsensus mellan de båda områdena.  
 
Vägledningen som ges av K2-regelverket innefattar lagregler, allmänna råd, kommentarer och 
exempel. Då regelverket tillämpas ska det följas konsekvent (BFN 2011). K2 ska verka som 
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ett mer förenklat regelverk för de företag som inte är tvingande till att tillämpa K3. Ett 
förenklat regelverk menar Nilsson (2011b, s. 265), är ett regelverk som innehåller heltäckande 
regler och detaljer som skapar så lite frågor angående dess tillämpning som möjligt. KPMG 
(2014, s. 4) beskriver K2 som ett regelbaserat regelverk med få valmöjligheter, som därmed är 
mer förklarande. Användningen av ett regelbaserat regelverk är lämpligt för mindre företag, 
dels för att det redovisningsmässigt är enklare att upprätta och dels för att det kan ge bättre 
underlag för beskattningen (Dirhammar, Karlsson & Marton, 2015). Trots att regelverket 
anses vara regelbaserat görs hänvisning till försiktighetsprincipen och 
anskaffningsvärdeprincipen. Regelverket kan dock ändå anses som regelbaserat, då endast ett 
fåtal hänvisningar görs (EY 2008, s. 7). K2-regelverket grundas på principen om försiktighet, 
vilket syftar till att företag inte ska ha möjlighet att övervärdera sin ekonomiska ställning (EY 
2008, s. 11; KPMG 2014, s. 4). En anledning till att regelverket ska anses som regelbaserat, 
trots hänvisning till redovisningsprinciper, är att företag har begränsade möjligheter att själva 
välja mellan principerna. Ett byte från en princip till en annan, får endast inträffa om det 
uttryckligen framkommer av regelverket. BFN valde att skapa ett regelverk med få 
valmöjligheter för att skapa allomfattande regler samt för att öka jämförbarheten mellan 
företag (EY 2008, s. 12).  
 
K2-regelverket innehåller även en uppställning om hur företagens årsredovisning ska 
upprättas, för att skapa hög jämförbarhet mellan företag som tillämpar regelverket. Avvikelser 
från periodiseringsprincipen tillåts i K2-regelverket, vilket är en avvikelse från 
bestämmelserna i ÅRL. Enligt K2 behöver företag inte periodisera inkomster och utgifter som 
understiger 5 000 kr (EY 2008, s. 15). Intäkter och kostnader behöver enligt K2 inte 
periodiseras, om de inte avgörande skiljer sig åt mellan räkenskapsåren (EY 2008, s. 19). 
Återkommande utgifter får kostnadsföras direkt, förutsatt att de inte skiljer mer än 20 procent 
från föregående år (KPMG 2014, s. 4). Trots att K2 innehåller vissa förenklingar, anser EY 
(2012) att tillämpning av K3 är att föredra. EY (2012) menar att ju fler intressenter ett företag 
har, desto större incitament finns det för att istället välja K3, även om de inte är tvingade till 
det.   

3.5.2.2   K3-regelverket    

Enligt Nilsson (2011b, s. 266) har K3 sin grund i IASBs IFRS for SMEs. Standarden är en 
förenkling av IFRS och dess översättning utgör grunden för dagens K3-regelverk. KPMG 
(2012, s. 1) vill dock poängtera att K3 är ett självständigt regelverk som i vissa punkter skiljer 
sig mot IFRS for SMEs. K3-regelverket anses vara ett huvudregelverk som ska användas av 
de företag, som enligt BFL och ÅRL, ska avsluta den löpande bokföringen med en 
årsredovisning (Nilsson 2011a, s. 73; Drefeldt & Törning 2012, s. 19). KPMG (2012, s. 1) 
förklarar att BFN utvecklar god redovisningssed som ett komplement till ÅRL. BFNs K3-
regelverk är därmed framtagen i enlighet med ÅRL. Nilsson (2011b, s. 266) påpekar att de 
företag som tillämpar K3 är större företag som inte rapporterar enligt IFRS. Efter 31 
december 2013, ska alla företag som räknas till större företag tillämpa regelverket (BFN 2010, 
s. 2). 
 
Till skillnad från K2, anses K3 vara ett principbaserat regelverk och det ställer större krav på 
tolkning av standarder (Drefeldt & Törning 2012, s. 19). Tillämpning av det principbaserade 
regelverket K3, kan skapa bättre beslutsunderlag för ekonomiska beslut då det krävs fler 
bedömningar för att upprätta redovisningen (Dirhammar, Karlsson & Marton 2015). Nilsson 
(2011b, s. 267) förklarar att K3 anses vara ett principbaserat regelverk trots att det innehåller 
detaljer om tillämpning inom vissa områden, dock inte fullt så heltäckande som inom K2.  
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Enligt Nilsson (2011b, s. 263) kommer tillämpning av ett regelverk, jämfört med ett annat, ge 
upphov till skillnader i den beskattningsbara inkomsten. Även om det skapas skillnader eller 
inte, måste det valda regelverket tillämpas i sin helhet. Nilsson (2011b, s. 266) poängterar att 
om ett av regelverken används som utgångspunkt i redovisningen, måste alla 
redovisningsmässiga frågor behandlas inom ramarna för K3, alternativt K2. Regelverket ska 
alltid tillämpas i sin helhet, oavsett om företaget är tvingade till det eller om de gör det 
frivilligt. Normgivningen som K3 utgår ifrån är principbaserad och det finns inte detaljerade 
bestämmelser för varje enskilt område. Då K3-regelverket används får istället övergripande 
principer utgöra grunden för redovisningen (Nilsson 2011b, s. 267). Den generella normen i 
K3 syftar till att utgiften måste uppfylla tillgångskriterierna för att den ska få redovisas i 
balansräkningen. Om kriterierna inte uppfylls ska utgiften följaktligen kostnadsföras direkt 
(Nilsson 2011b, s. 267). 
 
Drefeldt och Törning (2012, s. 19) talar om att en händelse snarare ska redovisas enligt sin 
ekonomiska innebörd än sin juridiska form7. De beskriver att det kan finnas tillfällen då en 
avvikelse från K3 är tillåten och syftar till att det främst tillåts om det uttrycks i 
skattelagstiftningen. K3-regelverket ska således inte ge ett annat underlag för beskattning än 
vad skattelagstiftningen ger (Drefeldt & Törning 2012, s. 19). Enligt Nilsson (2011b, s. 269) 
är det mycket viktigt att sambandet som råder mellan redovisning och beskattning, kvarstår. 
Han poängterar vikten av att förstå normgivningen på området och därmed kunna avgöra 
vilka konsekvenser ett val av regelverk ger. Genom att antingen välja att utgå ifrån K2 eller 
K3 kommer det skattemässiga och det redovisningsmässiga resultatet att skiljas åt (Nilsson 
2011b, s. 263).  

3.5.3   Rättskällehierarki    

I BFNs K3-regelverk, framgår en ordning som ska följas då det saknas tillräcklig vägledning i 
det gällande regelverket (Nilsson 2011b, s. 268). I K3 p. 1.5  framgår det uttryckligen att 
företag i första hand ska söka vägledning av en jämförbar standard i samma regelverk. Med 
jämförbar syftar man till en standard som behandlar liknande och relaterade transaktioner och 
händelser. I andra hand bör ytterligare vägledning sökas i andra kapitlet i K3. I andra kapitlet 
uttrycks definitioner och grundläggande principer som avgör hur tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader ska redovisas. Om vägledning inte kan finnas av hänvisningarna i K3 p. 1.5, 
tillåts vägledning att hämtas från de internationella regelverken. Om internationella 
redovisningsstandarder tillämpas ska företag även utgå från RFRs utgivna rekommendationer 
(Nilsson 2011b, s. 268). Tolkningshierarkin som framgår av K3-regelverket innebär dock 
alltid att vägledningen som hämtas på annat håll ska uppfylla kriterierna om begriplighet, 
tillförlitlighet, relevans och väsentlighet (Drefeldt & Törning 2012, s. 29). 
 
Strömholm (1996, s. 322) förklarar att Sveriges medlemskap i EU medförde att även EU-
rätten ska anses som rättskälla. EU-rätten har en separat rättskällelära som innefattar följande 
rättskällor i fallande ordning; skriven rätt, allmänna rättsprinciper, EU-domstolens praxis, 
andra rättsordningar och slutligen doktrin (Strömholm 1996, s. 322). Johansson (2010, s. 77) 
menar att det tidigare inte funnits någon reglerad rättskällehierarki i Sverige, men 
                                                
7 Redovisning enligt ekonomisk innebörd snarare än juridisk form benämns enligt Johansson (2010, ss. 38-39) 
som ”substance over form”. Substance over form innebär att om en ekonomisk transaktion skiljer sig från den 
juridiska formen ska transaktionen redovisas i enlighet med dess ekonomiska innebörd. Johansson (2010, s. 39) 
påpekar vikten av att den ekonomiska innebörden fastställs före dess juridiska form för att visa verksamhetens 
underliggande realitet.    
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medlemskapet i EU medför att Sverige numera är tvingade att följa de normer som ges ut. En 
förpliktande rättskällehierarki har därmed inträtt i svensk rätt genom EUs förordning. Den 
internationella rättskällehierarkin kan återfinnas i IAS 8 p. 7-12 (Johansson 2010, s. 77).  

Rättskällehierarki eller rättskällelära handlar enligt Hellner (1994, s. 62) om hur rättskällor 
ska hanteras i juridiken. Till rättskällor räknas lagar, prejudikat, förarbeten, rättspraxis och 
sedvänjor samt uttalanden från ämneskunniga (Hellner 1994, s. 62). Rättskälleläran beskriver, 
förklarar och rättfärdigar men även kritiserar de olika rättskällorna. Rättskälleläran kan 
antingen vara deskriptiv eller normativ (Peczenik 1995, s. 212). Peczenik (1995, s. 213) 
menar att rättskälleläran antingen är beskrivande, deskriptiv, eller värderande, normativ, och 
bedömningen kan utföras såväl internt som externt. Externt i den bemärkelse att iakttagaren 
själv inte framför någon juridisk argumentation, utan snarare studerar hur andra argumenterar 
för att kunna beskriva förloppet. Ett internt synsätt kännetecknas istället av ett tvingande 
deltagande i den juridiska argumentationen och det krävs en tolkning av rättskälleläran 
(Peczenik 1995, s. 213).   
 
Rättskälleläran har varit mer flexibel i Sverige än i andra länder. Det har i andra länder 
historiskt sätt funnits större krav på att alla rättsfrågor ska besvaras med hjälp av lagtext. I 
Sverige är det istället rättskällenormer som fastställer de olika rättskällornas ställning i 
juridiken. Med rättskälleläran syftar man till de faktorer som skall, bör eller får ha verkan på 
domstolens rättstillämpning (Peczenik 1995, s. 212; Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990, ss. 
144-145). Peczenik, Aarnio och Bergholtz (1990, s. 145) förklarar att det finns tre 
rättskällenormer; lagar och regler som skall beaktas i juridisk argumentation, rättskällor som 
bör beaktas inom den juridisk argumentation och rättskällor som får beaktas inom den 
juridiska argumentationen. Sådana rättskällor som skall beaktas är i första hand lagar, men i 
annat fall även sedvänjor och giltigt upprättade avtal. Vidare talar Peczenik, Aarnio och 
Bergholtz (1990, s. 145) om prejudikat, förarbeten, etablerad praxis och internationella 
konventioner som sådana rättskällor som bör beaktas. Institutionella rekommendationer, 
domstolsbeslut, lagförslag, rättsvetenskaplig litteratur och annat informellt material är 
rättskällor som får beaktas (Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990, s. 146). Rättskällor som 
skall, får och bör beaktas kan även benämnas genom att de är bindande, vägledande 
respektive övriga rättskällor. Peczenik, Aarnio och Bergholtz (1990, s. 148) förklarar 
samtidigt att det juridiska auktoritetsskälet avgör hur viktig en rättskälla ska anses vara. Ju 
starkare auktoritetsskäl, desto viktigare anses källan att vara. Om en mindre viktig rättskälla 
ska få prioriteras före en viktigare, krävs det särskilt goda juridiska argument för att den ska 
legitimeras. Rättskällehierarkin kan i detta fall ses som provisorisk, då det i vissa fall kan 
tillåtas att en mindre viktig rättskälla används (Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990, ss. 148-
149; Peczenik 1995, s. 220). Vissa rättskällor väger således tyngre än andra, och enligt 
Peczenik (1995, s. 206) anses lagen och sedvanerätten vara de rättskällor som har högst 
auktoritet. Lagar och sedvänjor är rättskällor som i juridiken oftast tas för givna och anses 
vara förutsatta. De är nödvändiga för att kunna argumentera juridiskt, vilket gör det svårt att 
hävda att den svenska grundlagen inte ska följas (Peczenik 1995, s. 206).  

3.6   Sambandet  mellan  redovisning  och  beskattning  

3.6.1   Materiellt  samband    

I Sverige finns idag ett starkt samband mellan redovisning och beskattning, som enligt 
Kellgren och Bjuvberg (2014, s. 106) kan benämnas som det kopplade området. Sambandet 
tydliggörs då företagets redovisning följer rådande redovisningsregler och den rättsliga 
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standarden god redovisningssed. Westermark (2000, s. 461) menar att när redovisningen är 
upprättad i enlighet med god redovisningssed kan det redovisade resultatet även tillämpas 
som det skattemässiga resultatet. Det materiella sambandet mellan redovisning och 
beskattning går att återfinna i 14 kap. 2 och 4 §§ IL, då hänvisning görs till god 
redovisningssed för fastställandet av beskattningstidpunkten. Redovisningsreglerna är således 
vägledande för vilket skattemässigt resultat som företaget kan uppnå (Kellgren & Bjuvberg 
2014, s. 106). Trots att god redovisningssed inte finns definierat i skattelagstiftningen på 
samma sätt som den finns skriven i redovisningen dras ändå slutsatsen att innebörden av 
begreppet bör vara lika inom båda områdena (SKV 2012, s. 27). I IL står det uttryckligen: 
”Om räkenskaperna förs för näringsverksamheten, skall dessa läggas till grund för 
beräkningen av resultatet när det gäller beskattningstidpunkten” (14 kap. 4 § IL).  
 
Innebörden av paragrafen blir således att skattemyndigheterna inte har rätten att besluta om 
vilken skatt företagen ska betala då det är upp till företagen att välja redovisningsmetod i 
enlighet med god redovisningssed. Valet av redovisningsalternativ kommer att påverka 
företagets beskattning (Alahager & Alhager 2004, s. 19). Det materiella samband som råder 
mellan redovisning och beskattning hävdas ibland sänka kvaliteten på redovisningen, då de 
skattemässiga antagandena väger tyngre än de redovisningsmässiga. I andra fall, då de 
skattemässiga och redovisningsmässiga intressena väger lika tungt, tenderar istället 
sambandet att öka kvaliteten på redovisningen (Alhager & Alhager 2004, s. 20). Det 
materiella sambandet gör sig gällande när det inte finns någon given skatteregel på området. I 
IL råder sambandet då god redovisningssed ska avgöra tidpunkten om när beskattning ska ske 
(Knutsson, Norberg & Thorell 2012, s. 74). Knutsson, Norberg och Thorell (2012, s. 75) 
menar att då ett materiellt samband föreligger blir valet av redovisningsmetod bindande även 
för beräkning av den beskattningsbara inkomsten. Då redovisningen upprättas enligt god 
redovisningssed kan två eller flera alternativa metoder vara godtyckliga. Kellgren och 
Bjuvberg (2014, s. 108) belyser problematiken kring att företag har möjlighet att välja mellan 
redovisningsmetoder som alla uppfyller kravet på god redovisningssed. Företag tenderar då 
att försöka få en förmånligare beskattning genom sitt val av redovisningsmetod, snarare än att 
ge en så rättvisande bild av verksamheten som möjligt (Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 108). 
 
Kellgren och Bjuvberg (2014, s. 106) menar att det materiella sambandet råder då 
redovisningen styr värdering och då redovisningen och beskattningen hanterar samma 
problematik. Den huvudsakliga frågan inom det kopplade området är periodiseringsfrågan, 
men det finns även andra situationer när redovisningen kan få betydelse för beskattningen. De 
poängterar att det är avseende periodiseringen som företagens räkenskaper spelar störst roll 
för beskattningen. Då periodisering ska fastställas är det av stor vikt att klassificera 
tillgångarna. Klassificeringen av tillgångar utgör grunden för vilken periodiseringsregel och 
periodiseringstakt som bör tillämpas (Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 106).  

3.6.2   Formellt  samband    

Ett formellt samband mellan redovisning och beskattning innebär att det finns en särskild 
skatteregel som reglerar bestämmelsen och påverkar det redovisningsmässiga resultatet. Det 
formella sambandet görs gällande då det föreligger en skatteregel om avdragsrätt och när det 
finns villkor för hur dessa avdrag ska göras giltiga. För att avdragen ska godkännas ställs krav 
på att det skattemässiga beloppet även ska återfinnas i redovisningen (Knutsson, Norberg & 
Thorell 2012, s. 75; Bjuvberg 2006, s. 231). Det innebär att poster som ska få beaktas inom 
skatterätten, först måste vara bokförda i räkenskaperna. Det får således inte föreligga ett 
fristående register för kostnader och intäkter inom det skatterättsliga området (Westermark 
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2000, s. 461).  Inom det formella sambandet kan de skattemässiga reglerna anses styrande, 
både för redovisningen och för beskattningen (SKV 2013, s. 29; Alhager & Alhager 2004, s. 
29). Kellgren och Bjuvberg (2014, s. 97) menar att vid ett formellt samband, kan 
inkomstbeskattningen ställa krav på redovisningens upprättande. I redovisningen kan krav 
ställas på att vissa justeringar måste upprättas för att uppfylla de skattemässiga målen, även 
om justeringarna inte motiveras av redovisningen (Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 97). De 
skatterättsliga bestämmelserna gör då avtryck i redovisningen i form av obeskattade reserver i 
balansräkningen och som bokslutsdispositioner i resultaträkningen (Alhager & Alhager 2004, 
s. 29). 

3.6.3   Partiellt  materiellt  samband    

Under vissa omständigheter kan situationer sammansättas och rättsligen förklaras till viss del 
av skatterätten och till viss del genom god redovisningssed. Dessa situationer kan göra det 
komplicerat för beräkningen av den beskattningsbara inkomsten, då den inte blir konsekvent 
(Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 115). Kellgren och Bjuvberg (2014, ss. 115-116) tar upp ett 
exempel på en situation då ett partiellt materiellt samband råder som avser intäktsredovisning 
och garantiavsättningar. I normala fall följer beskattningens intäktsredovisning god 
redovisningssed men vid garantiavsättningar är reglerna särreglerade i IL. Situationen 
förklaras därmed till viss del av skatterättens bestämmelser om garantiavsättningar och till 
viss del av redovisningens god redovisningssed (Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 115).   

3.6.4   Inget  samband    

Sambandet mellan redovisning och beskattning tar form på olika sätt. Vi har tidigare nämnt 
ett materiellt, formellt och ett partiellt materiellt samband. Enligt Knutsson, Norberg och 
Thorell (2012, s. 76) finns det även ett frikopplat område som kan benämnas inget samband. 
Det frikopplade området återfinns då det för en viss post finns uttryckliga skatteregler som 
ska följas vid upprättandet av deklarationen. Ställer inte den skatterättsliga regeln ett krav på 
ett formellt samband kan det uppkomma skillnader mellan de skatterättsliga och 
redovisningsmässiga periodiseringarna. Det råder således inget samband mellan 
redovisningen och beskattningen, vilket ställer krav på att skatterätten och redovisningen 
behandlar frågan separat (Knutsson, Norberg & Thorell 2012, s. 76; Alhager & Alhager 2004, 
s. 43).  
  
För det frikopplade området har redovisningen och beskattningen separata regelsystem och 
det går inte att återfinna någon koppling däremellan (SKV 2013, s. 30). Vad gäller företagets 
beskattning, saknar det redovisade resultatet och den löpande bokföringen helt betydelse 
(Westermark 2000, s. 462). Föreligger det särskilda skatterättsliga regler inom ett visst 
område är det enbart de regler som ligger till grund för beskattningen. Följaktligen kan 
redovisningen fritt upprättas i enlighet med redovisningsmässiga regler och tillhörande 
principer (SKV 2013, s. 30). Ett exempel på när inget samband råder är vid beskattning av 
kapitalvinster och kapitalförlust i inkomstslaget näringsverksamhet. Ett annat exempel är vid 
avsättning till periodiserings- och expansionsfond för enskilda näringsidkare. När 
beskattningen och redovisningen upprättas separat, utan någon koppling, kan temporära 
skillnader i redovisningen uppstå avseende skattekostnaden (SKV 2013, s. 30).  
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4   Empiri  och  analys    

4.1   Inledning  

Ett mindre företag har möjligheten att välja mellan tillämpning av antingen K2 eller K3. 
Beroende på vilket av regelverken som tillämpas kommer redovisningsmässiga och 
följaktligen även skattemässiga konsekvenser att följa. I studiens fjärde kapitel ämnar vi för 
att tydliggöra de skillnader som valet av regelverk kan ge upphov till. Vi vill redogöra för 
normernas karaktär, huruvida de har regel- eller principbaserade drag samt bedöma normernas 
förenlighet med legalitetsprincipen. Studiens analys utgår från de redovisningsmässiga och 
skattemässiga principer som behandlades i referensramen för att etablera en trovärdig analys. 
Den omarbetade modellen som beskrevs i studiens referensram ämnar för att tydliggöra 
analysen. Det är för läsarens skull vi valt att placera undersökningens empiriska och 
analytiska del i samma kapitel.    

4.2   Generella  skillnader  mellan  K2  och  K3  

De skillnader som återfinns mellan K2 och K3 kan både vara generella och mer detaljerade. 
De generella skillnaderna som finns mellan regelverken är viktiga för företag att 
uppmärksamma då ett av regelverken ska tillämpas. Den största skillnaden som vanligen 
tydliggörs är att K2 benämns som regelbaserat och K3 klassificeras som ett principbaserat 
regelverk. Det finns dock inga regelverk som fullt ut är regelbaserat eller principbaserat. I ett 
principbaserat regelverk förekommer det nästan alltid några regler samtidigt som det i ett 
regelbaserat regelverk nästan alltid förekommer principer som är desto mer generella 
(Johansson 2010, s. 77). I de regelbaserade regelverken är det svårt att reglera varje särskild 
händelse utan det finns även där principer som är tänkta att underlätta för normgivningen. K2-
regelverket sägs vara anpassat för mindre företag som inte ställer lika höga krav på 
redovisningen. K3 sägs istället vara anpassat för företag som är av en mer komplex karaktär. 
För företag som väljer att använda sig av K2 tillåts endast en kostnadslagsindelad 
resultaträkning samt att förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen ska 
följa de detaljerade riktlinjer som anges i regelverket (K2 p. 4.2 & p. 4.4). BFN har valt att 
utforma K3 som ett principbaserat regelverk, vilket framgår av regelverkets formuleringar hos 
de grundläggande principerna och definitionerna. I K3 återfinns inga exempel på hur det 
allmänna rådet ska följas, vilket talar för dess principbaserade karaktär. Det är således mer 
komplext att följa K3 beroende på att det inte finns någon direkt vägledning.  
 
Det finns även skillnader i regelverken avseende om ÅRLs bestämmelser får tillämpas eller 
inte. I K2 är möjligheterna tämligen begränsade att tillämpa bestämmelserna i ÅRL. De 
företag som följer K2 får inte utforma en funktionsindelad resultaträkning, de får inte göra 
uppskrivningar och inte heller värdera tillgångar till verkligt värde (K2 p. 10.37, p. 11.6, p. 
11.21 & p. 20.11). Företag som vill ha möjlighet att tillämpa ÅRL måste enligt BFN välja att 
upprätta sin årsredovisning enligt K3. Då K2 är ett förenklat regelverk kan det leda till att 
årsredovisningen inte ger en helt korrekt bild av företaget. Det förekommer flertalet 
förenklingsregel i K2, varav en av dem syftar till möjligheten att inte behöva periodisera 
återkommande utgifter (K2 p. 7.9). Sådana möjligheter finns inte om företaget upprättar sin 
redovisning enligt K3, där främsta fokus är att uppvisa en rättvisande bild.   
 
Vid upprättandet av årsredovisning ska det vid tillämpningen av K3 tas hänsyn till att 
informationen är väsentlig och rättvisande. Det är dock svårt att bedöma, vilket ställer stora 
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krav på den som upprättar redovisningen. Det förenklade regelverket K2, med fler detaljerade 
regler, ska underlätta för företag att uppnå dessa krav. Tillämpningen av de olika regelverken 
skiljer sig även genom andelen upplysningar i årsredovisningen. K2 innehåller, till skillnad 
från K3, relativt få krav på upplysningar. Eftersom det främst är stora företag som använder 
sig av K3 krävs upplysningar i en allt större utsträckning. Intressenterna kan då få så korrekt 
information som möjligt och redovisning sker efter den ekonomiska verkligheten, snarare än 
efter den juridiska formen. 

4.3   RÅ  1999  ref.  32  -  ”Key  Code-fallet”    

Rättsfallet RÅ 1999 ref. 32 är ett omtalat fall som har kommit att användas som referens vid 
andra domslut. Rättsfallet handlar om företaget Key Code Securities AB (KC) som 
tillhandahåller uthyrning av säkerhetsbrickor. Säkerhetsbrickorna hyrs ut genom ett 
abonnemang till kunder med en årlig serviceavgift samt en uppläggnings- och 
faktureringsavgift. Kunderna tillhandahåller en nyckelbricka som fästs bland kundernas 
nycklar. Nyckelbrickan innehåller en sifferkod som gör att kunden kan återfå sina nycklar om 
de tappas bort. KC samarbetade med ett utomstående bevakningsföretag ABAB som 
återställde nycklarna till KCs kunder. Service-, uppläggnings- och faktureringsavgifterna som 
betalas årligen av kunderna har tidigare intäktsförts vid nyförsäljning av ett abonnemang. KC 
valde 30 april år 1990 att ändra sina rutiner för redovisning av serviceavgifterna. De valde att 
istället periodisera intäkterna från serviceavgifterna månadsvis under en tolvmånadsperiod. 
Konsekvensen av bytet av bokföringsrutin gjorde att det, i det gällande årets bokslut, 
skuldfördes totalt 5 688 113 kr. Då beskattning skulle ske frångick SKV KCs deklaration och 
valde att ta upp 5 588 113 kr för beskattning. Ett avdrag för framtida utgifter medgavs med 
100 000 kr. KC valde att överklaga SKV beslut om en högre taxering och hävdade att 
beskattning skulle ske efter den inlämnade deklarationen. Efter att fallet prövats i samtliga tre 
instanser, länsrätten, kammarrätten och regeringsrätten, ansåg regeringsrätten att KCs talan 
skulle bifallas.  
 
Enligt revisionsberättelsen hade KC periodiserat serviceavgifterna enligt det sätt som är 
tillåtet för hyres- eller ränteinkomster. Prestationen som KC tillhandahöll sina kunder ansågs 
därmed utföras under en viss tidsperiod. Länsrätten ansåg att KC inte utförde en 
uthyrningstjänst, då nyckelbrickan i sig inte har något värde. Den egentliga tjänst som KC 
utförde skulle snarare jämställas med en försäkringstjänst. Länsrätten ansåg att majoriteten av 
KCs prestation redan var fullgjord då kunden ingick avtalet och att intäkten således ska 
intäktsföras då avtal sker. Rätten poängterar att det åtagande som KC hade gentemot sina 
kunder under avtalsperioden är tämligen litet. Det egentliga åtagande som sker, inträffar först 
då någon av kunderna faktiskt tappar sina nycklar. Enligt länsrätten kan endast 1-2 procent 
per år av kunderna antas tappa sina nycklar vilket gör att åtagandet under avtalsperioden inte 
borde anses större än så. Rätten menade vidare att de utgifter som KC hade under avtalstiden 
kan beräknas på sannolika grunder samt att de förhållandevis var små sett till de totala 
kostnaderna och till de totala intäkterna. Enligt länsrätten ska SKVs beslut anses giltigt och 
hela beloppet 5 688 113 kr, med reservering för avdrag, ska gälla vid taxering. Länsrätten 
grundade sin åsikt i 1 kap. 24 § KL som uttrycker att inkomst av rörelse ska beräknas enligt 
bokföringsmässiga grunder, i den mån de inte står i strid med särskilda bestämmelser i lagen. 
Vidare uttrycks det i KL att vid beräkning av inkomst enligt bokföringsmässiga grunder ska 
hänsyn tas till god redovisningssed. En intäkt bör således tas upp även om den inte kommit 
den skattskyldige tillhanda. Länsrätten tolkar att bokföringsmässiga grunder ska upprättas i 
enlighet med BFL som uttrycker att realisationsprincipen ska vara grundläggande för 
resultaträkningen. Frågan som länsrätten ställde sig var huruvida vinsten som redovisades av 
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KC var realiserad. Sett till förhållandet mellan intäkter och kostnader, utgör kostnaderna en 
obetydlig del. Även om alla kunderna skulle tappa sina nycklar skulle kostnaderna endast 
innebär högre portokostnader, vilket länsrätten ansåg vara en obetydlig del. Länsrätten 
hävdade därför att KC inte kan motivera en periodisering av intäkterna över avtalsperioden 
och avslog KCs överklagan. KCs intäktsredovisning ansågs inte vara förenligt med god 
redovisningssed (Johansson 2003, s. 240). 
 
Fallet togs vidare upp i kammarrätten, som instämde med länsrättens bedömning. Ingen annan 
tolkning gjordes och det ansågs inte motiverbart att en periodisering av intäkterna, vid en 
annan tidpunkt än vid fakturering, skulle tillåtas. KC hävdade motsatsen och överklagade 
även kammarrättens dom. Regeringsrätten menade vidare att KCs intäktsredovisning av 
serviceavgifterna ska ligga till grund för beskattning om de inte strider mot god 
redovisningssed eller andra särskilda bestämmelser. Några övriga bestämmelser finns inte och 
regeringsrätten hävdade att om god redovisningssed ger upphov till flera möjliga alternativ, 
ska bolagets redovisningsmetod gälla för beskattningen. BFN ansåg att det kan finnas två 
alternativa metoder vid redovisning av ersättning för tjänster. Ersättningen kan antingen 
intäktsföras då tjänsten är fullt utförd eller intäktsföras löpande. BFN ville likställa KCs 
serviceavtal med ett försäkringsavtal och hävdade att intäktsföringen bör ske successivt. 
Enligt BFN överensstämde KCs periodisering av intäkter med god redovisningssed. 
Regeringsrätten ansåg, i likhet med BFN, att prestationen ska fullgöras löpande under 
avtalsperioden. Johansson (2003, s. 242) poängterar att då ett företag har flera alternativa 
redovisningsmetoder ska företagets val av metod gälla för beskattning. Den slutliga 
bedömningen hos regeringsrätten föll därmed till KCs fördel. Intäktsredovisningen anses vara 
förenlig med god redovisningssed, varvid den inlämnade deklarationen ska gälla vid taxering. 
Rättsfallet RÅ 1999 ref. 32 avser intäktsredovisning, men kan enligt Johansson (2003, s. 242) 
även anses innefatta periodisering av utgifter.  

4.4   HFD  2012  ref.  61    

Rättsfallet HFD 2012 ref. 61 handlar om GLP Properties AB (GLP) som har ersatt en redan 
fastställd årsredovisning med en ny, för att låta den nya årsredovisningen ligga till grund för 
beskattning. Frågan blir då om det är möjligt att låta den nya vara underlag vid taxering. 
Åsikterna går isär angående om den nya årsredovisningen ska anses giltig eller inte. 
Bolagsverket är av uppfattningen att den nya årsredovisningen ska gälla och de registrerar den 
senast inlämnade. SKV däremot anser inte att den nya årsredovisningen ska få ligga till grund 
för beskattningen.  
 
GLP hade under denna tid bytt redovisningsprincip avseende redovisningen av skulder till en 
utländsk valuta och ville efter bytet upprätta en ny årsredovisning, avseende tidigare år, i den 
aktuella valutan. De ville rätta deklarationen för tidigare år så att de överensstämde med de 
nya och rättade årsredovisningarna. Genom bytet ville de därmed ha en omprövning gällande 
de tidigare årens beskattning.  
 
SKV godkände inte denna omprövning och GLP överklagade beslutet. Målet togs upp i 
förvaltningsdomstolen och domstolen gav företaget rätt med hänvisningar till praxis. SKV 
överklagade domen till kammarrätten som i sin tur, även dem, gav företaget rätt i frågan. SKV 
överklagade även denna dom, nu till högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD meddelade 
prövningstillstånd och begärde in ett yttrande från BFN. BFNs svar i frågan var i enlighet med 
vad som anses som god redovisningssed. Fel som avser tidigare räkenskapsår ska rättas i den 
årsredovisning som upprättats närmast efter det att felet upptäckts. Effekten av ett byte av 
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princip ska således redovisas i den årsredovisning som upprättas för första gången efter bytet. 
HFD valde att följa BFNs uttalande om att det inte är i enlighet med god redovisningssed att 
rätta fel i räkenskaperna genom att ersätta en gammal årsredovisning med en ny. Den nya 
årsredovisningen kan därför inte ligga till grund för beskattning.  
 
Länsrätten och kammarrätten ansåg i sina respektive bedömningar att det enligt praxis är 
godtagbart att ett nytt bokslut kan godtas vis beskattningen i enskilda fall. Denna uppfattning 
tycks även vara den vanliga uppfattningen i rättssamhället. Enligt HFD är en grundläggande 
förutsättning för att bokslutet ska godkännas att den är förenlig med god redovisningssed. 
Enligt god redovisningssed får företaget inte byta redovisningsprincip vid oförändrade 
sakförhållanden. Det är därför inte tillåtet att företaget använder det nya bokslutet som 
underlag för beskattning. Skatterättsligt finns det dock inget som hindrar företaget att använda 
det nya bokslutet som underlag för taxeringen. I IL står det uttryckligen; 
  

Resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Vid beräkningen av resultatet 
ska inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det beskattningsår 
som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt 
föreskrivet i lag. 

(14 kap. 2 § IL) 
 
Det påtagliga i paragrafen blir således inte själva handlingen för vilket bokslut beskattningen 
ska grundas på, utan snarare att bokslutet ska vara upprättat i enlighet med god 
redovisningssed. HFD har i rättsfallet valt att fastställa BFNs uttalande om att fel som avser 
tidigare räkenskapsår ska rättas i den årsredovisning som upprättas närmast efter att felet 
upptäckts. Således ska ett byte av redovisningsprincip endast rättas i den årsredovisning som 
upprättas närmast bytet av princip. BFN hävdar att vägledning till detta går att finna i RR 4 
och RR 5. Företaget får i rättsfallet, enligt HFD, inte använda det nya bokslutet som underlag 
för beskattningen. HFD går i det gällande fallet emot vad rättskälleläran påvisar. Enligt 
rättskällehierarkin ska sedvänjor gå före rekommendationer i den juridiska argumentationen 
(Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990, s. 145). HFD hävdar motsatsen, vilket går emot 
rättskällehierarkin då rekommendationer i RR 4 och RR 5 går före sedvana och praxis. 

4.5   Jämförelse  av  K2  och  K3:  Normernas  karaktär    

4.5.1   Grundläggande  principer    

Enligt K2 p. 2.1 ska ett företag tillämpa de begrepp och principer som uttrycks i ÅRL. De 
grundläggande principerna som återfinns i ÅRL är; fortlevnadsprincipen, principen om 
konsekvens, försiktighetsprincipen, periodiseringsprincipen, post för post-principen, 
kvittningsförbud och kontinuitetsprincipen (Drefeldt & Törning 2012, s. 34). Avvikelse från 
de grundläggande redovisningsprinciperna i ÅRL får endast ske om det direkt anges i det 
allmänna rådet. I K2 p. 2.4 ges ett förtydligande om när periodiseringsprincipen i ÅRL 
särskilt ska avvikas ifrån. I punkten uttrycks det:  
 

Ett företag behöver inte periodisera inkomster och utgifter som var för sig understiger 
5 000 kr, trots det som anges i 2 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen 
(1995:1554). 

(K2 p. 2.4) 
 
Inkomster och utgifter som kommer företaget tillhanda behöver således inte periodiseras om 
de inte är av större belopp än 5 000 kr. Periodiseringsprincipen innebär att intäkter och 
kostnader som hänförs till räkenskapsåret, ska tas med i redovisningen. Det som avgör när en 
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intäkt eller kostnad ska redovisas är definitionen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader, 
snarare än då betalning sker. Om en kostnad inte uppfyller definitionen av en tillgång, ska den 
kostnadsföras direkt oavsett när i tiden betalning har skett. I K2 uttrycks det även andra 
situationer då de grundläggande principerna i ÅRL får avvikas från. En avvikelse från 
fortlevnadsprincipen tillåts enligt K2 i följande situation:  
 

Ett företag som beslutat att avveckla verksamheten ska ta hänsyn till beslutet när 
balansräkningen och resultaträkningen upprättas, trots det som anges i 2 kap. 4 § första 
stycket 1 årsredovisningslagen (1995:1554).  

(K2 p. 2.2)  
 
Vidare beskrivs det i K2 p. 2.3 ytterligare en situation där en avvikelse från en grundläggande 
redovisningsprincip, principen om konsekvens, får göras:  

 
Ett företag får ändra princip för värdering till någon av de metoder som anges i detta 
allmänna råd, trots det som anges i 2 kap. 4 § första stycket 2 årsredovisningslagen 
(1995:1554). Den nya metoden ska tillämpas framåt i tiden. Den nya metoden får endast 
tillämpas på nya transaktioner, med undantag av punkt 6.11.  

(K2 p. 2.3) 
 
Principer och begrepp som förtydligas i K3 ska tillämpas såvida inte annat föreskrivs i 
särskild lag eller särskilda regler i de allmänna råden (K3 p. 2.1). De grundläggande 
principerna fortlevnadsprincipen, principen om konsekvens och försiktighetsprincipen 
uttrycks genom att stor vikt läggs vid företagets egen bedömning om hur principerna ska 
uppfyllas (K3 p. 2.2-2.4). Fortlevnadsprincipen uttrycks på följande sätt:  
 

Ett företag ska, när en finansiell rapport upprättas, bedöma företagets förmåga att fortsätta 
verksamheten.  

(K3 p. 2.2)  
 
Något stöd för avvikelser av redovisningsprinciperna återfinns inte i K3. Däremot uttrycks 
vissa kvalitativa egenskaper som bör tas hänsyn till då den finansiella rapporten upprättas. 
Egenskaperna bör efterföljas för att användarnas informationsbehov ska uppfyllas enligt vissa 
kvalitetskrav (Drefeldt & Törning 2012, s. 41). I K3 uttrycks följande kvalitativa egenskaper:  
 

1.   Informationen i den finansiella rapporten ska vara begriplig, tillförlitlig, relevant och 
väsentlig.  

2.   Informationen i en finansiell rapport är tillförlitlig om den är neutral och inte innehåller 
väsentliga fel.  

3.   Informationen i en finansiell rapport är relevant när den påverkar användarnas beslut genom 
att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att 
bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar.  

4.   Informationen i en finansiell rapport är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan 
påverka de beslut som användare fattar på basis av informationen.  

(K3 p. 2.8-2.11) 

4.5.1.1   Analys  av  grundläggande  principer    

K2 som benämns att vara ett regelbaserat regelverk och K3 som benämns som ett 
principbaserat, tydliggörs i hur de grundläggande redovisningsprinciperna uttrycks i 
respektive regelverk. I K3 lämnas stort utrymme för upprättaren att själv tolka hur principerna 
ska uppfyllas. Det läggs stor vikt vid att företag själva ska bedöma hur situationer ska 
behandlas. I K3 p. 2.2 uttrycks det att företag själva ska bedöma sin förmåga att upprätthålla 
fortlevnadsprincipen. K2 hänvisar i p. 1.6b till ÅRL, där det beskrivs hur de grundläggande 
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principerna ska uppfyllas. K2 ger upprättaren större vägledning då flertalet möjliga situationer 
behandlas. Det blir tydligt att K2 är tänkt att vara ett förenklat regelverk som ska underlätta 
för den som upprättar redovisningen. Flera möjliga och komplexa situationer finns reglerade i 
regelverket, vilket gör att redovisning som upprättas i enlighet med K2 blir desto mer 
konsekvent. I K2 p. 2.2-2.4 tydliggörs situationer där avvikelser tillåts, vilket innebär att 
övriga situationer, som inte beskrivs i punkterna ska upprättas i enlighet med de 
grundläggande principerna. Normen om hur de grundläggande principerna ska uppfyllas, 
uttrycks detaljerat i K2-regelverket. Det gör att normen kan tolkas som regelbaserad.  
 
Då K3 tillämpas ställs högre krav på redovisningen. För att redovisa enligt de grundläggande 
redovisningsprinciperna, kräver K3 att vissa kvalitativa egenskaper ska vara uppfyllda. K3 p. 
2.9 uttrycker att informationen i de finansiella rapporterna är tillförlitlig om den är neutral och 
inte innehåller felaktigheter. Vad som innebär tillförlitlighet förklaras till viss del i punkten, 
vilket gör att graden av normens principbaserade karaktär kan diskuteras. Enligt Johansson 
(2010) bör en norm anses vara mer eller mindre regel- respektive principbaserad. Karaktären 
av en norm kan anses vara beroende av vilket regelverk som det jämförs med, då olika 
regelverk innehåller mer eller mindre regel- respektive regelbaserade normer. Då det i K3 inte 
uttrycks närmare hur särskilda situationer ska hanteras, lämnas utrymme för tolkning. 
Upprättaren kan ta hjälp av liknande situationer och andra lagrum för att hitta en lösning på en 
komplex situation. I K3 p. 1.5a uttrycks det att ytterligare vägledning ska sökas i jämförbara 
bestämmelser, om punkten i sig inte ger tillräcklig information. Det kan därmed tolkas att ett 
analogislut får tillämpas för att hitta stöd om hur redovisningen ska upprättas. Det är således 
upp till företagen själva att tolka situationen, förutsatt att de kvalitativa egenskaperna och 
grundläggande principerna är uppfyllda. Med stöd i Key Code-fallet ska företagets egen 
bedömning, enligt BFN, godkännas då redovisningsprinciper kräver tolkning. I Key Code-
fallet gjorde företaget en bedömning om hur god redovisningssed skulle tolkas. BFN hävdade 
i samband med rättsfallet att det är företagets bedömning som ska anses ligga till grund för 
redovisningen. Tolkning av principer kan skapa möjligheter till att flera metoder anses 
godtyckliga. Då alternativa redovisningsmetoder används vid upprättandet av redovisningen 
kan det skattemässiga resultatet påverkas (Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 110).  
 
Beroende på hur de grundläggande principerna tolkas i K3, kan det leda till att den 
beskattningsbara inkomsten påverkas. Hultqvist (2009, s. 251) menar att legalitetsprincipen 
förbjuder att ett analogislut tillämpas, eftersom beskattning inte får ske om det inte finns 
laglig grund. Eftersom K3 hävdar att det är upp till företaget att avgöra hur principerna ska 
uppfyllas, kan det ge upphov till skillnader mellan olika företag som alla tillämpar 
regelverket. Karaktären hos de grundläggande redovisningsprinciperna i K3 kan bedömas 
vara av en mer principbaserad karaktär, vilket leder till olikheter i redovisningen. 
Tolkningsmöjligheterna som normen ger upphov till kan till viss del anses strida mot 
legalitetsprincipen.  I Figur 4 nedan tydliggörs hur vi anser att de grundläggande principerna i 
K2, respektive K3, bör bedömas vara regel- eller principbaserade samt normens förenlighet 
med legalitetsprincipen. Normen avseende grundläggande principer benämns i modellen som 
K2a respektive K3a. 
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Figur 4: Normens karaktär för grundläggande redovisningsprinciper  

4.5.2   Definition  av  tillgångar,  skulder,  intäkter  och  kostnader    

I K3 återfinns flertalet viktiga definitioner som använts vid upprättandet av de finansiella 
rapporterna. Definitionen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader är av stor vikt för att 
bedöma vilka poster som ska redovisas i balansräkningen respektive resultaträkningen 
(Drefeldt & Törning 2012, s. 46). Enligt K3 p. 2.12 är en tillgång en resurs som företaget har 
bestämmande inflytande över på grund av en rad inträffade händelser och som förväntas ge 
upphov till framtida ekonomiska fördelar. En skuld definieras som en befintlig förpliktelse till 
en följd av inträffade händelser vilka förväntas ge upphov till ett utflöde av resurser med 
ekonomiska fördelar (K3 p. 2.13). Vidare definieras en intäkt som en ökning av ekonomiska 
fördelar som en följd av inbetalningar eller som en ökning eller minskning av en tillgång 
respektive skuld, vilket medför ökning av eget kapital (K3 p. 2.16). I K3 p. 2.17 definieras en 
kostnad genom en minskning av ekonomiska fördelar som en följd av utbetalningar eller som 
en minskning av tillgångars värde eller ökning av skulders värde, vilket medför en minskning 
av eget kapital. Eget kapital definieras i K3 p. 2.14 som skillnaden mellan redovisade 
tillgångar och skulder. Slutligen uttrycks resultat som skillnaden mellan de redovisade 
intäkterna och kostnaderna under ett år (K3 p. 2.15).  
 
Liknande definitioner återfinns inte i K2, utan hänvisning görs till ÅRLs definitioner av 
begreppen. För att underlätta värdering av balansräkningens poster får värdering enligt K2 ske 
enligt vissa schablonmässiga metoder (K2 p. 2.9). K2-regelverket innehåller betydligt fler 
schablonmässiga regler än K3-regelverket, då K2 anses vara regelbaserat. De 
schablonmässiga metoderna kan användas för att återge mer korrekta uppgifter eller en mer 
exakt värdering (K2 p. 2.9). 
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En balansräkningspost får värderas enligt en schablonmässig metod om det är svårt att få 
fram uppgifter eller om en mer exakt värdering inte kan motiveras av kostnadsskäl. 
Dessutom ska villkoren i andra stycket vara uppfyllda. En schablonmässig metod får endast 
användas om  

a)   det finns ett relevant och tillförlitligt underlag för schablonen,  
b)   schablonen används konsekvent och  
c)   schablonen ger ungefär samma värde som en värdering med utgångspunkt från årets 

faktiska förhållanden.  
(K2 p. 2.9)   

 
Kriterier för att redovisa en tillgång, skuld, intäkt eller kostnad ska enligt K3 p. 2.18 endast 
ske då vissa förutsättningar är uppfyllda. Redovisning av tillgångar och skulder sker först då 
ekonomiska fördelar som förknippas med posten, sannolikt kommer tillfalla eller lämna 
företaget samt då postens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisning av 
intäkter och kostnader sker som en direkt följd av att de inte uppfyller kraven på tillgångars 
eller skulders definition.  
 

En tillgång eller skuld enligt p. 2.12 respektive p. 2.13 samt en intäkt eller kostnad enligt p. 
2.16 respektive p. 2.17 ska redovisas i balansräkningen respektive resultaträkningen endast 
om  
a)   de ekonomiska fördelar som är förknippade med posten sannolikt kommer att tillfalla 

eller lämna företaget i framtiden, samt  
b)   postens anskaffningsvärde eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.  

(K3 p. 2.18) 
 
I K2-regelverket återges flertalet händelser som tydliggör tillvägagångssättet av 
redovisningsmässig problematik. Som tidigare nämnts innehåller K2 regelbaserade normer, 
vilket ger betydligt fler regler än K3. I K2 p. 6.5-6.30 uttrycks det detaljerat hur olika typer av 
intäkter ska redovisas. En inkomst ska enligt K2 p. 6.4 redovisas som en intäkt då väsentliga 
risker och förmåner av en transaktion har övergått, då beloppet kan beräknas på tillförlitligt 
sätt och då det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer tillfalla företaget. Det framgår 
vidare i K2 p. 6.4 att endast den del av inkomsten som hör till räkenskapsåret ska redovisas 
som intäkt, så vida inget annat anges i det allmänna rådet.  
 
K2-regelverket uttrycker tydliga förklaringar kring då en utgift ska kostnadsföras. En utgift 
ska redovisas som kostnad då en tillgång inte redovisas eller då en utgift kan hänföras till en 
specifik intäkt (K2 p. 7.4-7.5). Om en utgift inte kan hänföras till de nyssnämnda alternativen 
ska en utgift redovisas som en kostnad det räkenskapsår då företaget tar emot varan som 
utgiften avser eller till det räkenskapsår som tjänsten avser (K2 p. 7.6-7.7). Slutligen ska en 
utgift redovisas som en kostnad om den inte går att hänföras till en vara eller tjänst (K2 p. 
7.8). Det förenklade regelverket K2 innehåller även bestämmelser om när en tillgång ska 
redovisas. I K2 uttrycks följande avseende när en tillgång ska redovisas:  
 

En tillgång ska redovisas när företaget har övertagit väsentliga risker och förmåner som är 
förknippad med att äga tillgången.  

(K2 p. 9.2) 
 
K2 reglerar även särskilda händelser där det kan vara problematiskt med tillgångsredovisning. 
Det framgår att utgifter som ska ingå i tillgångens anskaffningsvärde kan redovisas så länge 
arbetet har utförts eller förskott betalats, även om risker och förmåner inte har övergått (K2 p. 
9.2). I K2-regelverket framgår det även vilka skulder ett företag ska redovisa. En skuld ska 
redovisas om företaget har ett åtagande till följd av ett avtal eller offentligrättsliga regler och 
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genom att företaget förväntas ha ett utflöde av resurser för att reglera åtagandet (K2 p. 17.2). 
K2 uttrycker att en skuld ska redovisas om följande förutsättningar är uppfyllda;  
 

Ett företag ska redovisa en skuld om 
a)   företaget har ett åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler, och  
b)   det förväntas att ett utflöde av resurser från företaget kommer att krävas för att 

reglera åtagandet.  
(K2 p. 17.2)  

4.5.2.1   Analys  av  definitionerna  av  tillgångar,  skulder,  intäkter  och  kostnader    

Mängden reglerade situationer avseende normer om definitioner, skiljer sig åt mellan K2 och 
K3. I K3 p. 2.18 återfinns endast kriterier, vilka ska vara uppfyllda för att få redovisa 
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i balansräkningen respektive resultaträkningen. I 
K2 däremot, finns det många punkter som direkt reglerar för situationer där 
definitionsproblematik kan uppstå för företag. I K2 tydliggörs de situationer där en tillgång 
ska redovisas, men även de situationer då posten inte ska redovisas (K2 p. 9.3). Enligt Dewing 
och Russell (2004, s. 292) innehåller regelbaserade normer detaljerad information avseende 
dess tillämpning. Det gör att normen bör anses som regelbaserad eftersom den lämnar ett litet 
utrymme för professionellt omdöme och har riktlinjer för olika situation om när normen ska, 
och inte ska tillämpas.   
 
I K3 p. 2.18 förtydligas vikten av att om posten sannolikt ska tillfalla företaget och att värdet 
ska mätas på ett tillförlitligt sätt. Vad som är sannolikt uttrycks att innebära något som är mer 
troligt än inte (K3 p. 2.19). Även då innebörden av sannolikhet uttrycks, lämnas det 
fortfarande stort utrymme för tolkning av upprättaren själv. Dewing och Russell (2004, s. 
292) menar att principbaserade standarder har färre och bredare regler, vilket ställer krav på 
större professionellt bedömande. Normen i K3 avseende definitionen av tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader, bör därför anses principbaserad. Johansson (2010, s. 77) förtydligar att 
en norm antingen är mer eller mindre regel- respektive principbaserad. En norm kan således 
inte vara antingen det ena, eller det andra. Normen innehåller, i förhållande till andra avsnitt i 
regelverket, ändå riktlinjer om bedömning. Den principbaserade normen i K3 bör således 
anses vara relativt principbaserad. 
 
K2-regelverket däremot, bör ses som regelbaserad med anledning av att förenklingsregler 
återfinns. K2 tillåter att schablonmässiga metoder används vid redovisning av tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader. Det kan ses som en förenkling för upprättaren då behovet av 
tolkning minskas. Enligt Agolia, Doupnik, och Tsakumis (2011, s. 749) kan användning av 
förenklade schablonmässiga metoder ge upphov till en ökad jämförbarhet mellan företag. Då 
K2 skapar en likartad redovisning mellan företag som tillämpar regelverket, tyder det på en 
förenlighet med legalitetsprincipen. Regelverket är därmed tydligt och innehåller tillräckligt 
mycket regler för att redovisningen inte ska skapa olikheter. Asp (1999, s. 28) menar att 
tolkning som överskrider en bestämmelses tillämpningsområde, ett analogislut, kan strida mot 
legalitetsprincipen. Avseende normen inom K2, finns inget behov av att utföra analogislut då 
normen har precisa bestämmelser om hur tillämpning ska ske. Normen i K2 avseende 
definitioner av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader, kan därmed anses vara förenligt 
med legalitetsprincipen.  
 
Den principbaserade normen i K3 kan dock ge upphov till vissa redovisningsmässiga 
skillnader. Det förutsätts att den som upprättar redovisningen utför viss tolkning av 
bestämmelsen. Då en tillgång och en skuld ska definieras enligt K3 p. 2.12 och p. 2.13 är det 
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upp till företagen själva att bedöma de ekonomiska fördelarna som förväntas tillfalla 
företaget. Peczenik, Aarnio och Bergholtz (1995, s. 191) menar att ett analogislut tillämpas då 
det finns luckor i lagen och då tolkning av en bestämmelse krävs. Den principbaserade 
normen i K3 ger upphov till ett tolkningsutrymme, vilket innebär att tillämpning av ett 
analogislut kan vara nödvändig. Enligt Hultqvist (2009, s. 251) är det förbjudet att tillämpa ett 
analogislut vid inkomstbeskattningen. Beroende på hur tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader definieras kommer resultaträkningen att påverkas och därmed även den 
beskattningsbara inkomsten. Enligt Bjuvberg (2006, s. 45) är det enbart realiserade intäkter 
som får påverka resultaträkningen och definitionsfrågan blir därmed viktig. Normens 
förenlighet till legalitetsprincipen påverkas eftersom ett analogislut tillämpas. Graden av hur 
regel- eller principbaserad normen är i K2 respektive K3 illustreras i Figur 5 nedan. Vi 
illustrerar samtidigt normens förenlighet med legalitetsprincipen. Normen avseende 
definitioner av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader benämns i modellen som K2b 
respektive K3b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Normens karaktär för definitioner av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader 

4.5.3   Materiella  anläggningstillgångar    

Mellan K2 och K3 kan vissa skillnader gällande materiella anläggningstillgångar återfinnas. I 
K3 p. 17.16 benämns nyttjandeperioden som den avskrivningstakt som ett företags 
anläggningstillgångar ger upphov till. Perioden är inte förbestämd av regelverken, utan den 
ska bestämmas utifrån tillgångens livslängd, vilket innebär den tid som tillgången förväntas 
vara en tillgång för företaget. Nyttjandeperioden ska enligt K3 tolkas enligt följande: 

 
Nyttjandeperioden är 
a)   den period under vilken en tillgång förväntas vara tillgänglig att användas av ett företag, 

eller  
b)   det antal tillverkade enheter, eller motsvarande, som förväntas bli producerade med 

tillgången av ett företag. 
(K3 p. 17.16) 

I K2 fastställs nyttjandeperioden med hjälp av förenklingsregler. Det innebär att huvudregeln 
tar stöd av andra punkter i K2 för att fastställa nyttjandeperioden. Nyttjandeperioden ska 
enligt K2 p. 10.23 fastställas till fem år samtidigt som det i K2 p. 10.16 går att utläsa att 
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nyttjandeperioden för materiella anläggningstillgångar är den tid som företaget avser nyttja 
tillgången. 

Nyttjandeperioden är den tid som företaget avser att nyttja tillgången. Nyttjandeperioden får 
bestämmas i enlighet med punkterna 10.23, 10.24, 10.26 och 10.27.  

(K2 p. 10.16) 

En stor skillnad avseende materiella anläggningstillgångar mellan K2 och K3 är beträffande 
komponentavskrivningar. Om en tillgång består av flera olika komponenter med olika lång 
nyttjandeperiod, ska dessa skrivas av separat vilket uttrycks i K3 p. 17.4. 

Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggnings- tillgångs betydande 
komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa.  

(K3 p. 17.4) 

Komponentavskrivning är inte tillåtet enligt K2-regelverket utan ska istället behandlas som en 
enda avskrivningsenhet (K2 p. 10.18). Konsekvensen av detta blir när delar av tillgången 
måste bytas ut eller repareras ska utgifterna kostnadsföras direkt. Undantag finns då 
värdehöjande utgifter avseende byggnader och mark ska redovisas. Dessa utgifter få läggas 
till vid beräkningen av anskaffningsvärdet (K2 p. 10.15). I K2 framgår följande avseende 
kompententavskrivning:  

Delar av en anläggningstillgång som tillsammans utgör en anläggningstillgång ska skrivas 
av gemensamt om inte annat följer av andra eller tredje styckena. Mark, markanläggning, 
byggnad, byggnadstillbehör och tillkommande utgifter avseende dessa tillgångar utgör 
separata avskrivningsenheter och ska skrivas av var för sig. Tillkommande utgifter 
avseende andra tillgångar än som anges i andra stycket utgör inte en separat 
avskrivningsenhet.  

(K2 p. 10.18) 

4.5.3.1   Analys  av  materiella  anläggningstillgångar    

När det gäller materiella anläggningstillgångar så ska dessa enligt K3 p. 17.4 behandlas och 
delas upp i olika beståndsdelar. Den materiella tillgången ska delas upp i komponenter och 
skrivas av beroende på den nyttjandeperiod som varje enskild beståndsdel erhåller. 
Komponenternas väsentlighet ska bedömas vilket skapar ett komplext och tidskrävande 
arbete. På grund av att K3 innefattar sådana tidskrävande regler, påvisar det att regelverket är 
principbaserat. Dewing och Russell (2004, s. 292) menar att det krävs stor kunskap inom 
företaget för att upprätta redovisning enligt regelverk som tenderar att vara principbaserade. 
K3 kan vid avskrivning av materiella anläggningstillgångar uttryckas som ett starkt 
principbaserat regelverk då det ställer krav på analys och bedömning. I K2 p. 10.18 ska 
materiella anläggningstillgångar redovisas som en fullständig enhet och ska skrivas av som en 
enda enhet med en gemensam nyttjandeperiod. Det är en förenklad regel som inte kräver lika 
stor kunskap av företaget. Regeln avseende hur materiella anläggningstillgångar ska skrivas 
av i K2 p. 10.18, kan klassificeras som regelbaserade. Den innehåller riktlinjer och operativ 
vägledning för hur företaget ska redovisa dessa tillgångar.  
 
När det gäller nyttjandeperioden av de materiella tillgångarna så skiljer sig värderingen 
mellan regelverken. I K2 p. 10.16 finns förenklingsregler huruvida nyttjandeperioden ska 
fastställas medan man i K3 måste bedöma nyttjandeperioden individuellt för varje tillgång. I 
K2 p. 10.23 uttrycks förenklingsregler vid fastställandet av nyttjandeperioden, vilket innebär 
en schablonmässig period på fem år för materiella anläggningstillgångar. Det förekommer 
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också regler om hur företaget ska bestämma den tid då tillgången förmedlar nytta till 
företaget, med hjälp av förenklingsreglerna. De precisa reglerna som återfinns i K2-
regelverket tyder på ett regelbaserat regelverk (Alexander & Jermakowicz 2006, s. 134). K2 
ger dock inte en fullt ut detaljerad vägledning utan en viss bedömning krävs fortfarande för att 
fastställa nyttjandeperioden. I K3 däremot, ges en mindre tydlig bild av hur nyttjandeperioden 
ska fastställas. I K3 p. 17.16 ges ingen större vägledning utan företag får själva bedöma i 
vilken utsträckning den materiella anläggningstillgången förväntas bringa nytta. Företag som 
följer K3 ges ett bedömningsutrymme och det krävs tolkning för att fastställa rätt 
nyttjandeperiod för tillgången. Enligt Wüstemann och Wüstemann (2012, s. 4) kräver 
principbaserade regelverk större professionell bedömning. I K2 krävs inte lika stora resurser 
för att fastställa nyttjandeperioden. Normen i K2, avseende fastställandet av tillgångars 
livslängd, är inte så detaljerad som regelverket annars kan uppfattas att vara. Enligt Johansson 
(2010, s. 77) kan normer tendera att vara mer eller mindre regel- och principbaserade, vilket 
tydliggörs av reglerna avseende materiella anläggningstillgångar i både K2 och K3.  
 
I K2 ges klara regler huruvida avskrivningen av materiella anläggningstillgångar ska 
redovisas, vilket tyder på ett regelbaserat regelverk. K3 däremot bör anses vara principbaserat 
då det krävs en tolkning av företaget för att upprätta redovisning för de materiella 
anläggningstillgångarna. Enligt Phillips, Drake och Luehlfing (2010, s. 11) upplever företaget 
större flexibilitet när regelverken tenderar till att vara mer principbaserade. Då K3 p. 17.4 
reglerar att företag ska upprätta komponentavskrivningar kommer företagen behöva söka sig 
till andra regelverk för att kunna upprätta dessa. Enligt K3 p. 1.5a ska företaget hämta 
kompletterande information i andra bestämmelser om det inte finns tillräckligt beskrivet i det 
allmänna rådet. Peczenik, Aarnio och Bergholtz (1995, s. 191) menar att när det behövs 
kompletterande information för att tillämpa bestämmelserna i regelverket upprättas ett 
analogislut.  
 
Då kompletterande information krävs vid upprättandet av komponentavskrivningar tolkar vi 
det som att ett analogislut får tillämpas. Företaget får ta stöd i annan lagstiftning för att 
upprätta dessa avskrivningar. Då ett analogislut tillåts att tillämpas i regelverket går det 
diskutera huruvida regelverket är förenligt med legalitetsprincipen som uttrycks i RF. Asp 
(1999, s. 27) menar att det finns ett förbud mot analogislut genom legalitetsprincipen. 
Bestämmelser får inte tolkas analogt, vilket förbjuder överskridanden av formuleringar 
gällande en viss bestämmelse. Beroende på vilken nyttjandeperiod som fastställs kommer 
resultatet och även den beskattningsbara inkomsten att påverkas. Påverkan på beskattningen 
kommer dock bara att vara temporär och ge tillfälliga skillnader. Enligt Rabe och Hellenius 
(2011, s. 45) innebär legalitetsprincipen att skatt inte får tas ut om det inte finns en laglig 
grund för varje enskilt fall. Då den beskattningsbara inkomsten endast påverkas tillfälligt, 
kommer beskattningen slutligen bli den samma för olika företag. Normen avseende materiella 
anläggningstillgångar i K3 kan därmed inte anses strida mot legalitetsprincipen eftersom den 
skattemässiga skillnaden endast är temporär. I Figur 6 nedan illustreras till vilken grad vi 
anser normen för materiella anläggningstillgångar är regel- och principbaserad respektive till 
vilken grad normen är förenlig med legalitetsprincipen. Normen avseende materiella 
anläggningstillgångar benämns i modellen som K2c respektive K3c. 
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Figur 6: Normens karaktär för materiella anläggningstillgångar  

4.5.4   Immateriella  anläggningstillgångar    

Då värdering av immateriella anläggningstillgångar ska ske, förekommer det i K2 vissa 
förenklingsregler som kan tillämpas avseende nyttjandeperioder. Dessa förenklingsregler går 
emot andra bestämmelser i det allmänna rådet och de återfinns inte i K3. I K2 p. 10.16 står det 
uttryckligen att företaget ska bestämma nyttjandeperioden till den period som tillgången 
genererar nytta för företaget.  
  

Nyttjandeperioden är den tid som företaget avser att nyttja tillgången. Nyttjandeperioden får 
bestämmas i enlighet med punkterna 10.23, 10.24, 10.26 och 10.27.  

(K2 p. 10.26) 
 
I K2 p. 10.23 kan man uttyda att nyttjandeperioden för företagets immateriella tillgångar ska 
bestämmas till fem år. Den schablonmässiga period som tillåts i K2, tillåts inte i K3. Enligt 
K3 p. 18.21 ska en omprövning av nyttjandeperioden göras då det finns skäl att tro att den har 
förändrats jämfört med tidigare års balansdag.  
 

Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång ska omprövas, om det finns en 
indikation på att nyttjandeperioden har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående 
balansdag.  

(K3 p. 18.21)  
 
En tydlig skillnad mellan K2 och K3 återfinns när det gäller vilka immateriella tillgångar som 
ska redovisas. I K3 p. 18.4 uttrycks att företaget ges bedömningsmöjligheter när det gäller hur 
och om de immateriella tillgångarna ska redovisas. Det är företagets egen bedömning som 
avgör huruvida den immateriella tillgången ska redovisas. 
 

Bedömningen av förväntade framtida ekonomiska fördelar ska göras med utgångspunkt i 
den information som är tillgänglig vid det första redovisningstillfället och utifrån rimliga 
och verifierbara antaganden. 

(K3 p. 18.4)  
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I K2 ges däremot klara regler om hur redovisningen av immateriella tillgångar ska upprättas. I 
regelverket framgår vilka kostnader som kan räknas in i anskaffningsvärdet samt andra 
situationer som kan uppkomma och hur dessa ska regleras i redovisningen.  
 

Sådana utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet och som enligt 4 kap. 3 § andra 
stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska räknas in i anskaffningsvärdet för en 
immateriell och materiell anläggningstillgång, kan vara utgifter för  
a)   frakt,   
b)   tull och import,   
c)   lagfart,   
d)   pantbrev som avser den förvärvade tillgången,   
e)   installation, och   
f)   konsulttjänster.  	 

(K2 p. 10.8) 
 
I K2 finns även regler avseende hur tillgångar ska bedömas till sin karaktär. I K2 p. 10.2 står 
uttryckligen hur bedömningen ska upprättas:  

En anläggningstillgång som består av både immateriella och materiella delar ska anses vara 
materiell om den materiella delen utgör 50 procent eller mer av det sammanlagda 
anskaffningsvärdet vid investeringstidpunkten.  

(K2 p. 10.2)  

När det gäller egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar får dessa, enligt K2 p. 
10.3, inte aktiveras av företaget. Utgifter för en sådan tillgång ska istället kostnadsföras direkt. 
Bestämmelsen i K2 p. 10.3 kan ses som en avvikande regel mot 4 kap. 2 § ÅRL, där det finns 
viss möjlighet att ta upp utgifter för exempelvis patent, varumärke eller hyresrätter som 
egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar. 

 
En egenupparbetad immateriell anläggningstillgång får inte redovisas som tillgång trots att 
4 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) ger viss möjlighet till det. Utgifter som kan 
hänföras till en sådan tillgång ska redovisas som kostnad.  

(K2 p. 10.3) 

 I K3 p. 18.13 får utgifter för egenupparbetade tillgångar endast beräknas med i 
anskaffningsvärdet om följande förutsättningar är uppfyllda; kostnaderna för den 
egenupparbetade tillgången utgör en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för 
tillgången, eller uppgår till mer än ett obetydligt belopp för företaget. 
 

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda 
utgiften för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar eller uppgår till mer än 
ett obetydligt belopp för företaget ska räknas in i anskaffningsvärdet för den immateriella 
anläggningstillgången.  	 

(K3 p. 18.13) 

4.5.4.1   Analys  av  immateriella  anläggningstillgångar    

K2 innehåller desto fler regler, detaljer och riktlinjer än vad som återfinns i K3. Det 
förekommer även förenklingsregler inom K2, vilket underlättar för upprättaren av 
redovisningen. Inom normen för egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar uttrycks 
det att det inte är tillåtet att aktivera utgifter. Det tyder på att K2 är ett regelbaserat regelverk. 
K2 går till viss del emot bestämmelserna i 4 kap. 2 § ÅRL som innebär att kostnader för 
forskning och utveckling samt tillgångar av annan immateriell karaktär, i särskilda fall, får 
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redovisas som en tillgång. K3 däremot innefattar regler om när egenupparbetade immateriella 
tillgångar får kostnadsföras och beräknas med i anskaffningsvärdet. Vissa förutsättningar 
måste vara uppfyllda och det är upp till företaget att analysera huruvida tillgången får 
aktiveras eller inte. Reglerna i K3 p. 18.21 tenderar att vara mer principbaserade då det krävs 
bedömning av företaget själva om i vilka fall nyttjandeperioden ska omprövas. Regelverket 
innehåller dock förutsättningar som ändå ger företaget vissa riktlinjer att följa. I sådana 
situationer kan vi tydligt se att beroende på företagets val i redovisning och tillämpning av 
regelverk, tenderar företagen att uppvisa stora skillnader i räkenskaperna. Enligt Nilsson 
(2011a, s. 73) kommer skillnader i redovisningen att följa beroende på vilket av regelverken 
som tillämpas. 
 	  
En tydlig skillnad mellan normen i K2 och K3 återfinns då regelverken uttrycker vilka 
immateriella anläggningstillgångar som ska redovisas. Enligt K3 p. 18.4 är det företagets egen 
bedömning som avgör huruvida den immateriella anläggningstillgången ska redovisas i 
balansräkningen. I K2 däremot, ges det genomgående detaljerad information om när och hur 
de immateriella anläggningstillgångarna ska redovisas. I K2 p. 10.8 framgår de kostnader som 
får räknas in i anskaffningsvärdet och även tydliga detaljer för hur redovisningen ska 
upprättas i komplexa situationer. K2 p. 10.2 uttrycker regelverket att en anläggningstillgång 
som består av både en immateriell och en materiell del, ska anses vara materiell om 50 
procent av tillgångens anskaffningsvärde är av materiell karaktär. Bestämmelserna i K3 tyder 
på att normen har en principbaserad karaktär och normen i K2 är av en mer regelbaserad 
karaktär. Dewing och Russell (2004, s. 292) hävdar att normer av en principbaserad karaktär 
ger upphov till större tolkningsmöjligheter. Då normen om immateriella anläggningstillgångar 
inom K3 uttrycker att det är företagets egen bedömning som ligger till grund för 
redovisningen, krävs ett större professionellt engagemang. 	  
 	  
När det gäller nyttjandeperioden av de immateriella anläggningstillgångarna förekommer det i 
K2 p. 10.23 förenklingsregler som tillåter en schablonmässig livslängd för tillgångarna. I 
regelverket förekommer regler avseende hur tillgångens nyttjandeperiod ska bestämmas till 
den livslängd som tillgången förmedlar nytta till företaget. I K3 förekommer ingen 
förenklingsregel, utan där ska varje egenupparbetad immateriell tillgång uppskattas 
individuellt för vilken nyttjandeperiod de ska erhålla. Reglerna i de båda regelverken skiljer 
sig åt även här och K2 tenderar att ge mer precisa regler i förhållande till K3. Vi anser dock 
att K2 inte fullt ut ger exakta regler att förhålla sig till, vilket gör att regelverket inte helt kan 
bedömas som regelbaserat. Enligt Johansson (2010, s. 77) kan principbaserade normers 
rekvisit anses vaga, vilket kräver kompletterande redovisningslösningar för att kunna tolka 
normens innebörd. I K3 uttrycks det att tillgången ska uppskattas individuellt, men närmare 
förklaring än så ges inte. Enligt K3 p. 18.21 ska företag själva bedöma om det finns skäl att 
nyttjandeperioden ska omprövas eller inte. Nyttjandeperioden i K2 p. 10.23 bestäms däremot 
schablonmässigt till fem år. En norm som är regelbaserad anses innehålla detaljerad 
information och vägledning om hur tillämpning ska genomföras (Dewing & Russell 2004, s. 
292). Graden regelbaserad eller principbaserad kan skiljas åt beroende på hur normerna ser ut. 
I normen för immateriella anläggningstillgången anser vi att varken K2 eller K3 är helt 
hänförlig till regel- respektive principbaserad. 	  
 	  
Enligt K3 p. 1.5a ska kompletterande information hämtas i andra bestämmelser inom det 
allmänna rådet om företaget inte kan tolka hur redovisningen ska upprättas. Om företag 
upplever att informationen i K3 p. 18.4 är otydlig, får ett analogislut tillämpas. Förenligheten 
till skatterättens legalitetsprincip kan därmed diskuteras. Då redovisning av immateriella 
anläggningstillgångar inte ingår inom det kopplade området, bör normen i detta fall inte anses 
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strida mot legalitetsprincipen. Det kopplade området återfinns då det föreligger ett direkt 
förhållande mellan redovisningen och beskattningen. Den beskattningsbara inkomsten 
påverkas således inte direkt av tolkningsmöjligheten som K3 medför avseende immateriella 
anläggningstillgångar. Det blir därför svårt att hävda att normen inte skulle vara förenlig med 
legalitetsprincipen. Figur 7 nedan tydliggör till vilken grad normen bör anses regel- eller 
principbaserad och till vilken grad normen bör anses förenlig med legalitetsprincipen. 
Normen avseende immateriella anläggningstillgångar benämns i modellen som K2d 
respektive K3d.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Normens karaktär för immateriella anläggningstillgångar  

4.5.5   Varulager  

PWC (u.å) hävdar att en väsentligt stor skillnad mellan K2 och K3, handlar om indirekta 
utgifter i varulager. I vägledningen till K2-regelverket p. 12.10 framgår det att indirekta 
tillverkningskostnader för egentillverkade varor inte får tas med i anskaffningsvärdet.  
 

Företag som tillämpar detta allmänna råd får inte räkna in indirekta tillverkningskostnader i 
anskaffningsvärdet för egentillverkade varor, trots det som anges i 4 kap. 3 § tredje stycket 
årsredovisningslagen (1995:1554).  

(K2 p. 12.10) 
 
Det kan ses som en avvikelse mot ÅRL, där indirekta utgifter tillåts att tas med vid beräkning 
av anskaffningsvärdet. I K3 p. 13.7 uttrycks det däremot att indirekta utgifter ska tas med i 
anskaffningsvärdet om de endast utgör en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften. En 
sådan skillnad kan leda till att utgifter kostnadsförs innan motsvarande intäkt har redovisats. 
Det är då lättare för företag att istället använda K3-regelverket för att kunna uppvisa en mer 
rättvisande redovisning.  
 

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda 
utgiften för tillverkningen eller uppgår till mer än ett obetydligt belopp för företaget ska 
räknas in i anskaffningsvärdet för varor i lager. 

(K3 p. 13.7)  
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I K3 p. 13.2 framgår en definition av varor i lager, vilka ska ses som omsättningstillgångar då 
följande förutsättningar är uppfyllda:  
 

Varor i lager är omsättningstillgångar som är 
a)   avsedda att säljas i den löpande verksamheten, 
b)   under tillverkning för att säljas, eller  
c)   i form av material eller förnödenheter som ska förbrukas i tillverkningsprocessen eller 

vid tillhandahållandet av tjänster. 
(K3 p. 13.2)  

 
Definitionen av varulager i K3 skiljer sig inte avsevärt mot motsvarande standard i K2 p. 
12.1. Stor vikt läggs vid att varulagret ska bestå av färdiga varor eller av 
omsättningstillgångar som ska användas för att framställa färdiga varor. 
 

Varulager utgörs av omsättningstillgångar som  
a)   är avsedda att säljas i den normala verksamheten (färdiga varor),  
b)   är under tillverkning för att bli färdiga varor, eller 
c)   ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster.  

(K2 p. 12.1)  
 
Enligt K2 ska värdering ske enligt bestämmelsen i 4 kap. 9 § ÅRL. Av K2 p. 12.4 uttrycks 
bestämmelsen som lägsta värdets princip (LVP), vilket innebär att värdering ska ske till det 
lägsta värdet av antingen anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet. I K3 framgår även 
att avvikelse från LVP får ske när varor i form av material och förnödenheter som används i 
tillverkningsprocessen ska värderas. För sådana varor ska anskaffningsvärdet jämföras med 
återanskaffningsvärdet istället för jämförelse med nettoförsäljningsvärdet (K3 p. 13.13). Det 
framgår i K3 p. 13.4 att en schablonmässig metod får användas om det ger mer relevanta och 
korrekta siffror. Någon sådan avvikelse från LVP återfinns däremot inte i K2. Samtidigt ger 
K3 p. 13.14 en upplysning om att juridiska personer får värdera varulagret enligt 
bestämmelserna i IL. I IL uttrycks det att 97 procent av anskaffningsvärdet för 
omsättningstillgångarna får tas upp till beskattning. Bestämmelsen finns även i K2 p. 12.5, 
men en reservering görs dock med att det upptagna värdet aldrig får överstiga värderingen 
enligt LVP. Värderingen av varulager som sker i redovisningen blir således densamma även 
för värdet som tas upp till beskattning (K2 p. 12.5; K3 p. 13.14).  
 

Varulagret får tas upp till lägst 97 procent av lagertillgångarnas sammanlagda 
anskaffningsvärde under förutsättning att detta värde inte är högre än det värde som en 
värdering enligt LVP ger. Detta gäller inte sådant lager som undantas enligt 17 kap. 4 § IL. 

(K2 p. 12.5)  

4.5.5.1   Analys  av  varulager    

De regelbaserade dragen hos K2-regelverket återfinns i p. 12.7-12.12, där detaljerade 
beskrivningar om vilka utgifter som ska och inte ska tas med kan utläsas. I K3 kan vissa 
principbaserade drag återfinnas i motsvarande punkter avseende fastställandet av 
anskaffningsvärdet. Det uttalas att en större professionell bedömning krävs när 
anskaffningsvärdet ska beräknas. I K3 p. 13.5-13.9 uttrycks det att anskaffningsvärdet ska 
bedömas enligt varornas beskaffenhet och till mer än en oväsentlig del samt att 
tillverkningskostnaderna ska fördelas på ett logiskt och konsekvent sätt. Sådana värderingar 
kräver en mer omfattande bedömning. Enligt Dewing och Russell (2004, s. 292) ställer 
principbaserade normer större krav på bedömning från den som upprättar redovisningen. I K3 
p. 13.7 uttrycks vilka indirekta tillverkningskostnader som tillåts att beräknas till 
anskaffningsvärdet, och de ska bedömas av företaget själva. Till skillnad från K2, återfinns en 
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förenklingsregel som innebär att indirekta tillverkningskostnader aldrig får beräknas till 
anskaffningsvärdet. Det ger uttryck för att normen avseende varulager i K3 kan antas vara 
principbaserad och normen i K2 antas vara regelbaserad. Johansson (2010, s. 77) menar att 
principer aldrig är helt principbaserade utan att det handlar om en fallande eller ökande skala 
mellan regel och princip. Med anledning av att K3 p. 13.4 tillåter företag att tillämpa en 
schablonmässig metod kan normens principbaserade drag ifrågasättas. Normen avseende 
varulager i K3 ska enligt vår bedömning således tolkas som relativt principbaserad. En sådan 
schablonregel underlättar för upprättaren och ger vägledning om hur värdering ska ske. Det är 
enligt Dewing och Russell (2004, s. 292) ett tecken på att en norm går åt en mer regelbaserad 
form.  
 
I både K2 p. 12.5 och K3 p. 13.14 uttrycks det att varulagret får värderas enligt det sätt som 
tillåts i IL. Bestämmelsen avseende varulager i IL innebär att lagret får värderas till 97 
procent av anskaffningsvärdet då beskattning sker. Redovisningen påverkas således av 
skatterätten vilket tyder på att ett partiellt materiellt samband föreligger. Ett sådant samband 
råder enligt Kellgren och Bjuvberg (2014, s. 115) då en situation till viss del kan förklaras av 
redovisningen och till viss del av skatterätten. Det värde som skatterätten tillåter blir således 
det samma som det värde som tillåts i redovisningen enligt K2 och K3. Värderingsreglerna 
som återfinns avseende varulager i K3 kan dock ge upphov till skillnader beroende på vem 
som upprättar tolkningen. Enligt Agolia, Doupnik, och Tsakumis (2011, s. 749) ger 
regelbaserade standarder en mer jämförbar redovisning då företag själva inte tolkar 
bestämmelserna, utan att det finns tydliga och klara regler. Olika företags redovisning 
kommer således vara mer jämförbar då den är upprättad på liknande sätt, vilket är fallet för 
K2-regelverket. Rabe och Hellenius (2011, s. 46) menar att likformighetsprincipen anses vara 
uppfylld om lagen är opartisk och lika för alla. Inom K2-regelverket kan 
likformighetsprincipen anses vara uppfylld då dess regelbaserade karaktär skapar en likformig 
redovisning. För K3 däremot, med den principbaserade karaktären, kan 
tolkningsmöjligheterna som regelverket ger upphov till att skapa skillnader i redovisning 
mellan olika företag. Eftersom normen avseende varulager utgör ett partiellt materiellt 
samband kommer även skattemässiga konsekvenser att följa.  Legalitetsprincipen enligt Tikka 
(2004, s. 659) innebär att ingen skatt får tas ut om det inte finns laglig grund. Genom att 
redovisningen och den beskattningsbara inkomsten kan skilja sig åt mellan företag som 
tillämpar bestämmelsen i K3, kan varken likformighetsprincipen eller legalitetsprincipen 
anses vara uppfylld. En icke-likformig redovisning mellan företag gör att den 
beskattningsbara inkomsten grundas på tolkningar och då inte på lagbestämmelse, vilket 
påverkar normens förenlighet med legalitetsprincipen. För K2 regelverket återfinns inte 
samma skillnader mellan företag, varpå normen kan anses förenlig med legalitetsprincipen 
trots det partiella materiella sambandet. I nedanstående Figur 8 illustreras diskussionen 
avseende normen för varulager i K2 och K3. Figuren tydliggör den grad vi anser normen är 
regel- eller principbaserad samt den grad vi anser normen är förenlig med legalitetsprincipen. 
Normen avseende varulager benämns i modellen som K2e respektive K3e.  
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Figur 8: Normens karaktär för varulager  

4.5.6   Avsättningar    

En avsättning är en skuld som är osäker både till tidpunkt för förfallodag och till belopp. Vad 
som avses som en avsättning enligt K2 står i enlighet med ÅRLs bestämmelse. Avsättningar 
ska, enligt 3 kap. 9 § ÅRL, redovisa de förpliktelser som kan hänföras till räkenskapsåret och 
som på balansdagen är säkra eller sannolika till förekomst, men osäkra till belopp och 
tidpunkt. I K2 p. 16.2 ska en avsättning redovisas då följande förutsättningar är uppfyllda:  
 

Ett företag ska redovisa en avsättning om 
a)   företaget har ett åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler,  
b)   det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, 

och 
c)   en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.  

(K2 p. 16.2) 
 
I K3 p. 21.4 återfinns en likvärdig definition som i K2 men det uttrycks särskilt att endast 
avsättningar, som på balansdagen avser en förpliktelse, ska redovisas.  
 

Ett företag ska endast redovisa en avsättning om  
a)   företaget på balansdagen har en befintlig legal förpliktelse eller informell förpliktelse 

till följd av en inträffad händelse,  
b)   det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas föra att reglera 

förpliktelsen, och  
c)   en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.  

(K3 p. 21.4) 
 

K3 p. 21.6 tillåter även att informella förpliktelser får redovisas om det är tydligt för externa 
parter att företaget har vissa skyldigheter samt att de externa parterna har en välgrundad 
förväntan att skyldigheten ska fullgöras. K2 p. 16.2 tillåter endast redovisning av avsättningar 
som utgörs av legala förpliktelser. En legal förpliktelse enligt K2 p. 16.2a innebär ett åtagande 
till följd av ett avtal eller en offentligrättslig regel. En legal förpliktelse är enligt K3 p. 21.5 en 
sådan förpliktelse som uppkommit på grund av ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig 
grund. Värderingen av avsättningar skiljer sig dock inte väsentligt åt mellan K2 och K3. Det 
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uttrycks i K2 p. 16.7 att värdering ska ske till det belopp som motsvarar en välgrundad 
uppskattning av företagets utgifter för att reglera åtagandet.  
 

En avsättning ska göras med det belopp som motsvarar en välgrundad uppskattning av 
företagets utgifter för att reglera åtagandet. Vid uppskattningen ska företaget beakta risk 
och osäkerhet. Om åtagandet kan medföra att tillgångar avyttras eller utrangeras ska 
beräknad vinst inte påverka avsättningens storlek.  

(K2 p. 16.7)   
 
I K3 p. 21.9 uttrycks det att värdering ska ske till den bästa uppskattningen av det belopp som 
krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen.  
 

En avsättning ska vi det första redovisningstillfället, värderas till den bästa 
uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 

(K3 p. 21.9) 
 
I K2 p. 16.7 finns det en närmare förklaring på vad en välgrundad uppskattning för särskilda 
åtaganden innebär. Någon sådan förklaring går inte att hitta i K3. Inom K3 ska upprättaren vid 
värdering däremot ta hänsyn till ett diskonterat värde av framtida betalningar. Samma krav 
ställs inte på diskonterade belopp inom K2, men däremot ska pensionsåtaganden 
nuvärdesberäknas om de antas regleras senare än tio år efter balansdagen (K2 p. 16.10). K2 
som ett förenklat regelverk, tydliggörs då nuvärdesberäkningen ska upprättas enligt en 
räntesats som motsvarar statslåneräntan (K2 p. 16.11). En sådan förenkling av 
nuvärdesberäkningen finns inte inom K3-regelverket. Enligt K2 och K3 ska värderingen för 
avsättningar omprövas varje balansdag. Värderingen ska bedömas till en välgrundad 
uppskattning av beloppet respektive den bästa uppskattningen av beloppet (K2 p. 16.13; K3 p. 
21.12).  

4.5.6.1   Analys  av  avsättningar    

I både K2 och K3 uttrycks det på liknande sätt när en avsättning ska redovisas. I K2 p. 16.3-
16.6 uttrycks dock situationer då avsättningar inte får eller inte bör redovisas. Enligt Benston, 
Bromwich och Wagenhofer (2006, s. 168) är regelbaserade standarder tänkta till att ge tydliga 
svar på varje möjligt redovisningsproblem. En skillnad mellan K2 och K3, är att K2 ger 
upprättaren detaljerad information hur komplexa redovisningsproblem ska hanteras. K3 ger 
istället utrymme för större professionellt bedömmande. K2 p. 16.7 kan vid första anblick 
tolkas som en principbaserad standard, då det uttrycks att en välgrundad uppskattning ska 
upprättas av företagets utgifter för att reglera ett åtagande. På liknande sätt uttrycks det i K3 p. 
21.9 att den bästa uppskattningen av utgifterna ska bedömas. I K2 följer dock vissa 
situationer om vad en välgrundad uppskattning normalt innebär. Drefeldt och Törning (2012, 
s. 52) menar att K2 innehåller fler förenklingsregler än K3 och bör därmed anses som ett 
regelbaserat regelverk. Några sådana förenklingar återfinns inte i K3, vilket betyder att K3 
därmed ska anses som principbaserat och K2 som regelbaserat. Ytterligare en 
förenklingsregel kan påträffas i K2 p. 16.6, som innebär att företag inte behöver redovisa 
avsättningar som understiger 25 000 kr. Även i K2 p. 16.11, påträffas en förenklingsregel där 
en schablonmässig ränta får användas då nuvärdet för pensionsåtaganden ska beräknas. Då 
flertalet förenklingsregler förekommer i K2 ska normen avseende avsättningar anses som 
regelbaserad.  
 
Johansson (2010, s. 77) menar att principbaserade normer innehåller diffusa rekvisit. K3 p. 
21.9 hävdar att beloppet för en avsättning ska beräknas genom den bästa uppskattningen av 
kommande utgifter. Det bör således tolkas som ett vagt och diffust rekvisit, då det inte 
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framkommer en närmare förklaring av vad som avses som den bästa uppskattningen. Normen 
avseende avsättningar i K3 bör därmed anses principbaserad. Enligt K3 p. 2.4 ska 
bedömningar som medför en viss osäkerhet göras med rimlig försiktighet. Då skulder ska 
beräknas till den bästa uppskattningen kan således försiktighetsprincipen i p. 2.4 tillämpas. 
Skulder ska i detta fall inte underskattas. Enligt Ingblad och Fagerberg (2000, s. 35) innebär 
försiktighetsprincipen att tillgångar ska värderas så lågt som möjligt och skulder så högt som 
möjligt om det råder osäkerhet. Beroende på hur försiktigt ett företag värderar sina 
avsättningar och skulder kommer det således leda till skillnader i redovisningen. Nilsson 
(2011b, s. 263) hävdar samtidigt att skillnader i redovisningen kommer ge upphov till 
skillnader i beskattningen. Enligt Rabe och Hellenius (2011, s. 45) innebär legalitetsprincipen 
att skatt inte får tas ut om det inte finns en laglig grund för varje enskilt fall. Då den 
principbaserade normen i K3 kan ge upphov till skillnader i redovisningen, kan den därmed 
även ge upphov till skattemässiga skillnader. Beroende på vilket företag som tillämpar 
normen kommer således den beskattningsbara inkomsten påverkas och normen bör därmed 
inte anses vara förenlig med legalitetsprincipen. Normen i K2, däremot, som anses vara 
regelbaserad ger inte upphov till sådana skillnader. Regelbaserade normer skapar enligt 
Agolia, Doupnik, och Tsakumis (2011, s. 749) större jämförbarhet mellan företag, då 
redovisningen upprättas på likartade sätt. Normen avseende avsättningar i K2, kan därmed 
inte anses strida mot legalitetsprincipen. I K2-regelverket finns det reglerat för möjliga 
situationer om hur avsättning ska värderas och således finns det laglig grund för varje enskilt 
fall. I Figur 9 nedan tydliggörs om normen bör anses regel- eller principbaserad och om 
normen bör anses förenlig eller oförenlig med legalitetsprincipen. Normen avseende 
avsättingar benämns i modellen som K2f respektive K3f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: Normens karaktär för avsättningar   

4.5.7   Periodisering    

Periodisering innebär att kostnader ska periodiseras över det räkenskapsår de är hänförliga till. 
Periodiseringsprincipen sägs vara uppfylld då kostnader matchas med respektive intäkt. Det 
framgår i ÅRL att intäkter och kostnader ska tas med i den resultat- och balansräkning det 
räkenskapsår de är hänförliga till, oavsett betalningstidpunkt (2 kap. 4 § 4 p. ÅRL). I 3 kap. 8 
§ ÅRL uttrycks det att större företag i not ska specificera större belopp som ingår i 
förutbetalda kostnader och intäkter samt upplupna kostnader och intäkter. Dessa poster består 
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till stor del av intäkter och kostnader som har behövts periodiseras då de inte varit hänförliga 
till tidigare räkenskapsår. I K2 p. 2.4 och p. 7.9 finns vissa förenklingsregler avseende 
periodiseringsfrågan. Dels behöver ett företag inte periodisera inkomster och utgifter som 
understiger 5 000 kr och dels tillåts återkommande utgifter att redovisas då de uppstår. Det 
förutsätts att utgiften endast skiljer sig 20 procent mellan åren och att varje räkenskapsår 
belastas med en årskostnad.  
 

Ett företag behöver inte periodisera inkomster och utgifter som var för sig understiger 5 000 
kronor, trots det som anges i 2 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554).  

(K2 p. 2.4) 

Återkommer varje räkenskapsår samma slag av utgift, som inte är personalutgift, får 
utgiften redovisas som kostnad det räkenskapsår företaget normalt erhåller faktura eller gör 
en utbetalning enligt avtal eller liknande handling om  
a)   utgiften kan antas variera högst 20 procent mellan åren, och   
b)   varje räkenskapsår belastas med en årskostnad.  

(K2 p. 7.9) 
 
Periodisering enligt K3 sker enligt ÅRLs definition av periodiseringsprincipen. Det återfinns 
inga förenklingsregler i K3-regelverket, vilket innebär att alla inkomster och utgifter ska 
redovisas som intäkt och kostnad det räkenskapsår de är hänförliga till.    

4.5.7.1   Analys  av  periodisering  

När det gäller periodisering av intäkter och kostnader skiljer sig reglerna åt mellan K2- och 
K3-regelverket. I K2 p. 2.4 och p. 7.9 tydliggörs förenklingsregler och konkretiseringar 
avseende periodiseringen som gör att regelverket blir enklare att efterfölja. Alexander och 
Jermakowicz (2006, s. 134) menar att när regelverk tenderar att vara tydliga och ge 
uttryckliga bestämmelser ska regelverket bedömas som regelbaserat. Företag som redovisar 
enligt K2-regelverket inte behöver periodisera intäkter och kostnader som understiger 5 000 
kronor, vilket syftar till att förenkla redovisningen. Förenklingsregeln avseende 
återkommande utgifter befriar företag från att periodisera vissa utgifter. Normen avseende 
periodisering ska således anses som regelbaserad i K2.  
 
I K3 återfinns inga förenklingsregler gällande periodiseringen. Företag som upprättar 
redovisning utifrån K3 ska periodisera enligt reglerna som uttrycks i ÅRL. Reglerna i 2 kap. 4 
§ 4 p. ÅRL uttrycker att inkomster och utgifter ska periodiseras till det år som de är hänförliga 
till oavsett betalningstidpunkt. Reglerna ger tydlig information för hur inkomster och utgifter 
ska periodiseras. I K3 p. 2.8 finns dock kvalitativa egenskaper som företaget ska uppfylla i 
redovisningen. Det uttrycks att väsentliga poster ska periodiseras och det blir därför viktigt att 
företaget gör bedömningar avseende väsentligheten för varje enskild post. Det krävs enligt 
Wüstemann och Wüstemann (2010, s. 4) en professionell bedömning då en norm är 
principbaserad. Normen avseende periodisering i K3 kan därför bedömas som principbaserad 
då den ger upphov till tolkningsmöjligheter.  
 
Periodisering av intäkter är en del av det kopplade området och innebär till vilket 
beskattningsår som en viss intäkt ska tillhöra. I 14 kap. 2 § IL förekommer hänvisning till god 
redovisningssed då beskattningstidpunkten ska fastställas. Intäkter och utgifter ska hänföras 
till det år de uppkommit. Periodiseringen kommer således att styras av ÅRL och BFNAR. 
Key Code-fallet är ett bra exempel på problematiken kring att god redovisningssed ger 
utrymme för att flera alternativa redovisningsmetoder kan vara godtagbara när det gäller 
periodisering. Nilsson (2011a s. 73) menar att innebörden av god redovisningssed skiljer sig 
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åt beroende på vilket regelverk företaget tillämpar. Då K3 kan klassificeras som ett 
principbaserat regelverk gällande periodiseringen, kan företaget själva bedöma innebörden av 
god redovisningssed. Med grund i Key Code-fallet är det företagets eget val av 
redovisningsmetod som ska anses vara förenligt med god redovisningssed. Ett annat val av 
redovisningsmetod kommer leda till skillnader i redovisningen, vilket enligt Nilsson (2011b, 
s. 263) även innebär att den beskattningsbara inkomsten kommer få olika utfall. Då 
legalitetsprincipen uttrycker att skatt inte får tas ut utan laglig grund, tenderar normen i K3 att 
strida mot denna. 
 
Normen i K2 kommer däremot inte orsaka motsvarande skillnader i redovisningen och 
beskattningen, då K2-regelverket tenderar att vara regelbaserat. Reglerna gällande 
periodisering är mer precisa i K2 och därmed finns det laglig grund för upprättandet av 
redovisningen och dess påverkan på den beskattningsbara inkomsten. Figur 10 nedan 
tydliggör huruvida normernas karaktär är förenliga eller inte med legalitetsprincipen samt hur 
normerna tenderar till att vara regel- respektive principbaserade. Normen avseende 
periodisering benämns i modellen som K2g respektive K3g.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Normens karaktär för periodisering  

4.6   Sammanställning  av  normernas  karaktär  

Nedan följer en sammanställning av studiens analyser av normernas karaktär i K2 respektive 
K3. Av den sammanfattande Figur 11 nedan kan vi utläsa att normerna i K2 till störst del 
placeras som regelbaserade samt förenliga med legalitetsprincipen. Normerna i K3 placeras 
istället till störst del som principbaserade och icke förenliga med legalitetsprincipen. 
Avseende normerna i K3 kan vi dock urskilja att vissa avviker från majoriteten av normerna. 
För materiella- och immateriella anläggningstillgångar kan avvikelse utläsas på grund av att 
det inte finns något direkt samband till beskattningen. Den beskattningsbara inkomsten 
påverkas inte till samma grad av hur redovisningen upprättas enligt de båda normerna, vilket 
ökar dess förenlighet till legalitetsprincipen. Vi kan konstatera att vår analys, avseende 
normernas karaktär, är i linje med Johanssons (2010, s. 77) uttalande om att en norm inte kan 
vara antingen fullt ut regel- eller principbaserad. Vi finner att en norm inte helt och hållet bör 
anses som regel- eller principbaserad då de innehåller vissa tendenser till motsatt sida. Den 
generella uppfattningen om att K2 är regelbaserat och K3 är principbaserat tydliggörs av 
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analysen. Samtliga undersökta normer i K2 kan härröras till den regelbaserade sidan av 
figuren samtidigt som normerna i K3 härrör till den principbaserade sidan. Vi kan även 
konstatera att de principbaserade normerna i K3 är de som kan anses icke förenliga med 
legalitetprincipen. Eftersom normerna i K2 ger tydliga riktlinjer och detaljerade bestämmelser 
kommer dess redovisning till mindre grad att skiljas åt, vilket leder till en enhetlig beskattning 
mellan företag som båda tillämpar regelverket. Normerna i K3 ger desto mindre vägledning, 
vilket istället kan leda till att redovisningen upprättas på olika sätt. Skillnader i redovisningen 
ger således även upphov till skillnader i den beskattningsbara inkomsten, vilket är 
anledningen till varför vi anser att de principbaserade normerna i K3 strider mot 
legalitetsprincipen.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11: Sammanställning av normernas karaktär 
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5   Diskussion    

5.1   Inledning    

I kapitlet kommer vi att diskutera resultatet av studien. Vi vill även diskutera hur vi valt att 
inleda studien genom att uttrycka att det är problematiskt att skatterätten ska förhålla sig till 
principbaserade normer. Ett kopplat område föreligger mellan redovisningen och 
beskattningen då IL hänvisar till god redovisningssed då beskattningstidpunkten ska 
fastställas. Frågan vi ställer oss är huruvida legalitetsprincipen verkligen efterföljs.  

5.2   Avslutande  diskussion    

Av studiens analys har vi funnit att principbaserade normer i K3, i större utsträckning än 
regelbaserade normer i K2, kan anses strida mot legalitetsprincipen och RF. Wüstemann och 
Wüstemann (2010, s. 4) anser att principbaserade standarder kräver större professionell 
bedömning och ger relativt lite vägledning åt företag om hur redovisningen ska upprättas. Det 
blir således tvetydligt att en principbaserad standard ska ligga till grund för fastställandet av 
beskattningstidpunkten i IL. Det uttrycks i 14 kap. 2 § IL att periodisering ska ske enligt 
bokföringsmässiga grunder samt att beskattningstidpunkten ska fastställas med hjälp av god 
redovisningssed. Kjellgren (2003, s. 338) hävdar att god redovisningssed är ett svårtolkat 
begrepp som kan ge upphov till redovisningsmässiga skillnader beroende på hur företag väljer 
att tolka begreppet. Samtidigt uttrycks det genom legalitetsprincipen att ingen skatt får tas ut 
utan stöd i lag. Vi vill därmed poängtera att det uppstår problematik då bestämmelsen i IL 
hänvisar till en principbaserad standard. Hultqvist (2015, s. 3) talar om denna problematik och 
menar att skattelagstiftningen tenderar att upprättas allt mer principbaserad för att hålla den 
skattskyldige ovetandes för att minska incitamenten för skatteplanering. Genom studien kan 
vi uttyda att det uppstår svårigheter när principbaserade standarder används då olika utfall kan 
följa. Skatterättens likformighetsprincip är således inte uppfylld, vilket innebär att 
lagtillämpningen inte har skett opartiskt och är inte lika för alla, då alternativa 
redovisningsmetoder godtags. Genom att behöva tillämpa god redovisningssed vid 
fastställandet av beskattningstidpunkten krävs det att man tillämpar tillhörande praxis och 
andra antagna redovisningsprinciper. Enligt Kjellgren och Bjuvberg (2014, s. 39) ska god 
redovisningssed anses vara en rättslig standard eftersom det krävs en utfyllnad av begreppet 
för att skapa dess innebörd.  
 
Problematiken som god redovisningssed medför tydliggörs i de rättsfall som studien har 
behandlat. Enligt rättsfallet avseende Key Code ska den redovisningsmetod som, enligt 
företaget själva, bedöms vara förenlig med god redovisningssed godtas. Det kan enligt BFN 
finnas flera godtagbara metoder som är förenliga med god redovisningssed, men det är 
slutligen företagets egen bedömning som ska ligga grund för beskattningen. Förenligheten 
med skatterättens legalitetsprincip påverkas då flera alternativa metoder kan godtas i 
redovisningen. Då god redovisningssed ska fastställas krävs det kompletterande information 
från andra lagrum, tillhörande praxis eller andra rekommendationer vilket tyder på att 
analogislut accepteras att tillämpas. Analogislut innebär enligt Strömholm (1996, s 459) att 
lagtextens tillämpningsområde utökas att gälla även för andra bestämmelser. Sådana 
analogislut är förbjudna inom legalitetsprincipen, vilket tydliggör att förenligheten påverkas 
mellan principbaserade normer och legalitetsprincipen.  
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Redovisningen måste söka hänvisningar i andra lagrum när god redovisningssed ska 
fastställas, då ett analogislut tillåts att tillämpas. Enligt rättskällehierarkin ska vägledning i 
första hand sökas i andra lagar, övrig sedvana eller praxis, då tillräcklig information inte finns 
tillgänglig (Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990, s. 145). I rättsfallet HFD 2012 ref. 61 
tydliggörs att sådan vägledning i första hand ska inhämtas från rekommendationer från RR. 
Rättskällehierarkin frångås därmed då BFN uttrycker det godtagbart att söka kompletterande 
vägledning i rekommendationer istället för gällande praxis. I rättsfallet ger rekommendationer 
och gällande praxis olika utfall, men BFN hävdar att det förstnämnda ska accepteras och 
uttrycker därmed att rekommendation ska gå före sedvana och praxis. Avseende 
bestämmelsen i IL där hänvisning görs till god redovisningssed ska därmed kompletterande 
vägledning sökas i rekommendationer och allmänna råd. BFNs regelverk K2 och K3 kan 
anses som utfyllnad för den rättsliga standarden god redovisningssed. Enligt Asp (1999, s. 28) 
är ett analogiförbud rådande inom legalitetsprincipen, varför principbaserade normer inte kan 
anses förenliga med legalitetsprincipen och RF.   
 
Eftersom ett materiellt samband råder mellan redovisningen och beskattningen avseende 14 
kap. 2 § IL, blir det särskilt intressant att diskutera förenligheten mellan principbaserade 
standarder och legalitetsprincipen. Det materiella sambandet föreligger enligt Westermark 
(2000, s. 461) då det redovisningsmässiga resultatet även ska tillämpas som det skattemässiga. 
Alhager och Alhager (2004, s. 19) hävdar samtidigt att det inte är upp till skattemyndigheten 
att besluta om företagets beskattning utan att det är företagets egen tolkning av god 
redovisningssed som ligger till grund för beskattningen. När ett materiellt samband råder 
kommer beskattningen att skiljas åt beroende på vilken redovisningsmetod ett företag väljer. 
Sådana skillnader som redovisningen tillåter beroende på god redovisningssed, kan därmed 
inte anses förenliga med legalitetsprincipen. Den skatterättsliga principen frångås när god 
redovisningssed ska fastställas. Varken likformighetsprincipen, skatteförmågeprincipen, 
neutralitetsprincipen eller legalitetsprincipen är uppfyllda när företagets val av 
redovisningsmetod ligger till grund för den beskattningsbara inkomsten. Enligt Kellgren och 
Bjuvberg (2014, s. 108) har företag incitament till att välja den mest gynnsamma 
redovisningsmetoden för att få så låg beskattning som möjligt. Genom att skattelagstiftningen 
tenderar att bli allt mer principbaserad är det ett försök till lösning av problematiken kring 
skatteplanering. Det medför dock annan problematik eftersom att de grundläggande 
skattemässiga principerna då frångås.  
  
I K3 uttrycks att det avgörande och det väsentliga med redovisningen är att en rättvisande bild 
uppvisas. Enligt såväl Drefeldt och Törning (2012, s. 19), som Johansson (2010, s. 39), ska 
redovisningen ske enligt sin ekonomiska innebörd snarare än dess juridiska form. 
Regelbaserade normer i K2 tenderar att innehålla detaljerad vägledning och strikta regler om 
hur redovisningen ska upprättas. Det lämnas lite utrymme för företag själva att bedöma den 
underliggande verksamheten, utan redovisning sker snarare enligt dess juridiska form. 
Principbaserade normer i K3 däremot, lämnar större bedömningsutrymme, vilket tillåter 
företag att upprätta redovisning enligt verksamhetens ekonomiska innebörd. Genom att den 
ekonomiska verkligheten återspeglas i redovisningen kan en mer rättvisande bild av 
verksamheten uppvisas.  
 
Det finns således både fördelar och nackdelar med de regel- och principbaserade normerna i 
K2 och K3. K2 som till störst del innehåller regelbaserade normer följer legalitetsprincipen 
eftersom analogislut inte krävs vid upprättandet av redovisning samt att sådana normer skapar 
större jämförbarhet mellan likartade företag. Redovisning enligt K2-regelverket skapar 
därmed få skillnader då ingen större tolkning av normerna krävs. De principbaserade 
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normerna i K3 däremot, kan förvisso anses strida mot legalitetsprincipen, men en mer 
rättvisande och korrekt bild av företagets verksamhet kan uppvisas. Genom att företag tillåts 
göra egna professionella bedömningar upprättas redovisningen enligt dess ekonomiska 
verklighet snarare än dess juridiska form. Det huvudsakliga fokus som K3 syftar till är att en 
rättvisande bild av verksamheten ska uppvisas. Principbaserade normer ger dock upphov till 
skillnader i redovisningen mellan likartade företag, vilket gör att den kvalitativa egenskapen 
om jämförbarhet inte uppnås. Eftersom redovisningsmässiga skillnader även ger upphov till 
skillnader i den beskattningsbara inkomsten kommer inte heller de skattemässiga principerna 
vara uppfyllda. Skattelagar som idag tenderar att upprättas allt mer principbaserade, med 
anledning av att minska skatteplanering, anser vi försumma de kvalitativa egenskaper som 
principbaserade standarder annars kan medföra.  Skatterättens grundläggande principer är 
utformade på så vis att skatt ska betalas efter egen förmåga och att lika fall ska behandlas lika, 
vilket frångås då skattelagar tenderar att bli mer principbaserade.  
 
Vi vill poängtera att vi är medvetna om de begränsningar studien eventuellt kan anses inneha. 
Då vi genomfört en komparativ studie avseende normer i BFNs regelverk K2 och K3, kan vi 
inte göra vidare generaliseringar över andra regelverk och vi kan heller inte fastställa huruvida 
samtliga principbaserade normer ska anses vara icke förenliga med legalitetsprincipen. I 
inledningen av denna studie tydliggjordes att det saknas relevant information inom området, 
varpå vi med denna studie vill bidra med kunskap. Vi vill belysa problematiken som 
föreligger då principbaserade normer till större del tenderar att implementeras i 
skattelagstiftningen. Samtidigt vill vi poängtera att de skattemässiga skillnader som 
principbaserade normer ger upphov till bland jämlika företag, endast ger temporära skillnader. 
Problematiken med att principbaserade normer kan strida mot legalitetsprincipen kvarstår 
dock fortfarande.   
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6   Slutsats  

6.1   Inledning    

Studiens undersökning avser en bedömning av normernas karaktär i BFNs regelverk, K2 och 
K3. Normernas karaktär och dess förenlighet med legalitetsprincipen har tydliggjorts i en 
omarbetad modell som presenteras i analysen. I detta kapitel kommer studiens syfte besvaras 
samt att vi redogör för studiens undersökning och analys. Kapitlet kommer slutligen avslutas 
med förslag till vidare forskning inom området.      

6.2   Studiens  slutsatser    

För att besvara studiens syfte om principbaserade normer ska anses förenliga med 
legalitetsprincipen har vi genomfört en komparativ studie av K2- och K3-regelverket. 
Frågeställningen i inledningen av studien var att undersöka till vilken grad normernas karaktär 
i K2 och K3 kan anses regel- respektive principbaserade samt bedöma om förenligheten med 
legalitetsprincipen påverkas av normens karaktär.  

Utifrån analysen har vi kunnat konstatera att normernas karaktär skiljer sig åt. Normerna i K2 
tenderar att innehålla detaljerade bestämmelser och tydlig vägledning, vilket tyder på att de 
bör klassificeras som mer regelbaserade. Normerna i K3 tenderar däremot att innehålla vag 
vägledning och få förenklingsregler, vilket tyder på att regelverket främst kan klassificeras 
som ett principbaserat regelverk. De normer i K3 som analyserats har dock skiljt sig till vilken 
grad de bör anses vara principbaserade. Vissa normer är till större grad principbaserade då de 
inte innehåller någon vägledning, medan andra normer som ändå innehåller riktlinjer kan 
fortfarande anses som principbaserade då inga förenklingsregler förekommer.  
 
Legalitetsprincipen innebär att skatt inte får tas ut utan stöd i lag och det föreligger ett 
analogiförbud inom skatterätten. Det betyder att tolkningsmöjligheterna som normernas 
karaktär i K3 ger upphov till kan anses strida mot legalitetsprincipen. Av analysen framgår att 
normerna i K3 till störst del ska anses vara principbaserade och att dess förenlighet med 
legalitetsprincipen påverkas av analogiförbudet. Det betyder att två likvärdiga företag som 
båda tillämpar normerna i K3 kan få olika utfall, eftersom de använt alternativa 
redovisningsmetoder. De metoder som företagen väljer, är grundade i företagens egna 
tolkningar, varför metoderna kan skiljas åt mellan likvärdiga företag. Likvärdiga företags 
redovisning kan komma att skiljas åt och därmed även den beskattningsbara inkomsten. Det 
tyder på att såväl legalitetsprincipen som likformighetsprincipen inte kan anses uppfyllda.  
Avseende normernas karaktär i K2, anser vi att de inte ger upphov till samma 
tolkningsmöjligheter och därmed inte samma redovisningsmässiga skillnader. Normernas 
regelbaserade karaktär i K2 anser vi vara förenliga med legalitetsprincipen eftersom 
likvärdiga företags redovisning inte avsevärt skiljer sig åt.  
 
Vi vill därmed besvara studiens syfte genom att tydliggöra att principbaserade normer ger 
upphov till att alternativa redovisningsmetoder anses vara godtagbara samt att analogislut får 
tillämpas. Jämlika företag kan erfara redovisnings- och skattemässiga skillnader, vilket tyder 
på att en principbaserad karaktär hos normer strider mot legalitetsprincipen och därmed RF. 
Slutsatsen blir således att en principbaserad norm bör anses strida mot legalitetsprincipen 
eftersom det inte finns en laglig grund för varje tolkningsmöjlighet som normerna ger upphov 
till. 
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6.3   Förslag  till  vidare  forskning  

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Hultqvist (2015) skrivit en rapport om ”Hur vag får en 
skattelag va?”. Utifrån den genomförda studien kan det vara intressant att forska vidare inom 
legalitetsprincipen och hur vag en skattelag egentligen får vara för att inte strida mot de 
skatterättsliga principerna. En sådan studie hamnar inom det juridiska området, vilket är 
anledningen till att vår studie inte till större del behandlar denna problematik. Vi anser att det 
är ett relevant och intressant ämne att genomföra vidare forskning inom.  
 

  
 
 

  
 



 

 - 60 - 

Litteraturförteckning  

Agoglia, C. P., Doupnik, T. S. & Tsakumis, G. T. (2011). Principles-Based versus Rules-
Based Accounting Standards: The Influence of Standard Precision and Audit 
Committee Strength on Financial Reporting Decisions. The Accounting Review, 86(3), 
ss. 747-767.  

Alexander, D. & Jermakowicz, E. (2006). A true and fair view of the principles/rules debate. 
Abacus, 42(2), ss. 132-164. 

Alhager, E. & Alhager, M. (2004). Sambandet mellan redovisning och beskattning. Uppsala: 
Middleglade Publishing.  

Artsberg, K. (1992). Normbildning och redovisningens förändring: Värdering vid val av 
mätprinciper inom svensk redovisning. Diss. Lunds universitet. Malmö: Lund 
University Press.  

Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och praxis.  2. uppl., Malmö: Liber.  
Asp, P. (1999). Bokföringsbrott och legalitet. Svensk Juristtidning, (1), ss. 16-47. 
Bennett, B., Bradbury, M. & Prangnell, H. (2006). Rules, Principles and Judgements in 

Accounting Standards. Abacus, 42(2), ss. 189-204.  
Benston, J. G., Bromwhich, M. & Wagenhofer, A. (2006). Principles- Versus Rules-Based 

Accounting Standards: The FASB’s Standard Setting Strategy. Abacus, 42(2), ss. 165-
188.    

BFN. (2002). Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av intäkter och kostnader i 
ideella föreningar och registrerade trossamfund. (BFNAR 2002:8). Stockholm: BFN.  

BFN. (2010). Bokföringsnämnden årsredovisning 2010. Stockholm: BFN. 
http://www.bfn.se/upload/sv/om-bokforingsnamnden/vara-
arsredovisningar/Arsredovisning10.pdf	   

BFN. (2015). Bokföringsnämndens vägledning: Bokföring. Stockholm: BFN.  
BFN. (2016a). K-projektet. http://www.bfn.se/sv/om-bokforingsnamnden/k-projektet [2016-

02-29]  
BFN. (2016b). K2. http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltk2.aspx [2016-02-29] 
BFN. (2016c). Allmänna bokföringsfrågor: Vad är god redovisningssed? 

http://www.bfn.se/sv/fragor-och-svar/bokforing/allmanna-bokforingsfragor [2016-02-
29]  

Bjuvberg, J. (2006). Redovisningens betydelse för beskattningen. Stockholm: Mercurius.  
Bjuvberg, J. (2008). Beskattningstidpunkt för näringsverksamhet. Svensk skattetidning, (9), 

ss. 653-666. 
Bryman, A. & Bell, E. (2014). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2., [rev.] uppl., 

Stockholm: Liber. 
Dewing, I. P. & Russell, P. O. (2004). Accounting, Auditing and Corporate Governance of 

European Listed Countries: EU Policy Developments Before and After Enron. JCMS: 
Journal of Common Market Studies, 42(2), ss. 289-319.  

Dirhammar, A., Karlsson, L. & Marton, J. (2015). K-regelverken: Är K3 verkligen mer 
principbaserat än K2? Balans, (8), s. 32. Tillgänglig: FAR Online. 

Drefeldt, C. & Törning, E. (2012). Finansiell rapportering: Enligt K2 och K3. Lund: 
Studentlitteratur.   

Edenhammar, H., Norberg, C. & Thorell, P. (2015). Företagens redovisning: att förstå 
årsredovisningar. 8. uppl., Uppsala: Iustus Förlag. 

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig Metod. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur.  
Eriksson, C. (2012). Kval för K-val? Redovisningskonsulten, (6), ss. 35-36. 
Eriksson, C. (2014). Nu ska K-regelverken tillämpas. Redovisningskonsulten, (6), ss. 30-31.   



 

 - 61 - 

Eriksson, L. T. & Wiedersheim, F. (2014). Att utreda forska och rapportera. 10. uppl., 
Malmö: Liber.  

EY. (2008). K2 – årsredovisning i mindre aktiebolag. Sverige: EY.  
EY. (2012). K3 – redo att bestigas. Sverige: EY. 
EY. (2013). K2 eller K3 – vad väljer du? Sverige: EY. http://drivkraft.ey.se/2013/04/16/k2-

eller-k3-vad-valjer-du/ [2016-02-04] 
Falkman, P. (2000). Teori för redovisning. Lund: Studentlitteratur.  
FAR. (2013a). BFN för K-företag. ss. 523-1255. Stockholm: FAR Akademi. 
FAR. (2013b). BFN. ss. 1257-1626. Stockholm: FAR Akademi. 
FAR. (2016). Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter. ss. 1-17. Stockholm: 

FAR Online.  
Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2. uppl., Stockholm: Liber.  
Friberg, F. (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 

Lund: Studentlitteratur. 
Gunnarsson, Å. (1995). Skatterättvisa. Uppsala: Iustus.  
Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.  
Hellner, J. (1994). Rättsteori: en introduktion. 2. uppl., Stockholm: Juristförlag. 
Henriksson, E. & Schröder, M. (2000). Skattemässiga konsekvenser av byte av 

redovisningsprincip. Skattenytt, (3), ss. 124-131. 
Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur. 
Hultqvist, A. (2009). Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen. Diss. Stockholms 

universitet. Stockholm: Juristförlag.  
Hultqvist, A. (2015). Hur vag får en skattelag va? Stockholm: Svenskt Näringsliv.  
Höst, M., Regnell, B. & Runeson, P. (2006). Att genomföra examensarbete. 

Lund: Studentlitteratur.  
Ingblad, S-E. & Fagerberg, K. (2000). Externredovisning i lagen, del 1: 

Årsredovisningslagen. 2. uppl., Stockholm: Industrilitteratur.  
Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Liber. 
Johansson, K. (2003). God redovisningssed – En kartläggning och probleminventering av 

dess betydelser på olika rättsområden. Affärsjuridiska uppsatser 2003, ss. 193-297. 
Uppsala: Iustus. 

Johansson, K. (2010). Substance over form: en redovisningsrättslig studie. Diss. Göteborgs 
Universitet. Stockholm: Jure Förlag.  

Kellgren, J. (2003). Tolkning av redovisningsregler – om några svårigheter i jämförelse med 
skatterättsliga förhållanden. Skattenytt, (5), ss. 325-344. 

Kellgren, J. & Bjuvberg, J. (2014). Redovisning och beskattning – Om redovisningens 
betydelse för inkomstbeskattningen. Malmö: Studentlitteratur  

Knutsson, M., Norberg, C. & Thorell, P. (2012). Redovisningsfrågor i skattepraxis. 3. uppl., 
Uppsala: Iustus förlag.  

KPMG. (2012). Nya huvudregelverk om Årsredovisning och koncernredovisning (K3) från 
Bokföringsnämnden. Stockholm: KPMG.  

KPMG. (2013). En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. Sverige: KPMG.  
KPMG. (2014). En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. Sverige: KPMG.  
LeCompte, M. D. & Goetz, J. P. (1982). Problems of Reliability and Validity in Ethnographic 

Research. Review of Educational Research, 52(1), ss. 31-60.  



 

 - 62 - 

Lennartsson, R. (2012). Nu är K3 här - vilken väg väljer du? Balans, (8-9), ss. 14-15. 
Tillgänglig: FAR Online.  

Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C. & Simon-Almendal, T. (2013a). 
Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, del 1. 14. uppl., Lund: 
Studentlitteratur.  

Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C. & Simon-Almendal, T. (2013b). 
Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, del 2. 14. uppl., Lund: 
Studentlitteratur.  

May, T. (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur.  
Nelson, M. W. (2003). Behavioral Evidence on the Effects of Principles- and Rules-Based 

Standards. Accounting Horizons, 17(1), ss. 91-104. 
Nilsson, P. (2011a). Den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder: en skatterättslig 

studie om bokföringens betydelse för avgränsningen av näringsverksamheten. Diss. 
Lunds Universitet. Stockholm: Norstedts juridik. 

Nilsson, P. (2011b). Kort om K3-reglerna för årsredovisningsföretag. Skattenytt, (5), ss. 263-
272.  

Nyberg, R. (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och 
Internet. Lund: Studentlitteratur. 

Olsson, S. (2012). Redovisningsrätt: en introduktion. Stockholm: Norstedts juridik. 
Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
Peczenik, A. (1995). Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 

argumentation. Stockholm: Fritze. 
Peczenik, A., Arnio, A. & Bergholtz, G. (1995) Juridisk argumentation – en lärobok i allmän 

rättslära. Stockholm: Norstedt. 
Phillips Jr, T. J., Drake, A. & Luehlfing, M. S. (2010). Transparency in financial reporting: A 

look at rules-based versus principles-based standards. Academy of Accounting and 
Financial Studies Journal, 14(4), ss. 11-28. 

PWC. (u.å.). Valet mellan K2 och K3. http://www.pwc.se/sv/redovisning/valet-mellan-k2-
och-k3.html [2016-03-29]  

Påhlsson, R. (2003). Inledning till skatterätten. 3. uppl., Uppsala: Iustus förlag. 
Rabe, G. & Hellenius, R. (2011). Det svenska skattesystemet. 24. uppl., Stockholm: Norstedts 

Juridik. 
SKV. (2012) Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2012. (SKV 

305:9) Solna: Skatteverket.   
SKV. (2013) Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2013. (SKV 

305:10). Solna: Skatteverket.   
SKV. (2015). Rättslig vägledning: Redovisning och inkomstbeskattning. 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/324669.html [2016-
02-16]  

SKV. (2016). Rättslig vägledning: Rättvisande bild. 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/3202.html [2016-02-
16] 

Smith, D. (2006). Redovisningens språk. 3. uppl., Danmark: Studentlitteratur. 
Strauss, L. A. (1987). Qualitative Analysis For Social Scientists. Cambridge: Cambridge 

University Press.  
Strömholm, S. (1996). Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en lärobok i allmän rättslära. 

Stockholm: Norstedts juridik.   
Thorell, P. (2008). Redovisning och Juridik. Uppsala: Iustus.   
Thurén, T. (2013). Källkritik. Stockholm: Liber. 



 

 - 63 - 

Tikka, K. (2004). Om principer vid tolkningen av skattelag. Skattenytt, (11), ss. 656-663. 
 Tillgänglig:http://drivkraft.ey.se/2012/07/04/k3-redo-att-bestigas/ [2016-03-01] 

Westermark, C. (2000). Sambandet mellan redovisningen och beskattning enligt 
bokföringslagen och inkomstskattelagen. Svensk skattetidning, (5), ss. 456-473. 

Westermark, C. (2006). Bokföringsmässiga grunder – en term med stort tolkningsutrymme. 
Skattenytt, (11), ss. 250-259. 

Westermark, C. (2012). Bokföringslagen, revisionslagen: samt normer för 
hållbarhetsredovisning. 3. uppl., Stockholm: Norstedts juridik.   

Wüstemann, J. & Wüstemann, S. (2010). Why Consistency of Accounting Standards Matters: 
A Contribution to the Rules-Versus-Principles Debate in Financial Reporting. Abacus, 
46(1), ss. 1-27. 

Yin, R. K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Liber.   
Yström, A. (2010). Financial reporting in entrepreneurial SMEs: in search of significant 

areas of financial reporting information. Lic.-avh. Jönköping university. Jönköping: 
Jönköping International Business School. 

Offentliga  dokument  

Prop. 1975:104 Regeringens proposition med förslag till ny bokföringslag m.m. 
Prop. 1995/96:10 Års- och koncernredovisning. 
Prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen. 
SOU 1995:43 Sambandet redovisning – beskattning. 
SOU 2008:80 Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet – Del 1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Besöksadress:  Allégatan  1  ·  Postadress:  501  90  Borås  ·  Tfn:  033-435  40  00  ·  E-post:  registrator@hb.se  ·  Webb:  www.hb.se  


