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Sammanfattning 
Sedan den 1 januari 2005 gäller för Sverige liksom för övriga EU-
medlemsstater att noterade företag skall upprätta koncernredovisning i en-
lighet med de internationella redovisningsstandarder som antagits av EU-
kommissionen. De redovisningsstandarder som antagits är IASBs 
IAS/IFRS med tillhörande tolkningar. Vidare är det upp till medlemslän-
derna själva om antagna IAS/IFRS även ska gälla på den juridiska perso-
nen. Sverige har ännu inte gett möjlighet för företag att använda sig av 
IAS/IFRS i årsredovisningen med motiveringen att de beskattningskonse-
kvenser det starka sambandet mellan redovisning och beskattning medför 
först bör utredas. Sambandet går att dela in i tre olika kopplingar, materi-
ell koppling där redovisningsreglerna styr beskattningen, formell kopp-
ling där särskilda skatterättsliga regler påverkar redovisningen och fri-
koppling där redovisningen och beskattningen är fristående från varandra. 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om kopplingen mellan redovis-
ning och beskattning kan bestå vid en internationalisering av redovis-
ningsstandarderna. Undersökningen har genomförts ur två perspektiv, 
skatte- och redovisningsperspektiv, för att identifiera eventuella likheter 
och olikheter huruvida man anser att sambandet kan bestå. För att uppnå 
syftet genomfördes sex semistandardiserade intervjuer. 

I undersökningen framkom att skillnaden mellan skatte- och redovis-
ningsområdet är knapp. Samtliga respondenter utom Skatteverket ansåg 
att en frikoppling inte är att föredra vid en implementering av IAS/IFRS. 
Respondenterna ansåg att god redovisningssed även i framtiden ska ligga 
tillgrund för sambandet mellan redovisning och beskattning. 

Respondenterna är eniga om att Sverige bör använda artikel fem i IAS-
förordningen. Dock anser respondenterna att istället för att dela inte före-
tag utifrån noterade och onoterade, bör de istället delas in efter storlek 
och intresse av internationalisering. 
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Abstract 
Since January 1st 2005, public companies within the European Union shall 
prepare their consolidated accounts in conformity with the international 
accounting standards. The adopted accounting standards are IASB’s 
IAS/IFRS completed with interpretations. Furthermore, member states 
may permit or require public companies to prepare their annual accounts 
according to IAS/IFRS. Sweden has not yet given companies the ability to 
use IAS/IFRS in the annual accounts due to taxation difficulties the 
strong relationship between accounting and taxation brings. The relation-
ship between accounting and taxation can be divided into three different 
categories, material where the accounting regulations govern the taxation, 
conventional where specific taxation regulations affect the accounting, 
and no relation where the accounting and taxation regulations are sepa-
rated. 

The purpose with our thesis is to find out whether or not the relation be-
tween accounting and taxation can remain when accounting standards get 
internationalized. The study has been divided in two perspectives, taxa-
tion and accounting perspective, to identify similarities and differences 
whether the relation between accounting and taxation can remain. To ful-
fill the purpose, six semi-standardized interviews where performed 

The study showed that there are no noticeable differences between the tax 
and accounting perspective. All respondents except for Skatteverket be-
lieved that a disengagement between accounting and taxes where not pref-
erable when implementing IAS/IFRS. The respondents believed that in 
the future Swedish generally accepted accounting principles should define 
the relation between accounting and taxation. The respondents have the 
opinion that Sweden should use article five in the regulation of the Euro-
pean parliament and of the council. However, the respondents argue for 
companies being divided by size and interests of internationalization 
rather than public or non-public. 
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1 Inledning 
Syftet med detta kapitel är att ge en kort bakgrundsbeskrivning till uppsatsämnet. Detta 
introducerar till en problemdiskussion som i sin tur mynnar ut i mer konkreta frågeställ-
ningar och syfte. Slutligen återfinns tidigare studier och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Sedan den 1 januari 2005 gäller för Sverige liksom för övriga EU-medlemsstater att 
noterade företag1 skall upprätta koncernredovisning i enlighet med de internationella 
redovisningsstandarder som antagits av EU-kommissionen (EG, 2002). Detta med an-
ledning av den förordning om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, 
IAS-förordningen, som Europaparlamentet och rådet utfärdade den 19 juli 2002. De 
redovisningsstandarder som skall användas är International Accounting Standards 
(IAS) och International Financial Reporting Standards (IFRS). Syftet är att det ska bli 
enklare för företag att konkurrera på lika villkor om placeringar på kapitalmarkna-
den samt underlätta jämförelse mellan utländska och svenska företag (Lagrådsremiss 
2004/05:LU3). 

Då företag i Sverige alltmer vänder sig till en internationell marknad är det viktigt att 
de följer den internationella utvecklingen och de redovisningslösningar som finns. 
Enligt Artsberg (2003) har och kommer principerna för redovisning i Sverige att för-
ändras, mycket på grund av att Sverige är beroende av internationell handel. Efter-
som Sverige blev medlem av Europeiska Unionen (EU) relativt sent har de inte kun-
nat få gehör för sina nationella lösningar, exempelvis obeskattade reserver och bok-
slutsdispositioner. Till skillnad mot många andra länder inom EU är det svenska 
sambandet mellan redovisning och beskattning fortfarande starkt (Skatteverket, 
2004). Enligt artikel fem i IAS-förordningen är det upp till medlemsländerna att be-
sluta om ett utvidgat tillämpningsområdet av de antagna IAS/IFRS standarderna så 
att de även omfattar onoterade företags års- och koncernredovisningar samt noterade 
företags årsredovisningar (EG, 2002). Såväl IAS-utredningen som regeringen har an-
sett att det borde vara till noterade företags fördel att upprätta sin årsredovisning en-
ligt antagna IAS/IFRS (Prop. 2004/05:24 s. 64). Dock menar regeringen att det som 
talar mot en tillämpning av IAS/IFRS i årsredovisningen är de beskattningskonse-
kvenser som följer av regelverket. IAS-utredningen menade att en tillämpning av 
IAS/IFRS torde leda till en ökad skattebas samt tidigareläggning av skatteuttaget 
(Prop. 2004/05:24 s. 64-65). Dessa konsekvenser hänger direkt samman med den star-
ka kopplingen mellan redovisning och beskattning. Därav pågår nu en utredning hu-
ruvida en frikoppling mellan redovisning och beskattning ska ske (Dir. 2004:146). 

Under 1920-talet så lades grunden till sambandet mellan redovisning och beskattning, 
genom 1928 års kommunala skattelag och genom bokföringslagen, BFL, som kom 
1929. Även innan dess så skulle inkomstberäkningen för inkomstslaget rörelse ske en-
ligt ”allmänna bokföringsgrunder och god köpmannsed” (Skatteverket, 2004 s. 15). Mo-

                                                
1 Med noterade företag avses företag med aktier eller värdepapper på en reglerad marknad. 
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tivet med sambandet var att få en förenklad taxeringsprocess och på samma gång få en 
enhetlig beskattning av de skattskyldiga. Bokföringen ansågs ge ett korrekt uttryck 
för företagens skatteförmåga och därför ville man ha bokföringen som utgångspunkt 
för den skattemässiga inkomstberäkningen. På så vis ansågs det att en högre grad av 
rättvisa och trygghet skapades för skattesubjekten. Idag innebär sambandet att redo-
visningen ska ligga till grund för beskattning utan att några större korrigeringar be-
höver göras. 

1.2  Problemdiskussion 
Som huvudregel inom redovisning och beskattning gäller idag det materiella samban-
det. Vilket innebär att ett företags redovisning som följer god redovisningssed och 
tillhörande redovisningsregler får sitt redovisade resultat accepterat även skattemäs-
sigt (SOU 2003:71 s 81). Redovisningsreglerna blir då styrande för hur företaget be-
skattas, vilket regleras i 14 kap 2-6 §§ IL. 

Förutom det materiella sambandet så går det att identifiera ytterliggare två samband, 
formellt samband där behandling av de redovisningsmässiga transaktionerna ska följa 
de skattemässiga och inget samband det vill säga en fullständig frikoppling mellan re-
dovisning och beskattning, där skattreglerna avgör hur en viss transaktion ska beskat-
tas (Alhager & Alhager, 2003; Skatteverket, 2004). 

Under flera år har sambandet mellan redovisning och beskattning varit föremål för 
diverse granskningar och undersökningar (Skatteverket, 2004). Bland annat kom Re-
dovisningskommittén (SOU 1995:43) ut med ett betänkande med förslag för ökad fri-
koppling mellan redovisning och beskattning för vissa poster. Målsättningen med 
denna var att få en bra kvalitet på redovisningen genom att endast göra små föränd-
ringar av skattereglerna. År 1998 lämnade dåvarande Riksskatteverket (Skatteverket, 
2004) ett antal principförslag för sambandet redovisning och beskattning som de se-
dan följde upp med en hemställan till regeringen för frikoppling inom vissa områden. 
En annan viktig utredning var den så kallade IAS-utredningen (SOU 2003:71) som 
kom fram till att IAS/IFRS regelsystem på många områden skulle medföra problem 
vid beskattningen på grund av det starka sambandet som finns i Sverige. Då inte kon-
cernredovisningen har någon koppling till beskattning så uppstår enbart problemen 
vid årsredovisningen. Sverige har valt att ännu inte ge företag möjligheten att upprät-
ta årsredovisningen enligt IAS/IFRS. Detta motiveras med oangelägenheter som skat-
tetvister, dessutom har man beaktat att IAS/IFRS har framställts i annat syfte än att 
ligga till grund för olika länders beskattning (Prop. 2004/05:24 s. 64 f). 

När två stora utredare såsom Skatteverket och IAS-utredningen lämnar förslag om 
frikoppling mellan redovisning och beskattning så uppstår frågan om en harmonise-
ring med hjälp av artikel fem i IAS-förordningen och sambandet mellan redovisning 
och beskattning är förenliga eller inte? 
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1.2.1 Problemformulering 
Som ovan beskrivs finns det de som anser att en frikoppling mellan redovisning och 
beskattning skulle vara att föredra. Samtidigt som andra menar att det starka samban-
det har bidragit till att svensk redovisning håller en hög kvalitet (SOU 1995:43 s. 92). 

Med utgångspunkt från detta kan mer konkreta frågeställningar utformas. 

• Vilka problem medför den starka kopplingen mellan redovisning och beskatt-
ning utifrån en harmonisering av internationella redovisningsstandarder? 

• Finns det skilda åsikter vad gäller en frikoppling mellan redovisning och be-
skattning utifrån ett skatte- och redovisningsperspektiv. 

1.3 Syfte  
Syftet med vår uppsats är att ta reda på om de två olika intressegrupperna anser att 
kopplingen mellan redovisning och beskattning kan bestå vid en internationell har-
monisering av redovisningsstandarderna. De två intressegrupperna vi ska undersöka 
delar vi in utifrån ett redovisningsperspektiv samt ett skatteperspektiv för att få fram 
eventuella skillnader och likheter beroende på intresseområde. 

1.4 Avgränsningar 
I denna uppsats kommer vi att koncentrera oss på att konstatera det befintliga sam-
bandet genom litteraturstudien. Vi har således inga intentioner att analysera kopp-
lingen som finns mellan redovisning och beskattning eftersom denna under flera år 
legat till grund för forskning och utredningar. Vidare kommer den empiriska under-
sökningen samt analysen att fokusera på huruvida kopplingen mellan redovisning 
och beskattning kan bestå, samt om det finns några skillnader och likheter i dessa ar-
gument utifrån ett redovisnings- och ett skatteperspektiv. 

Vi har även valt att fokusera på de företag som omfattas av ÅRL och utesluter därför 
företag som omfattas av ÅRKL och ÅRFL. För att undersökningen inte ska bli allt 
för omfattande så kommer inte sambandet mellan redovisning och beskattning inom 
området mervärdesskatt och andra punktskatter att behandlas. 

1.5 Tidigare studier 
Tidigare studier som behandlar ämnet sambandet mellan redovisning och beskattning 
har dels behandlat frikopplingsfrågan men även tittat på den instititutionella struktu-
ren. Karlsson och Svanberg (2004) har i sin uppsats studerat och förklarat den utdrag-
na debatten om frikoppling som förekommer i Sverige genom att förklara den struk-
tur av olika organ och personer som finns och som påverkar processen mot en fri-
koppling på området. 

En uppsats författad av Halvarsson (2003) har analyserat de konsekvenser som upp-
kommer ur företagsbeskattningssynpunkt när svenska börsnoterade företag nu är 



 Inledning 

 4

tvungna att upprätta sin koncernredovisning enligt IAS/IFRS. Detta görs med ut-
gångspunkt från sambandet mellan redovisning och beskattning. 

År 1995 lämnade Redovisningskommittén ett delbetänkande med förslag om vissa 
ändringar inom området redovisning och beskattning och 1998 lämnade dåvarande 
Riksskatteverket en rapport som behandlade detsamma. I en studie gjord av Hedlund 
(1999) studerar författaren dessa två förslag och applicerar detta på verkliga siffror. 
Den slutsats som författaren kommer fram till är att årets resultat påverkas olika vid 
ett jämförande av dessa utredningar. 

1.6 Disposition 
Vi har valt att disponera vår uppsats enligt figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med den valda dispositionen vill vi ge läsaren en helhetssyn över uppsatsen samt re-
dogöra för de olika kapitlens samhörighet. Detta kapitel har, efter en problemdiskus-
sion, mynnat ut i ett syfte som kommer att följas genom hela uppsatsen. Metodkapit-
let ger en beskrivning av undersökningsansats, metodval, datainsamling samt variab-
ler för kvalitet som används inom kvalitativ forskning. Därefter följer litteraturstudi-
en som behandlar harmonisering av redovisningsstandarder och sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Litteraturstudien tillsammans med den empiriska un-
dersökningen leder slutligen till vår analys och slutsatser. 
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2 Metod 
Syftet med undersökningen styr valet av ansats och metod, vilka beskrivs i metodkapitlet. 
Vidare redovisas hur undersökningens datainsamling har gått till, hur analysen av resul-
tatet kommer att ske samt variabler för kvalitet och hur dessa uppnås. 

2.1 Undersökningsansats 
För att kunna genomföra en empirisk undersökning finns det både kvantitativ och 
kvalitativ metod att tillgå. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) går den kvantitativa 
metoden ut på att mäta någon variabel som kan bearbetas och analyseras statistiskt. 
Vidare beskriver Holme och Solvang (2001) att med en kvantitativ studie sker under-
sökningen enligt ett förutbestämt mönster, och det är därmed möjligt att statistiskt 
generalisera dess resultat.  

Den kvalitativa metodteorin grundar sig, enligt Lundahl och Skärvad (1999), på her-
meneutisk vetenskapsteori och den handlar om hur man ska göra för att nå fram till 
förståelse för hur individer upplever sig själva och sin situation. Metoden är främst 
inriktad på beskrivningar av verkligheten i form av modeller och text vars syfte är att 
upptäcka och belysa samband mellan variabler (Christensen, Andersson, Carlsson 
och Haglund, 2001). Vidare beskriver Bryman (1997) att de grundläggande dragen i 
kvalitativa undersökningar är viljan att uttrycka handlingar, händelser och normer 
utifrån respondenternas perspektiv. Ett vanligt verktyg för att utföra en kvalitativ 
undersökning är intervjuer och observationer (Christensen m fl, 2001).  

Vi har valt en beskrivande undersökning med kvalitativ metodteori för vår studie, ef-
tersom vi eftersträvar en djupare förståelse och information om huruvida våra re-
spondenter anser att kopplingen mellan redovisning och beskattning kan bestå eller 
inte. Vidare är området vi ämnar undersöka omfattande och komplext, varför vi an-
ser att bästa resultat uppnås med personliga möten för att ha möjligheten att ställa vä-
sentliga följdfrågor som kan uppkomma vid en eventuell diskussion. 

2.1.1 Kvalitativ undersökning 
Kvalitativa undersökningar präglas av flexibilitet vilket innebär att forskaren konti-
nuerligt kan göra vissa justeringar i syfte att komma fram till ett optimalt resultat. 
Holme och Solvang (2001) menar att flexibiliteten handlar om två saker i för hållande 
till: 

1. hur forskaren närmar sig de olika undersökningsenheterna. Det kan gälla vilka 
frågor som ska tas upp och i vilken ordning de ska vara i. 

2. de erfarenheter forskaren gör under undersöknings- och informationsinsam-
lingsfasen. Om det under undersökningen upptäcks att vissa frågeställningar 
har glömts bort eller att frågor formulerats fel ändras dessa. 

Holme och Solvang (2001) menar att dessa två faktorer kan utgöra både styrka och 
svaghet. Styrkan ligger i att de frågor som undersöks ständigt ger bättre och mer 
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grundläggande förståelse för forskaren. Flexibiliteten kan också vara en svaghet då det 
blir svårt att jämföra information från början av undersökningen med information 
från slutet av densamma. En annan aspekt kan vara att forskaren har mer kunskaper i 
slutet av undersökningen och att svaren från respondenterna som undersöktes i bör-
jan inte ger så mycket, detta beror oftast på forskaren själv och inte på respondenten. 

2.2 Datainsamling 
I det kommande avsnittet kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga när vi sökt ma-
terial till litteraturstudien samt hur den empirisk undersökning utförts. 

2.2.1 Litteraturstudie 
I vår insamling av sekundärdata, data som någon annan redan samlat in för annat syf-
te (Kotler, Armstrong, Saunders och Wong, 2001), har vi grundat vår litteraturstudie 
på material från statliga utredningar, propositioner samt facklitteratur. Då området 
sambandet mellan redovisning och beskattning länge har varit föremål för utredning 
så har vi inte haft några omfattande problem att hitta lämplig litteratur. Sökord vi i 
huvudsak har använt är: redovisning och beskattning separat, men också sambandet 
mellan dessa. Andra sökord har varit internationell redovisningsstandard, internatio-
nell beskattning, redovisningsharmonisering, IAS/ IFRS vidare har vi sökt på de olika 
kopplingarna inom redovisning och beskattning. 

Sökverktyg som har används är mestadels Högskolebiblioteket i Jönköpings databa-
ser som Julia, LIBRIS och FAR komplett. Andra sökvägar har varit hemsidor till 
Skatteverket, Redovisningsrådet (RR), FAR, Bokföringsnämnden (BFN), regeringen 
och advokatsamfundet. Många av källorna är Internetkällor, vilket vi inte ser som 
något problem då ansvarig utgivare är tillförlitliga intressegrupper inom ämnet redo-
visning och beskattning. 

2.2.2 Empirisk studie 
Vår empiriska studie har baserats på en kvalitativ undersökning i form av icke-
standardiserade intervjuer. Sådana intervjuer är lämpliga att använda vid insamlandet 
av mjuka data om mer kvalitativa förhållanden. Med detta menas hur olika personer 
bedömer situationer, samt motiven bakom åtgärden (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi-
dare menar författarna att vid en icke-standardiserad intervju har intervjuaren möjlig-
het att välja hur frågan formuleras samt ordningsföljden av frågorna mer fritt. Icke-
standardiserade intervjuer är därför vanliga vid kvalitativa undersökningar. Semistan-
dardiserade intervjuer är en form av icke-standardiserade intervjuer, där man har ett 
fåtal förutbestämda frågor men där svaren kan leda till följdfrågor (Lundahl & Skär-
vad, 1999). För vår empiriska undersökning har semistandardiserade intervjuer passat 
bäst då vi hade ett fåtal bestämda frågor som vi behövde djupare kunskap om. Den 
empiriska studien har således att bestått av sex stycken semistandardiserade intervju-
tillfällen med sammanlagt åtta respondenter. Varav fem representerades inom redo-
visningsområdet och tre respondenter inom skatteområdet. 
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2.2.2.1 Intervjuteknik 

Andersson (1994) beskriver att välja en muntlig informationsinsamling är vanligt då 
man önskar skapa en god kontakt med respondenten. Informationsflödet under en 
intervju menar författaren beror på fyra samverkande förutsättningar och parter (fi-
gur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Fyra samverkande förutsättningar och parter (Andersson, 1994, s. 172) 

De fyra förutsättningarna författaren diskuterar är intervjusituationen, intervjuaren, 
respondenten samt intervjuinnehållet. Intervjusituationen är många gånger viktigare 
än vad som kan tänkas tro, t ex är det av stor betydelse att såväl respondenten som in-
tervjuaren har gott om tid och inte känner sig stressad. Det är därför av stor vikt att 
intervjuaren vid den första kontakten upplyser respondenten om hur lång intervjun 
kan tänkas ta. Vidare skriver Andersson (1994) att intervjuaren bör välja en plats där 
respondenten känner sig trygg och säker, samtidigt som det bör vara en plats där in-
tervjun kan genomföras relativt ostört. Vid undersökningar där endast en intervju 
med respondenten genomförs är det första intrycket avgörande. Eftersom intervjua-
ren och respondenten inte har tid att lära känna varandra kan intrycket inte grundas 
på några inre egenskaper utan det första intrycket grundar sig helt på det yttre, som 
utseende, klädsel, sätt att föra sig och att tala. Finner respondenten att intervjuaren 
gör ett sämre intryck och inte känner att denna beter sig på ett sätt som respondenten 
finner acceptabelt, är det stor risk att intervjun blir av dålig kvalitet. Respondenten 
menar Andersson (1994) har liksom intervjuaren sina speciella sociala egenskaper. 
Samtidigt som olika människor har olika stor erfarenhet av att uttrycka sina tankar 
och känslor. Det gäller för intervjuaren att anpassa sig till respondentens sociala egen-
skaper, samtidigt som intervjuaren måste formulera frågorna så de uppfattas rätt. Slut-
ligen påverkas kommunikationen av intervjuns innehåll. Andersson (1994) menar att 

Intervjusituation 

- tid 
- plats 
- andra personer 

Intervjuinnehåll 

- känslighet 
- svårighetsgrad 
- intressegrad 
- väcker ångest 

Intervjuaren 

- sociala egenskaper 
- intervjuskicklighet 
- motivation 
- trygghet, säkerhet 

Respondenten 

- sociala egenskaper 
- förmåga att svara 
- villighet att svara 
- trygghet, säkerhet 
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vissa ämnen kan vara känsliga på det personliga planet eller politiskt och responden-
ten kan dra sig undan när dessa ämnen kommer upp. Andra ämnen menar författaren 
kan vara svåra och kräva speciella kunskaper. 

Sammanfattningsvis menar Gordon (1978) att intervjuaren bör tänkta på följande 
punkter för att få så tillförlitlig och utförlig information från respondenten som möj-
ligt. 

- Att respondenten har fått reda på syftet med intervjun och därmed intervju-
frågorna. 

- Att tillförlitlighet anses öka om respondenten kan få svara spontant på frågor-
na. 

- Att skapa förtroendet mellan intervjuare och respondenten. 
 
Vid den första kontakten upplyste vi respondenterna om undersökningens syfte och 
längd på intervjun. Tanken var att respondenterna skulle erhålla intervjufrågorna i 
förväg på grund av dess komplexitet. Dock medförde kommunikationsproblem att en 
respondent inte erhöll dessa innan intervjun, vilket medförde att respondenten var 
mindre förberedd. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats, vidare 
hade respondenterna bokat konferensrum så intervjuerna kunde genomföras ostört. 
 

2.2.2.2 Respondenter 

Vid val av respondenter har utgångspunkten varit att intervjua personer som arbetar 
inom juridiken med skattefrågor samt företagsekonomer inom redovisningsområdet. 
Detta för att kunna undersöka om det föreligger några skillnader i åsikten om sam-
bandet mellan redovisning och beskattning. 

För en ökad tillförlitlighet i undersökningen, valde vi respondenter som vi ansåg ha 
en god kunskap inom området. Samtidigt fanns behovet att få respondenter som re-
presenterande olika intressenter. För att få tag på lämpliga respondenter inom skatte-
området vände vi oss först till advokatsamfundet som gav förslag på lämpliga advo-
katbyråer. I ett samtal med Mannheimer Swartling Advokatbyrå fick vi förslaget att 
istället vända oss till Svenskt Näringsliv och företag då man ansåg att kunskapen 
inom området torde vara störst där. Slutligen valde vi respondenter inom skatteom-
rådet från Svenskt Näringsliv, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och Skatteverket. 
Vår ambition var att komma i kontakt med de normgivande organen inom svensk 
redovisning, som RR, BFN och FAR. Svårigheter medförde att endast BFNs kansli 
kunde besökas. På Svenskt Näringsliv kom vi dock i kontakt med en av tio ledamöter 
i BFN. Vidare representerades redovisningsrespondenterna av Ernst & Young och en 
professor på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH). 

2.3 Variabler för kvalitet 
Enligt Bryman (2002) finns det två alternativa kriterier till reliabilitet och validitet för 
att bedöma en kvalitativ undersökning, trovärdighet och äkthet. Trovärdighet i sin 
tur består av fyra delvariabler som har sin motsvarighet i kvantitativ forskning. Dessa 
variabler är tillförlitlighet och överförbarhet som motsvarar validiteten i kvantitativ 
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forskning och pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera som motsvarar re-
liabiliteten. Äkthethetskriterierna som var det andra alternativet har enligt Bryman 
(2002) inte samma inflytande eftersom det inte finns någon entydighet hur de påver-
kat forskning, därför har vi vår tyngdpunkt på trovärdighetskriteriet och kommer 
nedan att förklara och applicera dessa variabler på vår undersökning. 

2.3.1 Tillförlitlighet 
För att uppnå tillförlitlighet spelade vi in och transkriberade intervjuerna. Vidare har 
respondenterna givits möjligheten att läsa igenom, korrigera samt godkänna innehål-
let från intervjutillfället. På det här viset uppfyller vår studie de två krav som måste 
vara uppfyllda för att ett tillförlitligt resultat ska kunna skapas i den undersökning 
som utförts. De två kraven innebär att det dels kan garanteras att undersökningen har 
utförts på det sätt som reglerna säger och att man rapporterar de resultat man gjort 
till de berörda personerna så att dessa kan intyga att forskaren har uppfattat det de 
sagt på ett riktigt sätt. Enligt Bryman, 2002 kallas detta för respondentvalidering och 
är populärt bland kvalitativa forskare eftersom dessa har ett stort intresse av att få 
veta att överrensstämmelsen mellan resultatet och uppfattningen från undersöknings-
personerna är god (Bryman, 2002). 

2.3.2 Överförbarhet 
Överförbarhet i det här sammanhanget handlar om att det resultatet som uppnås i 
undersökningen ska kunna användas i andra sammanhang och situationer, dvs. kunna 
använda sig av det uppnådda resultatet även i andra miljöer än den man har studerat. 
Enligt Bryman (2002) så är detta något som kan uppnås inom den kvalitativa forsk-
ningen, eftersom man här fokuserar på att forska på djupet, studerar en mindre grupp 
och får på så sätt en fylligare redogörelse av detaljer. Generaliserbarhet är ofta pro-
blematiskt vid kvalitativa undersökningar, vi är därför medvetna om att undersök-
ningen kan sakna överförbarhet till en hel population då endast åtta personer inter-
vjuats. Vi har ändå försökt uppnå överförbarhet genom att objektivt studera respon-
denternas svar och genom litteraturstudien jämföra om det finns olikheter och likhe-
ter med vad som nämnts i tidigare litteratur. 

2.3.3 Pålitlighet 
Genom kontinuerlig kontakt med vår handledare och genom att ha fått objektiva 
oppositioner på vår uppsats har vi kunnat upptäcka fel och kunnat rätta till dem för 
att komma fram till ett fullständigt och trovärdigt resultat. Enligt Bryman, (2002) är 
det viktigt att forskarna antar ett granskande synsätt i forskningsprocessen för att på-
litligheten i studien ska kunna garanters. Den granskande processen kan enligt Bry-
man (2002) kollegor eller liknande ta hand om kontinuerligt under forskningens 
framskridande. Det är inte bara den teoretiska delen som utgör hur pålitlig studien är, 
utan även den praktiska delen såsom val av respondenter är en viktig del av helheten 
för att trovärdighet ska uppnås. De respondenter vi har intervjuat har många års erfa-
renhet inom de områden som vi har valt att lägga tyngdpunkten på, vilket gör att de 
resultat som framkommit ur dessa intervjuer är högst pålitliga och trovärdiga. 
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2.3.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Eftersom det i samhällsvetenskaplig forskning är svårt att uppnå fullständig objektivi-
tet så bör forskaren kunna påvisa att det inte ligger medvetna personliga värderingar i 
slutsatserna från undersökningen, dvs. att forskaren kan garantera att denne har age-
rat i god tro (Bryman, 2002). Här kommer återigen granskaren in som en viktig del 
eftersom det kan ses som dennes uppgift att bestämma huruvida det går att styrka re-
sultaten. Genom att studera mycket litteratur och på så vis fått en djupare kunskap 
och kännedom om området redovisning och beskattning så har detta kriteriet kunnat 
uppnås. 

2.4 Tillvägagångssätt för analys 
Att analysera den insamlade informationen innebär att hitta mönster för att få fram 
orsaker och förutsäga konsekvenserna av en företeelse (Holme & Solvang, 2001). 
Analys av den insamlade informationen i en kvalitativ undersökning kan vara kom-
plicerad, då informationen kan vara omfattande. 

För att få det överskådligt behöver informationen struktureras och organiseras. Ana-
lysen kan ske på olika sätt enligt Holme och Solvang (2001). En möjlighet är att utgå 
från vissa enstaka uppgifter eller nyckelord och bygga upp en totalförståelse av den 
insamlade informationen. En annan möjlighet är att med utgångspunkt från helheten, 
vilket den insamlade informationen utgör, välja ut något centralt tema som ska bely-
sas. Detta kallas helhetsanalys.  

Analysen av undersökningen kommer att utgöras av en helhetsanalys, teman som 
kommer att belysas är: områden där kopplingen mellan redovisning och beskattning 
bör tas bort eller återstå i relation till skillnader och likheter mellan de två olika 
grupperna av respondenter. I analysen kommer vi att diskutera utfallen från de juri-
diska respondenterna och de företagsekonomiska respondenterna och hur likheter 
och olikheter kan uppstå. 

2.5 Svårigheter vid kvalitativa undersökningar 
Ett problem som ofta uppkommer vid kvalitativa undersökningar är huruvida resul-
tatet går att generaliseras till andra situationer och till en hel population. Vår ambi-
tion har inte varit att försöka uppnå generalisering till andra situationer. Dock anser 
vi att styrkan i vår undersökning ligger i våra respondenter som med sin breda erfa-
renhet och kunskap givit oss en bild av ämnet på ett mer praktiskt plan, snarare än 
personliga åsikter. 

Det olika antalet respondenter mellan redovisnings- och skatteområdet var inte pla-
nerat, utan två respondenter tillkom då två av huvudrespondenterna ville ha med sig 
en kollega. De två extra respondenterna visade sig besitta stor kunskap inom ämnet 
sambandet mellan redovisning och beskattning och kunde bidra med värdefulla syn-
punkter till vår undersökning. Svagheten är dock att redovisningsområdet är överre-
presenterat i undersökningen vilket kan ha påverkat vårt resultat.  
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3 Litteraturstudie 
I detta kapitel ämnar vi beskriva EUs arbete med att harmonisera redovisningsstandar-
derna inom unionen samt hur detta anpassas till svenska standarder. Vidare beskrivs det 
materiella och formella sambandet mellan redovisning och beskattning. Sambandet mel-
lan redovisning och beskattning kan även benämnas kopplingen mellan redovisning och 
beskattning. Dessa termer kommer vi använda synonymt i uppsatsen.  

3.1 Harmonisering av redovisningsstandarder 
Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem av EU. Som medlemsstat i EU var Sverige 
även tvungen att bl.a. anta de redovisningsdirektiv, fjärde, sjunde och elfte direktivet, 
som utfärdats av EU (SOU 2003:71, s. 65). Direktiven har i syfte att skapa en minsta 
gemensam skyddsnivå för borgenärer, delägare och andra som träder i förbindelse 
med företag. Direktiven anger ett visst resultat som ska uppnås inom en bestämd tid, 
dock är det upp till medlemsstaterna att själva bestämma form och tillvägagångssätt 
(Svensson & Edenhammar, 2000). För att anpassa den svenska lagstiftningen till di-
rektiven inom redovisningsområdet infördes 1996 tre nya lagar, årsredovisningslagen 
(1995:1554; ÅRL), lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
(1995:1559; ÅRKL) och lagen om årsredovisning i försäkringsbolag (1995:1560; 
ÅRFL). 

3.1.1 EU-beslut 
EU:s fjärde direktiv, rådets direktiv av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa bolagsfor-
mer, 78/660/EEG, tillkom år 1978 och behandlar skyldigheten att upprätta förvalt-
ningsberättelse och årsbokslut (Rådets direktiv, 78/660/EEG). Vidare syftar direkti-
vet till att för medlemsstaterna ha gemensamma minimikrav på den ekonomiska in-
formation som företag ska låta allmänheten ta del av. Huvudkravet i direktivet är att 
årsbokslutet ska ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Direktivet 
innehåller även ett antal standardiserade uppställningsformer för resultat- och balans-
räkningarna samt enhetliga regler för tilläggsinformation och värdering.  

Det sjunde direktivet, rådets direktiv av den 13 juni 1983 om sammanställd redovis-
ning, 83/349/EEG, antogs år 1983. Direktivet behandlar skyldigheten att upprätta en 
sammanställd förvaltningsberättelse samt en sammanställd redovisning. Syftet menas 
vara krav på likvärdig information om koncerner, så att intressenter på ett enklare 
sätt ska kunna bedöma koncernens ställning och resultat men även de ekonomiska 
banden mellan koncerner (Rådets direktiv, 83/349/EEG). 

Även det elfte direktivet, rådets direktiv av den 21 december 1989 om krav på offentlig-
het i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa bolagsformer som lyder under lag-
stiftningen i en annan stat, 89/666/EEG, behandlar bestämmelser om redovisning. Di-
rektivet ställer krav på att bolag inom medlemskapet och som öppnar en filial i en 
annan medlemsstat ska offentliggöra vissa räkenskapshandlingar i den andra staten. 
Syftet sägs vara att ge samma skydd för tredje man oavsett om ett bolag väljer att eta-
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blera sig i en medlemsstat genom en filial eller ett dotterbolag (Rådets direktiv, 
89/666/EEG). 

Som nämns ovan är syftet med EU-direktiven att skapa en gemensam skyddsnivå för 
borgenärer och delägare, vidare kan man se dessa initiativ som ett arbete för att har-
monisera medlemsländernas redovisningslagstiftning (Svensson & Edenhammar, 
2000). Direktiven har ändrats i flera omgångar, de senaste större förändringarna gjor-
des 2003 genom det så kallade moderniseringsdirektivet (Rådets direktiv, 
2003/51/EG). I moderniseringsdirektivet konstaterade Europaparlamentet och rådet 
att det fjärde, sjunde och elfte direktivet även i framtiden ska vara den huvudsakliga 
källan när det gäller redovisningskrav som inte utarbetas i enlighet med IAS-
förordningen. Vidare kommer även redovisningsdirektiven fortsätta styra innehållet i 
den nationella rätt som styr företag som inte omfattas av IAS-förordningen. Syftet 
med moderniseringsdirektivet är därför att avlägsna de föreliggande oförenligheter 
mellan redovisningsdirektiven och IAS/IFRS, för att säkerställa att de alternativa re-
dovisningsmetoder tillåtna av IAS/IFRS även kan tillämpas på företag som inte om-
fattas av IAS-förordningen (Rådets direktiv, 2003/51/EG). 

Enligt Artsberg (2003) har dock EU på många områden inte lyckats skapa ekono-
miskt likvärdiga regler och det har därför riktats kritik mot EU för att man inte har 
lyckats skapa underlag för en gemensam marknad. En orsak till de misslyckande för-
söken menar Artsberg (2003) beror på EU:s mångfald av kulturella skillnader med 
olika syn på redovisningens syfte och därmed också redovisningslösningar. Vidare har 
EU-kommissionen varit självkritisk till sina tidiga försök till harmonisering och me-
nar att misslyckandet främst berott på direktivens många valmöjligheter som gjort att 
dessa har utnyttjas och tolkats olika av medlemsstaterna Vid Europeiska rådets möten 
i Lissabon 2000 och Stockholm 2001, betonades återigen behovet att få till stånd en 
öppen och effektiv kapitalmarknad i Europa för att främja tillväxt och sysselsättning-
en. Dock hade man inom EU redan 1995 beslutat att välja IASB som samarbetsparter 
vid en redovisningsharmonisering då amerikanske FASB inte var intresserad av ett 
samarbete på lika villkor. 

Den 19 juli 2002 antog Europaparlamentet och rådets förordning att tillämpa interna-
tionella redovisningsstandarder inom EU, även kallad IAS-förordningen (EG, 2002). 
Därmed beslutades att samtliga noterade företag inom EU senast från och med 1 ja-
nuari, 2005 är tvingade upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de internatio-
nella redovisningsstandarderna IAS. Utöver detta har samtliga medlemsstater, i enlig-
het med artikel fem, möjlighet att genom nationell lagstiftning kräva eller tillåta IAS-
redovisning för noterade företags årsredovisning samt för onoterade företags koncern- 
och årsredovisning. IAS-förordningen är hittills den enda EG-förordningen inom re-
dovisning (Prop. 2004/05:24 s. 24). Hela IAS-förordningen återfinns i bilaga 1. 

3.1.2 International Accounting Standards Board 
IASB är en internationell privat organisation som har sitt säte i London, vars syfte är 
att förbättra och harmonisera världens redovisningsstandarder. Idag har IASB närma-
re 200 medlemsländer som använder sig av IAS/IFRS. IASB grundades 1973 då under 
namnet The International Accounting Standard Committee, IASC, genom ett samar-
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bete mellan professionella revisionsorganisationer i Australien, Frankrike, Irland, Ja-
pan, Kanada, Mexiko, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och USA (Deloitte, 
2005; IASB, 2005). EU:s beslut att använda sig av IASBs standarder som utgångspunk 
för redovisning i Europa har gett IASB en dominerande ställning som normgivare. 
Styrelsen består av 14 medlemmar från nio olika länder. För att få en balans bland 
perspektiv har IASB som krav att: 

• minst fem styrelsemedlemmar ska ha en bakgrund som praktiserande använ-
dare, 

• minst tre medlemmar ska ha en bakgrund som upprättare årsredovisningar 

• minst tre medlemmar ska ha varit användare av årsredovisningar 

• minst en medlem med akademisk bakgrund (Deloitte, 2005b). 

Organisationen har hittills gett ut 41 stycken redovisningsstandarder, IAS 1-41, som 
utarbetades under IASC men som nu tillhandahålls och uppdateras av IASB samt sex 
stycken standarder utarbetade av IASB, IFRS 1-6 (Deloitte 2005c). Rekommendatio-
nerna är utformade som en föreställningsram vilket kan jämföras med de svenska la-
gar vi har i dag som ÅRL och BFL. Ansvaret fört tolkningen av IASBs standarder lig-
ger på International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), tidigare 
SIC (Prop. 2004/05:24 s. 56). 

3.1.3 Svensk anpassning 
De styrande lagarna inom redovisning i Sverige är ÅRL om företags offentliga redo-
visning samt BFL om företags icke-officiella redovisning. Både dessa lagar är så kalla-
de ramlagar och syftar till att vara allmänt hållna och kompletteras med annan norm-
givning, bland annat från BFN och RR (Prop. 2004/05:24 s. 55). BFN är en statlig 
myndighet som ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed. BFN:s arbete är in-
riktat på löpande bokföring samt redovisningsfrågor som rör små och medelstora fö-
retag. RR är emellertid en privat organisation som arbetar för att främja god redovis-
ningssed i publika företag. Rekommendationerna är främst utfärdade för företag vars 
aktier är föremål för offentlig handel. Vidare är RR:s rekommendationer utformade 
med utgångspunkt av IAS/IFRS med vissa undantag om bl.a. marknadsvärdering 
(Prop. 2004/05:24 s. 56). 

Vid användandet av IAS/IFRS kommer konflikter mellan svenska lagar och IAS-
förordningen att uppstå där lagarna behandlar en fråga som även behandlas av 
IAS/IFRS. Förordningar är till skillnad från direktiv direkt tillämpliga i EU:s med-
lemsstater. Vilket innebär att i de fall svensk lagstiftning och IAS/IFRS står i konflikt 
har IAS/IFRS företräde, dock endast vid koncernredovisning för noterade företag 
(Prop. 2004/05:24 s. 60 f). Emellertid behandlar ÅRL frågor som inte tas upp i 
IAS/IFRS, exempelvis bestämmelser om offentlighet, revision, tilläggsupplysningar 
och förvaltningsberättelse. Nationella bestämmelser som dessa har EU-kommissionen 
i samråd med medlemsländerna beslutat att fortsättningsvis gälla vid sidan av 
IAS/IFRS. Företag som omfattar av IAS-förordningen kommer således att vara skyl-
diga att tillämpa två regelverk vid upprättandet av koncernredovisningen.  
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Som tidigare nämnts så anser regeringen att det finns ett värde i att etablera en upp-
sättning redovisningsregler som gäller för så väl årsredovisning och koncernredovis-
ning. Vidare menar man att ur en redovisningsmässig utgångspunkt så borde företag 
som omfattas av IAS-förordningen även kunna upprätta sin årsredovisning i enlighet 
med IAS/IFRS och artikel fem i IAS-förordningen (Prop. 2004/05:24 s. 64 f). Reger-
ingen förslog därför, i Prop. 2004/05:23, att även onoterade icke-finansiella företag 
ska ges möjligheten att upprätta koncernredovisnings enligt IAS/IFRS. Regeringen 
ville dock inte vid den tidpunkten vare sig tvinga eller ge möjligheten för noterade fö-
retag att upprätta sin årsredovisning enligt IAS/IFRS. Motiveringen var det starka 
sambandet mellan redovisning och beskattning som råder i Sverige och de negativa 
skattekonsekvenserna för företag. Vidare analyserade inte IAS-utredningen (SOU 
2003:71) i detalj de skattemässiga konsekvenser som möjligheten skulle medföra. Istäl-
let valde regeringen att tillsätta en utredning om sambandet mellan redovisning och 
beskattning, Samrob, som ska överväga vilka kompletterande skattelagstiftning som 
behövs (Dir. 2004:146). 

Enligt de föreslagna reglerna kommer uppskrivna belopp till följd av marknadsvärde-
ring redovisas i fritt eget kapital. Utan särskilda regler skulle det vara möjligt att 
kringgå den ekonomiska dubbelbeskattningen som tillämpas i Sverige. Regeringen 
har därför rekommenderat att bestämmelserna om marknadsvärdering först ska kun-
na tillämpas när kompletterande skatteregler implementerats. Samrob utredningen 
ska därför med förtur överväga vilken kompletterande lagstiftning som krävs för att 
säkerställa den ekonomiska dubbelbeskattningen (Dir. 2004:146). 

3.2 Sambandet mellan redovisning och beskattning 
I Sverige är sambandet mellan redovisning och beskattning starkt, vilket innebär att 
redovisningen i ett företag ska ligga till grund för beskattningen utan att större korri-
geringar behöver göras. Denna typ av samordning ligger till grund för företagsbe-
skattningen (Knutsson, 1995). Sambandet gäller framförallt periodisering av inkoms-
ter och utgifter men även värdering av tillgångar och skulder har stor betydelse för 
när i tiden intäkter och kostnader ska redovisas (Skatteverket, 2004). 

Det materiella sambandet går att finna i Inkomstskattelagen (IL) 14 kap 2 § ’Resultatet 
skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder’ och i 14 kap 4 § ’Om räkenskaper förs 
för näringsverksamheten, skall dessa läggas till grund för beräkning av resultatet när det 
gäller beskattningstidpunkten’. Detta innebär att inkomster och utgifter i en närings-
verksamhet ska periodiseras, vilket i sin tur innebär att de ska redovisas till den peri-
od de är hänförbara till (Alhager & Alhager, 2003). 

3.2.1 Historisk bakgrund 

Det starka sambandet mellan redovisning och beskattning kan spåras tillbaka till 
1920-talet, när 1928 års kommunalskattelag och 1929 års BFL antogs. Det var i sam-
band med dessa lagar begreppet bokföringsmässiga grunder infördes och det har utan 
någon ändring överförts till IL. Bokföringsmässiga grunder är ett rent skatterättsligt 
begrepp och någon motsvarighet går inte att finna inom redovisningslagstiftningen 
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(Alhager & Alhager, 2003). I Sverige hänförs i stället redovisningen till begreppen god 
redovisningssed och rättvisande bild. God redovisningssed är ett lagstadgat begrepp 
som återfinns i ÅRL 2 kap 2 § och i BFL 4 kap. 2 §. Även detta uttryck kan sägas 
härstamma från 1928 års kommunalskattelag där man använde uttrycket allmänt ve-
dertagen köpmannased som senare omvandlades till god redovisningssed vid 1981 års 
taxering. God redovisningssed har tidigare definierats “en faktisk förekommande praxis 
hos en kvalitativ representativ krets bokföringsskyldiga”, vilket innebär att redovisning-
en oftast baseras på BFN:s och RR:s råd, vägledningar och rekommendationer (Alha-
ger & Alhager, 2003). Begreppet rättvisande bild, som är ett nyare uttryck kommer 
från EU:s fjärde bolagsdirektiv (Falkman, 2004). 

Som beskrivs nedan (3.3.1) har begreppen god redovisningssed och rättvisande bild 
stor betydelse för sambandet mellan redovisning och beskattning, särskilt för det ma-
teriella sambandet. Enligt Falkman (2004) är det av stor vikt att känna till redovis-
ningsteorier för att förstå utvecklingen av god redovisningssed. Två huvudsakliga teo-
rier kan identifieras, resultatorienterade teorier som fokuserar på resultaträkningens 
innehåll eller balansorienterade teorier som fokuserar på balansräkningens innehåll. 
Utvecklingen har från början av 1900-talet gått från en balansorienterad till en mer 
resultatorienterad redovisning, vilket innebär att man kom att fokusera mer på in-
täkts och kostnads redovisning istället för tillgångs och skuld redovisning. Den redo-
visningsteori som i dag är dominerade innehåller vissa principer som har en direkt 
påverkan på hur god redovisningssed kan definieras (Falkman, 2004). Nedan presen-
teras några av dessa principer. 

Försiktighetsprincipen har till syfte att inte skapa för positiva bilder av olika verk-
samheter vilket kan uppnås genom tre olika metoder. Det ena är att tillgångar ska 
värderas lågt medan skulder ska värderas högt, det andra är att intäkter som inte är 
realiserade inte ska redovisas alls och det tredje är att om flera värderingsalternativ 
finns så ska det sämsta utav dem redovisas. På det här viset så skapas stabila förutsätt-
ningar för både ägare och borgenärer. Motsatsen till försiktighetsprincipen är match-
ningsprincipen även om dessa i flera fall överrensstämmer. Matchningsprincipen in-
nebär att utgifter som i framtiden kommer att generera intäkter ska redovisas den pe-
riod intäkten realiseras oberoende när den uppkommer, detta innebär att det rätta re-
sultatet redovisas över tiden (Falkman, 2004). 

En annan viktig princip är realisationsprincipen som säger att en intäkt inte får redo-
visas i resultaträkningen från dess att den är realiserad. Skulle en intäkt redovisas in-
nan den är realiserad så innebär det en mer positiv bild som senare kommer att visas 
sig vara fel. Detta medför att beslut som har grundat sig på den positiva bild kan vara 
felaktiga, vilket kan leda till stora konsekvenser vid senare tillfälle. Principen om hi-
storiska anskaffningsvärden, menar Falkman (2004), används då de är mest objektiva, 
reviderbara och verifierbara. Värderingsprincipen gör redovisningen mindre flexibel 
vilket medför att metoden har en stabiliserande effekt på resultaträkningen då av-
skrivningar inte värderas på marknadsvärden. 
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3.2.2 Tre modeller för sambandet  
I en artikel av Westermark (1995) beskrivs tre modeller som visar hur sambandet mel-
lan redovisning och beskattning kan se ut. Modellerna syftar till att ge olika vägval 
för att finna lösningar och för att inte fastna i olika detaljer kring enstaka delfrågor 
vid diskussion om olika sambandsmodeller. 

• Status quo-modellen – innebär som namnet antyder ingen förändring av samban-
det i förhållande till hur det är idag, vilket innebär att huvudregeln enligt IL 14 
kap 2 § bibehålles men också att man behåller de skatterättsliga särbestämmelser 
som finns i vissa fall och som ibland tar över BFL och god redovisningssed. Enligt 
Westermark (1995) skulle en möjlig förändring vara att dela upp obeskattade re-
server på eget kapital och uppskjuten skatt för att förenkla läsbarheten för ut-
ländska läsare. Uppskjuten skatt kan definieras som skatteökning vid framtida 
återföring av obeskattad reserv. Uppskjuten skatt har tidigare kallats latent skatt. 

• Uppdelningsmodellen – innebär att man skiljer på regler för redovisning och reg-
ler för beskattning, vilket innebär att huvudregeln enligt IL 14 kap 2 § utgår. Det-
ta kräver två separata regelverk. Ett där hänsyn tas till årsredovisningen utifrån 
god redovisningssed och ett där skatteuttaget regleras. Regelverket där skatteutta-
get regleras bör detaljerat beskriva värdering av balansposter såsom värdering av 
lager, fordringar och pågående arbete. Även periodiseringsfrågor av olika slag 
kräver fastlagda principer. Positivt med den här modellen är att redovisningen är 
oberoende av skattereglerna och kan därför utvecklas självständigt med större fri-
het. Nackdelen kan vara att samtliga som är involverade i företagets skatteprocess 
kan räkna med en ökad arbetsbelastning mycket på grund av att det är två olika 
regelsystem att lära in (Westermark, 1995). När artikeln skrevs ansåg OECD, Or-
ganisation for Economic Cooperation and Development, att utvecklingen torde 
vara på väg mot uppdelningsmodellen för att underlätta en harmonisering inom 
redovisningsområdet. 

• Redovisningsmodellen – innebär att den vinst företaget redovisar ligger till grund 
för hur mycket skatt företaget ska betala, vilket innebär att bestämmelserna i IL 
14 kap 2 § kortas av. Här tas ingen hänsyn till reservationer och avskrivningar då 
syftet med modellen endast är en skatteteknisk åtgärd för att minska skatten, vil-
ket gör att det blir teoretiskt omöjligt att använda uppskjuten skatt (Westermark, 
1995). 

Vilken modell som i framtiden kommer att tillämpas beror på vad det fortsatta arbe-
tet med harmoniseringen av redovisningsstandarder kommer att visa. 

3.3 Sambandets tre klassificeringar 
Sambandet mellan redovisning och beskattning indelas ofta i tre klasser, materiellt 
samband, formellt samband och inget samband. Nedan kommer samtliga samband att 
förklaras, vidare kommer vi belysa några områden inom redovisning och beskattning 
som berörs inom varje klassificering. 
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3.3.1 Materiellt samband 
Det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning återfinns som nämnts 
ovan i IL 14 kap 2 och 4 §§, som innebär att resultatet ska beräknas enligt bokfö-
ringsmässiga grunder och att beskattningen ska grundas på företagets räkenskaper och 
på god redovisningssed (Skatteverket, 2004). I det materiella sambandet är redovis-
ningsreglerna styrande och om företagen följer redovisningsregler och god redovis-
ningssed så kommer det redovisade resultatet att godtas även skattemässigt. Om det 
redovisade resultatet inte följer god redovisningssed så ska resultatet justeras enligt IL 
14 kap 5 § (Alhager & Alhager, 2003). Hur företaget beslutar att periodisera en intäkt 
eller en kostnad får betydelse för hur bolaget också kommer att beskattas. Detta in-
nebär att det föreligger ett materiellt samband för företaget vid periodisering av intäk-
ter, vid lager värdering och även för pågående arbeten. 

När ett företag tar emot en betalning så kan frågan uppstå huruvida en intäkt har 
uppstått eller inte. Företaget har fått en inkomst i utbyte mot en prestation. När be-
talningen intäktsförs så redovisas ett högre resultat och därmed får företaget betala 
mer skatt. Om företaget istället får en förskottsbetalning, det vill säga att företaget 
har fått betalt innan en prestation har utförts så uppstår en skuld till köparen. Detta 
medför att företaget kan bokföra inbetalningen de har fått som en skuld i form av fö-
rutbetalda intäkter i stället för att intäktsföra den. I praktiken innebär det att inbetal-
ningen inte belastar resultatet och mindre skatt behöver då betalas. På det här sättet 
kan man se att skatterätten följer redovisningen i stor utsträckning (Alhager & Alha-
ger, 2003). 

Vid lagervärdering finns det särskilda skatterättsliga regler, varför det egentligen kan 
ses som det inte föreligger något samband alls mellan redovisningen och beskattning-
en. Det som återfinns om lagervärdering i IL 17 kap. är detsamma som i ÅRL 4 kap. 
varför lagervärderingen i IL blir förenlig med god redovisningssed och inga avvikelser 
mellan redovisning och beskattning uppstår när denna regel tillämpas. Således finns 
det ett materiellt samband även om särskilda skatterättsliga regler finns inom lager-
värdering (Alhager & Alhager, 2003; Kellgren, 2004). 

Pågående arbeten har liksom lagervärdering särskilda skatterättsliga regler och vid en 
första anblick så kan det se ut som att det saknas ett samband mellan redovisning och 
beskattning. Med pågående arbeten menas arbeten som vid bokslutstillfället inte är 
avslutade (RR 10). I 17 kap. 23 § IL framkommer det materiella sambandet för pågå-
ende arbeten genom att paragrafen stadgar att den redovisning som gjorts i räkenska-
perna av pågående arbeten etc. skall följas vid beskattningen om den inte strider mot 
bestämmelserna i 24-32 §§ i samma kapitel. Detta visar att även om huvudregeln för 
det materiella sambandet finns i IL 14 kap 2 och 4 §§ så måste den kompletteras med 
kap. 17 IL för att det materiella sambandet för lagervärdering och pågående arbeten 
ska bli tydligt. 

3.3.2 Formellt samband 
Det formella sambandet mellan redovisning och beskattning innebär att det finns sär-
skilda, förmånliga skatterättsliga regler. För sin tillämpning så ställer det formella 
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sambandet krav på att dessa regler måste överrensstämma med redovisningen i företa-
get (Alhager & Alhager, 2003). Till skillnad mot det materiella sambandet så bygger 
inte beskattningen på redovisningen. Det är det formella sambandet som ligger till 
grund för att företaget måste redovisa bokslutsdispositioner i resultaträkningen och 
obeskattade reserver i balansräkningen. Enligt Knutsson (1995) så är detta unikt för 
Sverige, vilket gör att den svenska årsredovisningen kan vara svår att förstå sig på för 
utländska läsare. Bokslutsdispositionernas huvudsakliga syfte är att skjuta beskatt-
ningen på framtiden och därmed sänka företagets vinst, bolaget får på så sätt en skat-
tekredit. Detta innebär också att dessa någon gång måste återföras till resultatet och 
beskattning sker (Karlsson & Svanberg, 2004). Obeskattade reserver är en del av en 
vinst företaget har gjort och får inte delas ut till aktieägarna (Kellgren, 2004). För att 
lättare förstå hur det formella sambandet kommer till uttryck så kommer nedan någ-
ra områden att belysas. 

Räkenskapsenlig avskrivning på inventarier får den som är skattskyldig använda sig 
av om företaget under året haft ordnad bokföring som avslutats med årsbokslut. En 
förutsättning är också att avdraget motsvarar avskrivningen i bokslutet (Alhager & 
Alhager, 2003; Kellgren, 2004). Det som händer vid räkenskapsenlig avskrivning är 
att den skillnad som uppkommer mellan företagets avskrivningar i redovisningen och 
den skattemässiga avskrivningen bokförs som en bokslutsdisposition i resultaträk-
ningen och en obeskattad reserv i balansräkningen och kalls då för överavskrivning. 
Reglering och uträkning för avskrivning återfinns i IL 18 kap. 13 § som behandlar 
huvudregeln respektive 18 kap. 17 § som behandlar kompletteringsregeln. Eftersom 
den skattemässiga avskrivningen tillåter en högre avskrivning än redovisningsreglerna 
så återförs överavskrivningen till beskattning när avskrivningen i redovisningen är 
högre än vad de skatterättsliga avskrivningarna tillåter (Karlsson & Svanberg, 2004). 

Avsättning till periodiseringsfond är ett annat område där det formella sambandet 
blir tydligt eftersom syftet med fonden är att jämna ut resultatet. Sambandet kommer 
till uttryck i IL 30 kap. 3 § som säger att en avsättning får göras bara om motsvarande 
avsättning har gjorts i företagets redovisning. Periodiseringsfond innebär att en viss 
procentsats av resultatet, beroende på typ av bolag, får avsättas till en fond som sedan 
måste återföras till beskattning senast det sjätte året efter det taxeringsår som avdraget 
hänförts till. Avsättningen bokförs även här som bokslutsdisposition i resultaträk-
ningen och obeskattad reserv i balansräkningen (Alhager & Alhager, 2003). 

Avsättning till ersättningsfond kan göras av den som är skattskyldig i inkomstslaget 
näringsverksamhet. Ersättningsfonden uppkommer när en näringsidkare har fått er-
sättning för vissa ändamål som finns reglerat i lagen. Sådana ändamål kan exempelvis 
vara skador på inventarier genom brand eller andra olyckshändelser. Det formella 
sambandet för ersättningsfond återfinns i IL 31 kap. 3 § som förutsätter att det skat-
temässiga avdraget som görs även görs i räkenskaperna. Avsättningen som görs till er-
sättningsfonden behandlas i inkomsttaxeringen som en kostnad och försäkringser-
sättningen som företaget erhåller ses som en intäkt och på så sätt tar de ut varandra 
varför skatt inte läggs på försäkringsintäkten (Alhager & Alhager, 2003). 
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3.3.3 Inget samband 
I IL 14 kap. 2 § finns en bisats som lyder “om inte något annat är föreskrivet enligt 
lag”, denna bisats avser det område där skatterätten inte reglerar något samband mel-
lan redovisning och beskattning utan det föreligger separata skatterättsliga regler utan 
krav på någon särskild redovisning. Det finns några områden som påvisar denna typ 
av frikoppling mellan redovisning och beskattning såsom avskrivningar på markan-
läggningar och byggnader där den skattemässiga avdragsrätten inte kräver att något 
motsvarande avdrag görs i redovisningen (Alhager & Alhager, 2003; Kellgren, 2004). 

3.4 Beskattningseffekter vid en harmonisering 
Sambandet mellan redovisning och beskattning har flertalet gånger varit föremål för 
diverse utredningar och förslag. Dessa har kunnat konstatera både fördelar och nack-
delar med sambandet, men gemensamt för flera utredningar är att en ökad frikopp-
ling inom det formella området skulle vara att föredra, särskilt för att lättare kunna 
implementera internationella redovisningsstandarder såsom IAS/IFRS (Skatteverket, 
2004). 

3.4.1 Utdelningsbart kapital och obeskattade vinster 
I vår uppsats är vi främst intresserade av hur det samband som föreligger i Sverige kan 
påverka den harmoniseringsprocess av svenska redovisningsstandarder till IAS/IFRS. 
I ett delbetänkande av Redovisningskommittén (SOU 1995:43) konstaterades att en 
ökad frikoppling av det formella sambandet skulle medföra att anpassningen till den 
internationella utvecklingen på redovisningsområdet skulle förenklas. Anledningen 
var att det är inom det formella området som förekomsten av obeskattade reserver 
och bokslutsdispositioner finns, vilket gör att den svenska årsredovisningen svåra att 
förstå för utländska läsare (SOU 1995:43 s.93). Obeskattade reserver och bokslutsdis-
positioner är ett sätt att skattemässigt kunna resultatreglera vissa poster. De poster 
som omfattas av resultatregleringen och som varit föremål för en eventuell frikopp-
ling från redovisningen är räkenskapsenlig avskrivning, avsättning till periodiserings-
fond, värdering av lager, pågående arbeten och även systemet med ersättningsfonder. 
Ett problem som uppkommer om det frikopplade området utvidgas är att utrymmet 
för vinstutdelning blir större, dvs. företaget får ökade möjligheter att dela ut obeskat-
tade vinster. Som en lösning lade Redovisningskommittén fram ett förslag om en ut-
delningsspärr (SOU 1995:43 s. 95). En frikoppling av räkenskapsenliga avskrivningar 
skulle innebära att kravet på motsvarande avskrivning i räkenskaperna för skattemäs-
sigt berättigande avdrag skulle upphävas vilket gör att företaget förfogar över mer ut-
delningsbart kapital. En utdelningsspärr är en bestämmelse som innebär att ett före-
tag i vissa fall ska ta upp en skattepliktig intäkt när utdelning har lämnats. Genom en 
frikoppling skulle redovisningen bli av med obeskattade reserver och bokslutsdisposi-
tionerna och det skulle därför bli enklare att möta de internationella redovisnings-
standarderna i den svenska redovisningen.  

I Sverige finns något som kallas för ekonomisk dubbelbeskattning, vilket innebär att 
vinster beskattas två gånger. Först beskattas vinsten på bolagsnivå och en andra gång i 
samband med utdelning till aktieägare. Problemet vid en redovisning enligt IAS/IFRS 
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är att det inte finns något krav på att orealiserade vinster ska sättas av till bundet ka-
pital, vilket skulle göra det möjligt att dela ut obeskattade vinster om det inte fanns 
skatteregler som korrigerade detta förfarande. Vidare skulle redovisning enligt 
IAS/IFRS kunna leda till intäktsbortfall för staten eftersom företagen skulle kunna 
utnyttja de skatteregler som finns i allt större utsträckning. Vid en eventuell frikopp-
ling är det därför viktigt med kompletterande regler för att förhindra utdelning av 
obeskattat kapital (Dir. 2004:146). 

3.4.2 Värderingsproblem och redovisningsmetoder 
Vid redovisning i enlighet med IAS/IFRS är det endast inom det kopplade området 
som ett genomslag vid beskattningen förekommer. Det kopplade området uppstår 
som beskrivit ovan när det föreligger ett materiellt och ett formellt samband mellan 
redovisning och beskattning. Problemet med sambandet är att IAS/IFRS tillåter 
marknadsvärdering på flera områden där ÅRL inte tillåter det (SOU 2003:71 s. 360). I 
IAS-utredningen (SOU 2003:71) beskrivs flera områden där en redovisning upprättad 
enligt IAS/IFRS kan medföra skattemässiga konsekvenser. Ett område där konse-
kvenserna blir synliga vid tillämpning av IAS/IFRS är när dessa regler tillåter värde-
ring till verkligt värde på områden där ÅRL inte tillåter detta. Ett sådant område rör 
exempelvis finansiella tillgångar som betraktas som lagertillgångar, IAS 39. Den hu-
vudsakliga principen i IAS 39 är att finansiella tillgångar värderas till verkligt värde 
efter anskaffningstidpunkten. Detta går emot de bestämmelser som finns i ÅRL att 
omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det 
verkliga värdet. I nuläget finns inget konkret svar huruvida dessa finansiella tillgångar 
ska beskattas, utan beredningsarbete pågår för att hitta lämpliga lösningar. Viktigt att 
nämna är att för finansiella tillgångar som betraktas som kapitaltillgångar föreligger 
det en frikoppling mellan redovisningen och beskattningen (SOU 2003:71 s. 360-361). 

Ett annat område rör de fall där RR har antagit andra redovisningsmetoder i den juri-
diska personen än vad som följer av IAS/IFRS. Ett exempel på sådant område är på-
gående arbeten, som regleras i 4 kap. 10 § ÅRL vars bestämmelser är till för att lämna 
utrymme för successiv vinstavräkning för företag som bedriver entreprenadverksam-
het. I RRs rekommendation Entreprenader RR 10 finns förutsättningarna för till-
lämpningen av successiv vinstavräkning och dessa stämmer överens med IAS 11. I RR 
10 p. 45 finns dock ett undantag gällande den juridiska personen som istället kan re-
dovisa enligt regler som finns föreskrivna i IL, detta undantag saknar motsvarighet i 
IAS 11. Även undantaget gällande tjänsteuppdrag i juridisk person, RR 11 p. 36 sak-
nar motsvarighet i IAS 18. Om noterade företag blir skyldiga att tillämpa IAS 11 och 
18 i årsredovisningen, så skulle enligt IAS-utredningen ingen ändring av ÅRL behöva 
göras. Däremot skulle undantagen i RR 10 och RR 11 för den juridiska personen be-
hövas tas bort eller skulle en frikoppling mellan redovisning och beskattning vara att 
föredra (SOU 2003:71 s. 362-364).  

I IAS-förordningen finns ingen motsvarighet för avsättning till periodiseringsfond, 
vilket ger konsekvenser vid en tillämpning av IAS/IFRS på noterade företags årsre-
dovisning. Kopplingen mellan redovisning och beskattning på periodiseringsfonder 
tar sig uttryck genom att avdrag för avsättningen enligt skattereglerna medges om 
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motsvarande avsättning gjorts i redovisningen. Denna koppling ger i sin tur upphov 
till obeskattade reserver vilket inte heller går att finna i IAS/IFRS. För en tillämpning 
av IAS/IFRS regelverk fullt ut skulle en frikoppling från redovisningen vara att före-
dra och att avdragen istället ska göras som deklarationsavdrag, vilket Skatteverket har 
gett som förslag till finansdepartementet (SOU 2003:71 s 375-377). 



 Empiri 

 22

4 Empiri 
Nedan presenteras respondenterna i den empiriska undersökningen. Vidare redovisas ett 
sammandrag av resultatet. Intervjufrågor återfinns i bilaga 2. 

4.1 Respondenter 
Vår empiriska studie består av sex intervjutillfällen med sammanlagt åtta personer. 
Nedan presenteras respondenterna samt deras erfarenheter inom respektive område. 

Svenskt Näringsliv: är företagens företrädare i Sverige, vars långsiktiga mål är att Sve-
rige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan (Svenskt Näringsliv, 
2005). På Svenskt Näringsliv träffade vi Carl-Gustaf Burén ansvarig för redovisnings- 
och revisionsfrågor, ledamot i BFN samt ersättare i Revisorsnämnden och Ingrid Mel-
bi som är skattejurist mot företagsbeskattning. Melbi har tidigare arbetat på finansde-
partementet och som skattekonsult på Öhrlings Price Waterhouse Coopers. För till-
fället sitter hon med i den utredningen som tillsats av regeringen för att utreda sam-
bandet mellan redovisning och beskattning, Samrob. 

Bokföringsnämndens kansli: är ett statligt organ vars uppgift är att utveckla god re-
dovisningssed. BFN ger ut allmänna råd och informationsmaterial om tillämpning av 
bland annat BFL och ÅRL (BFN, 2005). Respondenterna på BFNs kansli var Claes 
Eriksson och Ulla Stenfors som tidigare arbetat på revisionsbyråer. 

Öhrlings Price Waterhouse Coopers, PWC: är ett av Sveriges ledande företag inom 
revision och rådgivning. Tjänsteutbudet består även av redovisning, skatterådgivning 
och corporate finance (PWC, 2005). Vi intervjuade Lars Svensson som för närvarande 
är director på PWC, där han arbetar med företagsbeskattning. Tidigare har Svensson 
arbetat på finansdepartementet och var även med i Redovisningskommittén och gav 
ut Översyn av redovisningslagstiftningen, SOU 1996:157, vidare deltog han i Redovis-
ningskommitténs delbetänkandet Sambandet redovisning – beskattning, SOU 1995:43. 

Ernst & Young: är även de ett av Sveriges ledande företag inom revision och rådgiv-
ning. Företaget historia består av flera fusioner mellan mindre och medelstora revi-
sionsbyråer och har idag 670 kontor i 140 länder (Ernst & Young, 2005). Responden-
ten på Ernst & Young var Cecilia Skirhammar som är auktoriserad revisor sedan 
1994 men är också högskolekontakt. Hon jobbar framför allt med större företag med 
spridning i flera branscher.  

Skatteverket: Respondenten på Skatteverket var Lars Möller som arbetar som rättslig 
expert på huvudkontoret i Solna. Vidare ingår Möller i en expertgrupp inom redo-
visningsfrågor. 

Kristina Artsberg: tillförordnad professor i företagsekonomi med inriktning mot re-
dovisning på IHH. Tidigare har hon vid sidan av sin forskning varit universitetslek-
tor vid Ekonomihögskolan i Lund (IHH, 2003). 
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4.2 Insamlad data 
Nedan presenteras ett sammandrag från intervjuerna. Vi har valt att dela in svaren i 
tre huvudsakliga rubriker, för att strukturera och ge en överskådlighet av resultatet. 

4.2.1 Fördelar och nackdelar med harmonisering 
Ett steg i EUs arbete med att harmonisera redovisningsstandarderna är redan klart i 
och med godkännandet i EG-förordningen, där det beskrivs en modell för hur redo-
visningen ska ske för de noterade företagen. Dock är det upp till varje medlemsstat att 
själva bestämma hur långt man ska gå utöver kravet med en koncernredovisning upp-
rättad enligt IAS/IFRS. Sveriges ställning idag är att rådande ÅRL gäller för samtliga 
företags årsredovisningar, man har därigenom ännu inte givit företag möjligheten att 
upprätta årsredovisningen enligt IAS/IFRS. Inte heller har Sverige gett onoterade fö-
retag möjligheten att upprätta sin koncernredovisning enligt IAS/IFRS, något som 
föreslogs av IAS-utredningen. 

Samtliga respondenter är överens om att jämförbarheten mellan svenska och utländs-
ka årsredovisningar är den största fördelen med en internationell harmonisering av 
redovisningsstandarderna. Enligt Burén borde processen att övergå till IAS/IFRS blir 
lätt för stora svenska företag då RRs rekommendationer i stor del överensstämmer 
med IAS/IFRS med vissa undantag. Skirhammar understryker att då marknaden i allt 
högre grad internationaliseras, kräver intressenter mer information över gränserna. 
Att tillämpa samma principer som styr redovisningen underlättar jämförbarheten 
mellan företagen på nationell och internationell nivå. Vidare menar Skirhammar att 
det kan vara en fördel för svenska företag som söker utländska investerare att slippa 
exempelvis obeskattade reserver, då dessa ofta ses som besvärliga och oförståeliga ut-
omlands. Dock menar Skirhammar att problem med jämförbarheten kan uppstå om 
företag har valfriheten att välja vilket redovisningsregelverk som ska användas. Före-
tagen skulle då välja det som gynnade dem bäst vilket gör att företag skulle välja olika 
vägar. Flera av respondenterna menar att en tillämpning av IAS/IFRS kan underlätta 
för företag att få utländska finansierare, vilket i sin tur leder till en global finansiell 
marknad. 

Svensson menar att fördelen med harmoniserade redovisningsstandarder är att det 
blir samma villkor i alla EUs medlemsstater och om den svenska redovisningen upp-
fyller IAS-förordningen så får den direkt acceptans utomlands. Dock menar han att 
de skillnader som föreligger i länders historia och utveckling på det ekonomiska om-
rådet gör att en gemensam lag kommer tillämpas på olika sätt. Svensson drar en paral-
lell till skatteområdet i Sverige som har ett regelverk men fyra kammarrätter som ib-
land kommer fram till olika slutsatser, vilket ändå är inom ramen för samma regel-
verk och land. Målsättningen med att kunna jämföra två årsredovisningar och tro att 
de kommer att vara lika menar Svensson är en bra tanke men idag inte genomförbart 
i verkligheten. Nackdelen är att det inte finns något organ som kontrollerar om före-
tagen uppfyller de gemensamma redovisningsstandarderna i de olika länderna, man 
tror att det finns en harmonisering, medan skillnaderna i olika länder är stora. 



 Empiri 

 24

En gemensam nackdel, som särskilt påpekades av BFNs kansli, är att en harmonise-
ring skulle kunna innebära stora kostnader och merarbete för små och medelstora fö-
retag. En kostnad som inte blir lika påtaglig för stora företag eftersom de redan idag 
har en stor och omfattande redovisningsprocess. För svenska företag som är noterade 
i USA, påpekade Artsberg, kan det bli extra komplicerat då IAS/IFRS är inte accep-
terat i USA. För dessa företag skulle det innebära att man måste tillämpa tre olika re-
gelsystem, US GAAP, IAS/IFRS och ÅRL, vid års- och koncernredovisningen, vilket 
medför att kostnaderna ökar ytterligare. Möller menar att från beskattningssynpunkt 
leder användandet av IAS/IFRS till att marknadsvärdering tillämpas istället för histo-
riskt anskaffningsvärdering. Resultatet av en marknadsvärdering leder sannolikt, en-
ligt Möller, till kontrollsvårigheter, tvister, ökade processkostnader och minskad för-
utsägbarhet. Vidare menar Artsberg att tidigare studier har visat att användandet av 
IAS/IFRS i årsredovisningen leder till en högre skattebas och tidigareläggning av 
skatten. Något som även kommenterades av Svenskt Näringsliv och BFNs kansli. 

4.2.2 Sambandets påverkan vid en harmonisering 
Idag är utgångspunkten, om inget annat anges, att svenska noterade företag ska till-
lämpa IAS/IFRS även i den juridiska personen från och med räkenskapsåret som bör-
jar 1 januari 2006. Ett väsentligt problem som många av respondenterna har nämnt, 
är införandet av marknadsvärdering vid användning av IAS/IFRS när svensk redovis-
ning tillämpar värdering enligt anskaffningsvärdet. Melbi menar att problemet kom-
mer till sin spets i den juridiska personen när vissa tillgångar ska värderas till mark-
nadsvärde medan andra tillgångar kan värderas enligt andra värderingsprinciper. 
Tvingas företagen att värdera till marknadsvärdering får det omedelbara effekter på 
beskattningen. Svensson diskuterar att en eventuell lösning i Sverige skulle vara att 
använda sig av marknadsvärdering enbart i koncernnivå och inte i den juridiska per-
sonen. Samtidigt som detta skulle medföra redovisningsmässiga problem med två oli-
ka värderingsmöjligheter. Vidare menar Svensson att harmoniseringsarbetet blir svå-
rare om det föreligger en stark koppling mellan redovisning och beskattning, något 
som framför allt blir märkbart om företag måste skatta av orealiserade vinster. För att 
neutralisera skatteeffekten blir man tvungen att anpassa skattelagarna, vilket ger svå-
rare regler med utdelningsspärrar. Svensson menar att förslaget inte är att föredra då 
detta framför allt drabbar de mindre företagen, medan de större företagen har mer re-
surser och möjlighet att skaffa externa experter. Möller understryker att vid använ-
dandet av IAS/IFRS i redovisningen finns inget krav på att orealiserade vinster ska 
sättas av till bundet kapital, vilket kan medföra att utan korrigerande skatteregler blir 
det möjligt att dela ut obeskattade vinster. Svensson anser att vid värdering till mark-
nadsvärde blir det en högre skattebas, men vid en värdenedgång skulle det innebära 
ett skatteavdrag vilket gör att den höga skattebasen neutraliseras i slutänden. 

Melbi gav ett exempel angående lagervärdering, eftersom kopplingen mellan redovis-
ning och beskattning inom det området är tydligt. Vid en marknadsvärdering av lager 
blir det omedelbar effekt på beskattningen och företaget tvingas skatta fram en intäkt 
som inte är realiserad. Vidare menar Mebli att det är skillnad om redovisningsreglerna 
ger valfrihet att värdera till marknadsvärde. Finns en valfrihet kan företaget avstå från 
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skatteeffekten. Detta är en av flera frågor som ska besvaras i Samrobs delbetänkande 
som planeras komma ut i juni 2005. 

4.2.3 Koppling eller frikoppling? 
Under 2007 ska Samrob lägga fram sitt slutliga beslut om huruvida ÅRL eller 
IAS/IFRS ska ligga till grund för redovisningen i den juridiska personen. Fram till 
dess kommer den befintliga ÅRL med anpassningar för marknadsvärdering, ÅRL 4 
kap. 14 g-f §§, att gälla. Samtliga respondenter är överens om att en frikoppling för 
små och medelstora företag inte är realistisk utan att sambandet snarare ska förstär-
kas. För större företag kommer en viss frikoppling bli nödvändig om IAS/IFRS fullt 
ut ska kunna implementeras i årsredovisningen. 

Melbi påstår att en skatteregel inte kan ersätta god redovisningssed, oavsett frikopp-
ling eller inte kommer det vara redovisningen som ligger i grunden. Vidare påstår 
hon att god redovisningssed är ett svårt definierbart begrepp men en skatteregel skul-
le inte på något sätt bli klarare. Uppfattningen delas av Svensson som menar att sam-
bandet mellan redovisning och beskattning ska försöka upprätthållas, då två separata 
redovisningar inte skulle vara att föredra. Dock menar Svensson att man bör försöka 
ta bort lösningar som Sverige i stort sett är ensamma om att tillämpa, såsom obeskat-
tade reserver och periodiseringsfond för att underlätta förståelsen för den svenska re-
dovisningen. Ett område som Svensson konkret anser att kopplingen ska finnas kvar 
är i periodiseringsfrågor, när utgifter ska kostnadsföras. Dock menar han när det gäll-
er att mäta om en intäkt är skattefri eller skattepliktig är detta helt styrt av skattereg-
ler, därför bör detta område vara frikopplat. 

Enligt Burén kan det komma att införas någon sorts frikoppling vid tillämpning av 
IAS/IFRS i juridisk person och styrker det med att Sverige inte skulle tillåta att en in-
ternationell privaträttslig instans såsom IASB styr skattereglerna. Det skulle medföra 
att IASB inte bara får ställning som regelverk för redovisningen utan även beskatt-
ningen. Artsberg menar att är man för en frikoppling på vissa områden, så innebär 
det att man generellt är emot att det finns ett samband mellan redovisning och be-
skattning. Finns det en redovisningsexpertis som anser att en viss metod är rätt, bör 
man tämligen tycka att de har rätt i alla frågor. Genom att endast godta delar av re-
dovisningsexpertisens rekommendationer, menar Artsberg är att gå emot en respek-
terad yrkeskår. Då uppkommer frågan vem som är mer eller mindre lämplig att fast-
ställa redovisningsrekommendationer. 

Burén menar att problemet även ligger i att IAS/IFRS tillämpas i den juridiska perso-
nen genom RR. Tillämpningssvårigheter som uppstår i och med IAS/IFRS kommer 
hänvisas till RR 32 vilket gör att de internationella standarderna kommer in bakvä-
gen. Tillvägagångssättet gör det svårt ur hanteringssynpunkt, då regelverket ständigt 
förändras av den orsaken att RR går in korrigerar standarder där IAS/IFRS står i kon-
flikt med ÅRL med hjälp av undantag för den juridiska personen.  

Skirhammar tror inte att en frikoppling är att föredra. Idag är det förhållandevis en-
kelt att se det beskattningsbara resultatet utifrån resultaträkningen. Idag finns det en 
redovisningsregel som anger hur högt företaget får värdera sitt lager, den så kallade 
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försiktighetsprincipen. Skattereglerna å andra sidan bestämmer det lägsta värderings-
beloppet för att beskattning inte ska kunna undvikas. En frikoppling skulle innebära 
att ett företag skulle kunna nollvärdera ett lager i redovisningen, medan de skattemäs-
sigt skulle kunna värderas till avsevärt högre belopp. Teoretiskt menar Skirhammar 
att en sådan metod skulle gå att använda, men omställningen skulle bli stor och kräva 
omfattande uträkningar vid sidan om redovisningen.  

Burén och Melbi gav ett exempel på skillnaden i synen på företagsbeskattning. Burén 
menar att vid marknadsvärdering hamnar man förr eller senare i frågan om vad som 
är utdelningsbart kapital. Vid marknadsvärdering menar Burén att den del som inte 
redovisas som uppskjuten skatteskuld borde rimligtvis kunna vara föremål för utdel-
ning. Eftersom skälig hänsyn har tagits till den skuld företaget har till staten. Tvärt-
om menar Mebli att för upprätthållandet den ekonomiska dubbelbeskattningen bör 
inte marknadsvärderat kapital få delas ut även då skälig hänsyn till skatteskulden har 
tagits. Företaget har då en skattekredit, vilket innebär att skatten inte ännu är erlagd. 
Ur skattesynpunkt menar Melbi att man då inte fått en förstaledsbeskattning av före-
taget. 

Enligt Möller är det inte omöjligt att åstadkomma en ökad frikoppling i och med att 
redovisning enligt IAS/IFRS införs. Vidare hänvisar Möller till de frikopplade regler-
na gällande finansiella instrument. Skatteverket har vid flera uttalanden föreslagit fri-
koppling på olika områden och frågorna kring frikoppling kommer enligt Möller 
även i fortsättningen att ingå i utredningen om sambandet mellan redovisning och be-
skattning. Eriksson anser att gå mot en frikoppling blir ett naturligt steg om juridiska 
personer ges möjligheten att värdera tillgångar till verkligt värde. Då skatten bygger 
på att företaget enbart ska beskattas för transaktioner som har inträffat och mark-
nadsvärdering innebär att företaget i realiteten inte erhållit några pengar. Eriksson 
frågasätter dock vad alternativet är om Sverige skulle tillämpa en redovisning som är 
helt frikopplad, då företagen på något sätt ska beskattas. Stenfors menar att det finns 
ett behov att stärka kopplingen för små och medelstora företag, i förenklingssyfte. 
BFN har tillsammans med Skatteverket tillsatt en utredning som har tagit fram en 
principskiss för att ta reda på möjligheterna att samordna reglerna för redovisning 
och beskattning. Ett gemensamt regelverk skulle innebära en starkare koppling mel-
lan redovisning och beskattning. 

Eriksson, Stenfors och Svensson tror att det skulle vara lämpligare att dela in företag i 
små och stora företag snarare än noterade och onoterade. Som ovan nämnts arbetar 
BFN för att stärka kopplingen mellan redovisning och beskattning för små företag, 
då dessa företag inte har samma internationella perspektiv med årsredovisningen. Ar-
betet sker ur fyra bolagskategorier, enskilda näringsidkare och små handelsbolag som 
enbart har fysiska personer som ägare, små och medelstora aktiebolag samt ekono-
miska föreningar, medelstora företag som inte är tillräckligt stora för att tillämpa 
IAS/IFRS och slutligen företag som ska tillämpa IAS/IFRS. Svensson tycker att Sve-
rige borde ta möjligheten som ges i artikel fem, IAS-förordningen, och även låta före-
tag upprätta sin årsredovisning enligt IAS/IFRS. Om artikel fem även skulle omfatta 
onoterade företag anser Svensson att det vore rimligare att dela upp företag utifrån 
små och stora. Det vore olämpligt driva på små företag en mer komplicerad redovis-
ning än vad de behöver. 
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5 Analys 
I detta kapital analyseras material från litteraturstudien tillsammans med det resultat som 
framkommit från den emiriska studien, för att sedan leda till slutsatser. 

5.1 Jämförbarhet och beskattningskonsekvenser 
När Sverige den 1 januari 1995 blev medlem av EU, antog man även de direktiv inom 
redovisning som EU utfärdat. Direktiven ledde till att tre nya lagar om årsredovis-
ning infördes, ÅRL, ÅRKL och ÅRFL. Tillsammans med BFL är det fortfarande des-
sa lagar som styr årsredovisningen för den juridiska personen. För koncerner i note-
rade företag gäller från och med 1 januari 2005 IAS-förordningen, det vill säga kon-
cernredovisning i enlighet med IAS/IFRS. Idag handlar diskussionen till stor del om 
huruvida artikel fem i IAS-förordningen ska utnyttjas, så att även juridiska personer 
och onoterade företag ska kunna använda sig av IAS/IFRS standarder. Syftet med 
IAS-förordningen är att harmonisera redovisningsstandarderna i EU och skapa en 
likvärdig tillämpning för att få en effektiv kapitalmarknad och på så sätt öka syssel-
sättningen. Harmoniseringen av redovisningsstandarderna ska leda till att företag ska 
bli mer jämförbara och få en direkt acceptans internationellt. I vår undersökning 
framkommer det att respondenterna är eniga om att den största fördelen med en till-
lämpning av IAS/IFRS är att jämförbarheten kan tänkas öka mellan företag med en 
enhällig redovisningsstandard. Kritik lämnades dock från flera respondenter som an-
såg att en total jämförbarhet inte kommer att kunna uppnås på grund av olika till-
lämpning av redovisningsstandarderna. Då användningen av redovisningsstandarder-
na kommer att påverkas av länders tidigare utveckling, historia och traditioner. Vida-
re har det framkommit under den empiriska studien att en jämförbarhet inte kan 
komma till stånd om redovisnignsstandarden ger utrymme för valmöjligheter som 
gör att standarden tolkas annorlunda i olika länder. Som beskrivs i litteraturstudien 
har EU varit självkritisk när det gäller tidigare försök till harmonisering av redovis-
ningsstandarderna främst på grund av direktivens många valmöjligheter. Efter det att 
Europaparlamentet 2002 antog IAS-förordningen genomfördes moderniseringsdirek-
tivet, vars syfte var att alternativa redovisningsmetoder tillåtna av IAS/IFRS även 
skulle kunna tillämpas på företag som inte omfattas av IAS-förordningen. Detta torde 
innebära att ytterligare valmöjligheter inom ramen av redovisningsdirektiven och 
IAS-förordningen ges. 

De problem som kan uppkomma för svenska företag med användandet av IAS/IFRS 
återfinns inte i koncernredovisningen utan i årsredovisningen. Främst handlar pro-
blemen om de beskattningseffekter som IAS/IFRS skulle medföra. Som framgår av 
litteraturstudien är det svenska sambandet mellan redovisning och beskattning starkt, 
vilket innebär att resultatet utan större korrigeringar ska ligga till grund för beskatt-
ningen. Sambandet utgör därför ett problem för en svensk tillämpning av IAS/IFRS 
både i det materiella och formella sambandet. Det formella sambandet utgör redan 
idag svårigheter för utländska läsare på grund av obeskattade reserver och boksluts-
dispositioner som saknar motsvarighet internationellt. Det materiella sambandet åter-
finns i IL 14 kap 2 och 4 §§ vilket innebär att redovisningsreglerna styr beskattning-
en. Vidare innebär det materiella sambandet att om företaget följer redovisningsreg-
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lerna och god redovisningssed kommer resultatet godtas skattemässigt. Under det ma-
teriella sambandet behandlas även värdering av tillgångar. Den fundamentala skillna-
den mellan svensk redovisningsstandard och IAS/IFRS är att det senare tillåter mark-
nadsvärdering i större utsträckning än vad svensk lagstiftning gör idag. Som nämnts 
ovan är det i den juridiska personen marknadsvärdering får beskattningskonsekvenser 
eftersom denna typ av värdering skulle leda till en ökad skattebas. Vidare är respon-
denterna oroliga för att obeskattat kapital blir utdelningsbart, eftersom det förslag 
som finns innebär att uppskrivet kapital med marknadsvärdering ska föras till fritt 
eget kapital. För att undvika problemet med en ökad skattebas är ett alternativ att fri-
koppla värderingen av tillgångar från det materiella sambandet och i stället låta skatt-
regler styra. Något som föreslagits av Redovisningskommittén (SOU 1995:43) och 
Skatteverket. Respondenterna från den empiriska undersökningen såg inte en fri-
koppling som ett lämpligt alternativ för att lösa problemet med en ökad skattebas på 
grund av marknadsvärdering. En frikoppling skulle innebära att kompletterande skat-
teregler skulle behövas för att säkerställa den svenska dubbelbeskattningen. Ett kon-
kret förslag lämnades redan 1995 av Redovisningskommittén, där man förslog en ut-
delningsspärr som skulle förhindra att allt för mycket obeskattat kapital delades ut. 
Förslaget fick dock inget genomslag eftersom utdelningsspärren ansågs komplicerad 
främst för mindre företag. Varken respondenterna på skatteområdet eller redovis-
ningsområdet ser därför att något annat än god redovisningssed bör ligga tillgrund för 
redovisningen, då kompletterande skatteregler inte på något vis skulle blir mer lätt-
hanterliga. Vidare menar man att god redovisningssed är ett väl inarbetat begrepp 
som förutom att det återfinns i ÅRL och BFL även bygger på principer som försik-
tighetsprincipen och realisationsprincipen. Vid marknadsvärdering skulle redovis-
ningen gå ifrån försiktighetsprincipen eftersom tillgångar skulle redovisas högre än 
anskaffningsvärdet samt att orealiserade intäkter skulle redovisas. Försiktighetsprin-
cipen innebär att man genom låg värdering skapar stabila förutsättningar för ägare 
och borgenärer. En marknadsvärdering skulle också påverka realisationsprincipen då 
denna princip menar att intäkter inte ska redovisas i resultaträkningen förrän dess att 
den är realiserad. Eftersom respondenterna var eniga om att god redovisningssed även 
i framtiden borde ligga till grund för redovisningen ställer vi oss frågan hur god redo-
visningssed skulle påverkas av marknadsvärdering och om detta i sin tur kan leda till 
sänkt kvalitet på redovisningen? 

Som framkommit i undersökningen är respondenterna oeniga hur den svenska eko-
nomiska dubbelbeskattningen bör upprätthållas. Ur ett redovisningsperspektiv skulle 
den svenska dubbelbeskattningen upprätthållas genom att ta skälig hänsyn till den 
uppskjutna skatteskuld som genereras med marknadsvärdering och på så vis skulle 
inte obeskattat kapital vara föremål för utdelning. Ur ett skatteperspektiv menar re-
spondenterna att företagen inte uppfyller den ekonomiska dubbelbeskattningen ge-
nom skälig hänsyn till uppskjuten skatt eftersom företaget då har en skattekredit. För 
att säkerställa den ekonomiska dubbelbeskattningen pågår för närvarande en Samrob-
utredningen som ska lämna sitt slutbetänkande 2007. I den empiriska undersökningen 
framkom att svenska noterade företag från och med 1 januari 2006 ska kunna tilläm-
pa IAS/IFRS i den juridiska personen. Dock har det under litteraturstudien framgått 
att man från regeringens sida beslutat att marknadsvärdering inte ska kunna tillämpas 
tills kompletterande skatteregler har utformats. Respondenterna ansåg det föga troligt 



 Analys 

 29

att noterade företag kommer att kunna tillämpa IAS/IFRS i den juridiska personen 1 
januari 2006, eftersom Samrob-utredningen ska lämna sitt slutbetänkande först 2007.  

En viktig synpunkt är att vid marknadsvärdering krävs att värderingsobjekten har en 
marknad. Svårigheter uppkommer om företag besitter speciella tillgångar unika för 
den industrin och marknaden är liten eller obefintlig. Marknadsvärdering har dock 
förekommit för företag som styrs av ÅRKL och ÅRFL och Skirhammar antydde att 
om dessa företag kan hantera marknadsvärdering borde det inte innebära några pro-
blem för andra företag. Svensson menade istället att företagen som styrs av ÅRKL 
och ÅRFL är så pass stora och få, så en marknadsvärdering blir hanterbar. 

5.2 Sambandets utveckling 
I enlighet med de modeller som Westermark beskriver i sin artikel från 1995 så befin-
ner sig svenskt redovisning precis som då i vad Westermark kallar status-
quomodellen. Vilket innebär att huvudregeln enligt IL 14 kap 2 §, att beskattningen 
av företaget ska grundas på bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed, fortfa-
rande gäller. Redan då ansåg Westermark som flera av respondenterna att det vore en 
fördel att eliminera poster som obeskattade reserver och bokslutsdispositioner i års-
redovisningen för att underlätta en harmonisering och jämförbarhet. I artikeln fram-
går det att OECD vid den tidpunkten ansåg att redovisningen skulle gynnas genom 
att gå mot en uppdelning i syfte att underlätta harmonisering. Uppdelningen skulle 
innebära en frikoppling mellan redovisningen och beskattningen, vilket innebär att 
två separata regelsystem används. Uppdelningsmodellen skulle enligt vår mening inte 
vara något bra alternativ vilket också styrks av undersökningen, där respondenterna 
med undantag från skatteverket ansåg att en total frikoppling inte är att föredra. Re-
spondenterna menar att god redovisningssed bör ligga till grund för redovisningen. 
Skatteverket anser att en ökad frikoppling kan komma att införas i och med redovis-
ning enligt IAS/IFRS. Skatteverket har även tidigare pådrivit en frikoppling inom 
olika områden genom RSV rapport 1998:6, hemställan till regeringen år 1999 samt 
genom ett förenklingsförslag 2002. Särskilt pekar Skatteverket på de förslagna och 
numera införda bestämmelserna om värdering av lager av finansiella instrument som 
numera är frikopplat från redovisningen. Att Skatteverket är för en frikoppling kan 
anses som både självklart och underligt. Självklart då man från Skatteverkets sida vill 
styra skattebasen och reglera skatteuttagen, men underligt då skattelagstiftningen åker 
snålskjuts på redovisningen som gör skattesystemet mindre komplext. I undersök-
ningen framgår det att BFN tillsammans med Skatteverket tillsatt en utredning som 
utarbetat ett förslag för att stärka kopplingen för små och medelstora aktiebolag och 
ekonomiska föreningar. Avsikten med förslaget är att förenkla redovisningen för 
mindre företag och på så vis kunna uppnå en harmonisering mellan redovisningsreg-
lerna och skattereglerna. 

5.3 IAS-förordningen – artikel 5 
En synpunkt som flera av respondenterna gav under intervjuerna var om IAS/IFRS 
standarderna ska vara tvingande för noterade företags årsredovisning. För att skapa en 
harmoniserad redovisning borde rimligen företag som upprättar sin koncernredovis-
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ning enligt IAS/IFRS använda sig av dessa standarder i sin årsredovisning. Skulle 
dock en ny lagstiftning innebära att noterade företag blir tvingande upprätta årsredo-
visningen enligt IAS/IFRS menar flera av respondenterna att frågan om huruvida en 
uppdelning av företag utifrån storlek vore mer lämplig än noterade och onoterade. 
Respondenterna menar att om ett företag är noterat eller inte, behöver nödvändigtvis 
inte beskriva företagets marknad, intressenter och ekonomiska möjligheter. Ett tyd-
ligt exempel är IKEA som trots sin internationalisering inte skulle behöva redovisa i 
enlighet med IAS/IFRS eftersom företaget inte är noterat. Ett noterat företag innebär 
inte alltid ett företag med stora ekonomiska möjligheter och med internationalisering 
som mål. Tvärtom är de flesta företag i Sverige små och medelstora företag som kan 
tänkas ha mer begränsade resurser gällande redovisning. Att påtvinga dessa företag en 
mer komplex och kostsam redovisning menar respondenterna vore onödigt. 

Huruvida artikel fem i IAS-förordningen ska utnyttjas i Sverige eller inte handlar till 
stor del hur man väljer att tolka artikel fem. Efter genomförd undersökning ter det 
sig logiskt att företag som använder IAS/IFRS i sin koncernredovisning även borde 
göra det i sin årsredovisning, noterat företag eller ej. Vidare borde det ligga i företa-
gets egna intressen att redovisa enligt IAS/IFRS om de vänder sig till en internationell 
marknad där redovisningen blir föremål för granskning av utländska läsare. Vi är där-
för av uppfattningen att Sverige borde utnyttja artikel fem genom att låta både note-
rade och onoterade företag använda sig av IAS/IFRS, men att detta inte ska vara 
tvingande. Oavsett hur man väljer att tillämpa artikel fem kommer noterade företag 
vara tvingade att upprätta sin koncernredovisning enligt IAS/IFRS. Det borde därför 
vara upp till företagen att själva bestämma huruvida de vill använda sig av ett eller två 
regelverk i sin redovisning. Väljer man i Sverige att inte tillåta IAS/IFRS i årsredovis-
ningen för noterade företag skulle företag som är noterade på den amerikanska 
marknaden bli föremål för redovisning med tre olika regelverk, då inte IAS/IFRS ac-
cepteras i USA. Att inte ge möjligheten att upprätta årsredovisningen enligt 
IAS/IFRS måste därför anses som obefogat för dessa företag. Bestämmer sig Sverige 
för att låta noterade välja att upprätta årsredovisningen enligt IAS/IFRS och onotera-
de välja regelverk för koncernredovisningen och årsredovisningen uppstår återigen 
frågan hur jämförbar redovisningen skulle bli.  

5.4 Det pågående arbetet 
Att få till stånd en harmoniserad redovisning inom EU är ett omfattande arbete som 
idag fortfarande är långt ifrån klart. Problemet ligger inte bara på EU-nivå utan även 
nationellt, eftersom det föreligger kulturella skillnader i synen på syftet med redovis-
ningen. Respondenterna menar att varje enskilt land har en lång historisk bakgrund 
och är därför inskolade i nationella regelverk där olika lösningar inom redovisningen 
används. Detta medför att arbetet med harmoniserade redovisningsstandarder blir 
komplext då IAS/IFRS medför beskattningskonsekvenser speciellt på länder med en 
stark koppling mellan redovisning och beskattning. En annan aspekt på att arbetet 
fortfarande har långt väg kvar uttrycktes på Svenskt Näringsliv där man trodde att 
kommunikationen mellan grupperna på skatteområdet och redovisningsrådet har va-
rit bristfällig, då beslut fattats utan att ta hänsyn till det andra områdets konsekven-
ser.  
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I ÅRL har det införts kompletterats lagtext för att företag i större utsträckning ska 
kunna tillämpa de värderingsmetoder som återfinns i IAS/IFRS. Lagtexten återfinns 
redan nu i ÅRL 4 kap 4 § f-g men får tillämpas först det räkenskapsår som inleds 
närmast efter 31 december 2005. Som beskrivits ovan ska Samrob-utredningen lägga 
fram sitt slutbetänkande först 2007. Då utredningen är försenad är det av vår uppfatt-
ning att de beskattningsproblem marknadsvärdering medför inte kommer ha utretts i 
delbetänkandet som kommer ut innan halvårsskiftet 2005. Vår uppfattning grundar 
sig på uttalanden från Melbi som medverkar i Samrob-utredningen. Frågan är hur 
lämpligt det är att lagen föregår utredningen, då möjligheten att lagen återigen skjuts 
på framtiden blir stor. Detta torde medföra osäkerhet för de företag som förväntas 
kunna använda marknadsvärdering från och med räkenskapsåret 2006. 

Hur sambandet mellan redovisning och beskattning kommer att se ut i framtiden är 
fortfarande oklart. I IAS-utredningen utreddes inte i detalj de beskattningskonsekven-
ser en övergång till IAS/IFRS skulle medföra. Det är därför nu upp till Samrob-
utredningen att kartlägga i detalj beskattningskonsekvenserna samt att ta fram lös-
ningar. Som framkommit i litteraturstudien är det enbart på det kopplade området 
beskattningskonsekvenserna uppkommer, främst inom det formella sambandet där 
många förslag till frikoppling har lämnats. Då det framkommit i vår empiriska under-
sökning att en total frikoppling inte är ett lämpligt alternativ för att lösa beskatt-
ningsproblemen återstår fortfarande frågan hur dessa ska lösas utan en frikoppling.  
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6 Resultatredovisning 
Här presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till samt besvarar de frågor som återfinns 
i problemformuleringen och syftet. Avslutningsvis diskuteras resultatet och dess slutsatser 
ur vårt eget perspektiv. 

6.1 Slutsatser 
• Skillnaden huruvida sambandet mellan redovisning och beskattning kan bestå 

ur ett skatte- och redovisningsperspektiv var knapp. Samtliga respondenter 
utan Skatteverket ansåg att en frikoppling inte är att föredra vid en implemen-
tering av IAS/IFRS på den juridiska personen. Skatteverket däremot såg en 
frikoppling som ett möjligt alternativ vid en redovisningsharmonisering. Det-
ta kan enligt vår mening bero på Skatteverkets olika syften med redovisningen 
jämfört med andra respondenters. 

• Respondenterna anser att sambandet mellan redovisning och beskattning ska 
vara kvar. Vidare anser man att god redovisningssed även i framtiden ska ligga 
tillgrund för sambandet mellan redovisning och beskattning. 

• Den största skillnaden mellan respondenterna uttrycktes i hur den ekonomis-
ka dubbelbeskattningen ska upprätthållas. Där redovisningssidan anser att en 
skälig hänsyn till beskattning med en uppskjuten skatteskuld vid marknads-
värdering torde räcka för att upprätthålla dubbelbeskattningen. Något skatte-
sidan inte ansåg eftersom företaget då besitter en skattekredit. 

• Vad som talar för en frikoppling är en lättare implementering av IAS/IFRS. 
En frikoppling kan dock medföra att obeskattade vinster samt att ett större 
kapital blir föremål för utdelning om inte kompletterande skattregler finns. 
År 1995 fanns förslag om en frikoppling med en utdelningsspärr för att för-
hindra för mycket obeskattat kapital från utdelning. Förslaget ansågs kompli-
cerat och fick därför ingen genomslagskraft. En frikoppling borde därför inte 
heller i dagsläget vara aktuell. 

• För små och medelstora aktiebolag och ekonomiska föreningar bör sambandet 
mellan redovisning och beskattning stärkas i förenklingssyfte, då de inte besit-
ter samma resurser gällande redovisning. 

• Respondenterna är eniga om att Sverige bör använda artikel fem i IAS-
förordningen. Dock anser respondenterna att istället för att dela inte företag 
utifrån noterade och onoterade, bör de istället delas in efter storlek och intres-
se av internationalisering. 

6.2 Avslutande diskussion 
När vi började uppsatsarbetet antog vi att skillnaden mellan skatte- och redovisnings-
området skulle vara tydligare huruvida man ansåg att sambandet mellan redovisning 
och beskattning kunde bestå vid en redovisningsharmonisering. Antagandet stärktes 
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ytterligare under litteraturstudien. Inom det kopplade området ligger redovisningen 
till grund för beskattningen, medan inom de frikopplade områdena finns separata 
skatteregler. Därav trodde vi att redovisningsområdet skulle föredra en koppling me-
dan skatteområdet skulle föredra en frikoppling. Under intervjuerna framkom att det 
inte förelåg någon större skillnad mellan de olika områdena. Tvärtom ansåg respon-
denterna att sambandet mellan redovisning och beskattning ska försöka upprätthållas 
vid en redovisningsharmonisering. Skatteverket ser dock frikoppling som ett möjligt 
alternativ om IAS/IFRS ska kunna tillämpas på den juridiska personen. På Svenskt 
Näringsliv uppkom diskussionen om utdelningsbart kapital i samband med mark-
nadsvärdering. Inom redovisningen borde den del som inte redovisas till uppskjuten 
skatteskuld kunna vara föremål för utdelning. Ur ett skatteperspektiv skulle den 
ekonomiska dubbelbeskattningen inte upprätthållas genom denna lösning, då skatten 
ännu inte är erlagd. Vilket egentligen var den enda skillnaden mellan skatte- och re-
dovisningsområdet. 

Att sambandet bör upprätthållas styrktes ytterligare då det visade sig att BFN till-
sammans med Skatteverket tillsatt en utredning som har föreslagit att stärka samban-
det mellan redovisning och beskattning för små och medelstora aktiebolag och eko-
nomiska föreningar. 

I litteraturstudien framkom det kritik mot EUs tidigare försök att harmonisera redo-
visning, då direktiven i stor utsträckning gett valmöjligheter i redovisningen. Syftet 
med en harmonisering är att öka jämförbarheten mellan företag inom EU samt få till 
stånd en effektiv kapitalmarknad. Frågan återstår dock hur EU genom IAS-
förordningen lyckats eliminera valmöjligheter i redovisningen, då det är upp till med-
lemsländerna själva att besluta om en ökad tillämpning av IAS/IFRS. I undersökning-
en framkom det även att fler valmöjligheter ger upphov till olika tolkningar, vilket 
skulle innebära att redovisningen inte blir jämförbar. Om resultatet blir att redovis-
ningen inte fullt ut blir jämförbar, går det då att upprätthålla en effektiv kapital-
marknad och öka sysselsättningen? Ett upprätthållande av sambandet mellan redovis-
ning och beskattning skulle kunna medföra att IAS/IFRS tolkas så att sambandet och 
IAS/IFRS integreras, beskattningssystemet i ett land blir då avgörande för hur 
IAS/IFRS tillämpas. 

Slutligen vill vi påpeka att arbetet med en redovisningsharmonisering är långt ifrån 
klart, vilket medför att huruvida sambandet mellan redovisning och beskattning kan 
bestå fortfarande är oklart. Samrob-utredningen kommer förhoppningsvis leda ett 
steg närmare en lösning gällande dessa oklarheter. 
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7 Förslag till fortsatta studier 
• Då det pågår en utredning om sambandet mellan redovisning och beskattning 

anser vi det intressant att följa upp hur sambandet mellan redovisning och be-
skattning kommer att se ut i framtiden. 

• Då respondenterna i undersökningen ansåg att god redovisningssed även i 
framtiden ska ligga till grund för redovisningen. Hur kommer då redovis-
ningssed påverkas av en implementering av IAS/IFRS i den juridiska perso-
nen? 

• Kommer små och medelstora företag att knytas starkare till den redovisning 
som föreligger i Sverige idag eller kommer de att gå mot en mer IAS/IFRS ba-
serad redovisning? Vilken genomslagskraft kommer utredningsgruppen för-
slag från BFN och Skatteverket att få, då man avser att knyta sambandet star-
kare för små och medelstora företag? 
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Bilaga 1 – IAS-förordningen 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
1. Vad anser du om EUs arbete med att harmonisera redovisningsstandarderna? 

a. Vad är fördelarna för svensk redovisning och svenska företag? 
b. Vad är nackdelarna? 

 

2. Under harmoniseringsprocessen, vilka problem stöter man på genom det star-
ka sambandet mellan redovisning och beskattning som finns i Sverige? 

 

3. Ska sambandet mellan redovisning och beskattning bestå? 
a. På vilka områden är frikoppling att föredra? 
b. På vilka områden bör kopplingen finnas kvar? 
c. Varför? 

 


