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Sammanfattning 

 

Titel: Sverige som en del av harmoniseringen. En studie av en tänkbar frikoppling mellan redovisning 

och beskattning. 

 

Utgivningsår: 2012 

 

Författare: Elise Geira och Emina Dizdarevic.  

 

Handledare: Cheick Wagué 

 

Sammanfattning: Sedan lång tid tillbaka har mycket diskussioner och debatter framförts kring det 

starka sambandet mellan redovisning och beskattning och det råder frågor kring om sambandet skall 

finnas kvar i Sverige eller inte. Det finns mycket fördelar med en frikoppling, men även nackdelar som 

kan sätta Sveriges redovisningstradition i en förändring. 

Syftet med uppsatsen är att framföra de olika förändringar Sveriges redovisningstradition skulle kunna 

utsättas för i samband med en frikoppling och även lista de olika för- och nackdelar med sambandet 

utefter revisorer och Skatteverket. För att uppfylla syftet har en empirisk undersökning med tre kunniga 

respondenter utförts. Meningen är att ta reda på hur frikopplingen skulle kunna förändra arbetssättet hos 

de utvalda respondenterna. 

Undersökningen som genomförts har visat att det råder mycket separata åsikter och diskussioner kring 

förslaget om en frikoppling. Det har visat sig att det skulle uppstå fler nackdelar än fördelar för både 

revisorer och Skatteverket i början av en frikoppling. Vid en sådan omställning skulle det ske mycket 

förändringar och uppstå mycket osäkerheter. Undersökningen har även visat att dessa problem efter 

några år skulle försvinna och att fördelarna kan komma att väga mer än nackdelarna. Det är möjligt att 

en frikoppling kan komma att bli aktuell i framtiden, och mycket utrymme har lämnats för ytterligare 

forskning samt diskussioner för ändringar av den Svenska redovisningstraditionen. 

Nyckelord: Beskattning, förändring, harmonisering, redovisning, SOU 2008:80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title: Sweden as a part of the harmonization. A study of a possible decoupling between accounting and 

taxation. 

 

Date: 2012 

 

Writers: Elise Geira och Emina Dizdarevic.  

 

Advisor: Cheick Wagué 

 

Abstract: Since a long time back there has been much discussions and debates raised about the strong 

relationship between accounting and taxation and there are questions about the relationship and if it 

should remain in Sweden. There are a lot of advantages with a decoupling, but also disadvantages that 

can put the Swedish accounting tradition in a change. 

 

The purpose of this paper is to present the different changes in the Swedish accounting tradition might 

be exposed to in relation to a decoupling and also list the different advantages and disadvantages with 

the link according to auditors and the Swedish Tax Agency. An empirical study with three 

knowledgeable respondents has been performed to fulfill the purpose. The meaning of this study is to 

find out how the decoupling might change the practice of the selected respondents.  

 

The study has shown that there are very distinct opinions and discussions on the proposal for a 

decoupling. It has been shown that there would be more disadvantages than advantages for both auditors 

and the Swedish taxation agency at the beginning of the decoupling. At such a transposition, there 

would be a lot of changes and uncertainties. The study has also shown that these problems would 

disappear after a few years and the advantages might weigh more than the disadvantages. It is possible 

that the decoupling may happen in the future, and much space is left for further research and discussion 

about the changes of the Swedish accounting tradition.   

 

Keywords: Taxation, change, harmonization, accounting, SOU 2008:80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Begreppsförklaringar 

 

EU - Europeiska unionen 

Harmonisering - Olika länder skapar rum för flexibilitet mellan de politiska, kulturella, geografiska, 

och språkliga faktorer samt rättvisande bild, och jämnar ut stora skillnader i redovisningssederna mellan 

olika länder 

IAS - International Accounting Standards 

IASB - International Accounting Standards Board 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

IL – Inkomstskattelag 

Redovisningstradition – Inarbetat redovisningssätt  

RR- Regelrådet 

SOU - Statens offentliga utredningar 

Total frikoppling – Två olika bestämmelser för redovisning och beskattning 
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1 Inledning  

Nedan ges en bakgrund över redovisningens och beskattningens historia samt bakgrunden kring 

uppkomsten av det starka sambandet. Sambandet mellan redovisning och beskattning kommer att 

presenteras, samt olika för- och nackdelar med en frikoppling. Genom problematiseringen presenteras 

en frågeställning som är uppsatsens syfte att besvara genom vidare kapitel.  

 

1.1 Bakgrund 

Sambandet mellan redovisning och beskattning inriktar sig på periodisering av inkomster och utgifter 

och kom att bli aktuellt redan under 1920-talet. Detta samband uppkom först genom 1928 års 

inkomstskattelag och sedan genom 1929 års bokföringslag. Innan sambandet uppkom innehöll inte 

redovisningen några tydliga regler om avskrivningar vilket gjorde att det fanns frekventa tvister mellan 

företag och skattemyndigheten (Artsberg, K. 1996, s. 795). 

 

Genom tiden har två redovisningstraditioner, anglosaxisk och kontinental, utvecklats på olika sätt och 

därför använts i olika länder. Den anglosaxiska redovisningstraditionen har en frikoppling mellan 

redovisning och beskattning, medan den kontinentala har en stark koppling mellan dessa två och är till 

grund i Svensk redovisning. Den anglosaxiska redovisningstraditionen härstammar från Storbritannien 

medan den kontinentala är mycket stark i Tyskland. Den kontinentala är mycket kopplad till skatteregler 

medan den anglosaxiska inte är det. Dessa redovisningstraditioner har väldigt olika redovisningssätt och 

EU:s försök att uppnå en harmonisering av olika redovisningstraditioner illustrerar svårigheterna i att 

förena dessa två traditioner i en harmonisering (Blake, J., Akerfeldt, K., Fortes, H, J. & Gowthorpe, C. 

1997, s. 85).  

 

EU är en organisation som arbetar för att redovisningen mellan olika länder inom den europeiska 

unionen skall vara harmoniserade. Innan Sverige gick med i EU hade detta arbete för en harmonisering 

ett inflytande på svensk redovisning, detta eftersom Sveriges viktigaste handelspartners finns belägna i 

Europa (Thomasson, J., Arvidson, P., Lindquist, H. & Larson, O. 2003, s. 104). EU tog ett beslut 2002 

om att IFRS skulle införas och 2005 blev de internationella redovisningsreglerna IAS/IFRS 

obligatoriska för svenska företag som är börsnoterade (Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, 2009, s.12).  

 

Själva grundtanken med att ha internationella redovisningsstandarder är att man vill harmonisera 

innehållet i företagens redovisningssätt som i sin tur skall kunna leda till jämförbarhet mellan 

redovisningen i olika länder världen över (Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, 2009, s. 13). 
 

I en rapport från 2011 presenterar Skatteverket sambandet mellan redovisning och beskattning och 

förklarar att det kan klassificeras på tre olika sätt. Dessa tre är materiellt, formellt och frikopplat 

samband. 
1
  

 

Materiellt samband 

Det materiella sambandet har störst betydelse av alla samband som nämns. Utgångspunkten i detta 

samband är god redovisningssed.  Reglerna för redovisningen är centrala och innebär att det redovisade 
resultatet accepteras även skattemässigt om företagets redovisning följer rådande redovisningsregler 

samt god redovisningssed (Skatteverket, 2011, s. 27). 

 

 

 

                                                 
1 http://www.skatteverket.se/download/18.70ac421612e2a997f85800052746/30508.pdf (2012-01-12 kl 11:33) 

http://www.skatteverket.se/download/18.70ac421612e2a997f85800052746/30508.pdf
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Formellt samband 

Det formella sambandet, har som utgångspunkt för den skattemässiga inkomstberäkningen en specifik 

skatterättslig reglering. Till detta finns ett krav på att redovisningen måste följa den skattemässiga 

redovisningen. Skattereglerna kan utifrån detta vara styrande i dubbel betydelse, både för redovisningen 

samt beskattningen (Skatteverket. 2011, s. 27). 

 

Frikopplat samband 

När det råder en total frikoppling så finns det inget samband alls. Här avgör skattereglerna hur en 

specifik transaktion skall beskattas. Alltså utgår redovisningen utefter beskattningen, istället för tvärtom. 

Det finns ett varsitt regelsystem för redovisning och beskattning och det råder ingen koppling alls 

mellan dessa två system (Skatteverket, 2011, ss. 27-28). 

 

Det har även gjorts undersökningar kring sambandet mellan redovisning och beskattning. 

Den senaste utredningen SOU 2008:80 anger mycket fördelar kring en frikoppling mellan redovisning 

och beskattning.
 2
 Skatteverket har reagerat med att avstyrka detta förslag att avskaffa det materiella 

sambandet för att ersätta det med skatteregler. I stället belyser Skatteverket de nackdelar som finns kring 

frikopplingen. Utredningen från 2008 samt Skatteverkets och Regelrådets gensvar på denna utredning 

beskrivs närmre i teorikapitlet. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Diskussionerna kring sambandet påbörjades för många år sedan och är fortfarande aktuella. Artsberg, K 

(1996) och Blake, J. et al. (1997) presenterar detta ämne i sina forskningsrapporter väldigt utförligt samt 

de negativa effekter med att Sverige inte bidrar till denna harmonisering av redovisningstraditioner lika 

mycket som önskat. I många andra diskussioner, olika statliga utredningar, forskningsrapporter samt 

artiklar från privata ekonomer, diskuteras det mycket fördelar med en frikoppling mellan redovisning 

och beskattning men än idag har en sådan inte skett.  
 

2004 togs ett beslut från regeringen att chefen för Finansdepartementet skulle utse en utredare vars 

uppgift var att förutsättningslöst utreda hur sambandet mellan redovisning och beskattning skulle kunna 

se ut i framtiden (SOU 2008:80, Del 1, s. 3). Direkt hämtat ur SOU 2008:80 beskrivs syftet med 

redovisningen: 

 

”Huvudsyftet med den externa redovisningen är normalt att ge ägare och andra externa intressenter en 

rättvisande bild av företaget.”  

 

Intressenter som inte har tillgång till företagsintern information skall kunna bilda sig en så korrekt bild 

som möjligt av företaget utifrån den information som finns i externredovisningen. För att detta skall 

vara möjligt krävs en mer öppen redovisning från företaget (SOU 2008:80, Del 1, s. 146). Vad gäller 

redovisningen, har det sedan lång tid tillbaka funnits ett mål att försöka hitta några lösningar som skall 

kunna ge en rättvisande bild av företag. Utredningens arbete är menat att införa skatteregler i IL som är 

tänkta att ersätta det starka sambandet och därmed ge företag möjligheten att ge en rättvisande bild av 

företaget (SOU 2008:80, Del 1, s. 367). Det finns en svårighet att få det formella sambandet att fungera 

ihop med några redovisningsprinciper, detta på grund av principen om rättvisande bild ( SOU 2008:80, 

Del 1, s. 351). Kritiker av sambandet menar att utvecklingen av god redovisningssed hindras av 

beskattningen och skattereglernas utformning. Systemet med obeskattade reserver påverkar den 

rättvisande bilden av företag negativt (Artsberg, K. 1996, ss. 802, 805). 

 

 

                                                 
2 http://beta.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Beskattningstidpunkten-for-naringsverksamhet 
Del-1_GWB380d2/ (2011-11-10 kl 12.34) 

http://beta.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Beskattningstidpunkten-for-naringsverksamhet%20Del-1_GWB380d2/
http://beta.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Beskattningstidpunkten-for-naringsverksamhet%20Del-1_GWB380d2/
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Skatteverket, som är själva kärnan inom beskattningen har gått emot dessa förslag och istället yttrat sig 

på den officiella hemsidan angående detta. Skatteverket menar att sambandet mellan redovisning och 

beskattning är legitimt, då det redan under en lång tid accepterats. Sambandet medför även enkelhet och 

att en administrativ börda kan undvikas. Därför påpekar Skatteverket att en frikoppling mestadels 

medför nackdelar.
3
 

 

1.3 En frikoppling 

Ett av de största problemen i redovisningen anses vara bokslutsdispositioner samt obeskattade reserver. 

En frikoppling mellan redovisning och beskattning skall därför stoppa dessa problem. I 

forskningsrapporten “The relationship between tax and accounting rules – the Swedish case” nämns det 

att det i normala redovisningsprinciper tillämpas en post ”vinst före bokslutsdisposition” i 

resultaträkningen. Följt av denna post ingår olika justeringar för inkomst och kostnadsposter som 

redovisas i enlighet med skatt men inte i enlighet med redovisningsprinciperna, alltså har de samlade 

effekterna av dessa olika justeringar i balansräkningen bokförts som obeskattade reserver (Blake, J. et 

al. 1997, s.88). För att frikopplingen skall vara möjlig och för att undvika obeskattade reserver samt 

bokslutsdispositioner, skulle det enligt Skatteverkets hemsida innefatta en frikoppling utav dessa 

områden: 

 

– räkenskapsenlig avskrivning på inventarier 

– avdrag vid redovisning av varulager 

– värdering av pågående arbeten 

– avsättning till periodiseringsfond 

– avsättning till ersättningsfond 

– avsättning för framtida garantiutgifter 

– avsättning för framtida substansminskning 

– värdering av placeringstillgångar i försäkringsföretag 

– värdering av överlåtbara värdepapper i finansiella företag
4
  

 

I en artikel som Ingrid Melbi skrivit, förklarar hon att Regelrådet avstyrkt förslaget om en total 

frikoppling mellan redovisning och beskattning som SOU 2008:80 lagt fram i sin utredning.
5
 Trots 

mycket fördelar som utredningen lagt fram med en frikoppling mellan redovisning och beskattning har 

Skatteverket och Regelrådet ställt sig tveksamma till dessa förslag. Detta diskuteras vidare i teorikapitlet 

där deras yttranden kring utredningen presenteras.  

 

1.4 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problembakgrund och problemdiskussion avser denna uppsats ge svar på 

nedanstående fråga: 

 

Hur skulle en frikoppling mellan redovisning och beskattning förändra Sveriges redovisningstradition? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka förändringar Sveriges redovisningstradition kan utsättas för i 

samband med en total frikoppling. Syftet är även att ge en överblick över de största för- och nackdelarna 

med sambandet utifrån revisorer och Skatteverket.  

                                                 
3 http://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/2009/remissvar2009/13156429108112.5.58a1634211f85df4dce80001834.html 

(2011-11-10 kl 12.35) 
4   Källa: http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000114838/kap01.pdf (2011.11.04 kl 10.11) 

5 http://www.pwcnews.se/Taxmatters/Foretagsbeskattning/Regelradet-avstyrker-forslaget-om-frikoppling-av-sambandet-mellan-
redovisning-och-beskattning/ (2011.12.27 kl 11:47) 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/2009/remissvar2009/13156429108112.5.58a1634211f85df4dce80001834.html
http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000114838/kap01.pdf
http://www.pwcnews.se/Taxmatters/Foretagsbeskattning/Regelradet-avstyrker-forslaget-om-frikoppling-av-sambandet-mellan-redovisning-och-beskattning/
http://www.pwcnews.se/Taxmatters/Foretagsbeskattning/Regelradet-avstyrker-forslaget-om-frikoppling-av-sambandet-mellan-redovisning-och-beskattning/
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1.6 Avgränsning 

Uppsatsen och den empiriska undersökningen är inte menade att undersöka flera länder än Sverige då 

det krävs mer tid till en sådan stor omfattning samt brist på intresse av en internationell undersökning. 

Däremot kommer en omvärldsanalys att göras för att utveckla ytterligare förståelse. Meningen är inte att 

beröra fler ämnen än redovisning och beskattning då frikopplingen endast syftar till detta ämne. 

Uppsatsen kommer inte att utgå ifrån att skapa nya teorier, utan endast baseras på befintliga teorier. 

Undersökningen avgränsas även till revisorer samt Skatteverket, då det är dessa som arbetar med ämnet 

dagligen. EU arbetar visserligen för denna harmonisering och det är politiker som styr samhället, men 

det är inte deras dagliga arbete som påverkas utav en frikoppling mellan redovisning och beskattning i 

Sverige och alltså är det inte menat att hamna i kontakt med dessa.  
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2 Teori 

I teorikapitlet presenteras befintliga teorier och modeller samt tillhörande relevant information som 

påverkar redovisningen på olika sätt.  
 

2.1 Teori del 1 
Del 1 i teorikapitlet presenterar två teorier som kommer att diskuteras i analysen.  

 

2.2 Redovisningskvalité 
Nedan visas en modell som beskriver IASB:s föreställningsram. I den beskrivs redovisningens olika 

kvalitativa egenskaper som är viktiga att beakta vid redovisningens utformning. Dessa beståndsdelar har 

vuxit fram utefter användarnas behov (Artsberg, K. 2005, s.168). 
 

 
Figur 5:7. Kvalitativa egenskaper som bör ställas på redovisningsinformationen enligt RR/IASB (Artsberg, K. 2005, s. 168)  

 

2.2.1 Begriplighet  

Begriplighet handlar om att läsaren av årsredovisningar skall vara kunnig och kritisk, om läsaren inte är 

tillräckligt kunnig måste denne skaffa sig kunskap för att själv sen kunna tolka den information som 

finns i årsredovisningen. I RR/IASB:s förställningsram står det som ovan nämnt att läsaren skall vara 

kunnig men det finns ingen notering om hur upprättaren ska göra för att informationen i 

årsredovisningen ska vara lätt att förstå (Artsberg, K 2005, s.169). 

 

2.2.2 Relevans  

Redovisningsinformationen skall vara relevant då informationen kan påverka användarnas 

beslutsfattande. Beslutfattandet kan påverkas genom utvärderingar av historiska händelser, nuvarande 

förhållanden eller en eventuell uppskattning av framtiden. IASB menar att både historiska händelser och 

en uppskattning av framtiden hänger ihop genom att äldre information hjälper till att kunna göra 

uppskattningar om framtiden som med t.ex. trender och andra prognoser (Artsberg, K. 2005, ss. 169-

170). 

 

2.2.3 Tillförlitlighet 

Informationen i redovisningen skall vara tillförlitlig och inte vara vinklad eller bestå av inkorrekt fakta. 

Läsaren skall kunna lita på den information som ges i redovisningen. Inom tillförlitlighet finns det fem 

egenskaper att beakta: 

 

- Korrekt bild. Inom denna ram finns en term som kallas för validitet. Det innebär att man mäter det man 
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har som avsikt att mäta, vilket leder till hög validitet.   

 

– Innebörd före form. Den ekonomiska innebörden samt juridiska formen sammanfaller vanligtvist i de 

flesta transaktioner som görs. I de fall de inte gör detta så är det den ekonomiska innebörden som skall 

bilda en utgångspunkt för hur händelsen senare bör redovisas. 

 

Neutralitet. Informationen man anger får inte medvetet framföras på ett sådant sätt att man påverkar 

beslutsfattandet i en speciell vinkel eller riktning. De ekonomiska konsekvenserna får inte påverka sättet 

man redovisar på.  

 

– Försiktighet. Försiktigheten relateras starkt till försiktighetsprincipen som innebär att man redovisar 

på ett sådant sätt förr att undvika att vinster överskattas eller förluster underskattas. Dock går denna 

princip emot korrekt bild och menas av vissa kritiker att den är opålitlig. 

 

– Fullständighet. Det är mycket viktigt att informationen i redovisningen skall vara fullständig. Om den 

inte är fullständig finns det en stor risk att all den information som ges blir missvisande (Artsberg, K. 

2005, ss. 170-172). 

 

2.2.4 Jämförbarhet 

Jämförbarheten behandlar två synpunkter. Det ena är att användaren måste kunna jämföra företag över 

tiden, samt göra olika jämförelser mellan företag. När man jämför företag över tiden krävs det att man 

använder redovisningsprinciper konsekvent. När det gäller att jämföra företag med varandra så innehar 

normgivarna ett specifikt ansvar att skapa regler som är enhetliga (Artsberg, K. 2005, s.173). 

 

Relevans för uppsatsen: Föreställningsramen med de olika egenskaper som IASB har tagit fram, visar 

på viktiga egenskaper som bör beaktas vid redovisningens utformning. Uppsatsen ämnar jämföra vissa 

delar av modellens egenskaper som nämns i IASB:s föreställningsram med respondenternas åsikter 

kring hur redovisningen påverkas efter en frikoppling.  

2.3 Skattedriven redovisning  

Ett av de största huvudargumenten mot ett materiellt samband är förekomsten av skattedriven 

redovisning som innebär att företagen väljer att redovisa på så sätt att beskattningstidpunkten 

senareläggs. Skattedriven redovisning handlar om att företagen väljer ett redovisningssätt som ger ett 

skattemässigt förmånligt resultat. Skattedriven redovisning anses dock försämra möjligheterna att 

bedöma och jämföra olika företag samt att denna typ av redovisning innebär att det kan bli svårt för 

företag att ge en rättvisande bild (Kellgren, J. & Bjuvberg, J. 2008, ss. 125, 130). 

 

Nedan visas en modell av författarna Kellberg och Bjuvberg. Den visar fyra olika redovisningsbeslut 

som företaget skulle kunna påverkas av beroende på vilket val de väljer i förhållande till materiellt eller 

inget materiellt samband. Företag som befinner sig i en svag ekonomisk situation saknar skattemässiga 

skäl att redovisa försiktigt då de har stora skattemässiga underskott. Men företag som befinner sig i en 

stark ekonomisk situation och vill expandera med hjälp av egna medel bör använda sig av en 

skattedriven redovisning (Kellgren, J. & Bjuvberg, J. 2008, s. 133). 
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Incitamentsstruktur avseende skattedriven redovisning (Kellgren, J. & Bjuvberg, J. 2008, s. 133). 

Notering: Modellen har kompletterats (Val 1, val 2, 4 olika beslut) av uppsatsens skribenter för att förtydliga vad författarna vill visa.  
 

Utifrån denna modell visar författarna att incitamentsstrukturerna även bevisar att företagets 

redovisningsbeslut skulle kunna påverkas av andra väldigt starka skäl än rent redovisningsteoretiska 

skäl, även om det materiella sambandet skulle avskaffas.  

Redovisningsområdet skulle befrias ifrån ett rent redovisningsperspektiv ifall det materiella sambandet 

avskaffas (Kellgren, J. & Bjuvberg, J. 2008, s. 133). 

 

Relevans för uppsatsen: Modellen är relevant för uppsatsen då den visar att företag har möjlighet att 

senarelägga beskattningstidpunkten när ett materiellt samband råder. Denna möjlighet finns inte om 

inget materiellt samband existerar. Utgångspunkten i denna modells relevans för uppsatsen handlar om 

hur det skulle se ut i Sverige utan ett materiellt samband.  

 

2.4 Teori del 2 

Del 2 i teorikapitlet diskuterar begreppet rättvisande bild samt god redovisningssed, sedan förklaras de 

mest centrala redovisningsprinciperna som SOU 2008:80 föreslår skall vägleda utformningen av 

skatteregler som i sin tur är tänkta att ersätta det materiella sambandet. Därefter presentas utredningen 

SOU 2008:80 med tillhörande gensvar på denna utredning från Skatteverket och Regelrådet. Som 

avslutning presenteras en omvärldsanalys. 

 

2.5 Rättvisande bild och god redovisningssed  

Begreppet rättvisande bild har uppkommit genom årsredovisningslagen och har genom denna lag 

tillämpats i den svenska redovisningslagstiftningen. Rättvisande bild innebär att årsredovisningar 

tillsammans med noter i balans- och resultaträkning, skall visa en översikt över redovisningen och även 

kunna uppvisa god redovisningssed (Thomasson, J. et al. 2003, s.104). I utredningen från 2008 

förtydligas även att sambandet hämmar utvecklingen av god redovisningssed (SOU 2008:80, del 1, 

s.222).  

 

I en forskningsrapport där problemet med sambandet mellan redovisning och beskattning belyses 

påpekar författaren Artsberg, K (2006 s.802) följande:  

 

” However, in the first proposal from the committee (SOU 1994:17) they claimed that in order to give a 

true and fair view (without giving a definition of 'true and fair') taxation should not influence 

accounting. They also stated that it would be best if the Swedish system with untaxed reserves could be 

abolished.” 
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Artsberg, K (2006) menar att beskattningsdelen inte bör vara en del av redovisningen för att få en 

rättvisande bild av företagens årsredovisningar. 

2.6 Redovisningsprinciper  

I detta avsnitt nämns några grundläggande redovisningsprinciper som är viktiga för både redovisningen 

och beskattningen. Systemet inom redovisningen är utformat utefter ett par grundläggande principer. 

Dessa redovisningsprinciper kan delas upp i två kategorier, målsättningsprinciper samt 

värderingsprinciper.  

 

Målsättningsprinciperna beskriver principerna om begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet (Kellgren, J. & Bjuvberg, J. 2008, s. 28). Dessa faktorer beskrivs närmare i Artsbergs 

modell som beskriver IASB:s föreställningsram längre fram i detta kapitel. Artsberg beskriver 

kopplingen till dessa och förklarar dem mer ingående.   

 

Kellgren och Bjuvberg nämner även den andra kategorin som är värderingsprinciperna. Dessa principer 

har en mera materiell karaktär och är mycket mer lämpliga att tillämpa i ett verkligt sammanhang 

(Kellgren, J. & Bjuvberg, J. 2008, s. 28). 

I utredningen SOU 2008:80 nämns belöpandeprincipen, realisationsprincipen, försiktighetsprincipen 

och matchningsprincipen som vägledande principer då förslag till skatteregler som skall ersätta det 

materiella sambandet tagits fram. Skattereglerna som föreslås i utredningen har utformats utefter dessa 

fyra principer. En av de största anledningarna till förslaget om en frikoppling mellan redovisning och 

beskattning beror på att redovisningsreglerna håller på att utvecklas tillsammans med principer som 

avviker från beskattningsreglerna och principer som ger rimliga konsekvenser för företag, i förhållande 

till exempelvis skatteförmågeprincipen (SOU 2008:80, del 1, s.22,300). 
 

2.6.1 Belöpandeprincipen 
Den bästa utgångspunkten för beskattningen av olika företag har utredningen bedömt är 

belöpandeprincipen. När man beräknar resultatet skall inkomster tas upp som intäkter och utgifter dras 

av som kostnader samma år som de belöper sig på, och resultatet beräknas enligt bokföringsmässiga 

grunder. Men att hänvisa enbart till belöpandeprincipen är inte tillräckligt för att få fram en speciell 

regel som skall ligga till grund för en allmän beskrivning för hur intäkter och kostnader skall redovisas. 

Därför behöver belöpandeprincipen kompletteras med andra principer inom företagsekonomi (SOU 

2008:80, del 1 s.248,249). 
 

2.6.2 Realisationsprincipen 

Principen innebär att orealiserade inkomster inte får tas upp som en intäkt. För företag kan det vara svårt 

att avgöra när en inkomst är realiserad på grund av kontrakts- leverans- och betalningstillfälle, men trots 

det kan det vara enkelt att peka ut vissa inkomster som däremot inte är realiserade och utefter det avgöra 

gränsen för vad principen innebär. Den realisationsprincip som utredningen fokuserar på för sina förslag 

är realisationsprincip som är transaktionsberoende. Utredningens förslag innebär inte att, inkomster som 

inte bekräftats genom en transaktion med omvärlden behöver tas upp till beskattning (SOU 2008:80, del 

1 s.249-250). 

 

2.6.3 Försiktighetsprincipen 

Denna princip är kopplad till beskattning och företag har fått möjlighet att kunna skapa sig reserver. 

Denna princip går emot matchningsprincipen, då en korrekt matchning mellan intäkter och kostnader 

inte går jämt med försiktighetsprincipen som snarare vill kostnadsföra istället för att aktivera utgifter. 

Detta görs av försiktighetsskäl och den kan till och med anses vara överdriven (Artsberg, K. 2005, 
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s.160). Utgångspunkten för försiktighetsprincipen är att inkomsten bör vara realiserad, och i vissa fall 

justeras då det i vissa fall kan finnas en anledning att skjuta fram intäktsredovisningen. Därför lämnar 

utredningen plats för försiktighetsprincipen i sina förslag (SOU 2008:80 del 1, s. 250). 

 

2.6.4 Matchningsprincipen 

Principen går ut på att kostnader och intäkter redovisas inom samma period. Man bestämmer alltså 

sambandet mellan kostnader och intäkter, detta sätt gör att balansräkningen består av 

periodiseringsposter som behandlar verkliga skulder och tillgångar (Artsberg, K. 2005, s.163). 

 

2.6.5 Skatteförmågeprincipen 

Principen innebär att skatteinbetalningen hos den skatteskyldige skall utgå från dennes förmåga att 

betala. Principen gör att orealiserad värdestegring inte kan beskattas, i och med detta finns en stark 

koppling mellan skatteförmågeprincipen och realisationsprincipen eftersom båda principerna innebär att 

värdeförändringar inte kan beskattas innan de har realiserats (Skatteverket, Dec 2005, ss. 18-19).  

 

Relevans för uppsatsen: Dessa principer är relevanta för uppsatsen då de skall utveckla förståelse för 

vilka principer som skulle ligga till grund för skatteregler som ersätter det materiella sambandet efter en 

frikoppling mellan redovisning och beskattning.   

 

2.7 SOU 2008:80, Skatteverket och Regelrådet 
I september 2008 kom utredningen SOU 2008:80 ut med sitt förslag om en frikoppling mellan 

redovisning och beskattning. Detta förslag om en frikoppling var tänkt att träda i kraft 1 januari 2011.
6
 I 

februari 2009 kom Skatteverket ut med sitt yttrande kring förslaget
7
 och i november samma år avstyrkte 

Regelrådet utredningens förslag. Sedan förslaget avstyrktes har det funnits en oklarhet kring när eller 

om en frikoppling skulle kunna ske.
8
  

2.7.1 SOU 2008:80 

Anledningen till att utredningen SOU 2008:80 först skapades var för man ville göra en utredning om hur 

sambandet i Sverige skulle se ut i framtiden. Denna utredning ger ett förslag till en frikoppling mellan 

redovisning och beskattning mestadels för att förhindra utdelning av obeskattade reserver, med andra 

ord vinster som inte är beskattade (SOU 2008:80 del 1, s.19). Direkt taget ur SOU 2008:80 föreslås 

följande: 

 

”1. Det materiella sambandet avskaffas och ersätts av regler om beskattningstidpunkten i 

inkomstskattelagen (1999: 1299), IL.” 

 

”2. Om ett företag redovisar obeskattade vinster som fritt eget kapital ska det enligt regler i IL ta upp de 

obeskattade vinsterna till beskattning.” 

 

För att försöka förutspå vilka slags konsekvenser frikopplingen skulle kunna innebära har utredningen 

presenterat en konsekvensanalys där det beskrivs vilka konsekvenser som skulle kunna inträffa samt 

vilka slags konsekvenser som skulle kunna påverka företagens administrativa kostnader (SOU 2008:80 

del 2, s.597).   

                                                 
6 http://www.pwcnews.se/Taxmatters/Foretagsbeskattning/Forslag-om-frikoppling-av-sambandet-mellan-redovisning-och-beskattning/ 

(2011.12.29 kl 15.20) 
7http://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/2009/remissvar2009/13156429108112.5.58a1634211f85df4dce80001834.html 

(2011.12.29 kl 15.20) 
8 http://www.pwcnews.se/Taxmatters/Foretagsbeskattning/Regelradet-avstyrker-forslaget-om-frikoppling-av-sambandet-mellan-

redovisning-och-beskattning/ (2011.12.29 kl 15.20) 

 

http://www.pwcnews.se/Taxmatters/Foretagsbeskattning/Forslag-om-frikoppling-av-sambandet-mellan-redovisning-och-beskattning/
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/2009/remissvar2009/13156429108112.5.58a1634211f85df4dce80001834.html
http://www.pwcnews.se/Taxmatters/Foretagsbeskattning/Regelradet-avstyrker-forslaget-om-frikoppling-av-sambandet-mellan-redovisning-och-beskattning/
http://www.pwcnews.se/Taxmatters/Foretagsbeskattning/Regelradet-avstyrker-forslaget-om-frikoppling-av-sambandet-mellan-redovisning-och-beskattning/
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2.7.2 Skatteverket 

Skatteverket har i ett yttrande på sin hemsida 2009 avstyrkt utredningens förslag till en frikoppling 

mellan redovisning och beskattning, för att ersätta detta med skatteregler utformade av 

företagsekonomiska redovisningsprinciper. Skatteverket har bedömt att förslaget skulle leda till mycket 

stora kostnader för dem, samtidigt som den administrativa bördan skulle öka enormt. Skatteverket anser 

även att det nuvarande systemet med ett materiellt samband föredras framför något annat då det redan är 

ett fungerande system med en redan utvecklad rättspraxis. Trots dessa nackdelar med en frikoppling 

anser Skatteverket att det skulle kunna behövas granskningar över vissa områden där kopplingen i 

dagsläget medför oklarheter eller inte fungerar ihop med beskattningen.
9
 

 

2.7.3 Regelrådet  

I Regelrådets yttrande anses konsekvensanalysen som utredningen presenterat vara godtagbar. Trots 

detta avstyrker Regelrådet utredningens förslag. Regelrådet anser i sitt yttrande att det, med 

utredningens förslag, inte är möjligt att få en helt tydlig bild över vilka slags konsekvenser dessa förslag 

skulle medföra för företagen gällande administrativa kostnader. Det anses finnas brist på en samordning 

mellan inkomstbeskattningen samt reglerna om redovisning och mervärdesskatt i utredningen, vilket 

enligt Regelrådet är en risk för att företagen skulle tvingas använda sig utav flera regelsystem parallellt 

för periodiseringen av företagets inkomster och utgifter. Detta skulle innebära ökningar av den 

administrativa bördan hos företagen. I och med detta avstyrker därför Regelrådet utredningens förslag.
10

 

 

2.8 Omvärldsanalys  

Nedan visas en kort presentation och redogörelse för hur sambandet mellan redovisning och beskattning 

ser ut i Tyskland, Norge, Danmark och Storbritannien. Anledningen till att dessa länder undersöks är för 

att Norge, Danmark och Storbritannien blivit granskade i utredningen SOU 2008:80, medan Svensk 

redovisningstradition följer Tysklands. Omvärldsanalysen tas upp senare i kapitlet om analys för att 

göra en jämförelse mellan Sveriges och Norges förhållningssätt till IFRS. 

 

Storbritannien 

Storbritanniens redovisningstradition går efter anglosaxisk. Ett allmänt samband mellan redovisning och 

beskattning gäller samtidigt som särskilda skatteregler råder. Det innebär att detta samband endast får 

betydelse inom särskilda redovisningsområden. I Storbritannien har man inga som helst regler som skall 

förhindra att obeskattade reserver delas ut, men civilrättsliga regler finns för att förhindra att obeskattade 

vinster delas ut (SOU 2008:80 del 1, s.137). 

 

Tyskland 

Tysklands redovisningstradition tillhör den kontinentala som innebär att det finns en stark koppling 

mellan redovisning och beskattning. Detta samband uppkom i Tyskland i slutet på 1800-talet. Det finns 

fortfarande ett väldigt starkt samband i Tyskland idag men börjar röra sig mot den internationella 

harmoniseringen (Pfaff, D. & Schröer, T. 1996, ss. 936, 977). 

 

Norge 

Norges redovisningstradition lutade sig mot den Tyska och uppkom i början på 1900-talet. 1992 

genomfördes en stor skattereform som innebar flera frikopplade områden inom redovisning och 

beskattning. Denna skattereform gjordes på grund av att Norge var villiga att gå mot internationella 

redovisningstraditioner (Eilifsen, A. 1996, ss. 835, 836).  2005 gjordes en frikoppling mellan 

redovisning och beskattning i Norge som innebar att landet gick från en kontinental till en anglosaxisk 

                                                 
9 http://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/2009/remissvar2009/13156429108112.5.58a1634211f85df4dce80001834.html 

(2011-12-29 kl 18.23) 

10 http://www.regelradet.se/Bazment/Regelradet/sv/yttranden.aspx (2012-12-29 kl 19.37) 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/2009/remissvar2009/13156429108112.5.58a1634211f85df4dce80001834.html
http://www.regelradet.se/Bazment/Regelradet/sv/yttranden.aspx
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redovisningstradition (Nobes, C. & Schwencke, H,R. 2006, ss. 72,78). En tidigare utredning har gjort en 

undersökning kring Norge. Innan Norges frikoppling fördes det under en längre tid mycket diskussioner 

kring sambandet. Detta ledde till att sambandet reducerades gradvis under åren då några förändringar i 

Norges redovisningsregler genomfördes. Förändringarna i redovisningen innefattade främst en 

särredovisning mellan redovisning och beskattning (Jashanica, A., Lind, J. & Ömer, I. 2009, s.34). 
 

Danmark 

Danmarks redovisningstradition går efter anglosaxisk och i landets redovisning existerar det inget 

materiellt eller formellt samband mellan redovisning och beskattning. Istället använder man sig utav 

kortfattade lagregler som används för periodisering av inkomster samt utgifter. I Danmark har man 

precis som i Storbritannien inga som helst regler för att obeskattade vinster inte skall delas ut medan 

civilrättsliga regler finns för att inte kunna dela ut orealiserade vinster (SOU 2008:80, del 1 s.136). 

 

2.9 Teoridiskussion  
Principerna som nämnts i teorikapitlet är väl använda principer som sedan tidigare är bekanta och 

tillförlitliga på sina sätt. Detta underlättar mycket när de tillämpas i praktiken. Dock går vissa principer 

emot varandra som till exempel matchningsprincipen och försiktighetsprincipen då en korrekt 

matchning inte går jämnt ut med försiktigheten. Principerna nämns som förslag till utformning av nya 

skatteregler men det finns oklarheter kring hur det skulle kunna fungera i praktiken. 

 

I IASB:s föreställningsram finns det kvalitativa egenskaper som är relevanta för redovisningen och 

används som uppsatta kriterier för företagen att utforma sin redovisning på. Däremot är det svårt att 

tillämpa denna föreställningsram fullt ut då vissa kriterier som sagt går emot varandra. 

Korrekt bild går emot försiktigheten då man har redovisningsprinciperna i åtanke. Nackdelen med detta 

kan vara att det blir svårt att jämföra företag emellan.  

 

I Kellbergs och Bjuvbergs modell syns en konsekvens av ett materiellt samband i beslutsfattandet. 

Modellen handlar om företagen har möjlighet med en skattedriven redovisning eller inte. Genom 

modellen beskrivs företagens beslutsfattande utefter kopplingen mellan de olika skälen och sambandet 

till materiellt eller inget materiellt samband. Nackdelen med modellen är att den inte är konstaterad. 

Delen som visar beslutsfattandet hos företag utefter ett frikopplat system är osäkert då den delen ännu 

inte är beprövad. 
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3 Metod  

Utifrån syftet i uppsatsen formas tillvägagångssättet till undersökningarna, motivering till metodval som 

gjorts samt urval av respondenter.  

 

3.1 Induktiv och deduktiv 

Empiri handlar om hur man registrerar delar av verkligheten och med detta menas att man försöker 

förklara verkligheten (Johannessen, A. & Tufte, P, A. 2003, s. 35). Vid insamlandet av kunskap kring 

verkligheten har det vuxit fram två generella sätt att gå tillväga. Det ena sättet är det induktiva och det 

andra sättet är det deduktiva.  Det induktiva sättet har till syfte att finna ny kunskap och skapa nya 

teorier. Den utgår ifrån verkligenheten, och utifrån den information som är ny med ursprung i 

undersökningen/undersökningarna kan nya teorier formas. Det deduktiva sättet handlar om redan 

befintliga teorier som skapats utifrån redan befintlig kunskap om verkligheten, i det deduktiva sättet är 

verkligheten kopplad till dessa teorier. Syftet med det deduktiva sättet är att använda sig utav befintliga 

teorier i verkligheten (Artsberg, K. 2005, s. 31). 

 

Relevans för uppsatsen: Uppsatsen kommer att följa en deduktiv ansats då undersökningen inte 

kommer att baseras på att skapa nya teorier utefter den informationen som ges. Uppsatsen fokuserar på 

relevanta och redan utformade teorier samt tillhörande fakta inom redovisning. Teorierna som används 

är IASB:s föreställningsram och Incitamentsstruktur avseende skattedriven redovisning. Dessa teorier 

kommer från tidigare forskare och har presenterats i teorikapitlet. 
 

3.2 Vetenskapssyn  

De vetenskapsteoretiska grunderna för vetenskapligt arbete grundar sig i två olika plattformar, dessa är 

positivism och hermeneutik (Lundahl, U. & Skärvad, P,H. 2009, ss. 38-60). 

3.2.1 Positivismen 

Positivismen anses vara till grund för en kvantitativ metodteori. Positivismen handlar om att se till allt 

som är verkligt och iakttagbart. Inom detta område anses empiri vara samma sak som verkligheten och 

all fakta skall inom positivismen tas från empirin. Positivismen har som mål att försöka förklara hur 

saker hänger ihop och även om att man måste kunna se skillnad mellan vad som är fakta och vad som är 

värdering. (Lundahl, U. & Skärvad, P,H. 2009 ss. 38-60). 

3.2.2 Hermeneutiken 

Inom hermeneutiken är det mycket svårare att finna information kring de fenomen som undersöks. 

Huvudsyftet inom hermeneutiken handlar om att tolka och förstå verkligheten. Denna vetenskapliga 

teori är till grund för den kvalitativa metoden. Det är skillnad mellan fysiska fenomen och sociala 

fenomen, då dessa kan tolkas av oss människor och genom detta får dessa fenomen en innebörd. Målet 

med forskningen är att människor upplever situationer olika, vilket är något som påverkar människors 

beslut och handlingar och detta är något forskningen försöker tolka. I början handlar det om att kunna se 

ett problem och sen försöka tolka detta problem. Forskaren skall försöka förstå det fenomen som skall 

undersökas då de menar att även känslor kan förmedla kunskap. Det är inte heller strikt inom 

hermeneutiken att allt bör studeras från ett objektivt sätt som det är inom positivismen. Syftet är inte 

bara att förstå utan undersökningen kan även gå ut på att åstadkomma förändringar samt även gå ut på 

att studera fenomen (Lundahl, U. & Skärvad, P,H. 2009 ss. 38-60). 

 

Relevans till uppsatsen: Då uppsatsen ämnar tolka och förstå vilka förändringar Sveriges 

redovisningstradition kan utsättas för efter en frikoppling mellan redovisning och beskattning genom att 
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utgå ifrån hermeneutiken, är det meningen att studera och tolka svar från intervjuerna. Genom 

intervjuerna tolkas även svar för att få en överblick över de största för- och nackdelarna med sambandet. 

Uppsatsen ämnar inte utgå från positivismen då meningen inte är att studera mönster och 

regelbundenheter utifrån datainsamlingen.  

3.3 Validitet och Reliabilitet  

3.3.1 Validitet 

Validitet handlar om hur relevant den insamlade information är gentemot det fenomen som studien 

avser att belysa. Det finns tre olika former av validitet, begreppsvaliditet, intern validitet och yttre 

validitet.  Begreppsvaliditeten har fokus på den relation som finns mellan fenomenet som undersöks och 

konkret fakta som finns. Inom detta område ifrågasätter man den befintliga informationen, hur pass bra 

den är, dvs. hur stor validitet den har. Intern validitet handlar om att kunna påvisa orsakssamband. 

Yttre validitet handlar om generalisering som går från urval till population. Det urval som väljs ut ska i 

så stor mån som möjligt representera populationen. För att testa den yttre validiteten är det bäst att göra 

fler likadana undersökningar i olika sammanhang samt vid olika tidpunkter.  

Validitet inte får uppfattas som något klart och fasställt utan det handlar om ett kvalitetskrav som i sin 

tur delvis kan vara uppfyllt (Johannessen, A. & Tufte, P, A. 2003, s. 48). 

 

3.3.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om hur pass tillförlitigt den data som finns egentligen är. Hur pass tillförlitlig 

informationen är kan man testa på två olika sätt. Det ena handlar om att man kan upprepa en 

undersökning vid två olika tidpunkter men med samma respondenter, om det är så att resultaten blir 

likvärdiga så innehar undersökningen hög reliabilitet. Det andra tillvägagångssättet består av fler olika 

forskare som undersöker samma fenomen. Om det är så att flera forskare får samma resultat anses det 

vara av hög reliabilitet (Johannessen, A. & Tufte, P, A. 2003, s. 28).   

 

Relevans till uppsatsen: Genom denna förklaring till validitet och reliabilitet, väljer uppsatsens 

skribenter att utgå ifrån begreppsvaliditet, detta på grund av den kvalitativa metoden som används till 

undersökningen. Undersökningen går ut på att sätta fokus på relationen som finns mellan fenomenet 

som undersöks, i detta fall en frikoppling och konkret fakta som exempelvis utredningen SOU 2008:80 

och tidigare forskningsartiklar. I denna uppsats ställs de olika fenomen som nämns i 

forskningsrapporter, utredningar, teorier och diskussioner, mot de fakta som fås i de olika intervjuerna 

till undersökningen. Samtidigt höjs reliabiliteten i takt med att uppsatsens primärdata ställs mot den 

sekundärdata som finns tillgänglig i denna uppsats.  

3.4 Tillvägagångssätt för litteratur – och datainsamling  

Inskaffandet av information kring det fenomen som ska undersökas kan dels göras genom att forskaren 

tar fram egen fakta genom att göra en egen undersökning kring fenomenet. Den information som 

forskaren kommer fram till brukar kallas för primärdata. Forskaren kan välja att använda sig utav redan 

befintlig information som är kopplat till fenomenet och som även anses vara relevant. Informationen kan 

finnas i t.ex. intervjuer, enkäter, dokument och litteratur. Denna information räknas som sekundärdata 

(Lundahl, U. & Skärvad, P-H. 1999, s. 52). Det som ibland kan vara svårt är att avgöra vilken 

information som tillhör primärdata respektive sekundärdata. Det är själva tolkningen av källan som är 

med och påverkar om informationen tillhör primär eller sekundärdata (Johannessen, A. & Tufte, P, A. 

2003, s. 45). 

 

Den information som undersökningen ger i denna uppsats kring fenomenet redovisning och beskattning 

och dess konsekvenser vid en total frikoppling kommer att behandlas som primärdata. Tidigare fakta 

och information kring detta fenomen kommer att behandlas som sekundärdata. Sekundärdata kommer 
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att samlas in genom artiklar via internet, litteratur via Södertörns Högskolas bibliotek, utredningen SOU 

2008:80
11

 
12

 samt vetenskapliga artiklar. Intervjufrågorna som hittas i bilaga 1 och 2 är 

omformulerade frågor från en tidigare undersökning (Karlsson, P. & Oscarson, C-O. 2009, ss. 46-48). 

Dessa har anpassats och skrivits om utifrån denna uppsats perspektiv, detta för att få in så korrekt 

information som möjligt. Intervjufrågorna har specificerats för att undvika överflödig information. 

Uppsatsskribenterna har haft möjlighet att kontakta respondenterna vid eventuella kompletteringar efter 

utförda intervjuer. 

 

3.5 Undersökningsmetod  

3.5.1 Kvantitativ  

Inom den samhällsvetenskapliga metodläran kring forskning av fenomen kan det huvudsakligen göras 

via två olika ansatser, den kvantitativa och den kvalitativa. Den kvantitativa ansatsen handlar om att 

räkna fenomen siffermässigt på olika sätt, det kan vara genom att använda sig utav enkätundersökningar 

och opinionsmätningar. Vid användandet av enkäter blir datainsamlingen mycket precis och på grund av 

detta anses denna ansats kännetecknas som mindre flexibel (Johannessen, A. & Tufte, P, A. 2003, ss. 

20-21, 67-79). 

 

3.5.2 Kvalitativ 

Den kvalitativa ansatsen har större fokus på att finna mer djupgående och mer omfattande information 

krig fenomen. Datainsamling brukar i huvudsak göras via intervjuer men även genom t.ex. 

telefonsamtal, dokument så som dagböcker och brev. Det brukar även vara så att urvalet inte omfattar 

samma mängd respondenter som vid kvantitativa underökningar. Utan det är ett fåtal respondenter som 

är noga utvalda utefter olika kriterier, allt för att kunna samla in rätt data kring fenomen. Efterarbetet 

med en kvalitativ ansats handlar i huvudsak om att tolka den information som datainsamlingen gett 

(Johannessen, A. & Tufte, P, A. 2003, ss. 20-21, 67-79). Som exempel på specifika kvalitativa metoder 

kan man nämna deltagande, observation, empatisk förståelse, djupintervju, hermeneutik Åsberg, R 

(2001, s. 271). Modellen nedan visar de skillnader som anses finnas mellan den kvalitativa ansatsen och 

kvantitativa ansatserna (Johannessen, A. & Tufte, P, A. 2003, s. 74). 

 

Kvalitativ ansats Kvantitativ ansats 

Studerar mjuk verklighet Studerar hård verklighet 

Meningssamband Orsakssamband 

Går på djupet Ger ytlig information 

Helhetsförståelse Begränsad förståelse 

Närhet till det som studeras 

(deltagarideal) 

Avstånd till dem som studeras  

(åskådarideal)  
Tabell 6.2. Mindre hållbara kännetecken för kvalitativa och kvantitativa ansatser i samhällsvetenskaplig metodik 

(Johannessen, A. & Tufte, P, A. 2003, s. 74). 

 

Metoderna i sig är inte ett mål utan det är ett sätt att försöka nå det uppsatta målet.  Det är allt fler som 

börjar inse att datainsamlingen inte enbart behöver bestå av antigen en kvalitativ eller kvantitativ ansats. 

Det går att kombinera dem på tre olika sätt och det kallas för metodtriangulering (Johannessen, 

(Johannessen, A. & Tufte, P, A. 2003, s. 77). 

 

 

                                                 
11   http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/12/59/a230a283.pdf DEL 1 (2011.11.13 kl 12.59) 

12   http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/12/59/d731b86c.pdf DEL 2 (2011.11.13 kl 12.02) 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/12/59/a230a283.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/12/59/d731b86c.pdf
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3.6 Metodval 
Då syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förändringar Sverige utsätts för i samband med en 

frikoppling, blir det svårt att använda sig utav en kvantitativ metod och mäta något i form av siffror. 

Uppsatsen är genom syftet, inte ute efter att få fram någon information i form av statistik utan 

kvalitativa egenskaper så som åsikter, tankar och funderingar från utvalda respondenter. Uppsatsen 

utgår därför ifrån en kvalitativ metod i form av djupgående intervjuer och tillhörande diskussioner med 

respondenter från två olika ämnen, som i sin tur blir beroende av varandra. Utifrån dessa intervjuer 

utvärderas resultaten på de frågor som ställs för att därefter uppfylla syftet.  

 

Anledningen till att undersökningen utgår ifrån en kvalitativ metod är just på grund av de olika 

diskussioner som uppstått kring detta ämne i form av exempelvis utredningar och forskningsartiklar och 

även för att det fortfarande är ett aktuellt ämne. Effekterna av en frikoppling kan bäst tolkas genom 

tydlig information som fås i djupgående intervjuer, där möjlighet ges att förklara åsikter och tankar, än 

den kortfattade statistiska information man får från enkäter som kan ses som en alternativ metod. 

Givetvis kan man använda sig utav en annan alternativ metod som inkluderar både kvalitativ och 

kvantitativ metod men detta innebär att irrelevant och överflödig information i form av statistik tas upp 

för denna undersökning. Då en frikoppling ännu inte uppstått är det svårt att få tag i många personer 

som har stor förståelse i ämnet som kan ge bra förklaringar till hur vissa förändringar skulle kunna 

uppkomma. Då är det viktigt att hitta få utvalda respondenter och utgå ifrån djupa samtal där många 

olika förklaringar ges.  

3.7 Urval  

Utefter problembakgrunden och uppsatsens frågeställning kommer urvalet att baseras på utvalda 

respondenter som är kunniga inom antingen redovisning eller beskattning. Uppsatsen utgår ifrån en 

respondent som är kunnig inom området beskattning samt två respondenter som är kunniga inom 

redovisning. En kvalitativ metod i form utav djupgående diskussioner är tänkt att utföras, för att få en 

bred och djup datainsamling. Genom valda respondenter siktar uppsatsen på att få en informationsrik 

fakta och därefter tolka dessa i förhållande till uppsatsens syfte och att även kunna tolka intervjuerna 

genom att ställa dessa svar mot information som utgetts i forskningsartiklar, böcker och tidigare 

utredningar. Till uppsatsen nämns nedan olika kriterier till den information som behövs till 

undersökningen: 

 

Redovisning (revisorer) 

Undersökningen utgår ifrån en väldigt insatt och kunnig revisor som även arbetar som lärare samt 

föreläsare, och alltså har en mycket bred kunskap inom det ämnet uppsatsen berör. Denna respondent 

har de kriterier undersökningen söker då personen i fråga har en mycket hög tillförlitlighet i form av att 

personen ser detta ämne utifrån många olika synvinklar. Som en komplettering till denna respondent 

utgår även undersökningen ifrån andra kriterier, en respondent ifrån en av de större revisionsbyråerna, 

KPMG i Sverige och att personen arbetat inom revision i minst 20 år. 

 

Beskattning (Skatteverket) 

Då beskattningsdelen i undersökningen endast baseras på en respondent krävs att personen arbetat med 

skatterevision under en längre tid. Genom olika kontakter inom Skatteverket har denna uppsats 

skribenter kommit i kontakt med en respondent som arbetat inom skatterevision i ca 30 år och är mycket 

kunnig inom de frågor som berör Sveriges beskattning.  

 

Vad undersökningen inte ämnar beröra:  

Som tidigare nämnts syftar undersökningen endast till att undersöka de personer som arbetar med 

redovisning och beskattning dagligen, detta för att få fram information om hur deras arbete kommer att 

påverkas efter en frikoppling och deras åsikter kring detta. Därför ämnar undersökningen inte få 
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information från till exempel politiker eller någon representant från EU då dessa inte har redovisning 

eller beskattning som underlag i sitt dagliga arbete och inte är beroende av dessa två. 

 

3.8 Källkritik 

Det finns ett stort behov av nya artiklar kring detta ämne under tiden vi utför undersökningen, då det 

behövs information om hur redovisningen ser ut i andra länder. En annan anledning till att artiklarna 

behöver vara nya är det faktum att detta ämne är något som ständigt är under förändring och nya beslut 

tas. Då förslaget om en frikoppling startade 2004 och fortfarande är aktuellt tyder det på att det är en 

utdragen process. Detta orsakar svårigheter att finna sekundärdata så som forskningsartiklar, nya 

utredningar och information kring ämnet. Bland den senaste informationen som finns att få tag på är 

utredningen SOU 2008:80. En del av informationen som finns kan tänkas vara personers egna 

antaganden samt åsikter och är inte fullständigt objektiv i exempelvis debatter och artiklar. Därför är det 

svårt att veta vad som verkligen är korrekt och vad som inte är det, då dessa personers åsikter gällande 

samma fråga kan gå emot varandra. Vid undersökningar finns det alltid en risk som innebär att den 

personen som intervjuas inte är tillräckligt förberedd och inte kan besvara på en del frågor som ställs, 

samt att respondenten kan finna en svårighet att vara objektiv och undvika att tillföra privata åsikter.  

Utredningen SOU 2008:80 har fått en del kritik från många olika håll. Detta är trots allt en utredning 

och bör läsas med en viss kritisk distans samt objektivitet.  
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras sammanställningar från de intervjuer som gjorts till undersökningen i 

uppsatsen. Till att börja med sammanställs två intervjuer från revisorer, Göran Johansson och Lars 

Ireneus. Avslutningsvis presenteras intervjun från Torbjörn Gustafsson ifrån Skatteverket. 

 

4.1 Inledning 

Det som hamnar i fokus i undersökningen, är att ta reda på vad revisorernas samt Skatteverkets arbeten 

får för konsekvenser samt vad dessa tror att frikopplingen kommer att utsätta Sverige för förändringar. 

Intervjuerna är utförda för att få fram enskilda individers åsikter och uppfattningar, och är alltså inte 

menat att de skall representera den titeln de står för.  

4.2 Intervju med Göran Johansson, auktoriserad revisor. 

Respondenten har arbetat med revision sedan 1982, totalt sett i 29 år. Han har en egen revisionsfirma 

där han och hans fru arbetar med revision och driver byrån tillsammans. Samtidigt arbetar han som 

lärare på Södertörns Högskola och har därför en väldigt bred kunskap inom ekonomi. 

Johanssons synpunkt på en frikoppling:  

 

”Sveriges redovisning kommer få stå tillbaka för det finansiella problemet. På sikt kommer det finnas 

klara tendenser till att nå fram till en frikoppling som innebär två olika bokslut och i dagsläget behövs 

det en frikoppling gällande omvärderingsmetoderna. Personligen har jag inget emot en frikoppling.” 

 

Johanssons argument för och emot en frikoppling 

Enligt respondenten fungerar sambandet mellan redovisning och beskattning bra då man slipper 

handskas med två olika bokslut, det vill säga civilrättsliga och skattemässiga. Man använder sig utav en 

civilrättslig grund, där de skatterättsliga grunderna infogas. Sedan använder man sig även utav 

utjämningar mellan företag.  Johansson tycker att spärreglerna är dyra och tyder på alldeles för starkt 

samband mellan redovisning och beskattning och anser att det är dåligt då man tvingas arbeta i två olika 

dimensioner, men tycker att det generellt sett är ok med en skilsmässa mellan redovisning och 

beskattning. Sedan tycker han att det även råder en skillnad mellan bokföring och beskattning, det vill 

säga att skatteskostnaderna inte är ”logiska” gentemot, eller vad man kan tycka utefter bokföringen. Det 

är inte så logiskt som man skulle kunna tro. 

Johansson anser att sambandet stoppar införandet av IFRS fullt ut och att det är svårt att veta om vissa 

poster skall beskattas eller inte, samt att omvärderingarna till verkliga värden förblir olösta. Han 

förklarar att det finns ”temporära skillnader” där det uppstår en skillnad i tiden för beskattning som 

innebär att beskattningstidpunkten blir uppskjuten. Han nämner även att under år 2013 kommer K3- 

projektet till Sverige och detta mer anpassat till IFRS, men att det fortfarande är en ”light version” av 

IFRS. 

Johansson menar att det skulle krävas extremt stora resurser till hanteringen av dessa skillnader i och 

med en frikoppling. Sverige skulle få väldigt stora fluktueringar (svängningar) i resultaträkningen via 

eget kapital som skulle vara mycket svåra att tolka och förklara. Sådana svängningar medför stora 

tolkningsproblem som i sin tur försvårar arbetet för revisorer. Frikopplingen skulle även försvåra arbetet 

för lånegivare som stävar efter en jämn resultaträkning, samt krävas stora resurser för företag vid 

upprättande två årsbokslut.  

 

Han tycker att sambandet mellan redovisning och beskattning är både kul och spännande eftersom det är 

mycket komplext. Som revisor antar man att en viss effekt borde vara på ett visst sätt, då utfallet 

egentligen ger en annan sorts effekt. Ibland förstår man inte vissa problem ur ett civilrättsligt perspektiv.  
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Johanssons arbete i samband med en frikoppling 

Johansson tror definitivt att årsredovisningar skulle uppvisa en mer rättvisande bild om sambandet 

mellan redovisning och beskattning avskaffades. Det skulle ge en mer rättvisade bild av företagen och 

det skulle tona ner effekten av beskattningen. Han anser att arbetsbördan skulle öka i och med att 

företagen skulle vara tvungna att upprätta två årsbokslut. Det skulle bidra till att det skulle ta mer tid för 

revisorerna att gå igenom dessa samt att dokumentationstiden skulle öka, alltså skulle det innebära mer 

pappersarbete för revisorerna. Hans rådgivning skulle inte påverkas så mycket då det är något av en 

engångskaraktär men däremot skulle arbetsbördan definitivt öka då revisorn tvingas arbeta med två 

moment för sig med mycket mer dokumentation, som i sin tur ökar tidsåtgången. 

 

Obeskattade vinster och obeskattade reserver 

Då man vill förhindra utdelning av obeskattade reserver skulle man behöva berätta om eget kapital på 

ett helt annat sätt än vad man gör idag, förklarar Johansson. Detta innebär helt klart en fara för företaget. 

Eget kapital idag beräknas på ett halvdant sätt med tanke på den summa som kan delas som 

vinstutdelning. Här råder det olikheter mellan ägarbeskattningsregler kontra redovisningsreglerna.  

 

Vidare förklarar han, om en frikoppling sker skulle en revisor få ett mycket stort ansvar gällande både 

poster om obeskattade reserver samt obeskattade vinster.  

 

IFRS och förändringen mot ett internationellt perspektiv 

Johansson tycker att IFRS redovisningsregler skenat iväg lite väl mycket. Det finns ett känt uttryck som 

beskriver IFRS redovisningsregler: ”Guds straff för mänskligheten” just för att det är svårt för företag 

att förhålla sig till dessa regler.  

 

Efter en total frikoppling skulle Sverige få genomgå riktigt stora förändringar. De som skulle gynnas av 

en frikoppling är självklart staten då de skulle få ha ett eget regelverk och skulle ”få ta del av kakan”. De 

som skulle drabbas skulle i princip vara alla andra inblandade intressenter så som företagare, rådgivare, 

revisorer, konsulter och långivare. Det skulle drabba dessa mest i form av stora kostnader.  

 

En viktig sak att se efter är så kallad ”private equity” som är en insats. Det är viktigt att man kan göra 

placeringar i ett företag som ses vara förutsägbart. Sverige är ett land som ses som ambivalent och bär 

en stor risk för att man inte kan göra placeringar i företag belägna just i Sverige. Det är bra om man får 

tydligheter utan att Sveriges invånare blir drabbade. Det är viktigt att kunna göra rätt placering av 

kapital, som i Sverige inte styrs av tydiga regler, därför är Sverige inte ett bra land att göra placeringar i 

då skattereglerna är så tydliga.  

 

4.3 Intervju med Lars Ireneus, auktoriserad revisor på KPMG 

Respondenten har arbetat med revision i två omgångar, först mellan 1989 och 1999. Och andra 

omgången sedan 2001 och arbetar än i dag med det. Totalt sett blir det dryga 20 år i branschen. Ireneus 

studerade ekonomi på Uppsala universitet, med inriktning redovisning och revision. 

 

Ireneus synpunkt på en frikoppling:  

”Själv skulle jag inte ha något emot en frikoppling” 

Ireneus argument för och emot en frikoppling 

Respondenten tycker spontant sett, att den enda fördelen han kan se med sambandet är att man i dag kan 

se de obeskattade reserverna direkt i balansräkningen och därmed enkelt räkna fram ett justerat eget 

kapital – vilket underlättar vid värderingen av bolag. Problemet är just frågan hur man skall hålla isär de 

vinster som inte beskattats, när man skall fastställa utdelningsbart belopp och borde  kunna ta ledning av 

hur andra länder gjort. 
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Samtidigt är väl Sverige, om inte ensamt, ett av få länder som har denna koppling vilket leder till ett 

pedagogiskt problem i kontakterna med internationella bolag. Inte bara för revisorer, utan även för 

bolagens egen ekonomiavdelning. Inte sällan är det utländska moderbolaget som styr över kontoplanen 

och det finns då sällan konton eller ens möjligheter att sätta upp egna konton för obeskattade reserver, 

vilket leder till att de svenska dotterbolagen tvingas till olika nödlösningar för att få med de obeskattade 

reserverna i huvudboken. De internationella bolagen har således enligt Ireneus egen uppfattning en hel 

del extra administration kring detta som de skulle slippa om sambandet försvann.  

Däremot är det möjligt att övriga bolag skulle tycka att det blev krångligare med en frikoppling då det 

torde innebära att samtliga bolag måste hålla bättre koll på justeringsposterna i deklarationen. Idag kan 

de till exempel se de olika periodiseringsfonderna i huvudboken på egna konton om de följer BAS 

kontoplanen, denna information måste då finnas någon annanstans i framtiden. 

 

Ireneus arbete i samband med en frikoppling. 

Ireneus tycker dock inte att man kan säga att modellen vi har idag med obeskattade reserver i 

årsredovisningen skulle ge mer eller mindre rättvisande bild jämfört med andra länders modell. Sedan 

berättar han också att han inte skulle se att det innebär någon större skillnad i arbetsbördan, då en 

frikoppling skulle innebära att bolagen i stället för obeskattade reserver måste redovisa en uppskjuten 

skatteskuld i årsredovisningen, och revisorer skulle då fortsätta granska samma underlag och 

beräkningar som tidigare, bara med den skillnaden att detta resulterar i en skatteskuld i stället för 

obeskattade reserver.  

IFRS och förändringen mot ett internationellt perspektiv 

Ireneus förklarar även att han generellt sett inte har några problem med IFRS regelverk. Det skulle 

fungera i Sverige på samma sätt i övriga länder som använder sig av IFRS.  

 

För de flesta aktiebolag, som inte har några trassliga värderingsfrågor och annat som kan påverka 

skatten, så är det enligt Ireneus egen uppfattning idag ganska enkelt att hantera deklarationen. För de 

som driver enskild firma däremot, är det krångligt. Där skulle det behövas en frikoppling mellan 

privatpersonen och näringsverksamheten, till exempel genom att låta näringsverksamheten få bli eget 

skattesubjekt. Ireneus tror att en frikoppling mellan dessa skulle innebära en välkommen förenkling för 

företagarna och en närmare förändring mot ett internationellt perspektiv. 

4.4 Intervju med Torbjörn Gustafsson, skatterevisor på Skatteverket 

Gustafsson har ingen akademisk utbildning. Han har jobbat med skatterevision, revision inom det 

skatterättsliga området, i minst 30 år och är därför mycket kunnig inom redovisning och beskattning 

samt detta starka samband mellan dessa två. 

Gustafssons synpunkt på en frikoppling: 

”Skatteverket tycker att det redan är bra som det är eftersom det finns en tillämpad svensk rättspraxis 

som redan hjälper till att tolka vissa redovisningsfrågor. I och med en frikoppling innebär det att 

Sverige måste starta om från ruta ett där det krävs nya tolkningar, ändringar av system och upplärning 

av personal. 

 

Den stora anledningen till att Skatteverket inte vill ha ett införande av IFRS redovisningsregler och 

därmed en frikoppling mellan redovisning och beskattning är att Sverige kommer tvingas styras av en 

internationell rättspraxis och alltså inte styras av något Svenskt. Sverige kommer vara tvunget att sättas 

i händerna på IFRS.” 
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Gustafssons argument för och emot en frikoppling. 
Gustafsson tror att det skulle kunna vara möjligt med en total frikoppling mellan redovisning och 

beskattning i framtiden, men det skulle också innebära att det blir styrande för redovisningen och 

därmed innefattar stora risker för fel. Skatteregler och deklaration kan inte vara helt skilda ifrån 

varandra. En frikoppling mellan redovisning och beskattning innebär att ca 98 % av Sveriges företag 

måste ändra sin redovisning. Idag styr skatten hur det skall se ut i företaget och redovisningen anpassas 

efter detta, efter en frikoppling kommer det innebära en helt omvänd ordning av detta. Att skatten 

anpassas efter redovisningen.  

Ett exempel där det kan behövas en frikoppling idag är olika rörelsetillgångar. Sedan finns det också 

redan idag ett par områden som är frikopplade, till exempel finansiella instrument, fastigheter och 

andelar i dotterbolag. 

Gustafsson förklarar att 98 % av redovisningsreglerna som finns idag kommer fortfarande att vara kvar 

och att företag upprättar deklaration utefter redovisningen. Alltså kommer det inte bli en skillnad. 

Endast de företag som använder sig utav en annan rättspraxis, till exempel K3 företag och företag som 

tillämpat en del av IFRS redovisningsregler kommer behöva anpassa sig med större skillnader. 

 

Om en frikoppling sker, skulle det innebära en stor rättslig osäkerhet i flera år för Skatteverket då detta 

är en process. Det innebär svårigheter att hitta en rättspraxis utan hinder. Det skulle även innebära stora 

kostnader för Skatteverkets rådgivning, mycket skulle behöva omarbetas t.ex. broschyrer och blanketter. 

Även utlämning av ny information till allmänheten samt lära upp eller anställa ny personal. Men efter en 

frikoppling skulle det nya systemet förmodligen kännas lika normalt som det tidigare och inte innebära 

några större problem att kunna anpassa sig. 

I dagsläget är det svårt att svara på vilka som gynnas samt drabbas av en frikoppling men en aning 

skulle kunna vara att företag skulle tycka att det inneburit en stor skärpning, medan skattebetalarna 

skulle gynnas av detta. Detta skulle innebära en förbättring för Skatteverket då företagen inte kan skjuta 

upp skattebetalningen upp till sju månader. 

 

I Sverige använder sig inte företagen av IFRS redovisningsregler fullt ut. Dotterbolagen kan välja om de 

skall göra det, men inte moderbolaget om det innebär en koncernredovisning.  

 

Notering: Inga negativa kommentarer kring sambandet ville uttryckas och heller inga fördelar kring 

IFRS. En förklaring gavs kring IFRS redovisningsregler där Gustafsson beskrev hur det ser ut i Sverige 

idag.  

 

Skatteverkets arbete före och efter en frikoppling 

Skatteverket använder sig idag av två olika sätt för att säkerställa att företag betalar in rätt skatt. Det ena 

är att de är mycket hjälpsamma i form utav information. De utger mycket vägledning samt information 

om hur företag skall gå tillväga. Och det andra är att de utför skriftliga kontroller. Dessa kontroller gör 

Skatteverket för att förebygga fel. Det finns olika slags fel, oavsiktliga och avsiktliga. De oavsiktliga 

felen kan de minimera mycket med hjälp av dessa två sätt. 

 

Sedan förklarar Gustafsson att Skatteverket har, som många andra, begränsade resurser, och att det inte 

går att granska alla företag lika noga. Storleken på företagen spelar en roll vid dessa granskningar. 

Därför används deklarationer som hjälp till granskningarna. I deklarationerna kan man snabbt upptäcka 

och korrigera fel. Då Skatteverket letar efter fel får de ibland fram olika siffror som inte stämmer 

överens, de kan till exempel upptäcka när företag använt sig av svart arbetskraft inom byggbranschen 

eller liknande. 

 

Arbetsbördan skulle öka främst i början, sedan skulle det förmodligen inte vara några större problem. 

Det skulle även innebära mycket och stora tvister i början då det blir svårt att tolka de nya 
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bestämmelserna. Det kommer finnas mycket att fundera kring eftersom bestämmelserna anses vara 

alltför kortfattade och enkelt skrivna. Verkligheten är ju faktiskt större än skatteregler. Däremot skulle 

Skatteverkets granskningsarbete fungera på samma sätt och alltså inte påverkas något. Sedan skulle 

Skatteverket inte vara mindre benäget att lita på företagens beräkningar av skatt. Skatteverket granskar 

inte de områden som redan är frikopplande, då företagen själva måste hålla reda på att de gör rätt. 

Upptäcks dessa fel innebär det 40 % skattetillägg som företagen måste betala utöver deras skatt. Sedan 

görs heller inga extra kontroller för dessa företag eftersom det är deras eget ansvar det hänger på.  

 

För oss som arbetar på Skatteverket är det förstås viktigt att företag använder sig utav en revisor då det 

underlättar Skatteverkets arbete. Revisionsplikten är idag slopad vilket innebär att företagen i sig inte är 

skyldiga att använda sig av en revisor. Däremot har de en möjlighet i deklarationen att ange denna 

information. Om de upprättat ett bokslut med en revisors hjälp eller någon slags revisionsbyrå, på grund 

av statistik.  

 

IFRS och förändringen mot ett internationellt perspektiv 
IFRS redovisningsregler innehar en viss tyngd då EU godkänt dem. Detta visar därför på att de är 

godkända i sig. Redovisningens utveckling mot det internationella kommer självklart att hämmas med 

ett fortsatt starkt samband mellan redovisning och beskattning, och detta innebär i princip alla områden i 

Svensk redovisning.  
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5 Analys och resultat 

Nedan redogörs en analys utifrån empirin som ställs mot den teoretiska referensramen, tidigare 

forskning, samt omvärldsanalysen. I kapitlet beskrivs det starka sambandet och hur det ser ut idag 

utifrån Skatteverkets och revisorernas perspektiv samt deras synpunkter kring en frikoppling. Det 

redogörs för hur Skatteverkets och revisorernas arbeten skulle förändras, samt för- och nackdelar med 

sambandet utifrån revisorer och Skatteverket. 

 

5.1 Dagens system  

Som uppsatsens bakgrund beskriver har Sveriges redovisningssystem idag ett mycket starkt samband 

mellan redovisning och beskattning. Detta är något som utreds i SOU 2008:80. I utredningen föreslås en 

frikoppling och samtidigt visar utredningen att en frikoppling mellan dessa bör ske för att utveckla 

internationella redovisningstraditioner.  

 

Utefter den empiriska undersökningen anser revisorerna att det starka sambandet mellan redovisning 

och beskattning visar obeskattade reserver direkt i balansräkningen vilket gör att man enkelt skall kunna 

räkna fram justerat eget kapital, som i sin tur underlättar värdering av bolag. Trots dessa fördelar med 

sambandet menar revisorerna att det finns områden där en frikoppling skulle kunna behövas, som till 

exempel i omvärderingssituationer. De menar även att det skulle behövas en frikoppling för de som 

driver enskild firma där näringsverksamheten borde få bli ett eget skattesubjekt.  

 

Enligt Skatteverket är det svårt att säga exakt vilka områden där en frikoppling skulle behövas men som 

exempel nämns rörelsetillgångar men också att det redan existerar en frikoppling mellan redovisning 

och beskattning när det kommer till finansiella instrument, fastigheter och andelar i dotterbolag. 

Skatteverket anser att det är en fördel om företag använder sig utav en revisor eftersom det underlättar 

deras arbete men det är numera inget krav på att företag skall använda sig utav revisor. Det görs inga 

speciella kontroller på de företag som inte använder sig utav en revisor utan det hänger på företagen att 

göra rätt. Deras mål är att nå ut med information till företag för hur de skall gå tillväga samt att de gör 

en del kontroller. Dessa kontroller görs för att förebygga fel, främst för att minimera oavsiktliga fel hos 

företag. 

5.2 Harmoniseringen av redovisningsregler 

Det framkom i den empiriska undersökningen att revisorerna inte tycker att det skulle göra så mycket 

om sambandet mellan redovisning och beskattning avskaffades. Revisorerna menar dock att IFRS regler 

är svåra för företag att förhålla sig till men att det på sikt kommer ske en frikoppling mellan redovisning 

och beskattning. Skatteverket menar att de vill ha kvar det rådande sambandet mellan redovisning och 

beskattning men menar även att det skulle kunna vara möjligt med en frikoppling. 

5.3 System efter frikopplingen  

Utefter den empiriska undersökningen menar revisorerna att Sverige skulle få gå igenom stora 

förändringar. De som skulle få uppleva den största förändringen menar revisorerna skulle vara 

företagare, rådgivare, konsulter, långivare och revisorerna själva. De menar att det skulle kosta dessa 

mycket pengar och kräva stora resurser i och med en frikoppling mellan redovisning och beskattning. 

Revisorerna menar även att det skulle bli stora svängningar i resultaträkningen via eget kapital som de 

anser skulle bli mycket svåra att tolka. Detta skulle medföra tolkningsproblem för revisorerna och 

försvåra deras arbete samt för lånegivare som strävar efter ett jämt resultat.  

 

Skatteverket menar att Sverige skulle få starta om på ruta ett igen inom redovisningen då det krävs nya 
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tolkningar och ändring av system samt upplärning av personal. Skatteverket påpekar även att det skulle 

innebära stora risker för fel i redovisningen och att beskattning och redovisning fortfarande inte kan vara 

helt åtskilda. En frikoppling mellan redovisning och beskattning skulle medföra att ca 98 % av företagen 

i Sverige skulle få ändra sitt sätt att redovisa då skatten skulle få anpassas efter redovisningen, istället 

för tvärtom som det är nu.  

5.4 Rättvisande bild och god redovisningssed 

Utefter den empiriska undersökningen ställer sig revisorernas åsikter emot varandra. Den ena revisorn 

menar att en frikoppling mellan redovisningen och beskattning skulle ge en mer rättvisande bild av 

företagen och det skulle vara mindre fokus på beskattningen. Den andra revisorn menar att det system 

som vi har idag inte ger en mer eller mindre rättvisande bild av företag jämfört med andra länder.  

5.5 Revisorns arbete efter en frikoppling  

Respondenterna har olika åsikter kring hur deras arbete skulle påverkas vid en frikoppling mellan 

redovisning och beskattning. Den ena revisorn menar att deras arbetsbörda skulle öka då företag skulle 

behöva upprätta två årsbokslut som revisorn måste granska. Dokumentationstiden skulle även öka och 

det skulle innebära mer pappersarbete för revisorerna. När det kommer till rådgivning skulle 

arbetsbördan öka men vara mer av en engångskaraktär precis i början vid en frikoppling. Den andra 

revisorn menar att deras arbete inte skulle påverkas vid en frikoppling. Respondenterna menar att 

företag skulle behöva redovisa eget kapital på ett annat sätt än vad de gör idag. Att obeskattade reserver 

skulle bli uppskjuten skatteskuld i årsredovisningarna istället för obeskattade reserver men att 

revisorerna skulle få granska detta med samma underlag som används innan en frikoppling mellan 

redovisning och beskattning. Respondenterna menar att revisorerna skulle få ett stort ansvar gällande 

granskningen av obeskattade reserver.  

5.6 Skatteverkets arbete efter en frikoppling 

Skatteverket menar att det skulle innebära stora kostnader för rådgivning och mycket av deras 

information som är riktad mot företag skulle behöva göra om, det handlar bland annat om information 

via deras hemsida, broschyrer och blanketter. Personal skulle även behövas läras upp men kanske även 

ny personal skulle behöva anställas. Skatteverket anser att deras arbetsbörda skulle öka i början men att 

den skulle avta med tiden. Skatteverket tror att deras granskningsarbete skulle fungera på samma sätt 

som idag men att det skulle råda en stor rättslig osäkerhet flera år efter en frikoppling mellan 

redovisning och beskattning då det skulle ta tid att hitta en rättspraxis utan hinder. I princip alla 

redovisningsregler som finns kring ett företags deklarationer skulle finnas kvar efter en frikoppling 

mellan redovisning och beskattning. Därför menar skatteverket att det inte skulle bli någon skillnad i 

deras granskningsarbete. Skatteverket menar att det skulle kunna uppkomma många tvister, främst i 

början då det skulle kunna vara svårt att tolka de nya bestämmelserna. Bestämmelser är oftast alltför 

kortfattade medans verkligheten är mycket större än skattereglerna i sig.  När det kommer till företag 

och deras förmåga att kunna beräkna rätt skatt påpekar skatteverket att de flesta företag skulle anpassa 

sig och det inte skulle bli någon större skillnad från idag.  

 

5.7 Nackdelar med sambandet 

 Revisorerna menar att sambandet mellan redovisning och beskattning hämmar utvecklingen av att 

införa IFRS fullt ut i Sverige. De menar att det är svårt att veta om vissa poster skall beskattas eller inte 

samt problematiken med omvärdering till verkliga värden förblir olösta. Revisorerna påpekar att 

skattedriven redovisning är en nackdel med sambandet mellan redovisning och beskattning. De påpekar 

även att sambandet ställer till problem för Svenska företag som har kontakt med internationella bolag 

speciellt om moderbolaget inte är Svenskt. Då tvingas de svenska dotterbolagen göra nödlösningar ifall 

de i Sverige använder sig utav obeskattade reserver. Revisorerna menar att de internationella företagen i 
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nuläget måste lägga ner en del extra administration kring detta som skulle försvinna om sambandet 

försvann.  

 

Skatteverket påpekar att företagen inte skulle kunna skjuta upp sin skatteskuld i upp till sju månader, 

samt att de hade instämmande åsikter som revisorerna gällande att redovisningens utveckling hämmas 

av sambandet.  

 

5.8 Fördelar med sambandet 

Den empiriska undersökning som gjorts visar att revisorerna tycker att det finns några fördelar med 

sambandet mellan redovisning och beskattning. Man slipper göra två olika bokslut, det civilrättsliga och 

det skattemässiga, vilka skulle behövas upprättas om kopplingen mellan redovisning och beskattning 

avskaffades. Revisorerna menar även att bolag antagligen skulle tycka att det blev krångligare efter en 

frikoppling mellan redovisning och beskattning, då företag skulle behöva ha bättre koll på sina 

justeringsposter i deklarationen. Som det är idag kan företag se t.ex. sina periodiseringsfonder i 

baskontoplanen, vilket inte skulle vara möjligt efter en frikoppling. 

 

Skatteverket påpekar tydligt att Sverige skulle tvingas styras av en internationell redovisningspraxis och 

alltså inte styras av något Svenskt. 

 

5.9 Teorier, tidigare utredningar och omvärldsanalys 
Skatteverket menar att sambandet som redan finns idag är fungerande och bör vara kvar samt att den 

befintliga redovisningspraxisen redan är inarbetad. Som redovisningen med det starka sambandet ser ut 

idag, går den efter IASB:s föreställningsram. Föreställningsramen beskriver redovisningens olika 

kvalitativa egenskaper som vuxit fram utefter användarnas behov och i takt med sambandet mellan 

redovisning och beskattning (Artsberg, K 2005, s.168-174). Den visar tydligt hur svensk 

redovisningspraxis hänger ihop men även att den inarbetade redovisningspraxisen som Skatteverket 

nämner har sina brister då en del kriterier går emot varandra så som korrekt bild och försiktighet.  

 

Som det nämnts i utredningen från 2008 har man under en lång tid strävat efter att hitta lösningar som 

skall ge företag möjlighet att ge en rättvisande bild av företaget (SOU 2008:80, Del 1, s. 367). 

Utredningens arbete är menat att införa skatteregler i IL som är tänkta att ersätta det starka sambandet 

och därmed ge företag möjligheten att ge en rättvisande bild av företaget (SOU 2008:80, Del 1, s. 367). 

För företagen kan detta tänkas underlätta att uppfylla kriterierna för tillförlitlighet som IASB:s 

föreställningsram innehåller. 

 

Skatteverket påpekar att redovisningens utveckling bromsas upp där ett starkt samband mellan 

redovisning och beskattning råder och det gäller i stort sett alla områden i Svensk redovisning.  

IASB:s föreställningsram som tillämpas idag innehåller inarbetade kriterier men föreställningsramen är 

som sagt inte helt korrekt. Om försiktighet tillämpas ges ett resultat som inte är en korrekt bild av 

företaget vilket innebär att försiktighet och korrekt bild går emot varandra (Artsberg, K. 2005, s. 168-

174). Tillförlitligheten blir då inte helt fullbordad och detta påverkar även redovisningens övriga 

kriterier begriplighet samt relevansen i årsredovisningen. Kriteriernas ofullständighet kan bidra till att 

det är svårt att uppfylla kriteriet jämförbarhet som går ut på att företag skall kunna jämföras över tiden 

samt mellan varandra i Sverige och internationellt sett, precis som Skatteverket påpekat. 

 

Stora svängningar i resultaträkningen som nämndes av revisorerna, skulle kunna ge tolkningsproblem 

efter en frikoppling. Tolkningsproblemen kan återkopplas till kriterien tillförlitlighet i IASB:s 

föreställningsram. För att ett företags årsredovisning skall uppfylla kriterien om tillförlitlighet, måste 

företag bland annat uppfylla andra kriterier som ingår i tillförlitligheten, t.ex. fullständighet (Artsberg, 

K. 2005, s.167-174).  
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Med en rättvisande bild menas att en redovisning skall visa en rättvis bild av företag utefter god 

redovisningssed (Thomasson, J. et al. 2003, s.104). Artsberg, K (1996, s. 806) är mycket tydlig med att 

påpeka att beskattningen inte borde vara en del av den Svenska redovisningen. Hon menar att 

beskattningen i Svensk årsredovisning påverkar den rättvisande bilden av företag negativt. Artsberg, K 

(1996, s 802). Detta kan även ses i SOU 2008:80, del 1, s.222) där man också menar att sambandet 

hämmar utvecklingen av god redovisningssed.  

 

Skattedriven redovisning begränsar möjligheten för företag till att bedömas och jämföras mellan 

varandra samt att denna typ av redovisning innebär att det kan bli svårt för företagen att ge en 

rättvisande bild (Kellgren, J. & Bjuvberg, J. 2008, ss. 125, 130). Kellberg och Bjuvberg nämner att ett 

av huvudargumenten för en frikoppling har med ett materiellt samband att göra, att företag kan använda 

sig utav skattedriven redovisning för att uppnå ett fördelaktigt resultat. På grund av detta är det svårt att 

jämföra olika företag med varandra och samtidigt ge en rättvisande bild av företaget (Kellgren, J. & 

Bjuvberg, J. 2008, s. 130). 

 

Den stora anledningen till att Skatteverket vill ha kvar sambandet beror på att en frikoppling skulle 

medföra att Sverige skulle styras av en internationell rättspraxis. Utifrån Kellbergs och Bjuvbergs (2008, 

s. 133) modell, som visar risken för skattedriven redovisning med en koppling till ett samband eller icke 

samband, så visar modellen tydligt att det skulle innebära en särskild risk för skattedriven redovisning 

om företag önskar att senarelägga skatteuttaget med ett kvarvarande samband som Skatteverket föreslår. 

 

I utredningen SOU 2008:80 nämns förslag på hur sambandet mellan redovisning och beskattning skulle 

kunna ersättas. Belöpandeprincipen är utgångspunkten för beskattning i SOU 2008:80, men denna 

princip behöver kompletteras med principer och som förslag nämns realisationsprincipen, 

försiktighetsprincipen och matchningsprincipen (SOU 2008:80, del 1 248-249). Skatteverket påpekade 

att Sverige skulle få starta om på ruta ett igen inom redovisningen genom nya tolkningar och ändring av 

system. Det skulle innebära stora risker för fel i redovisningen. En frikoppling mellan redovisning och 

beskattning skulle medföra att ca 98 % av företagen i Sverige skulle få ändra sitt sätt att redovisa då 

skatten skulle få anpassas efter redovisningen, istället för tvärtom som det är nu. Detta återkopplas till 

utredningen SOU 2008:80 där sambandet mellan redovisning och beskattning förslagsvis ersätts av 

skatteregler utformade med hjälp av belöpandeprincipen och kompletterande redovisningsprinciper. 

 

Norges använde sig utav en kontinental redovisningstradition under en lång tid innan en frikoppling 

genomfördes 2005 och de övergick till en anglosaxisk redovisningstradition. 1992 genomfördes en 

skattereform som innebar att flera områden frikopplades (Eilifsen, A. 1996, ss. 835, 836). Den 

empiriska undersökningen visade att både revisorerna och Skatteverket anser att Sveriges redovisning är 

i behov av ett par frikopplade områden som i exempelvis omvärderingssituationer, rörelsetillgångar 

samt för de som driver enskild firma där näringsverksamheten borde få bli ett eget skattesubjekt. En 

tidigare utredning har förklarat att det under en längre tid innan frikopplingen förts mycket diskussioner 

kring sambandet. Diskussionerna ledde till att sambandet reducerades gradvis under åren då några 

förändringar i Norges redovisningsregler genomfördes. Förändringarna i redovisningen innefattade 

främst en särredovisning mellan redovisning och beskattning (Jashanica, A., Lind, J. & Ömer, I. 2009, 

s.34). Diskussionerna kring sambandet påbörjades i Sverige för många år sedan och är fortfarande 

aktuella, men än idag har något beslut kring frikopplingen inte tagits. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser, diskussion och egna tankar, källkritik samt vidare 

forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

Uppsatsen ämnar besvara frågeställningen: Hur skulle en frikoppling mellan redovisning och 

beskattning förändra Sveriges redovisningstradition? 

 

Mycket talar för att redovisningens utveckling bromsas upp när man inte kan jämföra företag länder 

emellan. En sådan jämförelse skulle bli mer fördelaktig, då frikopplingen skulle innebära att företag 

visar en mer rättvisande bild än idag.  

 

En av anledningarna till att Skatteverket är emot en frikoppling är just för att man skall behålla den 

svenska redovisningstraditionen i landet och inte endast styras av IFRS. Detta visar att frikopplingen 

kan bli en utdragen process då Skatteverket bland andra, ställer sig emot förslaget om en frikoppling.  

Det är värt att poängtera att IFRS redovisningsregler innehar en viss tyngd då EU redan godkänt dem. 

Revisorerna har inget emot en frikoppling och Skatteverket anser att frikopplingen skulle kännas lika 

normal som det systemet vi har idag efter ett tag. Trots allt är Skatteverket emot det då det skulle 

innebära att Sveriges redovisningstradition skulle övergå till att styras endast av IFRS. Detta visar att de 

inblandade parterna i Sverige är öppna för bättre förändringar, men att de inte är redo att sätta den 

svenska redovisningstraditionen helt åt sidan för ett internationellt förhållningssätt.  

 

Allt tyder på att revisorernas ansvar kring obeskattade reserver skulle öka vid en frikoppling. Den 

rimligaste tolkningen är att dessa poster idag är speciella i sin karaktär men att en frikoppling skulle 

innebära ett helt annat redovisningssätt som behöver läras in och kontrolleras. Tvister på grund av en 

rättslig osäkerhet tyder på att det kommer krävas mycket tid för tolkning av de nya reglerna vilket i sin 

tur pekar på att Skatteverket skulle få bearbeta om all fakta de har, och alltså innebära att Skatteverket 

skulle få omarbeta sin verksamhet mest av alla iblandade parter. Det är värt att nämnas att det mestadels 

skulle innebära kortsiktiga förändringar för Skatteverket. 

Att Sveriges nya redovisningstradition skulle få börja om från ruta ett kan vara positivt då det visar att 

många korrigeringar till det bättre skulle kunna göras. Man får chansen att göra redovisningen enklare 

även om företag skulle få upprätta två årsbokslut. 

 

Om arbetet av utredningen SOU 2008:80 leder till att skatteregler införs kommer kriterierna för 

tillförlitlighet kunna uppfyllas och företagen får möjlighet att ge en rättvisande bild av företaget samt att 

intressenter som inte har tillgång till företagsintern information kommer kunna bilda sig en så korrekt 

bild som möjligt av företaget. 

 

Tolkningsproblemen som nämndes av revisorerna skulle kunna medföra att kriterien fullständighet inte 

uppfylls, som i sin tur medför att kriterien om tillförlitlighet heller inte uppfylls. Om detta inte uppfylls 

finns det en stor risk att all den information som ges blir missvisande och inte tillförlitlig. 

 

Det är värt att poängtera att Sverige kan ta lärdom av Norges frikoppling med en försiktighet. Sverige 

har liknande förutsättningar som Norge och fungerar på ett likartat sätt. Innan frikopplingen hade Norge 

precis som i Sverige mycket diskussioner kring en frikoppling vilket ledde till att flera områden i den 

Norska redovisningen stegvis frikopplades. Detta gjorde att det inte blev en extrem förändring eftersom 

Norge redan hade många frikopplade områden. Både revisorer och Skatteverket har påpekat områden 

som inom svensk redovisning kan behöva en frikoppling. Om Norge lyckats genomföra en frikoppling 
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finns det goda förutsättningar för att Sverige också skulle kunna genomföra en sådan förändring. 

 

Mycket tyder på att frikopplingen skulle vara en gagn för både Sverige och den internationella 

gemenskapen då den goda redovisningsseden medför att företag ger en rättvisande bild av företag och i 

och med detta kan jämföras över tiden samt mellan andra företag. 

 

Frikopplingen har ett stort fokus  på god redovisningssed och rättvisande bild, då dessa är underlag för 

att företag skall kunna vara jämförbara mellan varandra och på så sätt ingå i harmoniseringen. 

 

Slutligen bör det nämnas att allt tyder på att Sverige visar indikationer på att en frikoppling kommer att 

ske, därmed kommer Sverige bidra till och vara en del av harmoniseringen som EU arbetar för. Det 

mesta talar för att Sverige skulle få genomgå en rad olika förändringar om sambandet mellan 

redovisning och beskattning avskaffades.  

 

6.2 Diskussion och egna tankar 

Trots nackdelar med en frikoppling finner vi att en frikoppling skulle gynna Sverige mer än missgynna. 

Detta eftersom Sverige skulle vara en del av ett internationellt samarbete, efter att ha tacklat den första 

svåra fasen med omarbetning, tolkning, tvister och kostnader.  

 

Frikopplingen skulle självklart förhindra att obeskattade reserver delas ut vilket skulle vara en positiv 

förändring, detta för att kunna jämföra de olika svenska företagen med varandra och även med andra 

länders företag. Men i och med en frikoppling plockas de obeskattade reserverna bort, och företagen 

kommer inte kunna redovisa ett jämnt resultat som innan en frikoppling. Detta skulle kunna försvåra 

arbetet för lånegivarna. 

 

En annan nackdel skulle vara att svensk redovisningstradition hamnar helt och hållet i händerna på IFRS 

och styrs endast av något internationellt. Detta är ett stort steg att ta och innebär en total omställning 

inom svensk redovisningstradition. Däremot anser vi att IFRS redovisningsregler leder till ett mycket 

mer jämförbart system länder emellan som i sin tur leder till att redovisningens utveckling fortgår. 

 

Frikopplingen skulle innebära ett upprättande av två bokslut samt förhindra en skattedriven redovisning. 

Givetvis anses två olika bokslut ge upphov till större arbetsbörda, men skattedriven redovisning anses 

försämra möjligheterna att bedöma och jämföra olika företag samt att denna typ av redovisning innebär 

att det kan bli svårt för företag att ge en rättvisande bild. Därför skulle en frikoppling innebära att 

företag uppvisar en mer rättvisande bild av företaget i och med att skatten utgår från redovisningen.  

 

Vi anser därför att de positiva förändringarna efter en frikoppling väger tyngre än alla de problem och 

kostnader som uppstår i samband med en frikoppling. 

 

Respondenternas svar kanske inte är helt objektiva, då det kan tänkas ha färgats av egna åsikter.  Deras 

resonemang har främst handlat om pratiska detaljer med en frikoppling och åsikter kring sambandet 

mellan redovisning och beskattning. Vi förstår de praktiska delarna men det viktigaste i detta 

sammanhang handlar om själva redovisningen i sig och att det enligt oss bör vara ett fokus på god 

redovisningssed och rättvisande bild, då vi anser att det är en av de viktigaste argumenten för en 

frikoppling.  

 

6.3 Självkritik  

Något som kan försvåra upptagningen av information är de respondenter som ställt upp i 

undersökningen. Beroende på val av respondenter kan därför informationen variera. Korrekt information 

återspeglas av respondentens kunnighet, antal verksamma år inom redovisning eller beskattning samt 
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deras egna åsikter som påverkar svaren. För att få fram ett mycket mer tillförlitligt resultat, skulle det i 

mån av tid krävas några fler respondenter än de som använts till undersökningen.  

 

Det är svårt att i förväg utforma frågor som skall leda till bra svar, och undvika misstolkningar. Detta 

medför att vi inte kan konstatera att all information som framgått i undersökningen är helt korrekt.   

 

Vi kan heller inte konstatera att all information som framgått i tidigare forskning så som 

forskningsartiklar är helt korrekt då ämnet inte uppdateras kontinuerligt samt att författarnas egna 

åsikter i vissa fall har framförts i dem. 

 

6.4 Vidare forskning 

Hur fungerar det frikopplade systemet i Norge efter den nyligen införda frikopplingen? Har det 

mestadels inneburit fördelar eller nackdelar? 

 

Vilka konsekvenser skulle en uppnådd harmonisering av redovisningsregler inom EU tänkas ge de 

berörda länderna? 

 

Som en komplettering till denna uppsats skulle man kunna utvidga undersökningen genom att införa en 

företagsledare som tredje part, för att få deras syn på förändringar i och med en frikoppling.  

 

Efter en frikoppling: 

Hur har Sverige reagerat efter en frikoppling? Stämmer det överens med alla tidigare påståenden?  

 

Hur skiljer sig Sverige efter en frikoppling, ifrån Danmark som sedan lång tid har en frikoppling men 

inga regler för att förhindra att obeskattade reserver delas ut? 
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Bilagor 

 

Frågemall för intervju, revisor 

 

Skulle Ni vilja berätta lite om Er bakgrund som revisor? t.ex.  

o Vilken utbildning Ni har gått? 

o Hur länge Ni har arbetat som revisor? 

 

Hur tycker Ni att det nuvarande systemet med ett starkt samband mellan redovisning och beskattning 

fungerar? 

o Varför fungerar det bra eller dåligt?  

 

Vilka nackdelar respektive fördelar har man stött på med det starka sambandet mellan redovisning och 

beskattning i Sverige utifrån ett internationellt perspektiv (IFRS)?  

 

I statens offentliga utredning (SOU 2008:80) behandlar man sambandet mellan redovisning och 

beskattning och anger där en rad olika skäl till en frikoppling mellan dessa två. 

o Vad anser Ni om en total frikoppling i Sverige?  

 

Finns det några områden där en frikoppling skulle kunna behövas i svensk redovisning, i så fall vilka 

områden? 

 

Om en frikoppling skulle ske, vilka positiva respektive negativa förändringar tror Ni att företagen i 

Sverige skulle få uppleva? 

 

Tror Ni att årsredovisningar skulle uppvisa en mer rättvisande bild om sambandet mellan redovisning 

och beskattning avskaffades?  

 

Skulle Ert ansvar att undersöka företagens underlag för beskattning påverkas eller förändras? i så fall på 

vilket/vilka sätt? 

o Hur skulle en frikoppling påverka Er rådgivning? 

o Hur skulle en frikoppling påverka Er arbetsbörda? – ökning/minskning 

o Hur skulle en frikoppling påverka Ert granskningsarbete?  

  

Då man vill förhindra utdelning av obeskattade reserver, hur ska man bäst behandla skillnaden mellan 

det redovisade och skattemässiga resultatet i själva redovisningen? 

 

Om en frikoppling sker, hur stort ansvar skulle en revisor få gällande kontroll utav utdelningen av: 

o Obeskattade vinster? 

o Obeskattade reserver?  

 

Vad tycker Ni om själva sambandet mellan redovisning och beskattning?  

 

Vad tycker Ni om IFRS redovisningsregler?  

 

Hur stora förändringar skulle Sverige få genomgå vid en total frikoppling? 

o Vilka skulle drabbas respektive gynnas? 

 

Finns det några ytterligare synpunkter/åsikter som Ni skulle vilja bidra med? 
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Frågemall för intervju på Skatteverket 

 

På vilket sätt säkerställer Ni att företagen faktiskt betalar in rätt skatt? 

o Gör Ni några stickkontroller? Hur i så fall? 

o Om man ser på företagets storlek påverkar denna faktor granskningen av företaget?   

 

Vilka nackdelar respektive fördelar har man stött på med det starka sambandet mellan redovisning och 

beskattning i Sverige utifrån ett internationellt perspektiv (IFRS)?  

 

I statens offentliga utredning (SOU 2008:80) behandlar man sambandet mellan redovisning och 

beskattning och anger där en rad olika skäl till en frikoppling mellan dessa två. 

o Vad anser Ni om en frikoppling?  

 

Tror Ni att det skulle kunna vara möjligt med en total frikoppling mellan redovisning och beskattning i 

Sverige? 

 

Finns det några områden där en frikoppling skulle kunna behövas? 

 

Om en frikoppling skulle ske, vilka förändringar tror Ni att verksamheten på Skatteverket skulle 

genomgå? 

o Hur kan en frikoppling påverka Er rådgivning  

o Hur kan en frikoppling påverka Er arbetsbörda – ökning/minskning 

o Hur kan en frikoppling påverka Ert granskningsarbete  

o Hur skulle det se ut med tvister? 

 

Vad skulle en frikoppling betyda för Er på Skatteverket, gällande frågan att lita på företagens beräkning 

av skatt? 

 

Hur granskas de områden där en frikoppling redan är befintlig?  

(exempelvis finansiella instrument som är värderade till verkliga värden) 

 

Är det viktigt för Er att företagen använder sig utav en revisor i samband med årsbokslut? 

o Gör Ni någon extra granskning på företag som inte använder sig utav en revisor? 

 

Vad tycker Ni om IFRS redovisningsregler?   

 

Vilka anser Ni skulle drabbas respektive gynnas om en frikoppling sker? 

 

Hur skulle en frikoppling påverka deklarationernas kvalité? 

 

Eftersom det råder en stark koppling mellan redovisning och beskattning idag, hur tror Ni att 

redovisningens utveckling påverkas av denna koppling?  

 

Finns det några ytterligare synpunkter/åsikter som Ni skulle vilja bidra med? 

 

 

 

 


