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Titel: Erfarenheter från Skatteverket efter den slopade revisionsplikten 

 

Bakgrund: Skatteverket var emot det slopandet av revisionsplikten som skedde 2010. I sitt remissvar 

antydde man att detta skulle få som effekt att såväl medvetna som omedvetna fel skulle öka i företagens 

räkenskaper och därmed påverka även deras deklarationer. De påtalade också att skattefelet är som 

störst i mikro- småföretag, vilket är de bolag som omfattas av reformen, och det därmed skulle få stora 

effekter på skattefelet. De antydde även att de skulle komma att behöva öka sina insatser för att 

säkerställa att felen inte skulle påverka inkomstdeklarationer. Denna bedömning gjordes även av 

regeringen som anslog att detta skulle leda till ökade kostnader med 40 miljoner kronor. 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om och i så fall hur Skatteverket har förändrat sitt kontroll- och 

utredningsarbete med hänsyn till slopandet av revisionsplikten. Vad gäller erfarenheterna från 

medarbetarna är avsikten att undersöka om det empiriskt går att belägga att felen i deklarationerna har 

ökat. 

 

Metod: En kvalitativ metod har används i studien där intervjuer har genomförts med handläggare, 

samordnare, utredare, analytiker och revisor på Skattverket. 

 

Slutsatser: Våra sammanfattade slutsatser är att, förutom de ”löpande bokföringskontrollerna” som 

Skatteverket gavs möjlighet att göra i och med reformen, har de inte aktivt förändrat sitt kontroll- och 

utredningsarbete. Särskilt anmärkningsvärt är att upplysningsrutorna i deklarationen som tillkom vid 

reformen inte beaktas överhuvudtaget i arbetet. Vidare hittar vi inget i vår studie som tyder på att de 

medvetna felen (”fusket”) har ökat, vilket Skatteverket hade farhågor om. De omedvetna felen som görs 

pga. okunskap antas däremot ha ökat i omfattning, vilket får anses vara en konsekvens av slopandet av 

revisionsplikten. Detta anser vi i sin tur har gjort att det s.k. skattefelet troligen har ökat. 

 

Nyckelord: Slopad revisionsplikt, avskaffande, Skatteverket, skattekontroll, skattefel 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till arbetet så att läsaren kan skapa sig en uppfattning om ämnet. 

Vidare presenteras problemformuleringen och syftet.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Den första kända revisorsorganisationen grundades i Venedig på 1500-talet. Förmodligen har det funnits 

revisionsliknande tjänster så länge som två parter har försökt nå överenskommelse, utan att samtidigt ha 

insyn i varandras affärer (Carrington 2010, s. 7). I Sverige har lagstiftningen i huvuddrag utvecklats på 

följande sätt enligt Sjöström: I 1895 års lag om aktiebolag infördes den första regleringen av revision. I 

den stadgades att samtliga aktiebolag ska revideras, dock fanns inga kompetenskrav vad gäller 

revisorerna. I 1944 års lag om aktiebolag ställdes krav om att minst en revisor i bolaget ska vara 

auktoriserad av handelskammaren, om aktie- eller maximikapitalet uppgår till två miljoner kronor enligt 

bolagsordningen, eller i de fall bolaget är börsnoterat. I de fall bolagsordningen föreskriver det, eller 

minst 10 % av ägarna kräver det ska bolaget utse en auktoriserad eller godkänd revisor. Reglerna om 

revisorns oberoende utvidgades även. I 1975 års aktiebolagslag stadgades att ifall bolagets bundna eget 

kapital uppgår till minst en miljon kronor, ska minst en utsedd revisor vara auktoriserad eller godkänd. 

Om bolaget är börsnoterat eller uppfyller vissa andra kriterier vad gäller storlek, måste revisorn vara 

auktoriserad, godkänd räcker inte. I 1983 års aktiebolagslag infördes slutligen att samtliga aktiebolag 

ska ha minst en utsedd auktoriserad eller godkänd revisor. Bestämmelserna från 1975 års lag att vissa 

aktiebolag måste ha en auktoriserad revisor kvarstod dock (Sjöström 1994, s. 32-33, 87-91, 123-133, 

149). 

 

EU-regler kräver obligatorisk revison av en kvalificerad revisor, för svensk del avses främst aktiebolag, 

utrymme finns dock för varje EU-land att undanta små företag från detta. Danska motsvarigheten till 

Bolagsverket, Erhvervssstyrelsen, har i en rapport uppskattat att omkring 90 % av företagen i EU 

uppfyller kraven på att undantas från lagstadgad revision. År 2008 konstaterades att samtliga ”gamla” 

EU-stater förutom Sverige och Malta utnyttjar rätten till undantag, i större eller mindre omfattning. Med 

”gamla” EU-stater menas de som var medlemmar före 2004, för de nyare medlemsländerna saknas det 

uppgifter om detta. (Prop. 2009/10:204 s. 50-52). I några av länderna med undantag för revisionsplikt 

finns det skatterådgivare som biträder vid rapporteringen till Skattemyndigheterna, dessa har särskild 
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utbildning och i många länder är det ett lagskyddat yrke, precis som revisorer och advokater (SOU 

2008:32, s. 154). 

 

Riksdagen beslutade under 2010 att lagstadgad revision slopas för privata aktiebolag som är nystartade 

eller av viss storlek. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 november 2010. Regeringen förklarade att 

syftet med reglerna är aktiebolagen själva så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster de behöver 

för sin organisation och förvaltning. Enligt deras beräkningar undantas 72 % av bolagen från 

revisionsplikten. Samtidigt beslutades att Skatteverket skulle få ett nytt kontrollverktyg samt att 

företagen skulle få en ny upplysningsplikt i deklarationen, för att kompensera för bortfallet av 

revisionen (Prop. 2009/10:204, s. 1, 71 och 94). 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

År 2011 uppgick de fastställda skatterna i Sverige till 1 555 miljarder kronor (Skatteverket 2013, s. 97). 

Den absoluta majoriteten hanteras av företagen eftersom de är skyldiga att redovisa och allt som oftast 

betala in bl. a. moms, bolagsskatt, punktskatter, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön. Vidare 

avseende bolagsskatten har Sverige ett förhållandevis starkt samband mellan redovisning och 

beskattning, detta tar sig bl. a. uttryck i en bestämmelse i inkomstskattelagen som hänvisar till 

bokföringsmässa grunder och god redovisningssed vad gäller resultatberäkningen (14 kap. 2 § IL). En 

bristande bokföring kan därför antas utgöra en stor risk för skattefel. Skatteverket är av dessa två 

anledningar en viktig intressent i företagets bokföring och redovisning.  

 

Skatteverket var emot förändringen av revisionsplikten. I sitt remissvar avstyrkte de förslaget med 

motiveringen att detta kommer att öka såväl medvetna som omedvetna fel i företagens räkenskaper och 

därmed deklarationer. De påtalade vidare att enligt dem återfinns en mycket stor del av det s.k. 

skattefelet i mikro- och småföretag, dvs. de som kommer att omfattas av frivillig revision, och därmed 

kommer skattefelet att påverkas i stor omfattning.  De påtalade även att de kommer behöva öka sina 

insatser för att säkerställa att fel i redovisningen inte följer med in i inkomst- och skattedeklarationen 

(Skatteverket 2008). I propositionen om förändrad revisionsplikt bedömdes förslaget påverka skattefelet 

negativt med 1,3 miljarder. Det bör noteras att detta byggde på en uppskattning med olika antaganden. 

Regeringen medgav också att det nya kontrollverktyget och upplysningsplikten för företagen kommer 

generera ökade kostnader för Skatteverket, beloppet uppskattades till 40 miljoner kronor årligen (Prop. 

2009/10:204, s. 103). I budgetpropositionen för 2011 gavs därför Skatteverket ett varaktigt tillskott med 

detta belopp, budgeten för 2011 blev då 6 689 miljoner (Prop. 2010/11:1, s. 10). 
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Beroende på situationen i det enskilda företaget kan det förutom ägare finnas banker/kreditgivare, 

leverantörer etc. som intressenter till företaget. Dessa kan frivilligt avtala om revision som villkor vid 

ev. kreditköp, lån/krediter etc. Detta torde ofta vara en win-win-situation för parterna. Detta ser vi som 

ganska oproblematiskt. Företag ingår dock inte frivilliga avtal med myndigheter, ex. Skatteverket, där 

kommer istället lagstiftning in i bilden. En lagstiftning träffar såklart även de företag som inte ser någon 

direkt nytta av revision, men måste trots det måste betala den, både direkt i form av revisionsarvode, 

men även indirekt genom att ställa personalresurser till förfogande. Med hänsyn till att gränsvärdena för 

frivillig revision är jämförelsevis lågt satta i ett europeiskt perspektiv, torde detta problem fortfarande 

finnas kvar för många företag. Det är därför viktigt att revisionsplikten vilar på stadig grund vad gäller 

intressentperspektivet, dvs. i detta fall att Skatteverkets höga tilltro till revisionen är rimlig, och inte 

överskattad. 

 

Enligt internetsidan avhandlingar.se finns det ingen avhandling om den förändrade revisionsplikten i 

Sverige. Enligt uppsatser.se finns det emellertid många uppsatser skrivna inom ämnet. En sökning ger 

dock vid handen att majoriteten handlar om hur förändringen kommer påverka eller har påverkat 

revisionsbyråerna eller banker/kreditgivare, samt vilka som väljer bort respektive väljer att ha kvar 

revisor etc. Vi vill därför belysa den förändrade revisionsplikten ur ett annat perspektiv, Skatteverket 

som intressent. I samband med förändringen av revisionsplikten tillkom även två nya verktyg för 

Skatteverket, en ny typ av kontroll och en upplysningsplikt för företaget. Detta har inte heller belysts 

tidigare i någon större grad såvitt vi kan se. 

 

1.3 Problemformulering 

 

1. Har Skatteverket förändrat sitt kontroll- och utredningsarbete pga. slopandet av revisionsplikten för 

små aktiebolag?  

2. Är erfarenheten från medarbetarna i kontroll- och utredningsverksamheten att felen har ökat?  

 

1.4 Syfte 

 

Uppsatsen syfte är att undersöka om och i så fall hur Skatteverket har förändrat sitt kontroll- och 

utredningsarbete efter slopandet av revisionsplikten. Vad gäller erfarenheterna från medarbetarna är 

avsikten att undersöka om det empiriskt går att belägga att felen har ökat. 
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2. Metod 

 

I detta avsnitt berörs valet av forskningsmetod och urval samt en motivering till varför vi valt just dessa. 

Vidare presenteras hur vi genomfört själva studien. Kapitlet avslutas med en diskussion angående 

studiens tillförlitlighet. 

 

2.1 Val av metod 

 

För att svara på uppsatsen syfte om Skatteverket har förändrat sitt arbete sedan slopandet av 

revisionsplikten och ifall felen de hittar i sina kontroller har ökat efter slopandet använder vi oss 

av en kvalitativ undersökningsmetod. Kvalitativ forskning fokuserar mer på ord än siffror, till 

skillnad från kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2003 s. 23, 25, 40, 297). 

 

Vi valde en kvalitativ metod då vi ville få reda på hur arbetet på Skatteverket går till samt hur det 

förändrats. För att svara på detta var det viktigt att vi fick tag på rätt personer som kunde ge relevanta 

uppgifter till vår studie. Skatteverket är en stor arbetsplats med flera tusentals anställda och om man 

skulle använt en kvantitativ studie med exempelvis enkäter skulle problem uppstå till vilka vi skulle 

skicka, hur många vi skulle skicka till och om de vi frågar verkligen kan bidra med relevant information 

till studien. Risken för bortfall och okunskap gjorde att vi inte valde denna strategi. Väljer man enkäter 

blir det även svårt att få en djupare förståelse för hur arbetet på Skatteverket går till. Vi har därför 

fokuserat på en kvalitativ studie med intervjuer. Intervjuer ger oss en djupare kunskap i hur arbetet går 

till då respondenterna kan ge mer utförliga svar samt att det ger oss möjligheter att ställa följdfrågor om 

något är oklart. En väsentlig del för studien var att, som tidigare nämnts, få tag i rätt person att intervjua. 

Då syftet var att undersöka skillnader i arbetet samt upplevda fel innan och efter slopandet av 

revisionsplikten (2010), krävdes personer med erfarenhet från både innan och efter denna tidpunkt, detta 

krav kunde uppfyllas hos alla respondenter utom en, som arbetat i två år inom den aktuella 

verksamhetsområdet. 

 

2.2 Urval 

För att få en god tillförlitlighet till studien var det viktigt att intervjua rätt personer. Mejlkontakt 

togs med analytiker, sektionschefer, handläggare, utredare, revisorer och samordnare för olika 

kontrollinsatser samt områdessakkunniga inom ex. revision som vi trodde kan ha en bild av detta. 

Totalt kontaktades mellan 20-30 personer under flera veckors tid. I mejlet presenterades vad vi 
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ville undersöka, vårt syfte och en fråga om de ansåg att de kunde tillföra någon insikt i ämnet. Det 

vanligaste svaret på detta var: ”Jag har ingen insikt i detta ämne, men testa med den här 

personen”. Denna typ utav urval kallas kedjeurval och är användbar vid en kvalitativ 

undersökning (Bryman & Bell, 2003 s. 126 – 127).  Nedan presenteras de områden som 

undersöktes och en motivering till varför de är relevanta för studien. 

 

Årskontroll och periodkontroll 

Dessa verksamheter torde vara de klart största inom Skatteverket eftersom de hanterar alla 

inkomstdeklarationer (årskontroll) och moms-/arbetsgivardeklarationer (periodkontroll) som kommer in 

till Skatteverket. Med hänsyn till det är det också där som handläggarna snabbt får borde få en bild över 

om och hur kvalitén på inlämnade deklarationer har förändrats. Dessutom borde ett förändrat arbetssätt 

få störst effekt här pga. verksamheternas storlek. Vi ansåg därför att dessa verksamheter är viktiga att ha 

med i vår undersökning. 

 

Skatterevision 

Skatterevision är för ett företag den mest omfattande kontrollen den kan utsättas för. Pga. att stora 

resurser krävs för Skatteverket att utföra en revision revideras långtifrån samma mängd av företag, 

jämfört med verksamheterna inom årskontroll och periodkontroll. Urvalet sker också av samma 

anledning med större precision, dvs. revision sker när det redan finns goda grunder för att anta att 

allvarliga fel eller fusk föreligger. Vi tyckte därför att det var viktigt att ha med denna verksamhet, för 

att belysa eventuella skillnader i förändrat arbetssätt och erfarenheter, i jämförelse med årskontrollen 

och periodkontrollen. Mer exakt ifall den slopade revisionsplikten har uppfattats påverka de avsiktliga 

felen (”fusket”) som upptäcks inom skatterevisioner. 

 

Skattebrottsenheten 

Av liknande anledning som ovan vad gäller skattrevision avseende allvarliga och/eller medvetna fel 

inkluderades Skattebrottsenheten i vår undersökning. För att undersöka om de uppfattar att fler 

brottsanmälningar lämnas över från Skatteverkets kontrollverksamhet avseende aktiebolag utan revisor.  

 

Insatsen Företagsregistrering 

Efter de kontakter som togs inom olika områden på Skatteverket fick vi bilden att det endast var inom 

denna insats som de ”löpande bokföringskontrollerna” hade genomförts på ett mer omfattande och 
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strukturerat sätt. Eftersom vi gärna ville ha med erfarenheten från detta nya kontrollverktyg valde vi att 

inkludera denna insats i vår undersökning. 

Analysenheten 

Vi inkluderade Analysenheten i undersökningen eftersom det är denna avdelning på huvudkontoret som 

arbetar med utvärderingar, analyser etc. på en aggregerad nivå. Om det finns en samlad bild av den 

slopade revisionsplikten inom Skatteverket borde denna avdelning ha information om det. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

2.3.1 Litteratursökning 

 

Efter att vi valt ämne gjordes en litteratur- och artikelsökning för att hitta intressanta referenser 

och teorier inom området. Sökningen gjordes främst med hjälp av Södertörns Högskolas 

bibliotekstjänst Söder Scholar, men även Google Scholar användes i vissa fall. Vi använde oss även 

av tjänsten KTH Libris för att hitta litteratur på andra bibliotek i Stockholmsområdet. Sökord som 

användes var: revision, voluntary audit, statutory audit, mandatory audit, tax compliance, audit 

abolishment, revisionsplikt. Vi använde Uppsatser.se, med sökordet revisionsplikt, för att få en 

överblick över vad som tidigare skrivits inom området. Vi har även använt oss av Avhandlingar.se 

med sökord revision. Vi har även hämtat information från Skatteverkets och Bolagsverkets 

hemsidor. 

 

2.3.2 Intervjuer 

 

Intervjuerna har genomförts med en semi-strukturerad karaktär. Vid en semi-strukturerad 

intervju utgår man från en förutbestämd mall vad gäller frågor. Det spelar dock ingen roll i vilken 

ordning eller på vilket sätt frågorna ställs. Intervjuaren har även möjlighet att lägga till följdfrågor 

för att förtydliga om det finns oklarheter. Respondenten har möjlighet att utforma sitt svar utifrån 

egna erfarenheter (Bryman & Bell, 2003 s. 363). Fördelen med denna form av intervju är att man, i 

och med man inte strikt måste följa en ram, är att man kan få en djupare diskussion då följdfrågor 

kan ställas för att reda ut otydligheter som uppkommer. En del personer som kontaktades hade en 

viss insikt där vi ansåg att mejl räckte, med andra bokades en intervju på deras arbetsplats i Solna. 

I något fall fanns personen även utanför Stockholmsregionen, av den anledningen användes 
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mejl/telefon i dessa fall. Under intervjuerna fördes anteckningar. Dessa bearbetades sedan och 

skickades till respondenterna, som gavs möjlighet att korrigera och göra tillägg. 

 

2.3.3 Intervjufrågor 

 

Vad gäller de mer formaliserade intervjuerna återfinns frågorna i bilaga till denna uppsats. Som 

det framgår där skiljer sig frågorna lite åt beroende på verksamheternas olika karaktär. Till 

största del är dock frågorna samma. I alla intervjuer bad vi respondenten berätta om 

verksamheten de arbetar i, så att läsaren av uppsatsen kan få en liten insikt och förförståelse 

innan man tar del av själva empirin. Vi efterfrågade även hur länge personen haft sina 

arbetsuppgifter då vi utgår från att personen har större insikt, desto längre den har arbetat med 

arbetsuppgiften. Vi frågade även generellt efter om de har ändrat arbetssätt eftersom det ingår i 

vår frågeställning, samt mer specifikt om upplysningsrutorna de fick tillgång till enligt lag beaktas. 

Vidare eftersom vår andra frågeställning var ifall felen bland aktiebolag har ökat, med hänsyn till 

slopandet av revisionsplikten, efterfrågades uppfattningen om detta. Dvs. ifall det går att 

observera någon skillnad beroende på om bolaget har revisor eller inte. Med hänsyn till 

Clatworthy & Peels resultat av deras undersökning var vi även intresserade om man kunde 

observera andra möjliga förklaringar till skillnader i fel/brister, exempelvis åldern på företagaren. 

Slutligen ansåg vi det vara intressant att erhålla uppfattningen om observerade fel/brister är mer 

allvarliga i aktiebolag jämfört med andra företagsformer, eftersom det fortfarande finns kvar en 

revisionsplikt för många aktiebolag, men inte exempelvis den vanligaste företagsformen – enskild 

firma. Med andra ord var vi intresserade ifall revisionsplikt för aktiebolag kan motiveras utifrån 

att felen/bristerna är mer omfattande eller allvarliga i aktiebolag kontra andra företagsformer. 

 

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet handlar pålitligheten i en studie. Man kan säga att det bygger på ifall studien kan upprepas 

på ett liknande sätt (Bryman & Bell, 2003 s. 48).  Då vår studie utgår ifrån enskilda medarbetares 

personliga erfarenheter under en viss tid blir det svårt att utför en liknande undersökning och få exakt 

samma resultat förutom om samma personer intervjuas inom en snar framtid. För att förbättra 

reliabiliteten har intervjufrågorna varit direkt kopplade till de svarandes arbeten, vi har på så vis undvikit 

generella frågor där de enstaka personernas uppfattningar kan spela in. Exempel på en sådan fråga kan 
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var ” anser du att det är det bra/dåligt med slopad revisionsplikt för samhället?” eller bedömningar om 

framtiden. 

 

Validiteten är ett mått på om man mätt det man avsåg att mäta. Man skiljer normalt sett på två olika 

typer, intern och extern validitet. Extern validitet är ifall resultatet från undersökningen kan 

generaliseras. Intern validitet handlar om ifall trovärdigheten i studien, ifall den beskriver verkligheten 

(Bryman & Bell, 2003 s. 48-49). Skatteverket har liknande verksamheter och arbetsuppgifter i hela 

landet. Svaren från våra respondenter antas därmed kunna generaliseras över hela landet. Vårt urval 

bestod av sju personer, vilket är litet, men frågorna skickades ut i förväg och respondenterna ombads att 

diskutera erfarenheterna med sina närmsta kollegor innan intervjun. Detta ökar studiens validitet. 
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3. Skatteverket och gällande rätt/normer 
 

I detta avsnitt beskrivs Skatteverket och dess verksamhet, samt gällande rätt och normer som vi anser är 

relevant för studien. 

 

3.1 Skatteverket 

 

Skatteverket är en statlig myndighet som ansvarar för beskattning, fastighetstaxering, 

folkbokföring och registreringar av bouppteckningar. De har som vision att skapa ett samhälle där 

alla vill göra rätt för sig. Myndigheten lyder under regeringen och de styr verksamheten genom 

det årliga så kallade regleringsbrevet. Regeringens mål för beskattningsverksamheten beskrivs 

såhär i regleringsbrevet för 2014: 

”Skatter och avgifter ska betalas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga 

beloppen (skattefelet) blir så litet som möjligt. Skillnaden mellan fastställda belopp och betalda belopp 

(uppbördsförlusterna) ska minimeras.”  

Källa: (Skatteverket 2014. Verksamhetsplan för Skatteverket). 

 

Regleringsbrevet styr de mål och ekonomiska ramar som Skatteverket sedan sätter upp för sin 

verksamhet. Beskattningsverksamheten består således av tre huvuduppgifter, dessa är information, 

förebyggande åtgärder och kontroller. Syftet med dessa åtgärder är att minska skattefelet. 

 

 I verksamhetsmålen för 2014 finns tre fastställda långsiktiga mål. Dessa mål ska styra arbetet och de 

insatser som genomförs. Två av dessa mål har betydelse för hur beskattningsverksamheten arbetar, de 

målen är: 

 Ett minimerat skattefel 

 Att medborgare och företag har förtroende för Skatteverket 

(Skatteverket 2014. Verksamhetsplan för Skatteverket) 

Skattefelet förklaras som skillnaden mellan den skatt som Skatteverket skulle fått in om alla, 

medborgare och företag, gjorde rätt för sig och den skatt som faktiskt kommer in. Att minimera 

skattefelet är en av, kanske den viktigaste, uppgiften för Skatteverket (Skatteverket, 2008, 

Skattefelskarta för Sverige). 

 



10 

 

 

 

3.2 Gällande rätt/normer 

 

3.2.1 Revisionsplikten 

 

I propositionen om den förändrade revisionsplikten i Sverige förklaras att EG:s fjärde bolagsrättsliga 

direktiv föreskriver obligatorisk revision av företagsformer med ett begränsat delägaransvar, där 

aktiebolag ingår. Samma artikel säger dock att medlemsstaterna får undanta små företag från detta. Med 

små företag menas ett företag som uppfyller två av följande tre gränsvärden: 

 

 färre än 50 anställda 

 omsättning understigande 8,8 miljoner euro 

 balansomslutning understigande 4,4 miljoner 

 

(Prop. 2009/10:204 s. 50-52) 

 

I Sverige finns bestämmelserna om revision i revisionslagen. Lagen tillämpas på företag som enligt 

bokföringslagen är skyldiga att avsluta bokföringen med en årsredovisning. Detta gäller dock inte 

företag för vilka regler om revision finns i någon annan lag (2 § RevL). För aktiebolag gäller 

aktiebolagslagen. Utgångspunkten där är att aktiebolaget ska ha revisor, men efter den lagändring som 

skedde 2010 får man ange i bolagsordning att bolaget inte ska ha någon revisor. Detta gäller om bolaget 

inte når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: 

 

 fler än 3 anställda (i medeltal) 

 mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

 mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

 

(9 kap. 1 § ABL / SFS 2010:834). 

 

Alla nystartade privata aktiebolag kan alltså välja om de vill ha revisor eller inte. Först det tredje 

räkenskapsåret kan det bli obligatoriskt, om minst två av samma gränsvärden överskridits två år i följd 

(Prop. 2009/10:204 s. 71-72). 
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3.2.2 Väsentlighet och risk 

 

Väsentlighet och risk två viktiga begrepp i normgivningen som styr revisorns arbete. Läser man 

en revisionsberättelse framgår där att revisorn genomfört sitt arbete för att försäkra sig om att 

”årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter”. Väsentlig information definieras som 

sådan information som ifall den utelämnades eller innehöll felaktigheter påverkar de olika 

intressenterna i deras beslut. Revisorns uppgift i sitt arbete blir därför att göra en bedömning av 

vilken information som är väsentlig och utifrån det utföra sin granskning (Carrington, 2010 s. 63-

34). 

 

Revisorns uppgift är att bestämma den acceptabla väsentlighetsnivån, vilket är den avvikelse som kan 

accepteras utan att behöva skriva en oren revisionsberättelse. Den acceptabla väsentlighetsnivån är ett 

verktyg för att göra revisionen mer effektiv. Revisorn kan inte granska allt då detta skulle medföra för 

stora kostnader för revisionen. Den acceptabla väsentlighetsnivån är inget fast belopp utan varierar 

beroende på det granskade företagets egenskaper och denna acceptabla väsentlighetsnivån sätts av 

revisorn under planeringsfasen. Den acceptabla väsentlighetsnivån för revisorns arbete kan överföras till 

de totala felen som revisorn kan finna acceptabelt i redovisningen (Carrington, 2010 s. 64-71). 

 

Ett annat begrepp som är viktigt för revisorn att ta i beaktning är risk, och då framförallt begreppet 

revisionsrisk. Revisionsrisken består av tre komponenter, inneboende risk, kontrollrisk och 

upptäcktsrisk. Revisionsrisken definieras som risken att revisorn tillkännager en felaktig 

revisionsberättelse, d v s att den innehåller väsentliga fel som revisorn borde ha upptäckt i sin 

granskning (Carrington, 2010 s. 71-74). 

 

Den inneboende risken är risken för att det är fel i redovisningen av något saldo i redovisningen. 

Kontrollrisk syftar till företagets interna kontroll, som de själva upprättat för att säkerställa att inga fel i 

redovisningen förekommer. Kontrollrisken är då den risken att dessa fel inte upptäcks av företagets 

interna kontrollsystem.  Inneboende risk och kontrollrisk förekommer även utan revisionsarbete. Den 

sista delen är upptäcktsrisk och det är risken för att revisorn, i sin granskning, inte upptäcker de fel som 

finns inneboende och som gått igenom det interna kontrollsystemet. Revisorn tar i sitt planeringsarbete 

hänsyn till vilken risk som finns inneboende samt i de interna kontrollerna och utifrån dessa bedöms hur 

mycket arbete revisorn måste lägga ner (Carrington, 2010 s. 74-77).  
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3.2.3 Nytt föreläggandeinstrument för Skatteverket – ”löpande bokföringskontroll” 

 

I propositionen om förändrad revisionsplikt beskrivs det att Skatteverket har en rad kontrollmöjligheter 

att tillgå såsom skrivbordskontroll, taxeringsbesök, taxeringsrevision etc. För kontroll av räkenskaper 

under löpande beskattningsperiod fanns dock endast beslut om taxeringsrevision att tillgå. Detta verktyg 

är omgärdat av särskilda regler för förfarandet och ofta resurskrävande, dessutom är reglerna i huvudsak 

utformade för efterhandskontroll med stöd av bokföringen. I och med förändringen av revisionsplikten 

ansåg man därför att det behövs ett nytt verktyg, en enklare version av taxeringsrevision, i syfte att 

säkerställa att företagens redovisning håller en grundläggande kvalitet. Ett verktyg som i ett tidigt skede 

kan uppmärksamma fel eller brister, och som främst ska vara framåtsyftande och handlingsdirigerande 

(Prop. 2009/10:204, s. 90-92). Den nya bestämmelsen innebär att Skatteverket får förelägga den som är 

eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen, att lämna uppgift, visa upp handling eller 

lämna över kopia av handling som behövs för kontroll av företagets s.k. dokumentationsskyldighet. 

Denna skyldighet är dock inte en ny bestämmelse, dokumentationsskyldighet innebär att företaget ska se 

till att det finns underlag för fullgörandet av ex. deklarationsuppgift, samt för kontroll av den, (SFS 

2010:851 / 14 kap. 3 § p. 4 SBL). 

 

Efter en senare sammanslagning av flera lagar återfinns nyss nämnda bestämmelser numera i 

skatteförfarandelagen, men innebörden är densamma (se 39 kap. 3 och 7 §§ SFL). Värt att notera är att 

av lydelsen i bestämmelsen framgår att den inte endast riktar sig mot aktiebolag, utan alla som är eller 

kan antas vara bokföringsskyldiga, dvs. även enskilda näringsidkare m.fl. ingår. 

Företag är bokföringsskyldiga för dess näringsverksamhet (2 kap. 1-7 §§ BFL). Det är därför naturligt 

att anta att Skatteverket främst är intresserad av företagens bokföring i denna kontroll. I propositionen 

beskrivs det att föreläggandet bör kunna omfatta exempelvis att affärshändelser är löpande bokförda 

eller att det finns verifikationer hänförliga till en viss tidsperiod. Vidare beskrivs det att något 

omfattande material inte bör vara aktuellt i allmänhet, utan föreläggandet bör kunna preciseras till en 

avgränsad period. Slutligen förklaras det att detta kontrollverktyg bygger på frivillig medverkan från 

företaget som kan välja att skicka in handlingar, besöka Skatteverket eller låta Skatteverket besöka dem. 

Om frivillighet inte går att uppnå kan Skatteverket överväga andra åtgärder, som föreläggande med vite 

eller beslut om taxeringsrevision. Detsamma gäller om resultatet av kontrollerna kan ge skäl till vidare 

utredning. Om endast mindre väsentliga brister uppdagas i kontrollen bör det dock räcka att dessa endast 

påtalas för företaget (Prop. 2009/10:204, s. 93-94). 
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3.2.4 Ny upplysningsplikt för företagen 

 

Ett annat verktyg som tillkom vid förändringen av revisionsplikten var en utökad upplysningsplikt för 

företagen. Innebörden är att de i inkomstdeklarationen ska besvara två frågor: 

 

 årsbokslutet eller årsredovisningen, som ligger till grund för deklarationen, har upprättats med 

biträde av en uppdragstagare 

 årsredovisningen, som ligger till grund för självdeklarationen, har varit föremål för revision  

 

(SFS 2010:852 / 3 kap. 5 a § LSK). 

 

Dessa bestämmelser återfinns också numera i skatteförfarandelagen med samma innebörd (se 39 kap. 9§ 

SFL). Syftet med upplysningsplikten förklaras i propositionen med att denna information kan tjäna som 

ledning vid Skatteverkets kontroller och slutsatser kan dras om användandet av uppdragstagare/revisor 

skiljer sig åt mellan företagen beroende på bransch, företagsform och storlek. Skatteverket kan 

härigenom rikta information och kontroller mot rätt kategorier av företag (Prop. 2009/10:204, s. 94-95). 

Uppgiften är alltså obligatorisk för alla som i deklarationen redovisar näringsverksamhet.  

Nedan finns ett exempel från Inkomstdeklaration 2 som bl.a. aktiebolag lämnar till Skatteverket. 

 

 

Källa: Inkomstdeklaration 2, sid. 4 för aktiebolag m.fl., nedladdad från skatteverket.se 
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4. Teoretisk referensram 

 
I detta avsnitt beskrivs de teorier och viss tidigare forskning/utvärderingar som ligger till grund för 

studien. 

 

4.1 Intressentmodellen 

 

Företagets intressenter är de personer, företag, myndigheter som på något sätt är beroende av hur 

företaget agerar och den information som företaget publicerar. Intressentmodellens mål antas vara att 

tillgodose intressenternas krav (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s.25-26). Intressentteorin belyser att 

företagsledningen bör ha en kunskap om samtliga intressenter för att veta hur dessa ska hanteras och 

vilken information de kräver. Ett ömsesidigt beroende mellan företaget och dess intressenter vilket 

därmed bör det finnas en god relation däremellan (Frooman, 1999, s. 191, 200). För små företag blir det 

ett problem att förse alla intressenter med den information som behövs då detta skulle medföra ett 

alldeles för stort arbete. Ledningens uppgift blir då att kompromissa och välja vilka intressenter man ska 

tillfredsställa (Ax, Johansson & Kullvén, 2009 s. 26). Företaget anser det då väsentligast att 

tillfredsställa de viktigaste intressenterna, de så kallade primärintressenterna framför sekundär 

intressenterna som anses mindre viktiga (Thomasson, 2009 s. 43). De primära intressenterna är de vars 

prestationer är nödvändiga för företagets fortsatta överlevnad. Hitt räknas ägare, anställda, leverantörer, 

kreditgivare och staten (Clarkson, 1995 s. 105 - 108). 

 

Diamant förklarar att behovet av finansiell rapportering från företaget och att låta denna vara föremål för 

granskning (revision) har i anglosaxisk litteratur förklarats med den s.k. agent-principal-teorin. Den 

utgår från att bolagsledningen (agenten) och ägarna (principalen) är separerade och det ibland kan finnas 

intressekonflikter dem emellan. Ett sätt för ägarna att se till att bolagsledningen inte åsidosätter sina 

skyldigheter gentemot ägarna är övervakning, ex. revision . Diamant menar därför att principal agent-

teorin utgör en något diffus förklaringsmodell till revision i små ägarledda företag, eftersom det inte 

finns någon separation mellan bolagsledning och ägare. Sannolikt är det i stället så att de huvudsakliga 

argumenten för revision i dessa bolag är att ägarna ska klara av skötseln av bolaget, en pedagogisk 

funktion i det att bolaget, under hotet av revisorns granskning, tvingas sköta bokföring, redovisning och 

förvaltning. Detta är såklart inte bara av betydelse för bolaget i sig utan även för bolagets intressenter 

(Diamant, 2004 s. 79-81, 84-85). 
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Thorell och Nordberg anser att revision i små aktiebolag är behäftad med ett antal problem ur ett 

intressentperspektiv som gör att nyttan av revision kan ifrågasättas i dessa bolag. Bland annat beskriver 

de ett hot mot revisorns oberoende. Detta eftersom ägare och styrelse i regel är samma person/er, vilket 

får som konsekvens att den/de som ska granskas utser granskaren (revisor). De menar därför att 

intressenter typiskt sett inte kan förvänta sig en oberoende revisor i dessa fall, och därmed minskar 

värdet och tilltron till revisionen. Det förtar dock inte att tilltron till revisorn som person och rådgivare 

är stor, men den kompetensen kan tillföras företaget på annat sätt än revision menar de (Thorell & 

Norberg, 2005 s.31 - 34). 

 

4.2 Informationsasymmetri 

 

Utgångspunkten för informationsasymmetrin är att den ena parten sitter inne på mer information än 

motparten. Inom företagsvärlden är det företagsledningen som har bäst insyn i företagets verksamhet 

och därmed har ett informationsövertag gentemot andra intressenter (Akerlof, 1970 s.488-500). Då 

ledningen även är ansvarig för den information som företaget ger ut finns incitament för dem att vinkla 

information i en riktning som gynnar de själva och därmed inte ger en rättvisande bild av organisationen 

till de andra intressenterna (Mallin, 2004 s. 10-11). Enligt teorin om asymmetrisk information kan 

problemet med detta minskas genom bland annat att ta in en extern granskare som kontrollerar 

ledningens arbete, det är här revisorn kommer in i bilden. En revisor har inga incitament att förvränga 

redovisningen, tvärtom de har incitament att se till att redovisningen följer de regler och lagar som finns. 

Det skapar en legitimitet gentemot alla intressenter i samhället och höjer kvaliteten på redovisningen 

(Anthony & Govindarajan, 2001 s. 524-525). 

 

Ur Skatteverkets perspektiv blir denna syn på information påtaglig. Eftersom, som tidigare sagts, det är 

företagen själva som rapporterar in de slutliga underlagen för skatten i samband med deklarationen, 

finns incitament för bolagen att förvränga siffrorna så de behöver betala in mindre i skatt och därmed får 

mer pengar kvar i bolaget. Utan en revisor som granskar så allt går rätt till ansåg Skatteverket att 

”fusket” skulle komma att öka, och man var där av emot ett slopande av revisionsplikten (Skatteverket, 

2008). 
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4.3 Revision som försäkran 

 

Denna teori ser revisorns och revisorns arbete som en försäkran på det arbete som företagsledningen 

utfört. Man angriper inte informationsasymmetrin utan man kontrollerar ledningens arbete och bestyrker 

att det skett på rätt sätt. Detta skapar legitimitet till informationen som ges ut då en oberoende tredje part 

granskar den.  Teorin bygger på informationsasymmetrin som uppstår när ledningen, som ansvarar för 

rapporteringen, och principalen (principalen antas i de flesta fall vara ägare men kan även en annan 

intressent som står i förhållande till ledningen) och den information de lämnar ut (Carrington, 2010 s.19- 

21). Revisorns granskning skapar en försäkran hos Skatteverket gentemot de granskade bolagen. 

Insatserna från Skatteverket borde därmed behöva ökas (som de beskriver i sitt remissvar) på grund av 

den minskade trovärdigheten som finns hos de bolag som inte har granskats. 

 

4.4 Revision som förbättring 

 

Revisorns roll, enligt synsättet med revision som förbättring, är att påverka själva redovisningen i sig 

och därmed öka kvaliteten på informationen som företagsledningen ger ut (Carrington, 2010 s. 22). 

Fokus för revisorn enligt förbättringssynsättet är således inte att, som den klassiska revisorsrollen antas 

vara, minska informationsasymmetrin mellan ledning och de befintliga ägarna som befinner sig i en 

kontraktssituation, utan nu revisorn ska lyssna på alla intressenter till företaget så att de kan få den 

information som just de kräver och kan fatta sina beslut utifrån (Moore & Ronen, 1990 s. 240). Med 

intressenternas krav som utgångspunkt ska revisorns verka som en länk mellan ledningen, som har 

större insyn och inte är lika angelägna om att all information kommer ut, och intressenterna, som har 

mindre insyn i verksamheten men behöver ”rätt” information för att fatta rationella beslut (Carrington, 

2010 s. 22).  

 

För att deklarationerna ska vara rätt ifyllda och innehålla korrekta uppgifter krävs att redovisningen 

innehåller rätt information. Revisorns roll som förbättring kan här vara relevant för att upptäcka brister i 

redovisningen, revisorn kan förklara vad som behövs förändras och i förekommande fall råda företaget 

att anlita kvalificerad redovisningshjälp. Så deklarationerna sedan blir korrekta. Skatteverkets negativa 

syn på den slopade revisionsplikten grundade sig på att man antog att det skulle leda till en försämrad 

redovisning, då revisorns roll som ”förbättrare” av redovisningen försvinner från många bolag. 
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4.5 Tidigare forskning/utvärderingar 

 

Clatworthy och Peel gjorde 2013 en undersökning i Storbritannien för det senaste räkenskapsåret bland 

mindre privata företag. Man undersökte hela 1 067 577 bolag i sin studie. Resultatet i deras studie 

visade att 6 579 stycken (0,62 %) lämnade in en ändrad redovisning till CH (Companies House), vilket 

är britternas motsvarighet till Bolagsverket i Sverige. Tyvärr framgick det inte av uppgifterna från CH 

vilken typ av fel de innehöll, exempelvis om de endast saknade underskrifter, var av fel format, eller om 

felen var mer allvarliga med felaktiga siffror i redovisningen. Författarna valde därför ut 80 av dessa 

bolag och undersökte dem närmare. De kom fram till att 53 av 80 (66 %) av ändringarna avsåg 

felaktigheter i siffror. 45 % av de som hade reviderad redovisning hade detta fel och 90 % av de 

oreviderade. Deras slutsats är därför att det är dubbelt så stor sannolikhet att en oreviderad insänd 

redovisning innehåller numeriska felaktigheter än en reviderad. Även andra aspekter undersöktes och 

gav intressanta resultat. Bland annat att förekomsten av redovisningsexpertis i företagets styrelse inte 

inverkade på andelen felaktig redovisning. Däremot påverkades den positivt, det vill säga mindre antal 

fel, i takt med stigande ålder på företaget, ledamöternas tid i företagets styrelse och även deras ålder 

(Clatworthy & Peel 2013). 

 

Bolagsverket gick ut med ett pressmeddelande i augusti 2012 och påtalade där att de i en utvärdering 

uppmärksammat att de har fått in fler årsredovisningar med bristande kvalitet, ex. handskrivna 

årsredovisningar som inte följer den uppställningen som lagen kräver. Dessutom hade antalet försenade 

årsredovisningar ökat med 10 % (Bolagsverket 2012). Oss veterligen har inte Skatteverket gått ut 

offentligt på liknande sätt och påtalat att de uppmärksammat brister i företagens skatteredovisning, som 

kan knytas till slopandet av revisionsplikten. 

 

I Danmark förändrades revisionsplikten i mars 2006 och där har de kommit längre med utvärderingar, 

det har gjorts flera varav den senaste publicerades den 12 juni 2014 av Danska motsvarigheten till 

Bolagsverket, Erhvervsstyrelsen. I den gjordes en stickprovsundersökning av totalt 1200 årsrapporter 

från danska företag räkenskapsåren 2010 och 2011. Bland de mindre företag som kan välja bort revision 

(600 stycken) var andelen företag med felaktigheter i årsrapporten, undantaget rent formella fel, 

följande: 

  Frivilligt vald revision (300 st.) Ej revision (300 st.) 

År 2010  32%   35% 

År 2011  35%   43% 
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Andelen felaktigheter bland mindre företag var alltså större hos dem som inte har revision. En annan 

intressant iakttagelse i rapporten är att 87,3 % av bolagen som har valt bort revision omsätter mindre än 

500 000 danska kronor. Rapporten tar även upp en undersökning från den danska skattemyndigheten, 

SKAT. De undersökte 867 företags lämnade inkomstdeklarationer 2010.  Andelen felaktiga 

deklarationer var 44 % bland reviderade företag och 39 % bland oreviderade. De uppger därför att 

sammantaget finns det inga indikationer på att oreviderade årsrapporter ger en större andel felaktiga 

inkomstdeklarationer. Slutligen tas det upp i rapporten den uppfattningen danska motsvarigheten till 

Ekobrottsmyndigheten har, deras uppfattning är att förändringen av revisionsplikten inte har ökat den 

ekonomiska brottsligheten i Danmark (Erhvervsstyrelsen 2014, s. 7-8, 14, 18, 21). 

 

Norge har också förändrat sin revisionsplikt och slopat den för mindre företag från den 1 maj 2011 

(Regeringen Norge 2011). Lite senare utsågs Professor John Christian Langli från Norwegian Business 

School att ansvara för utvärdering av konsekvenserna av regelförändringen. Utvärderingen pågår 

fortfarande men Langli höll en föreläsning i april 2014 där han redovisade vissa preliminära resultat från 

den. Där framgick att utvärderingen inte kunde påvisa några indikationer på att skatteundandragandet 

har ökat i bolag som valt bort revision (Langli 2014, s.25-30). 
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5. Empiri 
 

I detta avsnitt presenteras den empiri vi samlat in genom intervjuerna. Varje intervju presenteras för sig 

och är en återgivning av respondenternas svar i de delar vi fann relevanta. 

 

5.1 Samordnare – insatsen Företagsregistrering 

 

Kontrollinsatsen Företagregistrering riskvärderar och kontrollerar företagens anmälningar till 

Skatteverket om nyregistrering, ändring av uppgifter och avregistreringar. 

Samordnaren för insatsen förklarade att de var först ut 2011 och testade lite mer sammanhållet det nya 

verktyget ”löpande bokföringskontroll”. Syftet var att tidigt göra en övergripande bedömning av 

bokföringens kvalitet. Med utgångspunkt i den kvalitetsbedömningen kunde Skatteverket bedöma 

företagets möjligheter att göra rätt från början när det blev dags att deklarera uppgifterna samt om behov 

fanns informera om vilket åtgärder som behövde vidtas för att deklarationsuppgifterna skulle bli rätt.  

Bl.a. kontrollerades:  

 

 att bokföringen inte gjordes i Excel eller annat program där uppgifterna går att justera i efterhand 

 verifikationshanteringen 

 att fakturor innehöll de uppgifter som bokförings- och momslagen kräver 

 hur momsredovisningen lagts upp 

 redovisningen av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter om företaget var arbetsgivare 

 

Erfarenheten av kontrollen visade bl. a. att följande fel var vanliga hos de nya företagen: 

 

 bokföring i Excel 

 fakturahanteringen 

 hantering av momsen, inte minst vad gäller EU-reglerna 

 avdrag för privata kostnader 

 hanteringen av ombildning från enskild firma till aktiebolag 

 överträdelser av låneförbudet i aktiebolagslagen 

 

Det konstaterades bokföringsbrister i alla företagsformer och därmed ett stort informationsbehov – mest 

hos enskilda näringsidkare. Vidare återfanns mer brister hos unga företagare. Efterhand har möjligheten 
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att kontrollera bokföringens status under löpande år använts allt mer i Skatteverkets kontrollverksamhet 

och ingår idag som en naturlig del i all kontroll där det är ett lämpligt verktyg. 

 

5.2 Handläggare 1 – årskontroll 

 

Handläggaren arbetar inom årskontrollen av företag sedan 35 år tillbaka. Denne förklarar att det innebär 

att man från skrivbordet granskar företags inkomstdeklarationer. Man använder sig främst av 

skriftväxling och telefon i granskningen. Exempelvis skickar man ut en förfrågan och begär in skriftliga 

svar eller underlag, eller frågar företaget om vissa oklarheter. 

Urvalet i granskningen är oförändrat sedan tiden innan revisionsplikten. Upplysningsrutorna beaktas 

alltså inte utan alla behandlas lika oavsett förekomsten av revisor och/eller redovisningskonsult. På 

handläggarens kontor har de inte aktivt själva förändrat arbetssättet, men har varit tvungna att anpassa 

sig efter ändrade förutsättningar vad gäller företagens kunskaper inom området. 

 

 Mer kontroll i form av enklare åtgärder, på bekostnad av fördjupad kontroll. Exempelvis rättelse 

av felsummeringar, kompletteringar av deklarationen etc. 

 Mer service i kontrollen. Dvs. att företagen har ett behov och vilja till mer hjälp med varierande 

ämnen inom redovisning och skatt   

 

Avseende frågan om skillnad i omfattning och typ av fel som kan kopplas till förekomsten av revisor 

eller inte hade handläggaren stämt av med sina tre kollegor som arbetar med samma saker, och de hade 

samma uppfattning. Många gånger när de ser en konstig deklaration kollar de på upplysningarna i 

kryssrutorna, där ser man då att företaget uppgett att de inte har revisor eller redovisningskonsult. 

Följande fel/brister är mest utmärkande: 

 

 Kraftigt ökat antal sent inlämnade deklarationer. Ofta ges förklaringar att de inte kände till 

inlämningstidpunkten, fast det står tydligt på deklarationen som Skatteverket har skickat ut. 

 Kraftigt ökat antal deklarationer som inte kommer in ens efter att Skatteverket har skickat ett 

föreläggande att deklarera. Detta har lett till att antalet skönsbeskattningar för kontoret har ökat 

kraftigt, på ett år gick det från ca 1000 till uppskattningsvis 1500-2000. Skönsbeskattning 

innebär att Skatteverket uppskattar det beskattningsbara resultatet i avsaknad av deklaration. 

 Ökat antal ofullständiga deklarationer. Exempelvis att endast förstasidan av de fyra sidorna är 

ifyllda, eller att hela deklarationen endast är ”sporadiskt” ifylld. Som förklaring kan ges ”Jag kan 

inte sådant här, och jag har inte råd att anlita hjälp”. 
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 Ökat antal med felsummeringar eller andra fel, exempelvis balansräkning som inte balanserar 

eller redovisade balanserade vinstmedel, fast det är första året. Eller redovisat både överskott 

(vinst) och underskott (förlust). 

 Ökat antal felaktiga deklarationer som upprättats av redovisningskonsulter med undermålig 

kompetens. Det märks i korrespondensen under utredningen, då redovisningskonsulten ställer 

frågor om sådant som borde vara en grundläggande kunskap för en yrkesperson i den branschen. 

 I den mån man hinner göra ordentliga utredningar hittas oftare avdrag för privata kostnader i 

bolaget. Även förbjudna lån då de inte förstått skiljelinjen mellan sin privata och bolagets 

ekonomi. Detta problem har alltid funnits, men uppfattningen är att det har ökat.   

 

Handläggaren hade svårt att uppskatta hur stor del av sin granskningstid som numera läggs på enklare 

åtgärder, men mer än tidigare, främst pga. att delar av deklarationen saknas eller är felaktigt ifylld 

oftare. Men även det ökade antalet skönsbeskattningar och påförandet av förseningsavgifter.  

Ang. frågan om andra möjliga orsaker till skillnader ansåg handläggaren att ålder på bolaget inte spelar 

någon roll, utan har man haft revisor/redovisningskonsult tidigare och numera sköter allt själv blir det 

ibland fel enligt dennes erfarenhet. Inte heller företagsledarens ålder eller kön. Däremot har det 

uppmärksammats en annorlunda attityd hos yngre företagare när det väl blir fel. Då förväntar de sig att 

Skatteverket ska ordna det, utan några förseningsavgifter eller skattetillägg.  

Felen/bristerna uppfattas inte vara mer omfattande för aktiebolag, utan samma typ av okunskap har 

flyttats över från övriga företagsformer. Däremot kan de ibland vara allvarligare pga. karaktären på 

aktiebolag som associationsform. Exempelvis beskattningskonsekvenserna eller i värsta fall 

böter/fängelse vid förbjudna lån. 

 

5.3 Handläggare 2 – periodkontroll, moms 

 

Handläggaren har jobbat inom periodkontrollen med moms till och från de senaste 38 åren. Denne 

förklarar att det största arbetet inom momsen utgörs av granskning av företags inlämnade 

momsdeklarationer. Inom vissa omsättningsgränser kan företaget välja att deklarera momsen varje 

månad, varje kvartal eller en gång per år. 

 

Upplysningsrutorna om revisor/redovisningskonsult från inkomstdeklarationen beaktas inte i urvalet. 

Avseende ifall de förändrat sitt arbetssätt förklaras att deras urvals- och analysarbete har försvårats pga. 

det slopade kravet på revisor i små aktiebolag. Exempelvis vad gäller s.k. utvecklingsbolag är 

avsaknaden stor. Ett utvecklingsbolag är i en utvecklingsfas som kan vara upp till flera år. Under den 
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perioden redovisas ofta ingen omsättning men stora kostnader med moms att få tillbaka från 

Skatteverket. Revisionsberättelsen är då ett viktigt verktyg för att bedöma om det faktiskt finns någon 

substans bakom företagets satsning.  

 

Graden av service man behöver ge i dialogen med företaget i granskningen har även ökat, som en 

konsekvens att man inte betalar för hjälp med redovisningen. Men märks fortfarande mer hos enskilda 

näringsidkare än aktiebolag. Avseende frågan om skillnad i omfattning och typ av fel som kan kopplas 

till förekomsten av revisor eller inte förklaras att det förekommer fler enklare fel i det senare, som ej 

inlämnad eller sent inlämnad deklaration, bristfälligt ifylld deklaration eller fyllt i fel rutor samt saknad 

underskrift (på pappersdeklarationen). 

 

Vad gäller andra möjliga orsaker till skillnader ansåg handläggaren att ålder på aktiebolaget inte verkar 

spela någon roll. Har man valt bort revisorn och redovisningskonsulten och ska fortsätta sköta allt själv, 

är bedömningen att felaktigheterna uppstår i samma grad som på ett nytt företag. Yngre personer 

upplever handläggaren vara mindre noggranna när det gäller att deklarera. Felen/bristerna uppfattas inte 

vara mer omfattande för aktiebolag utan är fortfarande större bland enskilda näringsidkare. Aktiebolag 

betalar för hjälp i större grad. Många företag lämnar dock i sina kontakter med Skatteverket tyvärr 

uppgift om att de har/haft problem med anlitad redovisningskonsult. Uppfattningen är att detta har ökat i 

omfattning.   

 

5.4 Handläggare 3 – periodkontroll, arbetsgivaravgifter 

 

Handläggaren har arbetat inom periodkontrollen med arbetsgivare (AG) de senaste två åren, och med 

annat inom skatteområdet innan dess. Arbetet består främst av att granska företagens inlämnade 

arbetsgivardeklarationer. Alla företag som är registrerade som arbetsgivare lämnar en 

arbetsgivardeklaration varje månad. Där redovisar de personalens skattepliktiga löner och förmåner samt 

arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt för dessa. 

Upplysningsrutorna om revisor/redovisningskonsult från inkomstdeklarationen beaktas inte i urvalet, 

åtminstone inte vad denne har märkt av. Inte heller har arbetssättet förändrats under dennes två år i 

kontrollen. 
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Handläggaren har uppmärksammat en större omfattning på fel/brister i AG-deklarationerna för de 

företag som inte har redovisningskonsult. Hade dock ingen uppfattning om revisor mer än att det 

upplevs vanligt att de företag som inte har revisor inte heller har redovisningskonsult. Vanliga fel/brister 

är följande: 

 Deklarationen är felsummerad 

 Missat att fylla i vissa rutor eller fel rutor 

 Deklarationen är helt tom 

Personen hade ingen uppfattning om andra möjliga orsaker till skillnaden i fel/brister.  

Felen/bristerna anses mer omfattade vad gäller aktiebolag än andra företagsformer. Förklaringen anses 

dock främst bero på att det är betydligt vanligare att aktiebolag är arbetsgivare. Detta eftersom i 

aktiebolag räknas företagaren själv som anställd av företaget medans det inte är fallet i exempelvis 

enskild firma. Bortser man från det är det nog tveksamt ifall omfattningen av fel/brister är större hos 

aktiebolag. 

 

5.5 Skatterevisor – revision 

 

Skatterevisorn har arbetat med revision ca 20 år på Skatteverket, innan dess var denne externrevisor på 

den privata sidan. Det förklaras att en revision i stora drag går till enligt följande: Ett urval görs, kan ske 

av olika granskningsinsatser, andra verksamheter eller ett anonymt tips utifrån. När revisorn tilldelats 

ärendet tilldelat gör denne en s.k. förgranskning, bl. a. slår i olika datasystem. Efter det dras en slutsats 

om ärendet är värt att revidera. Om så är fallet tas ett revisionsbeslut ut och en revisionsplan upprättas. 

Är det exempelvis privata kostnader som misstänks görs bl. a. en kontoanalys av bokföringen och en 

kontroll av underliggande fakturor. En revisionspromemoria upprättas sedan där det konstateras vad 

som har hittats i revisionen. Den används sedan av en processförare för att fatta beslut utifrån 

promemorian, med eventuellt beaktande av inkomna synpunkter från den reviderade. 

 

Vad gäller upplysningsrutorna i företagets deklaration om revisor/redovisningskonsult är svaret spontant 

nej, det är ingen urvalsgrund. Men visst kan det noteras i ärendet, på sin höjd. Denne har vidare inte 

märkt av något förändrat arbetssätt inom revision med hänsyn till slopandet av revisionsplikten.   

Skatterevisorn har heller inte märkt av någon skillnad i omfattning av fel/brister mellan bolag med eller 

utan kvalificerad revisor samt redovisningskonsult. Denne förklarar att de antar att det beror på att de 

lyckas göra ett såpass bra urval, dvs. de lyckas välja ut och revidera de företag som inte gör rätt för sig, 

oavsett ifall de har revisor/redovisningskonsult eller inte. Skatterevision är ett jämförelsevis dyrt 
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kontrollverktyg för Skatteverket. De arbetar därför inte med slumpkontroll, utan när väl ett 

revisionsbeslut har tagits, då är chansen till att de hittar något av värde väldigt stor, allra helst ska det 

leda till en brottsanmälan för bokförings-/skattebrott. 

 

En annan förklaring kan vara att skatterevisorer reviderar med ”andra ögon” än bolagets revisor. Den 

kanske fokuserade mycket på ifall värdet på anläggnings- eller omsättningstillgångar är för högt 

redovisade, något som Skatteverket i princip inte granskar. Dessutom kan Skatteverket lägga mer tid på 

en revision, jämfört med revisionsbyrån som måste beakta byråns lönsamhet i uppdraget. Ett exempel är 

en skatterevision nyligen där bolaget hade revisor, men de hittade trots det väldigt många privata 

kostnader till stora belopp.   

 

Några skillnader har heller inte uppmärksammats beroende på exempelvis ålder på bolaget eller 

företagsledarens ålder samt kön. Denne skulle inte heller säga att felen/bristerna som upptäcks i 

aktiebolag är mer omfattande eller allvarligare än i andra företagsformer. 

 

5.6 Utredare – Skattebrottsenheten 

 

Skattebrottsenheten (SBE) genomför förundersökningar (brottsutredningar) av brottsanmälningarna 

främst från Skatteverket vid misstanke om bl.a. skattebrott och bokföringsbrott. Förundersökningarna 

utförs på uppdrag av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten. 

 

Frågan var om utredaren har uppfattat några förändringar sedan slopandet av revisionsplikten för små 

aktiebolag, exempelvis fler eller andra typer av ärenden avseende små aktiebolag. Denne svarade det är 

revisionsverksamheten hos Skatteverket som gör flest brottsanmälningar som hamnar hos dem, och att 

någon förändring inte personligen har observerats. Det poängterades dock att de ärenden SBE får styrs 

av vad Skatteverkets kontrollverksamhet väljer att utreda/revidera. Om de ett år väljer att satsa på en 

viss företeelse, får SBE fler sådana brottsutredningar, och vice versa. 

 

5.7 Analytiker – Analysenheten 

 

Analysenheten på Skatteverkets huvudkontor arbetar bl. a. med att leda, samordna och genomföra 

strategiska analyser (riskanalys, utvärdering m.m.) och omvärldsanalyser. De genomför vidare externa 

effektmätningar avseende strategiskt viktiga insatser eller uppdrag i verksamheten (t.ex. ny lagstiftning). 
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De tillhandahåller även internt och externt efterfrågad statistik som stöd för remisser, utredningar, 

prognosverksamhet, m.m. 

 

Analytikern förklarade att en analys gjordes i början av 2012 om den slopade revisionsplikten. Där 

belyste man bl. a. erfarenheter från andra länder som slopat revisionsplikten före Sverige. Bedömningen 

av dåvarande nuläget var att det inte utgjorde någon väsentlig risk för ökat skattefel och ekonomisk 

brottslighet, men att det kan komma att utvecklas till det med tiden.  

 

Vidare förklarades att under hösten 2014 har ett arbete påbörjats för att undersöka bl. a. vilka kategorier 

av företag som valt bort revision, i vilken utsträckning företag, som valt att inte anlita revisor, även 

väljer att sköta bokföringen själva och om möjligheten att inte ha revisor påverkat benägenheten att 

sköta bokföringen själv och i så fall hur. Sedan ska de undersöka om den slopade revisionsplikten 

påverkat förekomsten av skattefel och om eventuella effekter skiljer sig åt mellan olika grupper av 

företag. Något resultat finns tyvärr ännu inte i skrivande stund (december 2014). 
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6. Analys och slutsatser 
 

I detta avsnitt presenteras vår analys och slutsatser utifrån studiens frågeställningar och syfte, gällande 

rätt/normer, teoretiska referensram samt empirin. 

 

6.1 Förändrat arbetssätt 

 

Syftet med det nya kontrollverktyget ”löpande bokföringskontroll” var att säkerhetsställa att företagens 

redovisning håller en grundläggande kvalitet. Att tidigt uppmärksamma företaget på eventuella fel och 

brister, samt i en dialog informera om vilka åtgärder som behövs företas för att det ska bli rätt. 

Skatteverket har förändrat sitt arbetssätt genom att de använder detta kontrollverktyg i sin verksamhet, 

vilket påbörjades tämligen omgående när lagen trädde i kraft. Den uppfattning vi har fått i vår 

undersökning är att verktyget främst har använts och används mot nya företag, vi har inte kunnat 

belägga att det görs eller har gjorts i någon mer organiserad och större omfattning mot etablerade 

företag. Detta kan bero på att Skatteverket uppfattar det som att det ger mest nytta hos nya företag. Att 

”tidigt uppmärksamma företaget” behöver dock, enligt vår mening, inte betyda att det måste vara tidigt i 

företagets levnadsfas, det kan lika gärna betyda ”tidigt när risk för fel uppstår”. Som respondenterna 

inom års- och periodkontroll vittnar om är deras erfarenhet att även etablerade företag har lika många 

fel/brister, om de tidigare haft hjälp med redovisningen, men numera sköter den själv.  

 

Med hänsyn till kontrollens syfte och arbetssätt är vår slutsats att Skatteverket genom detta har tagit över 

revisionens roll som förbättring. Det vill säga att genom kontroll och dialog med företagen aktivt 

påverka dess redovisning och öka kvaliteten på den information som företagsledningen ger ut, i detta 

fall uppgifterna i kommande deklarationer. Detta torde även minska informationsasymmetrin genom att 

Skatteverket som intressent får insyn i deras hantering av bokföring, redovisning och skatteregler.  

   

Slutsatsen från års- och periodkontrollen är att de inte på eget initiativ har förändrat arbetssättet, däremot 

har varit tvungna att lägga ned mer tid på service och rättelse av formella/enklare fel/brister i 

deklarationerna, på bekostnad av mer kvalificerad granskning. Skatterevisionsverksamheten har inte 

förändrat sin verksamhet på något sätt då de inte anser att förekomsten av revisor påverkar deras 

arbetsresultat. Vår slutsats är därför att de inte ser revision varken som försäkran eller förbättring, eller 

skapar legitimitet hos Skatteverket som intressent. Den civilrättsliga revisionens normgivning avseende 

väsentlighet och risk anser vi även vara viktiga faktorer här. Att bolagets revisor (ifall de har någon) har 
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ett annat perspektiv av vad som är väsentlighet och risk i ett specifikt företag, inom en effektiv revision, 

jämfört med en skatterevisor. Risk för en revisor är bredare, de ska även ta hänsyn till eventuella 

investerare, kreditgivare etc. Detta kan innebära att de kontrollerar att vissa poster inte är övervärderade, 

exempelvis lager, medans skatterevisorn i stället anser att det är viktigt att det inte är undervärderat. 

Revisorn ska även bestämma en acceptabel väsentlighetsnivå, alltså vilka avvikelser den kan acceptera 

utan att behöva skriva en oren revisionsberättelse (vilket upplevs som negativt). En sådan nivå har inte 

en skatterevisor, där är även ambitionen i stället något motsatt. Negativt här är att behöva författa ett s.k. 

”noll-PM”, dvs. en revisionspromemoria som inte innehåller några konstaterade felaktigheter som bör 

föranleda en beskattningsändring. En annan aspekt på väsentlighetsnivå är även att en revisor också 

måste beakta byråns lönsamhet i uppdraget, detta gäller inte Skatteverket på samma sätt, en skatterevisor 

kan därmed lägga ned mer tid på en skattrevision och torde också av den anledningen hitta mycket av 

värde som bolagets revisor inte har anmärkt på. 

 

Slutligen är ett annat intressant perspektiv på revision intressant, Thorell och Nordberg anser att en 

revisor inte kan förväntas vara oberoende i små aktiebolag. Revisionens värde och tilltro för 

intressenterna (ex. Skatteverket) minskar därmed. Vi tolkar detta som att de anser att risken är större i 

dessa fall att revisorn ”ser mellan fingrarna” vid vissa felaktigheter. De kan tyckas vara ett relativt 

kontroversiellt uttalande, som vi inte kunnat belägga. Dvs. om och i så fall i vilken omfattning det skulle 

kunna förklara skatterevisorernas inställning till civilrättslig revision i små bolag.  

 

Enligt förarbetet till lagen var syftet med upplysningsrutorna om revisor/redovisningskonsult i 

inkomstdeklarationen att det bl.a. kan tjäna som ledning för Skatteverket vid kontroller. Vår studie visar 

dock att det inte används som någon urvalsgrund i någon verksamhet. I vissa fall kan det emellertid 

tjäna som noterbar information för medarbetaren i dess granskning/utredning. Vi har dock inte uppfattat 

det som att informationen i dessa fall förändrar något i sak, vad gäller exempelvis vad och hur man 

granskar. 

 

Studiens syfte var att undersöka frågeställningen om och ifall Skatteverket har förändrat sitt kontroll- 

och utredningsarbete pga. den slopade revisionsplikten. Sammanfattningsvis är vår slutsats att förutom 

de ”löpande bokföringskontrollerna” som tillkom via lagstiftning, har inte Skatteverket aktivt förändrat 

sitt arbetssätt för att möta de farhågor de hade, att felen skulle öka.  
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6.2 Erfarenheterna från medarbetarna om felen/bristerna 

 

Erfarenheten från kontrollen ”löpande bokföringskontroll” visar att det finns fel/brister i alla 

företagsformer och därmed ett stort informationsbehov – men mest hos enskilda näringsidkare. Någon 

säkert slutsats från kontrollen om felen/bristerna har ökat går dock inte att dra då kontrollen tillkom i 

samband med slopandet. Vi har dock väldigt svårt att tro att många av felen/bristerna som ligger på den 

mest grundläggande kunskapsnivån inom redovisning och skatt kunde förekomma tidigare i aktiebolag 

med revisionsplikt. 

 

Efterfarenheten från årskontrollen visar att det är framför allt de formella/enklare felen/bristerna i 

deklarationerna som har ökat markant. Exempel på det är sent eller ingen inlämnad deklaration, eller 

bristfällig ifyllnad.  Detta brukar benämnas som oavsiktliga fel, som görs pga. okunskap. Det vill säga 

liknande problem som Bolagsverket uppmärksammat vad gäller inlämnade årsredovisningar. Även ökat 

antal fel som avser mer kvalificerade fel, som avdrag för privata kostnader och förbjudna lån. 

Periodkontrollen har upplevt en ökning av liknande formella/enklare fel i de deklarationer de granskar.  

 

Vad gäller felen/bristerna anser vi att teorin om revision som förbättring är relevant. Årskontrollens och 

periodkontrollens roll, till skillnad mot ”löpande bokföringskontroll”, har dock inte varit att ta över 

revisionens roll, utan snarare att drabbas när bolag inte längre har en revisor som kan övervaka och 

påverka redovisningens kvalitet. Diamants tolkning av intressentmodellen anser vi även vara relevant, 

dvs. revisionens pedagogiska funktion, att bolagets ledning ska klara av skötseln av bolaget. Att under 

hotet av revisorns granskning tvingas sköta bokföring, redovisning och skatter. Vår slutsats baserat på 

empirin är att många aktiebolag utan revisor idag tyvärr inte lyckas göra det. 

 

En annan uppfattning från verksamheterna är att redovisningskonsulter med undermålig kompetens är 

ett problem för företagen, och därmed Skatteverket. Uppfattningen hos dem är att det dessutom har ökat 

i omfattning sedan slopandet. Vår slutsats är att detta kan bero på många bolag numera saknar revisor 

som kan granska företagets redovisning, och i dessa fall avgöra ifall redovisningskonsulten har gjort sitt 

arbete bra, samt i förkommande fall råda företaget att byta redovisningsbyrå. Alltså revisionens roll som 

försäkran, men även förbättring. Nu är det i första hand företagaren själv som ska avgöra det, vilket 

denne troligtvis inte har kompetens för. Vi tror därför att det är lättare nu än förr, att 

redovisningskonsulter med undermålig kompetens kan erhålla och behålla klienter.  
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Verksamheten skatterevision har inte upplevt någon skillnad sedan slopandet av revisionsplikten, deras 

förklaring är de i deras urval lyckas välja ut de bolag som har avsiktliga fel (”fuskar”), oavsett förekomst 

av revisor. Av denna anledning har de inte heller förändrat arbetsätt, som tidigare beskrivits med 

kopplingen till revision som försäkring/förbättring samt väsentlighet och risk. Detta förhållande styrks 

av Skattebrottsenheten (SBE), som får flest ärenden från revisionsverksamheten, de har inte märkt av ett 

ökat inflöde avseende aktiebolag utan revisor. Det ska dock noteras att detta inte säger något om 

eventuell övrig ekonomisk brottslighet i aktiebolag, eftersom det inte hanteras av SBE utan 

Ekobrottsmyndigheten.   

 

Vad gäller övriga möjliga orsaker till större omfattning på fel/brister anser ingen respondent att ålder på 

bolaget har betydelse, inte heller kön på företagsledaren. Däremot nämner några att unga företagare gör 

fler fel. Om det beror på mindre erfarenhet eller är en generationsfråga avseende attityd har vi svårt att 

ha en åsikt om, vi bad heller inte respondenterna om någon då vi anser att detta lätt blir för subjektivt. Vi 

ser därmed en viss korrelation med Clatworthy and Peels undersökning, i avseendet ålder på 

företagsledaren, men inte övriga faktorer. Vi anser dock inte att man ska värdera deras undersökning 

alltför högt, då urvalet endast bestod av 80 företag. Vidare anger samtliga gransknings-/ 

utredningsområden anser att felen inte är mer omfattande i aktiebolag, flera uppger att omfattningen i 

stället är större i enskild firma. Ur det perspektivet kan vi ställa oss frågande till varför det finns 

revisionsplikt för just aktiebolag men inte enskild firma, borde inte gränsvärdena för revision sättas 

neutralt för alla företagsformer? 

 

Det bör nämnas att det inte förs någon statistik över vilka företag i kontrollerna som hade revisor 

respektive redovisningskonsult. Vår uppfattning är att respondenterna hade svårigheter ibland att ange 

eventuell förekomst av revisor i företagen. Oftast var det eventuell förekomst av redovisningshjälp som 

de får en klarare uppfattning om. En av respondenterna förklarar dock att erfarenheten är att saknar 

bolaget kompetent redovisningshjälp, då saknar de revisor också, samt vice versa.  Det förefaller alltså 

finnas en koppling dem emellan. 

 

Som tidigare nämnt påtalade Skatteverket i sitt remissvar att de anser att såväl medvetna som omedvetna 

fel kommer att öka. Studiens andra syfte var därför att undersöka frågeställningen om erfarenheten från 

medarbetarna i kontroll- och utredningsverksamheten är att felen har ökat. Vår slutsats är att de 

omedvetna felen har ökat kraftigt, främst vad gäller formella fel/brister, det baserar vi främst på empirin 

från årskontrollen/periodkontrollen, men även ”löpande bokföringskontrollen”. Vi har vidare inte hittat 

några belägg för att de medvetna felen (”fusket”) har ökat, tvärtemot Skatteverkets farhåga. Starkast 
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stöd för detta har vi fått genom att skatterevisionsverksamheten, som främst arbetar mot medvetna fel, 

inte har upplevt någon skillnad.  

 

Även om vi inte kan göra någon uppskattning över hur mycket är vår slutsats vidare att ökningen av de 

oavsiktliga felen borde ha gjort att skattefelet även har ökat. Det motiverar vi för det första med den 

omfattande bristen vad gäller grundläggande kunskaper som ”löpande bokföringskontrollen” samt års- 

och periodkontrollen upplever. Vi har svårt att tro att dessa typer av fel fanns i samma omfattning 

tidigare i bolag med revisor som ”övervakare”. Har man inte den grundläggande kunskapen, anser vi att 

man knappast samtidigt har kännedom om mer kvalificerade ämnen som avdragsregler, låneförbud 

(förbjudna lån beskattas), vilka förmåner som är skattepliktiga etc. Vilket kan utgöra såväl avsiktliga 

som oavsiktliga fel. För det andra anser vi att oavsett om de mer kvalificerade felen har ökat eller inte, 

har handläggarnas numera mindre resurser att kontrollera och korrigera de mer kvalificerade felen, pga. 

den större omfattningen av enklare fel/brister samt större behov av att ge service.  

 

Ett motargument mot vår slutsats ovan att skattefelet torde ha ökat är undersökningarna från Danmark 

och Norge om skattefel/skatteundandragande som inte visar det, är Sveriges aktiebolag i jämförbar 

storlek så annorlunda än deras? Nej, det tror vi inte. En möjlig förklaring kan i stället vara att företagen i 

Sverige inte använder sig av kvalificerad redovisningshjälp i samma utsträckning som i dessa länder. Vi 

tror nämligen att detta har en större betydelse än förekomsten av revisor, främst vad gäller de enklare 

felen/bristerna i deklarationerna samt behovet av service från Skatteverket. En annan förklaring som vi 

anser är trolig är problemet med att mäta eventuella effekter på en aggregerad nivå för ett land. När det 

gäller exempelvis mätningen av skattefelet i Sverige har Skatteverket förklarat i sin rapport 

”Skattefelskartan” att generella problem finns med statistikens reliabilitet, validitet och tillgänglighet 

(Skatteverket 2008, s. 19). Vi har svårt att tro att liknande problem inte finns i Danmark och Norge, 

möjligheten finns därför att de inte har lyckats mäta en påverkan på skattefelet som de facto finns. 
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7. Avslutande diskussion och förslag 
 

I detta avsnitt för vi en avslutande diskussion om våra tankar och personliga åsikter kring studien. 

Vidare presenteras några konkreta idéer till framtida förändringar, som kan förmildra de negativa 

effekter som vi i denna studie anser har uppstått eller förvärrats, pga. den slopade revisionsplikten. 

Samt även förslag till framtida studier inom ämnet. 

 

7.1 Avslutande diskussion 
 

Vi hade förväntat oss att den slopade revisionsplikten skulle ha förändrat myndighetens arbetssätt 

mycket mer än vad vi har kunnat vederlägga i vår studie. Särskilt anmärkningsvärt är att 

upplysningsrutorna om revisor/redovisningskonsult inte verkar användas alls i någon verksamhet, vi 

anser därför att det bör ifrågasättas om de ska vara kvar. Särskilt eftersom vår uppfattning är att det finns 

en politisk vilja att förenkla för företagarna, vilket bl. a. innebär att de inte ska behöva lämna fler 

uppgifter än nödvändigt till myndigheter. Vidare anser vi att Skatteverket bör lyfta upp den slopade 

revisionsplikten mer på dagordningen inom organisationen, vår känsla är att man hittills mest ropat 

”vargen kommer” utåt, samtidigt som man inte återspeglat den inställningen inom organisationen. Den 

slopade revisionsplikten har skapat problem inom åtminstone vissa delar av organisationen, ett 

prioriterat område borde därför vara att analysera och försöka mildra dess effekter genom ändrat 

arbetsätt, ta tillvara på upplysningsplikten i deklarationen etc. En del av de formella/enklare felen som 

har ökat kan undvikas genom att fler deklarerar elektroniskt i stället för på papper. Eftersom då kan 

summerings- och viss formaliakontroll göras, samt automatiska överföringar. Av den anledningen 

presenterar vi i nästa avsnitt idéer hur detta problem kan minskas. 

 

Vad gäller erfarenheterna från medarbetarna har resultatet motsvarat våra personliga antaganden innan. 

Ett undantag är dock avsaknaden av kunskap och erfarenhet inom detta ämne på en mer aggregerad nivå 

inom Skatteverket. Eftersom Skatteverket utåt har haft en sådan tydlig negativ åsikt om slopandet av 

revisionsplikten, hade vi antagit att de fortlöpande noga skulle analysera och utvärdera eventuella 

effekter. Insikten att Skatteverkets analytiker gjorde en utvärdering början av 2012, och sedan påbörjade 

en ny först under hösten 2014, kom därför som en överraskning för oss. En annan överraskning var att 

de i respektive kontroll inte för någon typ av statistik eller liknande över detta.  
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7.2 Idéer till framtida förändringar i relevanta områden 

 

7.2.1 Bolagsverket 

 

Enligt instruktionerna på Bolagsverkets hemsida krävs det att årsredovisningen skickas in på papper.  

Bl. a. för att underskrift ska finnas i original (Bolagsverket 2014). Vi upplever det inte speciellt modernt 

att år 2014 tvingas skicka handlingar per post. Vi anser därför att det bör utredas om en möjlighet kan 

skapas att skicka in årsredovisningen elektroniskt via en e-tjänst på bolagsverket.se. Underskrift eller 

motsvarande bör kunna ske via Bank-ID/E-legitimation i stället. För de som har redovisningsprogram 

med stöd för årsredovisning, bör en fil kunna laddas upp. Vi tror dock att många företag med väldigt 

begränsad verksamhet inte vill eller kan investera i en sådan programvara (med hänsyn till de många 

formella fel Bolagsverket har upptäckt i årsredovisningarna). Det bör därför också finnas ett elektroniskt 

ifyllbart formulär som alternativ i e-tjänsten för årsredovisningen, med kontroll av summeringar och viss 

formalia.   

 

7.2.2 Skatteverket 

 

En årsredovisning ska lämnas till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång (7 kap. 

10 § ABL, 8 kap. 3 § p. 1 ÅRL). Lite förenklat gäller samma tidpunkt även inlämnandet av 

inkomstdeklarationen till Skatteverket. Ett viktigt undantag är dock att ifall bolaget lämnar hela 

deklarationen elektroniskt, erhåller man ytterligare en månad på sig (32 kap. 2 § SFL). Detta innebär att 

för många aktiebolag (troligtvis) som avser att deklarera elektroniskt, finns redan balans- och 

resultaträkningen hos Bolagverket. Vi anser att man bör sträva efter att företagen inte behöver lämna 

samma uppgifter till flera myndigheter. Vi föreslår därför att man undersöker möjligheten att 

automatiskt kunna föra över företagets balans- och resultaträkning, från årsredovisningen hos 

Bolagsverket, till inkomstdeklarationen hos Skatteverket, när båda myndigheterna har väl utvecklade e-

tjänster för ändamålet.  

 

Företag kan lämna Inkomstdeklaration 2 på papper eller elektroniskt via skatteverket.se. Som nämnts är 

inlämnad pappersdeklaration behäftad med fler formella fel jämfört med en elektronisk, exempelvis 

summeringsfel. Det är därför viktigt att öka andelen elektroniska deklarationer. 

Förstasidan av Inkomstdeklaration 2 innehåller skatteunderlagen, ex. överskottet av näringsverksamhet. 

För det ändamålet finns en e-tjänst där man fyller i de få belopp det handlar om i ett formulär. För att 

deklarationen ska vara komplett måste dock Skatteverket även få bilagorna, dvs. sidorna 2-4 av 
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deklarationen innehållandes balans- och resultaträkning samt skattemässiga justerinar av redovisat 

resultat. Dessa kan inte fyllas i elektroniskt i något formulär. I stället måste man använda Skatteverkets 

e-tjänst filöverföring, där enda godkända formatet är s.k. SRU-filer (Skatteverket, u.å.). Det är endast 

vissa versioner av en del programvarutillverkares redovisningsprogram som stöder skapandet av dessa 

filer. 

 

Som nämnts under avsnittet ”Bolagsverket” uppfattar vi på goda grunder att många små aktiebolag inte 

har någon programvara alls, eller åtminstone en version som inte stöder funktionerna för årsredovisning 

och elektronisk inkomstdeklaration. Tills Skatteverkets e-tjänst för deklaration eventuellt blir 

sammankopplad med Bolagsverket i framtiden, föreslår vi att man som ett komplement öppnar upp för 

möjligheten till ett elektroniskt ifyllbart formulär för bilagorna också. Detta formulär ska självklart även 

innehålla summeringskontroll, automatiska överföringar och kontroll av vissa formalia. 

 

Vad gäller skattedeklarationen, dvs. i den som företagen deklarerar moms och/eller arbetsgivaravgifter 

och avdragen skatt, anser vi att den fungerar bra i dagsläget. Enligt beskrivningen på Skatteverkets 

webbplats innehåller den ett ifyllbart formulär med autosummeringar, överföringar och formaliakontroll. 

För de som har redovisningsprogram som innehåller uppgifterna kan man istället läsa in en 

deklarationsfil (Skatteverket, u.å.) 

 

Vi ser här ingen större förbättringspotential för e-tjänsten till skillnad mot Inkomstdeklaration 2. För att 

minska användet av papperdeklarationen avseende skattedeklarationen anser vi därför att det är dags att 

gå vidare med lagstiftning. Hösten 2014 lade Regeringen en proposition att de utförare av husarbete 

(Rot- och Rut-arbete) som ska begära ut halva arbetskostnaden från Skatteverket, endast ska kunna 

lämna denna begäran elektroniskt framöver. Motivet var att ansökan på papper är behäftade med fler fel 

än elektroniska ansökningar. Att avskaffa möjligheten att begära utbetalning på papper skulle motverka 

detta genom att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda och även en viss formaliakontroll sker. 

Skatteverket kan dock efter ansökan ge dispens från kravet att lämna elektronisk ansökan om särskilda 

skäl finns, dock för högst sex månader (Prop. 2014/15:10, s. 26-27). Vi anser med bakgrund av detta, 

åtminstone på sikt, att man även inför ett lagkrav på att lämna elektroniska deklarationer, kombinerat 

med liknande möjlighet till undantag som för husarbete.  
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7.2.3 Redovisningsbranschen 

 

Att företagets redovisning är korrekt är väldigt viktigt, även för företaget. En brist kan i värsta fall leda 

till stora oväntade skattehöjningar, skattetillägg, indraget tillstånd, brottsanmälan och konkurs. Många 

som anlitar redovisningskonsult gör det för att de själva saknar insikt i bokföring, redovisning och 

skatteregler, och är på så sätt ”i händerna” på konsulten och dennes förhoppningsvis höga kompetens. I 

vår undersökning framkommer att det inte är ovanligt att Skatteverkets medarbetare, på olika sätt, får 

insikt i att en redovisningskonsult brister i sin kompetens. Att SRF/FAR finns med sin auktorisation 

anser vi inte vara tillräckligt, då de bygger sin verksamhet på frivillighet. Mot bakgrund av detta anser vi 

det är dags för staten att utreda om inte rollen som redovisningskonsult ska lagregleras, på liknande sätt 

som kvalificerad revisor. Detta särskilt med hänsyn till den slopade revisionsplikten, som gjort att 

många aktiebolag numera saknar revisorns kvalitetsgranskning av redovisningen, som många gånger en 

redovisningskonsult upprättar. 

 

Att det finns kompetent redovisningshjälp att tillgå räcker inte, om inte företaget som behöver hjälp 

också faktiskt är villig att anlita den. Vi tror dock inte att det finns ett politiskt intresse att ersätta 

revisionsplikten med ett lagstadgat krav på intern eller extern redovisningskompetens i företaget. I 

stället måste företagen uppmanas att på frivillig väg att göra det, där det finns ett uppenbart behov. Detta 

är inget problem med en enkel lösning. Vi anser dock att Skatteverket kan bidra genom att uppmana 

deras medarbetare att i alla situationer där det bedöms lämpligt, vara tydlig i dialogen om 

uppmärksammade brister och orsakerna till det enligt deras uppfattning. Med andra ord, ser Skatteverket 

ett uppenbart behov av att ett företag borde anlita hjälp med redovisningen, bör de inte vara rädda för att 

uttrycka det och förklara fördelarna. Exempelvis minskad risk för dyra förseningsavgifter och/eller 

skattetillägg pga. stora brister i deklarationerna, samt minskat besvär för såväl företaget som 

Skatteverket. 

 

7.3 Förslag på framtida studier 

 
Flera myndigheter och organisationer hade bestämda åsikter för eller emot den slopade revisionsplikten. 

Vi upplevde dock att motiveringarna till sin ståndpunkt mest bestod av antaganden, uppskattningar och 

tyckanden. Detta är i och för sig kanske naturligt innan en stor regelförändring träder i kraft. Vi har inte 

hittat något som tyder på att man ändrat sin ståndpunkt sedan dess, anmärkningsvärt är dock att man i 

stort sett inte verkar veta mer om ev. konsekvenser på aggregerad nivå nu, ca fyra år senare, som innan 

slopandet. Med hänsyn till de relativt låga gränsvärdena för frivillig revision som gäller i dag, tror vi 
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inte heller att dessa kommer att bestå, åtminstone inte utan en ordentlig utredning. En indikation på detta 

gavs i Regeringens budgetproposition 2014 där man förklarade att den slopade revisionsplikten ska 

utredas under första halvåret 2015, och då också överväga om revisionsplikten bör slopas för fler företag 

(Prop. 2013/14:1, s. 67). 

 

Med hänsyn till ovan anser vi att den slopade revisionsplikten är ett intressant och fortfarande högst 

aktuellt ämne. Vi föreslår att studierna fokuserar på att kartlägga och framför allt mäta konsekvenserna 

för skattefelet och ekonomisk brottslighet på en aggregerad nivå för Sverige. Exempelvis kan man 

beakta och analysera följande utredningar/utvärderingar när de är klara:  

 

 Analysenheten på Skatteverkets huvudkontor, deras arbete som beskrivs under empiriavsnittet 

 Slutrapporten från regeringen i Norges utvärdering av slopandet av revisionsplikten, som 

beskrivs under avsnittet ”Tidigare forskning/utvärderingar” 

 Ekobrottsmyndigheten (EBM) förklarade i Dagens Nyheter i november 2014 att de sett hur 

kriminella startat bolag utan revisor för bedrägerisyften. EBM planerar därför att starta en 

utredning som ska ge svar på hur omfattande missbruket är (Dagens Nyheter 2014) 

 

Ett annat perspektiv i framtida studier kan vara att fokusera på Skatteverkets organisation och dess 

arbetssätt och granskningsmetoder. Hur kan man använda upplysningsrutorna? Kan de förebygga de 

ökade omedvetna felen i deklarationerna också genom andra åtgärder än den ”löpande 

bokföringskontrollen”? Exempelvis genom förebyggande informationsåtgärder till vissa kategorier av 

företag.
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Intervjubilaga 

 
Nedan redovisas de frågor vi använde i de mer formaliserade intervjuerna. 

 

Handläggare – årskontroll 

 

1. Beskriv din roll som handläggare på Skatteverket 

2. Hur länge har du jobbat på Skatteverket med årskontroll av företag? 

3. I urvalet, beaktas ”upplysningsrutorna” i deklarationen, ifall bolagets årsredovisning är reviderad eller 

uppdragstagare har biträtt vid upprättandet av årsredovisningen? 

4. Har ni inom årskontrollen förändrat ert arbetssätt på något vis med hänsyn till den slopade 

revisionsplikten för mindre aktiebolag? 

5. Har du märkt av någon skillnad i omfattningen och typ av fel beroende på om bolaget har 

godkänd/auktoriserad revisor eller inte? Redovisningskonsult? 

6. Uppskattningsvis hur stor del av din granskningstid läggs på enklare åtgärder numera?  

7. Har du uppfattat andra möjliga orsaker till skillnader? Som exempelvis ålder på bolaget eller 

företagsledarens ålder samt kön? 

8. Är felen mer omfattande eller allvarligare jämfört med andra företagsformer som enskild firma eller 

handelsbolag? 

 

Handläggare – periodkontroll, moms 

 

1. Vad gör ni inom periodkontrollen moms? 

2. Hur länge har du arbetat med detta? 

3. I inkomstdeklaration 2 för aktiebolag finns ”upplysningsrutor” ifall bolagets årsredovisning är 

reviderad eller uppdragstagare har biträtt vid upprättandet av årsredovisningen. Är det något som 

beaktas i momskontrollen vid urval, dvs. vad ni ska titta närmare på? 

4. Har ni inom momskontrollen förändrat ert arbetssätt på något vis med hänsyn till den slopade 

revisionsplikten för mindre aktiebolag? Antigen aktivt själva eller varit tvungna pga. ändrade 

förutsättningar utifrån. 

5.  Har du märkt av någon skillnad i omfattningen och typ av fel beroende på om bolaget har 

godkänd/auktoriserad revisor eller inte? Redovisningskonsult? 
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6. Har du uppfattat andra möjliga orsaker till skillnader? Som exempelvis ålder på bolaget eller 

företagsledarens ålder samt kön?  

7. Är felen mer omfattande eller allvarligare i aktiebolag jämfört med andra företagsformer som enskild 

firma eller handelsbolag? 

 

Skatterevisor – revision 

 

1. Hur länge har du arbetat som revisor på Skatteverket? 

2. Kan du i stora drag berätta hur en skatterevision går till?  

3. I urvalet, beaktas ”upplysningsrutorna” i deklarationen, ifall bolagets årsredovisning är reviderad eller 

uppdragstagare har biträtt vid upprättandet av årsredovisningen? 

4. Har ni inom revision förändrat ert arbetssätt på något vis med hänsyn till den förändrade 

revisionsplikten? Antigen aktivt själva eller varit tvungna pga. ändrade förutsättningar utifrån. 

5. Har du märkt av någon skillnad i omfattningen av fel/brister beroende på om bolagen har kvalificerad 

revisor eller inte? Redovisningskonsult? (Gärna exempel på fel/brister) 

6. Har du uppfattat andra möjliga orsaker till ev. skillnader? Som exempelvis ålder på bolaget eller 

företagsledarens ålder samt kön? 

7. Anser du att felen/bristerna som upptäcks är mer omfattande eller allvarligare i aktiebolag jämfört 

med andra företagsformer som enskild firma eller handelsbolag? 

 


