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Förord 

Författarna vill rikta ett stort tack till alla de som varit delaktiga i skapandet av denna uppsats. 

Ett särskilt tack riktas till respondenterna som trots högsäsong tagit sig tid att vara oss 

behjälpliga i undersökningen och frikostigt delat med sig av sina åsikter, tankar och egna 

erfarenheter och gett oss förutsättningarna att besvara uppsatsens frågeställningar.  
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Abstract 

Since 1928 the Swedish accounting and taxation has been closely linked by law which today 

as the European Union works with its harmonisation of the European accounting systems 

brings up difficulties. The Union strives to integrate the countries different ways of 

accounting in order to make it easier to use and understand foreign information.  

 

The Swedish connection between accounting and taxation means that a harmonisation would 

change the whole system as its known today. The purpose with this study is to examine what 

the link between the two means and how a decoupling would affect Swedish accounting and 

auditing. We also want to examine how the Swedish taxation office, who currently uses the 

accounting as a ground for taxation, could guarantee the quality of the declaration without a 

proper underpinning.  

 

The study shows that a decoupling could lead to an increase in quality on swedish accounting 

and that the administration would become more difficult to handle. The risk of dividend of 

untaxed profits is not seen as a problem in this context. Furthermore the increase in workload 

of auditors is a most probable consequence of an eventual decoupling whilst Skatteverket 

won’t be affected in the same extent. 
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Sammanfattning 

Sverige har sedan 1928 haft en nära koppling mellan redovisningen och beskattningen vilket 

föranlett vissa problem i och med det harmoniseringsarbete som inletts i den Europeiska 

unionen. EU har de senaste åren strävat efter att införa liknande regelverk för samtliga 

europeiska bolag och på så vis underlätta för intressenter att hantera utländska redovisningar 

och öka jämförbarheten mellan bolag i olika länder.  

 

Då Sverige har ett så nära samband mellan redovisningen och beskattningen skulle en 

harmoniering kunna komma att förändra hela den svenska redovisningen och beskattningen 

så som den ser ut idag. Syftet med uppsatsen har därför varit att utreda vad sambandet mellan 

redovisningen och beskattningen innebär och hur en frikoppling skulle kunna komma att 

påverka svensk redovisning och svensk revision. Även hur skatteverket, som nu har 

redovisningen som skatteunderlag, kommer att kunna fortsätta säkerställa deklarationens 

riktighet vid en eventuell frikoppling. 

 

Uppsatsen visar att en frikoppling skulle kunna leda till en ökad kvalitet på den svenska 

redovisningen men även att administrationen skulle öka i omfattning. Risken för utdelning av 

obeskattade vinster bedöms dock inte utgöra något problem i detta sammanhang. Vidare är en 

ökning av arbetsbördan hos revisorerna en högst trolig följd av en eventuell frikoppling 

medan Skatteverket inte kommer att påverkas i samma omfattning. 
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1 INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 
EU:s förändringsarbete inom redovisningsområdet präglas i dagsläget av två 

utvecklingsinriktningar där den ena syftar till att förenkla och den andra till att harmonisera 

och internationalisera. Det senare arbetet drivs av International Accounting Standards Boards 

som fått sitt uppdrag av EU. Dessa båda inriktningar är svåra att förena i praktiken då IASB:s 

standarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), inte är förenliga med EU:s 

förenklingsarbete. Nuförtiden krävs allt större kunskaper om IFRS eftersom de kommit att 

prägla utvecklingen på hela redovisningsområdet (Balans, 2012). 

 

Sedan 1928 års kommunalskattelag och 1929 års bokföringslag antogs har redovisningen och 

beskattningen gått hand i hand. Detta har huvudsakligen tagit sig uttryck i periodiseringen av 

utgifter och inkomster samt i värderingen av skulder och tillgångar. Enligt tradition finns det 

tre olika förhållningssätt mellan redovisning och beskattning. Dessa är det materiella 

sambandet, det formella sambandet och ett förhållande där inget verkligt samband kan sägas 

föreligga (Skatteverket, 2008).  

 

Enligt Skatteverket tar det materiella sambandet sin utgångspunkt i 

redovisningslagstiftningen och god redovisningssed. Detta innebär att om företagen i sin 

redovisning följer lagstiftningen och god redovisningssed så kan det redovisade resultatet 

användas som beskattningsunderlag och i de fall redovisningen avviker från det korrekta 

resultatet ska resultatet korrigeras så att det kan användas som beskattningsunderlag. Vidare 

tar det formella sambandets inkomstberäkning sin skattemässiga början i Skattelagstiftningen 

där kraven på redovisningen av en transaktion ställs upp. Skattereglerna är i den bemärkelsen 

gällande i två avseenden, dels för beskattningen och dels för redovisningen. Slutligen vad 

gäller det förhållningssätt mellan redovisning och beskattning där inget samband föreligger så 

finns ingen gemensam juridisk grund utan de båda regleras istället var för sig. Enligt denna 

beskattningsmetod finns därmed ingen koppling mellan det redovisade materialet och 

beskattningsunderlaget. Då redovisningen utformas på detta sätt finns inga skatteregler som 

påverkar redovisningen och denna kan då utformas fritt enligt redovisningsregler och god 

redovisningssed (Skatteverket, 2008). 
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1.2 Problemdiskussion 
Anledningen till sambandet mellan redovisningen och beskattningen är 

skatteförmågeprincipen vilken innebär att var och en ska betala skatt efter sin förmåga, det 

vill säga utefter sin nettoinkomst. Redovisningen har genom sin anpassningsförmåga varit det 

bästa sättet för företag att presentera ett rättvisande resultat för verksamheten som kunnat 

ligga till grund för beskattningen (Skatteverket, 2008). 

På senare tid har redovisningen dock kommit att gå mot värdering till verkligt värde och 

anskaffningsvärdet har således fått mindre betydelse. Det verkliga värdet bestäms delvis 

genom antaganden om framtidens nuvärdesberäknade kassaflöden. Trots att de metoder som 

används vid nuvärdeberäkningen är fastställda i IFRS finns det ändå en risk för att 

redovisningen blir partisk. Detta subjektiva beskattningsunderlag försvårar dessutom 

bedömningen av företagets resultat för utomstående intressenter, såsom Skatteverket, för 

dessa är ett historiskt anskaffningsvärde lättare att utgå ifrån än ett företags egen uppskattning 

av tillgångens värde. Värdering till verkligt värde gör också att beskattningen i vissa fall kan 

komma att tidigareläggas då till exempel pågående arbeten redovisas innan intäkterna 

realiserats. Detta gör att osäkerheten ökar och resultatmåttet blir mindre tillförlitligt eftersom 

det delvis bygger på uppskattningar (SOU 2008:80). 

Anledningen till att redovisningen har använts som beskattningsunderlag är att den ansetts 

pålitlig då den årligen granskats av utomstående och oberoende revisorer. Vid en frikoppling 

mellan redovisningen och beskattningen förloras den trygghet som revisionen gav till 

skatteunderlaget. Hur ska Skatteverket vidare kunna säkerställa att materialet är tillförlitligt 

och utan eventuella felaktigheter? Vidare; vad kommer en frikoppling att innebära för 

redovisningen respektive beskattningen i Sverige? 

1.3 Problemformulering 
• Vad kan en frikoppling mellan redovisningen och beskattningen leda till och hur kan 

det komma att påverka arbetet med dessa? 

• Hur skulle Skatteverket kunna försäkra sig om att företagens uppgifter är tillförlitliga 

vid en frikoppling och kommer revisorernas arbete att förändras till följd av detta? 
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1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda och uppskatta de positiva och negativa konsekvenser som 

en frikoppling mellan redovisning och beskattning skulle kunna komma att leda till för 

revisionsbyråer och Skatteverket samt analysera hur en frikoppling kan komma att påverka 

Skatteverket och revisionsbyråerna. 

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen kommer att riktas mot de företag och myndigheter som direkt kommer att 

påverkas eller uppleva de direkta konsekvenserna av en eventuell framtida frikoppling mellan 

redovisningen och beskattningen. Således har vi valt att lägga uppsatsens fokus vid de största 

svenska revisionsbyråerna samt Skatteverket.   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

4 

 

2 METOD 

I detta kapitel kommer de metoder som använts vid genomförandet av denna studie presenteras. 
Här kommer även läsaren att förses med information om hur datainsamlingen och 
undersökningen genomförts. 

2.1 Vetenskaplig ansats 
Enligt Patel och Davidson (2003), finns det tre olika arbetssätt en forskare kan utgå ifrån för 

att koppla samman teori och praktik med varandra. Dessa är deduktion, induktion samt 

abduktion. Vidare följer en beskrivning av studiens valda arbetssätt. (ibid.) 

Att arbeta induktivt innebär enligt Patel & Davidson (2003) att forskaren lägger 

utgångspunkten på empirin som kan framställas på en rad olika sätt, forskaren kan till 

exempel använda enkäter eller intervjuer för att få fram denna. Utifrån det insamlade 

materialet och ur dess resultat skapas sedan en teori, vilken utgör utgångspunkten för 

referensramen och analysen. I den senare undersöks hur väl det insamlade materialet stämmer 

överens med referensramen och slutligen drar forskaren sina egna slutsatser ifrån all 

tillgänglig information. Forskaren arbetar inte förutsättningslöst utan kan utgå ifrån tidigare 

etablerade och relevanta teorier. Således behöver inte forskarens egna idéer och 

föreställningar inspirera till alla de teorier som forskaren använder sig av i sin undersökning. 

(ibid.) 

Den möjliga frikopplingen mellan redovisningen och beskattningen har gett upphov till 

många diskussioner vilket väckt vårt intresse och en vilja att sätta oss in i frågeställningen. 

Därför har vi valt att använda oss utav det induktiva arbetssättet för att besvara våra 

frågeställningar då vi anser att det är det bäst lämpade för denna studie. Vi valde initialt att 

undersöka revisorernas tankar och åsikter om en eventuell frikoppling och utgå ifrån dessa i 

utformningen och uppbyggnaden av referensramen och sedan vidare sätta oss in i 

Skatteverkets åsikter. Avslutningsvis tänkte vi väva samman och analysera de olika källorna 

och väga referensramen mot empirin och på så vis skapa oss en egen uppfattning om 

problemet och besvara våra frågeställningar. 

2.2 Kvantitativt och kvalitativ forskningsmetod 
Det finns två huvudsakliga inriktningar på forskningen, dels det kvantitativa och dels det 

kvalitativa tillvägagångssättet. Dessa båda skiljer sig väsentligt åt när det gäller insamlandet, 
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bearbetandet och analyserandet av information. Inom den kvantitativa forskningen följs det 

deduktiva synsättet och forskningen bygger till stor del på att testa teorier. Teorierna 

analyseras med utgångspunkt i insamlad data utifrån vilken slutsatser dras. (Patel och 

Davidsson 2003) 

Det kvalitativa tillvägagångssättet bygger på ett induktivt synsätt där data samlas in och får 

ligga till grund för teorin. Då forskningen följer kvalitativ metod analyseras data och insamlat 

material utifrån ett tolkande förhållningsätt (Bryman och Bell 2005). 

Den kvalitativa metoden använder sig utav såkallad mjuk data det vill säga verbal 

information som till exempel tolkats fram i intervjuer (Patel och Davidsson 2003). 

Då vår problemformulering handlar om hur revisionsbyråer och Skatteverket kan komma att 

påverkas av en framtida internationalisering av redovisningen samt hur Skatteverket i 

framtiden skulle kunna säkerställa att beskattningsunderlaget är korrekt har vi valt att utgå 

ifrån det kvalitativa tillvägagångssättet. Vi har till stor del valt att fokusera på intervjuer för 

att besvara våra frågeställningar, detta för att kunna tränga djupare ner i frågeställningarna 

och nå bortom de standardiserade svaren och komma närmare en korrekt bild av branschens 

åsikter. Genom att utföra intervjuerna kvalitativt har vi möjlighet att ställa följdfrågor och 

kunna anpassa frågorna efter mottagaren för att på det sättet få ut bästa möjliga svar och 

därigenom bättre kunna besvara vår frågeställning. 

2.3 Urval 
Bryman och Bell (2005) beskriver en urvalsmetod som kallas för teoretisk samplingsmetod 

vilken innebär att forskaren väljer ut intervjupersoner efter vad denne anser fylla de 

kategorier som ska lyftas fram i forskningen. Detta urvalssätt kallas ”iterativt” (ibid). 

Vårt urval består av respondenter som vi anser passar vår forskningsfråga och därför bedömer 

vi att teoretisk samplingsmetod är bäst lämpad för denna uppsats. Vi har valt ut personer som 

arbetar för de största revisionsbyråerna i Sverige till intervjuerna då dessa bolag har bred 

kompetens inom företaget och revisorerna arbetar med kunder som skulle komma att 

påverkas av en frikoppling. 

2.4 Datainsamling 
Innan datainsamling kan påbörjas är det viktigt att de frågeställningar som ligger till grund 

för undersökningen är tydliga och förstådda av de som deltar i undersökningen. Detta för att 

säkerställa att informationen är relevant och kan användas till besvarandet av dem. Det finns 
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två tillvägagångssätt för datainsamling som varierar beroende på vilken information som 

undersökningen kräver. Det finns primärdata och sekundärdata, den förstnämnda är sådan 

som insamlats av de som gör undersökningen och den sistnämnda är existerande information 

som andra tidigare insamlat och den finns i många former till exempel litteratur, artiklar eller 

statistik. (Patel och Davidsson 2003) 

Då primärdata används som underlag för en undersökning är den direkta kopplingen till dem 

som äger kunskapen av stor betydelse, ett exempel är intervjuer där insamlad data är färsk, 

aktuell och anpassad efter undersökningen. (Patel och Davidsson 2003) 

Den forskning som har sin grund i sekundärdata har fördelen att informationen som används 

inte kräver mycket tid att samla in. Forskaren förlorar dock möjligheten att själv vara den 

som först tolkar informationen och sekundärdata kan i vissa fall vara alltför omfattande. 

Sekundärdata bör ha insamlats i samma syfte som den aktuella undersökningen för att nå en 

så korrekt tolkning av materialet som möjligt. (Bryman och Bell 2005) 

Vi kommer i vår uppsats att använda både primär- och sekundärdata för att besvara våra 

frågeställningar. Detta för att kunna göra en så riktig uppskattning av internationaliseringen 

och dess konsekvenser för redovisningen och beskattningen som möjligt. Primärdata kommer 

att insamlas vid tre intervjuer med revisionsbyråer och med Skatteverket. Vi kommer även att 

använda sekundärdata i form av offentliga utredningar, litteratur och artiklar från 

facktidskrifter. 

2.5 Intervjuer 
Enligt Bryman och Bell (2005) kan intervjuer vara av antingen kvalitativt eller kvantitativt 

slag. Den kvalitativa intervjun skiljer sig ifrån den kvantitativa i att den har en mindre grad av 

strukturering, vilket ger intervjupersonen en större chans att reflektera över sina egna 

uppfattningar och erfarenheter. Kvantitativ intervju kännetecknas av en högre grad av 

strukturering där exempelvis fasta svarsalternativ kan tillämpas, vilket medför att information 

som eftersträvas är av bra kvalité och har en hög trovärdighet samt att bearbetning av data 

underlättas. 

En form av kvalitativ intervju är den så kallade semistrukturerade. Frågorna i en sådan 

intervju formuleras av en mer allmän karaktär än vad de gör i en kvantitativ intervju. Detta 

skapar utrymme för intervjupersonen att svara på frågorna utifrån sin verklighet och öppnar 
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dessutom upp för möjligheten att kunna ställa följdfrågor vilket kan leda till att forskaren får 

ta del av intressant information som den annars hade missat. 

I denna uppsats tillämpas den semistrukturerade intervjun. Detta grundas på förhoppningen 

om att skapa en miljö som underlättar att ställa följdfrågor. En semistrukturerad intervjumall 

har skapats för att underlätta intervjuprocessen och för att en i möjlig mån låta 

intervjupersonerna utforma sina egna svar, vilket kan leda till bättre kvalité på informationen. 

2.6 Databearbetning 
Vid undersökningar där det kvalitativa tillvägagångssättet används samlas information in från 

primära och sekundära källor och dessa bearbetas sedan för att ge svar på de frågeställningar 

som ställts upp. Det material som bearbetas är allt det som samlats in till exempel litteratur, 

artiklar och intervjuer. I kvalitativa undersökningar är intervjuer ofta omfattande och kräver 

således stor uppmärksamhet i form av tid och arbete. (Patel och Davidsson 2003) 

Vi har använt oss av primära källor i form av intervjuer med revisionsbyråer och 

Skatteverket. Informationen har bearbetats genom att först omvandla intervjuinspelningarna 

till text och sedan genom att viktiga delar valts ut på grundval av att de kunnat användas för 

att besvara våra frågeställningar. 

Vi har även använt oss av sekundära källor i form av offentliga utredningar, litteratur och 

artiklar i facktidskrifter. Dessa har bearbetats genom först ett urval av det som kan användas 

för att besvara vår frågeställning sedan genom att tolkas och analyseras. Därefter har empirin 

jämförts med den tolkade informationen för att komma fram till slutsatser och ett resultat. 

2.7 Forskningskvalitet 
Bryman och Bell (2005) beskriver två viktiga kriterier för bedömning av företagsekonomisk 

forskning vilka är reliabilitet och validitet. Undersökningens reliabilitet ger svar på frågan: 

”Kan vi lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under så likartade 

förhållanden som möjligt?” (Eliasson, 2010, s.14). 

Bryman och Bell (2005) anser att validitet, som är graden av överensstämmelse mellan 

slutsatserna som framställts utifrån undersökningen, är ett av de viktigaste 

forskningskriterierna. Validiteten ger svar på frågan: ”Kan vi räkna med att undersökningen 

är giltig – att den verkligen mäter det vi vill att den ska mäta?” (Eliasson, 2010, s.16). 

När det gäller kvalitativa studier så handlar validitet om att upptäcka företeelser, tolka och 

förstå innebörden av informationen som samlas in och om att beskriva uppfattningar och 
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kulturer genom hela forskningsprocessen. Under själva datainsamlingen kopplas validiteten 

till hur väl forskaren har lyckats samla in underlag som kan ligga till grund för en precis 

tolkning av den studerades livsvärld. Begreppet kan även kopplas till hur väl forskaren samlat 

in mångtydig och motsägelsefull data, vilken kan göra att studien berikas med en bra 

variation av information (Patel & Davidson, 2003). 

2.8 Metodkritik 
Vanligtvis brukar kritik riktas mot den kvalitativa metoden eftersom den inte kan replikeras 

då data insamlad i form av intervjuer inte kan upprepas och nå samma resultat. Således finns 

det rik för att kvalitativa undersökningar blir subjektiva och till stor del kan påverkas av de 

beslut som fattas under urvalsprocessen. Ett kvalitativt tillvägagångssätt gör det dessutom 

svårt att dra korrekta slutsatser utifrån underlaget. (Bryman och Bell 2011) 

Vi anser att de personer som intervjuats har adekvat kompetens och kunskap för att kunna 

besvara våra frågor på ett sådant sätt att de är oss till gagn i besvarandet av våra 

frågeställningar. Samtliga personer som valts ut arbetar med redovisning och beskattning och 

kommer dagligen i kontakt med det vi vill belysa i vår undersökning därför drar vi slutsatsen 

att deras åsikter och tankar är representativa för branschen. Intervjuerna präglades av en 

öppenhet som gav respondenterna möjlighet att uttrycka sig fritt om frågeställningarna. 

Intervjuerna genomfördes på arbetsplatserna och frågorna och syftet med undersökningen 

skickades ut till intervjupersonerna i förväg. Detta för att de skulle vara införstådda med 

undersökningens mål och ges möjlighet att bättre kunna anpassa sina svar till undersökningen 

och minska risken för felaktigheter. Eftersom intervjuerna genomfördes semistrukturerat 

kunde vi ställa följdfrågor och respondenterna kunde även ta upp tankegångar som inte 

berördes i frågeunderlaget och sam gav oss en större förståelse för problemet. De svar som 

respondenterna gett oss kan dock variera mellan de olika intervjupersonerna beroende på hur 

de tolkat frågan. 

2.9 Källkritik 
När man som forskare genomför en undersökning är det viktigt att förhålla sig kritisk och 

opartisk till den insamlade informationen. Insamlad data måste besvara de frågeställningar 

som satts upp och därför måste tillförlitligheten styrkas av forskaren och detta görs med 

fördel vid insamlandet av informationen. (Patel och Davidsson 2003) 
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Det är även viktigt att forskaren tar ställning till varför en undersökning tillkommit och vad 

den syftar till att besvara. Hänsyn bör också tas till vem som författat undersökningen och 

dennes relation till ämnet. Vidare bör en forskare inte bara lyfta fram den information som är 

av intresse för denne och dennes undersökning utan belysa problemet ur alla vinklar för att 

missförstånd inte ska kunna uppstå eller att en felaktig bild förmedlas till läsaren. (Patel och 

Davidsson 2003) 

Den information som vi använt oss av har insamlats ifrån offentliga utredningar, litteratur och 

artiklar ur facktidskrifter. Vi anser att de källor vi använt oss av är tillförlitliga och tydligt 

presenterar problemet i fråga och ger en bred inblick i ämnet. De som författat dessa källor 

har varit väl insatta i ämnet och de artiklar vi använt oss av har publicerats i kända 

välrenommerade facktidskrifter.  

Intervjuerna har byggt på respondenternas egna åsikter och tankar kring en frikoppling vilket 

varit helt i linje med intervjuernas syfte, nämligen att ta del av revisorernas åsikter om en 

eventuell frikoppling. I och med detta finns dock risken att informationen i vissa fall kan 

präglas av åsikter som helt eller delvis inte delas av branschen utan endast kan stå för 

respondenten. Därför bör läsaren inte anta att respondenternas tankar och åsikter speglar dem 

hos respektive arbetsgivare. Anledningen till att fokus stundvis riktats mot arbetsgivarna är i 

syftet att påvisa urvalets relevans då de sannolikt kommer att påverkas av en eventuell 

framtida frikoppling. 
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3 REFERENSRAM 

Källorna i detta kapitel valdes på grundvalen relevans, kvalitet och trovärdighet och vi anser 

att alla källorna i kapitlet lever upp till dessa krav. De delar som valts ut och presenteras i 

kapitlet är det som ligger till grund för dagens materiella samband, dagens redovisnings 

situation samt de motiv som lyfts fram för en eventuell framtida frikoppling. 

Statens offentliga utredning har kommit att utgöra grunden för referensramen då denna 

ansetts trovärdig och ytterst relevant för studien särskilt då den utförligt presenterar dagens 

samband mellan redovisningen och beskattningen och är den utredning som startad debatten 

om en frikoppling. Öviga källor har kompletterat utredningen och hjälpt oss lyfta fram 

andraperspektiv och andra viktiga delar som behövts för att kunna utreda frågeställningarna. 

3.1 Sambandet 
SOU (2008) menar att det bör finnas ett samband mellan redovisningen och beskattningen för 

företagen men det finns olika typer av samband mellan de båda. Dels finns de såkallade 

kopplade områden vilka utgörs av det materiella sambandet och det formella sambandet och 

dels finns det frikopplade området där inget direkt samband anses föreligga mellan dem. Det 

finns också rättsliga samband mellan redovisningen och beskattningen vilka är antingen 

materiella eller formella samband. Nedan följer ene redogörelse för det kopplade materiella 

sambandet och det frikopplade och sambandslösa förhållandet. (SOU, 2008) 

3.2 Materiellt samband 
Enligt Skatteverkets handledning (2008) har redovisningen i Sverige sedan 1920-talet 

kommit att präglats av det materiella sambandet, det var framförallt kommunalskattelagen 

från 1928 och bokföringslagen från 1929 som knöt samman redovisningen och beskattningen. 

Grundtanken med det materiella sambandet är enligt Skatteverket skatteförmågeprincipen, 

det vill säga att redovisningens resultat ger en bild av företagets skatteförmåga. För övrigt 

tillgodoser staten genom detta sitt kontrollbehov samtidigt som de fastställer de 

utdelningsbara medlens storlek i aktiebolag. (SOU, 2008) 

 

Sambandet mellan redovisning och beskattning utgörs av att Skatteverket låter redovisningen 

ligga till grund för företagens inkomstberäkning och därmed även för deras beskattning. Inom 

det materiella sambandet undviker lagstiftarna i stor utsträckning skilda regelverk för 
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beskattning och redovisning, redovisningen styrs således främst av redovisningslagstiftningen 

och god redovisningssed. (ibid.) 

Så länge redovisningen följer redovisningsreglerna och god redovisningssed anses resultatet 

vara rättvisande. I de fall redovisningen avviker från dessa ska den korrigeras så att resultatet 

blir redovisningsmässigt korrekt och kan ligga till grund för beskattningen. Således menar 

Skatteverket att periodiseringar av inkomster och utgifter samt värderingar av tillgångar och 

skulder måste läggas rätt i tiden så att beskattningen inte tidigareläggs eller skjuts upp. (ibid.) 

 

De fördelar som brukar lyftas fram är att sambandet innebär att både intäkter och utgifter 

redovisas samtidigt enligt både redovisningsmässiga och skattemässiga principer vilket 

innebär att företagens administration förenklas i det avseendet att redovisningen ligger till 

grund för deklarationen. (Ibid.) 

3.3 Inget samband 
Enligt Skatteverket (2005) så avgör skattereglerna hur en viss transaktion ska beskattas när 

det inte finns något samband. Systemen för redovisning och beskattning är här helt skilda 

utan någon koppling och innehåller båda sina egna regelsystem vilket gör att företagets 

bokföring och redovisade resultat helt saknar relevans vid beskattningen av företaget. 

Exempel på situationer där det idag inte finns något samband är vid beskattningen och 

kapitalvinster och kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet. (ibid.) 

3.4 Redovisningsprinciper 
SOU (2008) menar att redovisningen till viss del styrs av lagar och regler men även av 

redovisningsprinciper, dessa beskriver dock snarare målet med redovisningen än hur 

specifika redovisningsproblem ska lösas. Principerna har en central roll i redovisningen och 

präglar till stor del dess form och uppbyggnad. De områden som inte reglerats i lagen 

påverkas i större utsträckning av redovisningsprinciperna och redovisningen har i dessa fall 

utformats efter principerna. Dessa ligger även till grund för de lagar som stifas på området 

och fungerar som riktlinjer i tolkningen av dem. Deras betydelse och utformning ändras efter 

tiden och anpassas allteftersom synen på redovisningen förändras. En del av de 

grundläggande principerna som beskriver redovisningens huvudsakliga mål och mening är 

grundstenarna i redovisningsteorin. Denna princip är en av förutsättningarna för att det 

materiella sambandet ska kunna råda mellan redovisningen och beskattningen. Utan denna 
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skulle företagen i sin redovisning på balansdagen kunna värdera alla tillgångar till ett 

nettoförsäljningsvärde, ett värde som oftast står långt ifrån vad tillgången anskaffats för. Det 

redovisade värdet skulle i dessa fall inte kunna användas som beskattningsunderlag då 

tillgångarna skulle vara undervärderade. (Ibid.)3.4.1 Periodiseringsprincipen 

Nilsson, S. (2011) menar att eftersom redovisningen ger löpande information om ett företags 

ekonomiska ställning och utveckling är det viktigt att dess livslängd styckas upp i mindre 

perioder. Det blir då möjligt för företaget att dela upp transaktioner och affärshändelser och 

bokföra dem då de uppstår. Därigenom kan företaget redovisa resultat för dessa perioder, 

förutsatt att de kan hänföra rätt intäkt och rätt kostnad till rätt period. Periodiseringarna syftar 

således till att ge ett rättvisande resultat för året (ibid.). 

3.4.2 Matchningsprincipen 
Enligt Smith, D. (2010) innebär denna princip att företagen i sin redovisning ska matcha 

intäkterna mot de utgifter de har haft för att skaffa sig dessa. Nilsson, S. (2011) menar att 

matchningsprincipen är av stor vikt för resultatmätningen i företagen och att det är med hjälp 

av denna som resultatet fastställs i resultaträkningen. Årets förbrukning av resurser bör 

således kopplas till de resurser som genererats under året i företaget för att komma fram till 

ett rättvisande resultat (ibid.). 

3.4.3 Försiktighetsprincipen 
Enligt Nilsson, S. (2011) är försiktighetsprincipen bland de viktigaste svenska 

redovisningsprinciperna då dess innebörd syftar till att skydda företagen mot övervärderingar 

av tillgångar och undervärderingar av skulder. Vilket medför att endast realiserade intäkter 

och vinster beaktas i redovisningen och således undviks överskattningar av resultat och 

ekonomiskställning medan utrymme bör reserveras för skulder och förluster så snart de 

befarats (ibid.). 

3.4.4 Realisationsprincipen 
Nilsson, S. (2011) menar att realisationsprincipens syfte är att bestämma när en inkomst eller 

utgift ska redovisas. Det finns dock ett fåtal konkurrerande synsätt på när redovisningen av 

dessa bör ske för att företaget ska kunna presentera en rättvisande bild. Den tidpunkt som kan 

anses vara mest förenlig principen är när ägande rätten överlåts och det verkliga värdet 

styrkts genom köpet. Realisationsprincipen låter inte orealiserade vinster eller värdestegringar 
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nämnas i bokföringen och dessa kan således då ej heller ge en missvisande internationella till 

sin karaktär men betydelse och tolkning kan dock skilja sig väsentligt åt mellan olika länder. 

(Ibid.) 

3.4.5 Värdering 
Värderingsprincipen, eller post för post-principen, innebär att tillgångarnas och skuldernas 

beståndsdelar ska redovisas var för sig. Detta gäller oavsett vilken utav värderingsmetoderna 

lägsta värdets princip, värdering anskaffningsvärde eller värdering till marknadsvärde som 

använts. (Skatteverket, 2005) 

3.4.6 Principen om bruttoredovisning 
Innebär i praktiken kvittningsförbud mellan olika poster i balansräkningen, resultaträkningen 

och i noterna. Inga belopp får kvittas mot varandra och som huvudregel ska samtliga poster 

redovisas med bruttobelopp. Principen har kommit till för att säkra möjligheten för läsaren att 

kunna ta del av alla enskilda poster som kan tänkas behövas när årsredovisningen ska 

analyseras. Det är enligt principen inte tillåtet att utjämna tillgångsposter och skuld- eller 

avsättningsposter, eller intäkter och kostnader, mot varandra. (Skatteverket, 2005) 

3.4.7 Kontinuitetsprincipen 
Kontinuitetsprincipen innebär att den ingående balansen för räkenskapsåret måste 

överensstämma med den utgående balansen från föregående år. (Skatteverket, 2005) 

3.4.8 Avsteg 
Ifall det är förenligt med god redovisningssed samtidigt som en rättvisande bild fortfarande 

upprätthålls så är det möjligt att göra avsteg från redovisningsprinciperna ifall det föreligger 

särskilda skäl.  (Skatteverket, 2005) 

3.4.9 Fortlevnadsprincipen 
Enligt Nilsson, S. (2011) antas det vanligtvis i redovisningen att företaget kommer att 

fortsätta sin verksamhet under en överskådlig framtid och detta anses vara en av 

grundstenarna i redovisningsteorin. Denna princip är en av förutsättningarna för att det 

materiella sambandet ska kunna råda mellan redovisningen och beskattningen. Utan denna 

skulle företagen i sin redovisning på balansdagen kunna värdera alla tillgångar till ett 

nettoförsäljningsvärde, ett värde som oftast står långt ifrån vad tillgången anskaffats för. Det 
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redovisade värdet skulle i dessa fall inte kunna användas som beskattningsunderlag då 

tillgångarna skulle vara undervärderade. (ibid.) 

3.4.10 Beskattningsprinciper 
Enligt Skatteverket (2005) finns det två principer som ligger till grund för beskattningen och 

dessa har en nära koppling till den fördelningspolitiska grundtanke som ligger bakom 

systemet och kan anses utgöra grunden för beskattningen av företag. Intresseprincipen 

begränsar skatteuttaget från olika grupper i samhället efter deras nyttjande av den offentliga 

verksamheten och skatteförmågeprincipen begränsar skatteuttagets storlek alltefter 

skattesubjektets förmåga att betala skatt. Nedan följer en närmre redogörelse för 

skatteförmågeprincipen. (ibid.) 

3.4.11 Skatteförmågeprincipen 
Skatteverket (2005) menar att beskattningen av företag ska ha sin utgångspunkt i bolagets 

förmåga att betala skatt. Därför är det viktigt att redovisningen följer regler och principer för 

att omöjliggöra en beskattning av en orealiserad intäkt eller vinst, således finns en stark 

koppling mellan skatteförmågeprincipen och realisationsprincipen. Tillsamman har dessa två 

utgjort grunden för beskattningssystemet för företag och verkat för att endast realiserade 

intäkter ska beskattas. Detta är anledningen till att systemet fungerat bra i Sverige i och med 

att likviditeten, som inte alltid framgår i redovisningen, har kunnat hållas god i bolagen och 

beskattningen har således inte överskridit företagens förmåga. (SOU, 2008)  

3.5 Behovet av frikoppling 

3.5.1 Redovisningens utveckling 
Enligt Stellan Nilsson har den svenska redovisningstraditionen de senaste åren genomgått en 

förändring i syftet att nå en internationell harmonisering. Detta har i samband med att allt fler 

svenska bolag valt att etablera sig på utländska börser lett till att de större företagens 

redovisningar i allt större grad kommit att utformas efter en internationell publik. I Sverige 

förändras ständigt de normer, regler och lagar som styr redovisningen och nya tillkommer. 

Internationella redovisningsorgan har vuxit sig allt starkare och i takt med att intressenter 

börjat efterfråga jämförbar information om företagen har spänningar mellan de olika 

synsätten uppstått. Även de stora revisionsbolagen som blivit alltmer verksamma på den 

internationella marknaden är numera i behov av en mer harmoniserad redovisning. (ibid.) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

15 

 

 

Harmoniseringen innebär för Sveriges del att redovisningen närmar sig de internationella 

standarder som satts upp av IASB menar Nilsson. Mycket av innehållet i dessa standarder har 

redan använts i koncernredovisningen i Sverige i flera år. Detta skapar dock problem 

eftersom den svenska skattelagstiftningen inte anpassats till dessa förändringar. Detta har lett 

till att det i dagsläget kan finnas skillnader mellan hur koncernen som helhet och moder- och 

dotterbolagen som enskilda företag sköter sin redovisning. (ibid.) 

 

Enligt Nilsson är det i dagsläget endast de såkallade K4 bolagen, det vill säga de börsnoterade 

företagen, som i sin redovisning enligt lag är tvungna att använda IASB:s standarder i 

utformningen av sin redovisning. Stora onoterade eller så kallade K3 bolag behöver dock inte 

enligt svensk lag följa dessa utan får själva besluta om de vill följa standarderna eller de äldre 

rekommendationerna från redovisningsrådet.  (ibid.) 

3.5.2 Redovisningens och beskattningens syften 
Enligt SOU (2008) har redovisningen och beskattningen till stor del reglerats av redovisnings 

och skatteprinciper och det har funnits en kongruens emellan dem. Ett exempel är 

skatteförmågeprincipen, vars syfte är att säkerställa att skattebetalaren inte beskattas för 

inkomster som ännu inte realiserats och realisations- och periodiseringsprincipen som syftar 

till att företagen inte ska redovisa vinster som ännu inte realiserats eller redovisa intäkter som 

ännu inte kommit dem tillhanda. Detta har möjliggjort att en koppling mellan redovisningen 

och beskattningen kunnat användas och fungerat. (ibid.) 

 

När redovisningen nu kommit att gå mot värdering till verkligt värde och marknadsvärdering 

har syftena börjat glida isär. Redovisningen kan nu innehålla vinster och värdeökningar som 

inte är realiserade och som inte ökar företagets möjlighet att betala skatt men som ändå ökar 

det egna kapitalet. Skulle sambandet fortsätta råda menar SOU att företagens 

beskattningstidpunkt kan komma att tidigareläggas och då frångås skatteförmågeprincipen, 

det vill säga företaget åläggs skatter utöver sin förmåga att betala dem. (ibid.)  

 

BFN (2009) ställer sig kritiskt till att företagen ska behöva betala skatt på orealiserade 

värdeförändringar på företagets tillgångar. De menar dessutom att detta inte är ett skäl till ett 
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avskaffande av det materiella sambandet då majoriteten av de svenska bolagen inte kommer 

att använda sig av värdering till verkligtvärde. Ett exempel är mindre aktiebolag, eller så 

kallade K2 bolag, som inte kan använda sig av värdering till verkligtvärde då BFN:s 

allmänna råd inte tillåter den typen av värdering. Dock kommer kanske K3 bolagen, de större 

aktiebolagen, att kunna tillämpa värdering till verkligt värde vid värdering av finansiella 

instrument om de nya regelverken tillåter det. I det fall K3 bolagen skulle kunna tillämpa 

detta menar BFN att en partiell frikoppling skulle kunna lösa det potentiella skatteproblemet. 

I dagsläget är det bara i koncernredovisningen som denna typ av värdering används, den 

används således inte i enskilda juridiska personer. (ibid.) 

 

I utredningen talas också om att det materiella sambandet har en negativ inverkan på 

redovisningens kvalitet. Redovisningen styrs inte bara av att företaget ska presentera ett så 

rättvisande resultat som möjligt. Redovisningen är också grunden för företagens beskattning 

och måste därför göra skattekonsekvenserna för så fördelaktiga som möjligt för företaget. 

Redovisningen styrs därför i dagsläget av två olika syften som till viss del motsäger varandra. 

Därför menar SOU att en frikoppling skulle leda till ökad kvalitet hos företagens 

redovisningar då dessa inte skulle påverkas av skatteregler utan endast följa uppsatta 

redovisningsprinciper. Genom ett avskaffande skulle kvaliteten på redovisningen höjas och 

bättre kunna anpassas efter de höga krav som idag ställs på redovisningen. (ibid.) 

 

BFN (2009) menar att behovet av en frikoppling är överdrivet från SOU:s håll och att de 

argument som de framför till fördel för en frikoppling inte är tillräckligt starka, särskilt inte 

när det skulle innebära en så omvälvande förändring för svensk redovisning. En frikoppling 

skulle innebära att nya skatteregler tillkom och att dessa skulle få ett ännu större inflytande än 

dagens regelverk, eftersom mindre företag inte vill handskas med flera olika värden i 

redovisningen och i deklarationen. Detta skulle leda till försämrad kvalitet på redovisningen 

om en frikoppling genomfördes. (ibid.) 

 

BFN (2009) menar att en frikoppling mellan redovisningen och beskattningen skulle innebära 

att administrationen i bolagen försvårades och blev mer kostsam. De menar att de flesta av de 

svenska bolagen skulle behöva sätta sig in i över hundra nya eller ändrade paragrafer i 

inkomstskattelagen för att kunna försäkra sig om att deras dekalrationer är korrekta. Detta 
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skulle enligt BFN vara följden av en frikoppling och att företagens administrativa börda 

skulle öka nämnvärt och anser därför att det nuvarande systemet ska behållas. Dagens system 

har dessutom fördelen att även i de fall skattelagstiftningen inte täcker ett område så hänvisar 

det automatiskt till god redovisningssed, detta skulle inte vara möjligt i ett helt frikopplat 

system. Således skulle ny skattelagstiftning krävas vilket skulle komma att försvåra 

tillämpningen ytterligare och kunna leda till en ökad rättsosäkerhet. (ibid.) 

 

Skatteverket (2009) anser att redovisningens kvalitet skulle kunna förbättras om en 

frikoppling genomförs då redovisningen inte längre skulle påverkas av beskattningen. Dock 

framför de att de inte stödjer en frikoppling då de menar att redovisningens syfte delvis är att 

fungera som ett underlag dör beskattningen. De anser att koncernredovisningen för fram 

viktiga punkter som kan vara intressanta för intressenter men anser inte att detta bör gälla för 

juridiska personer och sej heller ligga till grund för beskattningen. De avslutar sitt remissvar 

med att påpeka att det materiella sambandet stärker redovisningens kvalitet i avseendet att 

redovisningen kan granskas av Skatteverket. (ibid.) 

3.6 Obeskattade vinster och det materiella sambandet 
Enligt SOU (2008) använder sig staten av principen om ekonomisk dubbelbeskattning av 

företag. Detta innebär att vinsterna beskattas två gånger: först vinsten hos bolaget och sedan 

utdelningen hos ägarna. Det materiella sambandet är av stor betydelse för 

dubbelbeskattningen då det ser till att vinster inte kan delas ut till ägarna. I de standarder som 

IAS satt upp finn inte kraven på att de vinster som ännu inte realiserats ska sättas av till 

bundet kapital och utan ändrade skatteregler skulle staten inte längre kunna förhindra 

utdelning av obeskattade vinster. Företagen skulle då uppvisa en ökning av eget fritt kapital 

som lagligen skulle kunna delas ut. SOU (2008) nämner dock att det vid en frikoppling finns 

två sätt att förhindra utdelning av obeskattade vinster vid en frikoppling dels genom en 

civilrättslig utdelningsspärr och dels genom en skatterättslig utdelningsspärr. (ibid.) 

 

Enligt SOU (2008) innebär en civilrättslig utdelningsspärr att staten genom bolagsrättsliga 

regler gör att utdelning av obeskattade vinster blir omöjlig genom att omvärderingar och 

uppskrivningar förs till bundet eget kapital och således inte kan delas ut. Kritik förs dock 

fram av SOU, de menar att trots att metoden är effektiv så inskränker den företagens 
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möjlighet att frivilligt avsäga sig skattekrediten så att vinsten kan beskattas och delas ut. 

(ibid.) 

 

En annan metod enligt SOU (2008) är en skatterättslig utdelningsspärr vilket är en metod som 

gör att utdelning av obeskattade vinster hanteras annorlunda i beskattningen. Detta innebär att 

företag kan dela ut vinsten om de accepterar skattekonsekvensen vid utdelningen. På detta 

sätt förhindras utdelning av obeskattade vinster medan företagen behåller sin handlingsfrihet, 

i och med att det inte är tal om en spärr i egentlig mening. (ibid.) 

3.7 Koncernredovisning 
Enligt Kedner m.fl. (2008) har noterade bolag tidigare följt årsredovisningslagen och svenska 

redovisnings- rekommendationer i sin koncernredovisning men från år 2005 ska dessa följa 

de internationella redovisningsstandarderna. Dock kan fortfarande onoterade bolag precis 

som tidigare upprätta sin koncernredovisning enligt årsredovisningslagen och svenska 

redovisningsrekommendationer eller frivilligt följa samma regelverk som de noterade 

bolagen. (ibid.) 

 

Trots att införandet av dessa standarder leder till en internationell harmonisering menar 

Nilsson (2011) att de nationella skillnaderna mellan olika företags grupper kommer att bli 

större. Harmoniseringen har lett till att det nu finns stora skillnader mellan hur olika bolag 

redovisar, både för noterade och onoterade men främst för moder och dotterbolag och 

koncernen som helhet. Koncerner ska tillämpa samma redovisningsregler så långt det är 

möjligt och i de fall standarderna avviker från årsredovisningslagen ska den senare tillämpas i 

både moder och dotterbolag. (ibid.) 

 

De onoterade företag som inte måste tillämpa IFRS i sin redovisning kommer att delas in i tre 

olika företags kategorier. Dessa kommer att ingå i K1, K2 och K3 medan K4 utgörs av den 

grupp som måste följa IFRS. I nuläget finns regelverk för grupperna K1 och K2 upprättade 

men ett regelverk för K3 har ännu inte upprättats så bolagen som kommer att ingå här följer 

tillsvidare redovisningsrådets rekommendationer men kan redan nu frivilligt välja att tillämpa 

IFRS. (ibid.) 
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3.8 Revisionens och revisorns uppgift 
Revisionen har enligt Lindström, P (2011) syftet att granska företagets årsredovisning, 

bokföring samt företagsledningens förvaltning. Revisorn utses av företaget, i aktiebolag är 

det bolagsstämman som utser revisorn. Vidare måste alla bolag utom de allra minsta, för 

vilka revisionsplikten avskaffats, ha en revisor. Efter sin granskning ska revisorn avge en 

revisionsberättelse samt på årsredovisningen göra en revisorspåteckning som hänvisar till 

revisionsberättelsen. (ibid.) 
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4 EMPIRI 

De personer som vi ansåg var relevanta att intervjua i studien var de som arbetar för stora 

revisionsbyråer som verkar internationellt och således har viss insikt i harmoniseringen samt 

dess möjliga konsekvenser och därigenom har möjlighet att besvara våra frågeställningar. Vi 

drog slutsatsen att anställda på mindre revisionsbolag inte var lika intressanta då de arbetar 

lokalt och oftast inte har kunder ur de företagsgrupper som kommer att påverkas av en 

frikoppling. De personer som vi valde att kontakta till våra intervjuer valdes därför ifrån de 

fyra största revisionsbyråerna i Sverige. Intervjun med Skatteverket syftar till att komplettera 

och ge en bredare syn på frikopplingen än den som presenteras av revisorerna och därför 

kontaktades även en av deras beskattningsexperter till en intervju för studien. 

4.1 Intervju med Frans Linström, Ernst & Young 
Frans Lindström har arbetat med revision sedan år 2000 då han började på Ernst & Young 

efter sin revisors/ controller utbildning. Han har varit verksam som godkänd revisor från år 

2003 och sedan 2005 som auktoriserad revisor. 

4.1.1 Tankar om det nuvarande systemet 
Lindström menar att han som revisor lärt sig leva med att redovisningen och beskattningen är 

så tätt sammanlänkade och att det inte är något revisorer upplever som ett stort problem. Det 

är först på senare tid när IFRS dykt upp som kopplingen skulle kunna utgöra ett problem. 

Han menar dock att detta motverkas av att nya IFRS främst gäller koncernredovisningen och 

att denna i sig inte ligger till grund för beskattningen. Med dagens regelverk utgör inte 

kopplingen något större problem, det är de obeskattade reserverna och avskrivningarna som 

behöver justeras för att redovisningen ska kunna användas som beskattningsunderlag menar 

han.  

 

Vidare menar han att den stora fördelen med dagens system är att företagarna slipper särskilja 

och handskas med både ett redovisningsmässigt och ett skattemässigt värde för bolagets 

tillgångar. I dagsläget är det värde som redovisas även det skattemässiga värdet. Lindström 

säger att detta underlättar och minskar behovet av administration tack vare att systemet till 

stor del regleras av redovisningsreglerna och att redovisnings- och skattereglerna endast i 

vissa fall går isär och därmed slipper företagarna handskas med dubbla system. 
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4.1.2 Tankar om en eventuell frikoppling 
Lindström ser inte något behov av en frikoppling så länge de rådande reglerna gäller men 

med tanke på införandet av K3-reglerna, som många företag kommer påverkas av, tror han att 

en framtida frikoppling kan vara det bästa för redovisningen. Främst med tanke på 

övergången från ett historiskt anskaffningsvärde till marknadsvärde i redovisningen som 

kommer att öka skillnaden mellan det redovisningsmässiga och skattemässiga resultatet. Han 

poängterar dock att i dagsläget är fördelarna med ett materiellt samband större än nackdelarna 

och en frikoppling skulle komplicera administrationen av företagen och det blir mer jobb till 

mindre nytta. 

 

Enligt Lindström har internationaliseringen och det ändrade synsättet kommit att påverka 

redovisningen. Den ökade internationaliseringen har gjort att redovisningen närmat sig 

marknadsvärdering av tillgångar och redovisningens och beskattningens syften har därmed 

glidit isär. Redovisningen blir alltmindre skattestyrd och därför har dess lämplighet som 

beskattnings underlag ifrågasatts.  

4.1.3 Effekter av en eventuell frikoppling 
Lindström tror att en frikoppling skulle kunna missgynna mindre bolag då dessa vid en 

frikoppling skulle få ökade administrativa kostnader då deklarationsprocessen försvåras samt 

att de redovisningsmässiga marknadsvärdena skulle behöva följas upp löpande. Han menar 

vidare att en frikoppling varken skulle leda till att arbetet förenklas eller skulle ge 

utomstående en bättre insyn i bolagen och deras verksamhet.  

 

Lindström nämner att det dock redan idag finns vissa frikopplingar mellan redovisningen och 

beskattningen och nämner som ett exempel fastigheter. Där det är tillåtet att skriva av olika 

värden i redovisningen och deklarationen vilket leder till att bokföringen inte behöver följa 

det skattemässiga värdet. Han nämner också att i företag som har fastigheter är det viktigt att 

de redovisningsmässiga och skattemässiga värdena hålls isär och ständigt följs upp, vilket 

ofta leder till att företagen är tvungna att använda två helt skiljda system, så administrationen 

försvåras och kostnaderna blir större. Hur mycket administrationen och kostnaderna skulle 

öka i omfattning tror han dock skiljer sig åt mellan olika branscher och företag men han har 

svårt att se att det inte skulle leda till mer omfattande administration. 
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De företag som skulle påverkas mest av ökade administrationskostnader vid en frikoppling 

tror Lindström är de företag där det kan skilja mest mellan det redovisade och det beskattade 

värdet hos tillgångarna. Han nämner åter företag med fastigheter som ett exempel och säger 

att dessa i dagsläget har en hög grad av administration som han tror kommer att spridas till 

andra företag som i och med nya regelverk kommer kunna välja att marknadsvärdera sina 

tillgångar. Lindström nämner också entreprenadföretag som löpande gör vinstavräkningar 

(det vill säga redovisar intäkter allteftersom projektet färdigställs, trots att ingen ekonomisk 

ersättning för prestationen erlagts, reds anm.), kommer behöva ökad administration för att 

kunna följa upp de olika värdena i både redovisningen och i deklarationen.  

 

Lindström tror inte, som SOU påstår, att utdelning av obeskattade vinster kommer att bli ett 

problem. Han tror att det kommer lösas genom att det införs någon typ av ett verkligtvärde 

konto med en del för uppskjuten skatt, så att utdelning av obeskattade vinster förhindras. 

 

Lindström tror att de finansiella rapporterna i vissa fall skulle uppvisa en rättvisare bild hos 

mindre företag om en frikoppling genomfördes. Han säger dock att det i dagsläget redan finns 

vissa möjligheter för mindre bolag att själva välja mellan olika sätt att redovisa men att det i 

dessa fall ofta är väldigt skattestyrt för att förenkla arbetet för de mindre bolagen. Vidare tror 

han att vid en frikoppling skulle redovisningen anpassas efter det som är bäst 

redovisningsmässigt vilket skulle minska behovet av förenklingar och därmed skulle 

redovisningen bli bättre. 

4.1.4 Effekten för revisorer vid en eventuell frikoppling 
Lindström tror att arbetet för revisorerna vid granskningen av redovisningen i stort kommer 

att vara oförändrat men att ansvaret på vissa områden kan komma att öka. Han tror att 

behovet av att säkerställa att inga obeskattade vinster delas ut kan komma att påverka arbetet. 

Lindström säger att regler för revisorernas arbetsuppgifter i dagsläget säger att de måste 

styrka eller avstyrka den föreslagna utdelningen och att detta kommer ligga inom ramen för 

deras arbetsuppgifter. 
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Lindström tror att arbetsuppgifterna för revisorerna kommer att öka då skatten är en väsentlig 

post i granskningsarbetet. Han menar att revisionen kommer att förändras då detta är nytt för 

företagen och revisorerna måste säkerställa att redovisningen skötts korrekt. Det är ett ganska 

stort område men hur mycket arbetsbördan kommer att öka beror mycket på bransch och 

företag. 

4.2 Intervju med Martina Hultqvist, PWC 
Martina Hultqvist har varit godkänd revisor i ungefär 3,5 år och arbetat på revisionsbyrå i 10 

år. I grunden har hon en fyraårig civilekonomutbildning och därutöver har hon läst interna 

kurser som företaget har erbjudigt.  

4.2.1 Tankar om det nuvarande systemet 
På frågan om hur hon tycker att det nuvarande systemet, där redovisningen ligger till grund 

för beskattningen, fungerar svarar hon att hon tycker att det fungerar bra eftersom att det är 

lätt att följa upp och för att delarna har ett tydligt samband.  Fördelarna med det nuvarande 

systemet jämfört med ett med frikopplad beskattning anser hon vara att det inte är nödvändigt 

att använda sig utav två separata system för redovisningen och beskattningen utan att det 

räcker med ett. En del av företagen hon arbetar med har andra skattemässiga värden på 

fastigheter och för att få en bra översikt över dessa menar hon att det krävs mer arbete, i 

synnerhet vid avyttringar då det kan vara nödvändigt att gå relativt långt tillbaka i tiden. 

Många i denna bransch väljer enligt Hultqvist att göra skattemässiga avskrivningar som 

skiljer sig från de bokföringsmässiga, antingen i syfte att göra snabbare avskrivningar eller 

tvärtom. Detta får som följd att revisorernas arbete till viss del utökas och blir något mer 

komplext, menar hon. 

 

Hultqvist anser inte att det innebär en större risk för beskattningsrelaterade problem att 

använda sig utav ett system där redovisningen ligger till grund för beskattningen utan tror 

snarare att riskerna skulle öka ifall sambandet slopades. Ett frikopplat system, menar hon, 

innebär större krav på företagens redovisningskompetens för ett skilja på bokföringsmässig 

och skattemässig redovisning och detta anser hon kunna komma att leda till ökade 

administrationskostnader för mindre företag ifall de framtida reglerna kommer att gälla även 

för dem. Större företag har i regel dock redan denna kompetens inom bolaget, menar hon.  
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Hultqvist menar att redovisningen idag strävar efter at ge en rättvisande bild och hon anser 

inte att det är många ställen där beskattningen styr redovisningen hon nämner lager, 

obeskattade reserver, lägsta värdets princip, avskrivningar mm. Annars tror hon att det som är 

utgångspunkten i redovisningen i dagsläget är just en rättvisande bild.  

Hultqvist säger att det i dagsläget redan finns frikopplingar mellan redovisningen och 

beskattningen på vissa områden. Ett exempel som hon nämner är fastighetsbranschen där 

möjligheten finns att tillämpa olika stora avskrivningar i redovisningen och i deklarationen. 

Företagen kan till exempel välja att skriva av två procent på en fastighet i redovisningen och 

tre procent i deklarationen. Detta menar hon leder till ett högre bokförningsmässigt värde som 

senare vid en eventuell försäljning måste återföras. Hon säger att vid dessa försäljningar så 

tar revisionsbolagen oftast in skatteexperter eftersom hanteringen av dessa är komplicerad. 

Hon menar att en total frikoppling skulle innebära att detta gällde alla typer av tillgångar och 

skulder i bolagen och att det skulle vara svårt att hantera detta i mindre företag. 

4.2.2 Tankar om en eventuell frikoppling 
Hultqvist anser att förslagen som presenteras av SOU låter vettiga och att det är rimligt att 

olika företags grupper ska ha olika regelverk. Hon är inte helt emot en frikoppling utan tycker 

att en ökad internationalisering vore bra. Hon menar dock att sambandet ger en bra grund för 

beskattningen och att vid en frikoppling skulle företagen inte ha något att utgå ifrån. Idag, 

säger hon, underlättar sambandet mellan redovisningen och beskattningen för företagen i 

själva upprättandet av deklarationen.  

 

Den fördel som revisionsbranschen skulle kunna möta vid en frikoppling tror Hultqvist är en 

ökad efterfrågan på konsulttimmar. Detta bygger dock på att nackdelar uppstår för de 

enskilda företagen, nämligen att deras administration försvåras. Hon tror dock att företagen 

på sikt skulle kunna uppleva fördelen att de kan hantera sitt skattemässiga resultat lite friare 

och kanske tillåtas göra större avdrag eller liknande.  

 

4.2.3 Effekter av en eventuell frikoppling 
Större företag har kompetensen, mindre företag har det inte, men Hultqvist menar att detta 

inte behöver betyda att de kommer att missgynnas av en frikoppling. Vi vet ju inte hur 
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regelverken kommer att se ut säger hon, det är ju möjligt att en frikoppling innebär vissa 

fördelar även för de mindre företagen. Dock kommer deras konsultkostnader kanske öka då 

de behöver mer hjälp med hanteringen av administrationen men förhoppningsvis finns det 

fördelar som väger upp emot detta. 

Hon menar att utvecklingen på redovisningsområdet tidigare syftat till att förenkla och 

underlätta för bolagen. Hon säger dock att en eventuell frikoppling går starkt emot detta då 

det skulle inbära att det blir svårare för de mindre bolagen att sköta administrationen. Hon 

tror att förändringarna snarare kommer att innebära att större bolag får förenklad en 

administration vid en frikoppling, till exempel att koncerner då skulle kunna sköta 

redovisningen i dotterbolagen likadant även om vissa finns i andra länder.  

 

Hultqvist tror inte att utdelning av obeskattade vinster kommer att utgöra ett problem vid en 

eventuell frikoppling. Hon menar att bolagsstämman även i ett frikopplat system måste 

godkänna utdelningen innan den görs. SOU framförde att vid värdering till vekligt värde kan 

andelen eget kapital öka och därmed göra att möjligheten att dela ut obeskattade vinster 

uppstår, detta tror dock Hultqvist är en överdrift. Hon menar att om värdering till verkligt 

värde tilläts i K3-gruppen så skulle värdeökningarna säkerligen redovisas som bundet kapital 

och därmed eliminera risken att de delades ut. Hon tror inte att lagstiftarna skulle tillåta att 

orealiserade vinster redovisades som fritt eget kapital. 

4.2.4 Effekten för revisorer vid en eventuell frikoppling 
Hultqvist anser att det föreligger skillnader i kompetensen på redovisningsområdet mellan 

stora och små bolag, hon menar att större företag kommer att ha möjlighet att erbjuda mer 

utbildning för sin personal. Något som mindre bolag inte har möjlighet till i samma 

utsträckning. Hon tror därför att revisorerna kan komma att spela en viss roll i spridandet av 

kunskap i mindre bolag.  

 

I dagsläget granskar alltid revisorerna skatteberäkningen samt även företagets skattekostnad 

eller skatteskuld då den ju ingår i balansräkningen, säger hon, vi kontrollerar beloppen och 

ser så att de är rimliga. Så Hultqvist tror att granskningen kommer att bli mera omfattande 

och komplicerad vid en frikoppling. Hon menar att det till och med kanske kommer att 

kvävas någon typ av skatteexperter som sköter en viss del av granskningen då revisorerna 
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kanske inte klarar av dem. Redan idag så har många stora företag skattespecialister anställda 

som sköter deklarationen och det är inte omöjligt att det skulle kunna krävas på 

revisionsbyråerna i framtiden, menar hon. 

I stort tror hon att en frikoppling kommer att öka kunskapskraven rent generellt i 

revisionsvärlden, revisorerna kommer att behöva kunna mer, säger hon. Då menar hon främst 

de förändringar som kan komma att införas på skatteområdet, vid en eventuell frikoppling, 

som fortfarande skulle ingå i deras granskning. Hon menar dock att ökade kunskapskrav och 

nya regler som införs inte är något konstigt utan att revisorerna möter detta ofta och är vana 

vid att kunskapskraven ständigt ökar.  

4.2.5 Syftet bakom en eventuell frikoppling 
Hultqvist tror inte att syftet med en frikoppling är en förenkling eftersom det skulle försvåra 

administrationen i mindre bolag. Syftet, tror hon, skulle unna vara att tillgodose 

internationella intressenters intressen och ge företagen en möjlighet till värdering till verkligt 

värde eller marknadsvärdering. Hon avslutar med att hon inte tror att frågan uppkommit 

tillföljd av påtryckningar ifrån mindre bolag utan det är nog snarare är större bolag eller 

koncerner som har ett intresse av en eventuell frikoppling. 

4.3 Intervju med Erik Elmerkind, KPMG 
Erik Elmerkind har arbetat som revisor i tolv år och varit godkänd revisor sedan 2006. Han 

har en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet i grunden, han är 

dessutom auktoriserad redovisningskonsult. 

4.3.1 Tankar om det nuvarande systemet  
På frågan om vilka fördelar respektive nackdelar Elmerkind upplever med det aktuella 

systemet, där redovisningen ligger till grund för beskattningen, svarar han att han anser att 

sambandet ger en klar bild av det legala resultatet i bolagen. En annan av fördelarna för de 

enskilda företagen menar han består i en mindre administrativ börda. Elmerkind tror inte att 

kopplingen i framtiden kommer att försvinna helt utan att den i något anseende alltid kommer 

finnas kvar. 
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4.3.2 Tankar om en eventuell frikoppling 
På frågan om han anser att en frikoppling skulle innebära en mer rättvisande bild i 

redovisningen svarar Elmerkind att om frikopplingen syftar till att öka tillämpningen av 

verkligt värde så kommer ett antal frågeställningar att uppkomma. Ett exempel är frågan om 

hur verkligt värde skall definieras och vilken ränta som skall användas om bolaget väljer att 

värdera vissa tillgångar utifrån diskonterade kassaflödesmodeller.  

4.3.3 Effekter av en eventuell frikoppling 
Elmerkind ser inte, utifrån sin kunskap om förslaget, att frågeställningen kring risken för 

eventuella utdelningar av obeskattade vinster kommer att utgöra något egentligt problem då 

företagen som lyder under aktiebolagslagen redan i dagsläget ska tillämpa 

försiktighetsprincipen, som stipuleras i 17:e kapitlet, enligt vilken styrelsen har att förelägga 

för stämman att eventuella vinstutdelningar inte skadar bolaget och dess möjlighet att fullgöra 

sina framtida åtaganden och dess fortsatta drift. Han tror inte att lagstiftarna kan få igenom en 

frikoppling utan att noga beakta denna aspekt och se till helheten. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att SOU som kom med sitt slutbetänkande 2008 inte har fått 

fullt genomslag i revisorsdebatten då mycket i dagsläget handlar om ändrade regelverk inom 

redovisningen och en harmonisering med IFRS för de medelstora bolagen, nu senast K3 

projektet samt tidigare publicerade K2 för de något mindre bolagen. Elmerkind menar att 

SOU och dess slutsatser stundtals tenderar att ligga mer inom skattejuristens än revisorns 

område dock inte sagt att revisorn inte kommer att påverkas av en frikoppling, tvärtom i 

mycket hög grad men först i ett något senare skede. 

 

Elmerkind menar att om SOU sätts i ett perspektiv med en eventuell frikoppling mellan 

beskattningen och redovisningen, i syfte att öka möjligheten att låta redovisningen 

harmoniseras ur ett globalt perspektiv, så anser han att det kan vara önskvärt att öka 

jämförbarheten mellan olika marknader och företag. Detta sker dock redan idag i viss mån 

med det gemensamma IFRS regelverket, som främst tillämpas av noterade bolag, men visst 

syns det att de lokala regelverken går in och påverkar vissa tolkningar vilket brukar bli tydligt 

vid arbete i globala koncerner.  
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4.3.4 Effekten för revisorer vid en eventuell frikoppling 
Enligt Elmerkind är det svårt att veta hur en eventuell frikoppling skulle kunna komma att 

påverka revisorns arbete eftersom detta till stor del beror på vilket uppdrag och ansvar som 

tillsyningsmyndigheterna väljer att lägga på revisorerna. I dagsläget täcker 

revisionsberättelsen det legala bokslutet och bolagets förvaltning där det legala bokslutet till 

stor del även återspeglas i det skattemässiga resultatet men revisorerna har inte som uppgift 

att granska och bestyrka kommunikationen med myndigheterna. 

4.3.5 Syftet bakom en eventuell frikoppling 
Syftet med en frikoppling tror Elmerkind är en harmonisering av regelverken i de olika 

länderna och ge intressenter en möjlighet till jämförelser över landsgränserna.  Han säger 

dock att Sverige inte är det ända landet vars redovisning skiljer sig ifrån det föreslagna utan 

att det finns många olika varianter och egenheter hos redovisningarna i Europa, ”vi är inte 

ensamma i Sverige om att ha starka nationella regelverk” avslutar han.  

4.4 Intervju med Torbjörn Gustafsson, Skatteverket 
Torbjörn Gustafsson, rättslig specialist redovisning på rättsavdelningen på Skatteverket. 

Gustafsson har arbetat på Skatteverket, mestadels som skatterevisor, sedan 1978. 

Arbetsuppgifterna har främst bestått i att granska större företag. Sedan några år tillbaka sitter 

han på rättsavdelningen på Skatteverkets huvudkontor där han ägnar sig åt frågor avseende 

redovisning. I grunden har han en gymnasal ekonomutbildning. 

4.4.1 Tankar om det nuvarande systemet 
Enligt Gustafsson är en fördel med det nuvarande systemet där redovisningen ligger till grund 

för beskattningen att det är väl inkört eftersom det har funnits ändå sedan 

kommunalskattelagens tillkomst. De flesta företag känner väl till hur deras 

beskattningsprocess går till och är väl medvetna om att ifall ett visst att redovisa något 

används så kommer detta också att ligga till grund för beskattningen. I detta 

beskattningssystem, fortsätter han, ingår dessutom en slags skatteplanering som vid ett 

korrekt utförande väl överensstämmer med god redovisningssed. En nackdel med systemet 

anser Gustafsson vara att den redovisningsmässiga utvecklingen blir lidande i och med att 

intäkter tas upp sent och att kostnader tas upp så tidigt som möjligt. redovisning. Han menar 
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vidare att de nackdelar som påpekas i SOU gällande det materiella sambandet är överdrivna 

och att det finns många fördelar med ett materiellt samband.  

4.4.2 Tankar om en eventuell frikoppling 
En fara som, bland annat av Skatteverket, målats upp med det eventuella införandet av en 

frikoppling mellan redovisning och beskattning har varit ökade administrationskostnader till 

följd av en redovisning som kräver att det tas hänsyn både till en legal och till en 

skattemässig redovisning, säger Gustafsson. Detta tror han dock är en aning fel tänkt och han 

menar att det i praktiken inte kommer att bli någon större förändring mot vad som gäller idag. 

De flesta företag idag, fortsätter han, upprättar i första hand sin redovisning för att ha den 

som underlag vid beskattningen och så lär det också förhålla sig i framtiden. 

Redovisningsreglerna kommer alltså att anpassa sig till beskattningen och 

Bokföringsnämnden kommer att ändra sina principer för hur god redovisningssed ska 

tillämpas ”så att nästan alla företag i Sverige kan använda skattereglerna som en regel för 

redovisning, helt enkelt” (Gustafsson, 23 maj -12). Gustafsson menar sammanfattningsvis att 

ifall förslaget genomförs så kommer god redovisningssed att förändras på så sätt att det blir 

god redovisningssed att följa skattereglerna. I dagsläget tar den som redovisar först ställning 

till hur redovisningen ska se ut och sedan läggs beskattningen till. I framtiden kommer 

skattereglerna säga vilken typ av inkomst som ska tas upp och när den ska tas upp och 

därigenom kommer redovisningsreglerna ändras för att följa beskattningsreglerna. 

4.4.3 Effekter av en eventuell frikoppling 
Ifall det materiella sambandet avskaffades så tror Gustafsson att de finansiella rapporterna 

skulle uppvisa en mer rättvisande bild. Detta grundar han i att koncernredovisning idag redan 

är mer korrekt ur ett redovisningsperspektiv och att det därmed vore lämpligt att ta in samma 

typ av redovisning även i årsredovisningen. 

 

På frågan om hur Gustafsson tror att Skatteverket kommer att kunna försäkra sig om att 

uppgifterna i företagens deklarationer är tillförlitliga när redovisningen inte styrker dem 

svarar han att den redovisning som idag upprättas för underlagsbeskattning även den kan vara 

felaktig. Den befintliga redovisningen upprättas på heder och samvete och under straffansvar 

och den som avsiktligt gör på fel sätt riskerar skattetillägg vilket gör att förhållandet kommer 

vara detsamma även i framtiden och att företagen kommer ha samma typ av skyldighet att 
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känna till alla lagar och bestämmelser som rör deras redovisning. Idag kan Skatteverket titta 

på företagets redovisning och se att det finns en revisor som har skrivit på den och att den 

enligt revisorns förmenande är korrekt vilket ger en typ av extern kvalitetssäkring.  

4.4.4 Effekten för revisorer vid en eventuell frikoppling 
Gustafsson menar att en del av revisorns arbetsuppgifter är att granska företagens tillgångar 

och skulder. Han menar således att revisorn kommer att fortsätta granska företagen på likande 

sätt som tidigare då skatten, eller skatteskulden, är en skuld likt alla andra och därför bör 

beaktas av revisorn.  

Gustafsson menar att även i framtiden så kommer revisorn att behöva uttala sig om ifall 

företagets redovisade skatteskuld är korrekt och då måste revisorn när den granskar årets 

räkenskaper se storleken på skatteskulden på en preliminär inkomstdeklaration som kommer 

att behöva bedömas på liknande sätt som en årsredovisning. Så han tror inte att revisorns 

arbetsuppgifter kommer att öka, i så fall snarare att de befintliga ökar i omfattning. 

4.4.5 Effekten för Skatteverket vid en eventuell frikoppling 
En följd för Skatteverket av införandet av förslaget gissar Gustafsson skulle kunna bli fler av 

Skatteverket utförda revisioner. Detta görs redan idag och han tror inte att Skatteverket 

kommer att tilldelas några utökade resurser vid ett eventuellt avskaffande av sambandet men 

han ser ett scenario med en ökad tyngd på revisionsverksamheten som mycket möjligt. 
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5 ANALYS/DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras en analys med utgångspunkt i det insamlade materialet från de 
genomförda intervjuerna. Vi sammankopplar här det empiriska materialet med den teoretiska 
referensramen för att sedan komma fram till våra egna tankar i frågan. 

5.1 Syften som glidit isär  
SOU (2008:80) menar att den senare tidens utveckling gjort att behovet av en frikoppling 

blivit allt större. Värdering till verkligt värde och ökade krav på redovisningen från utländska 

intressenter har gjort att den svenska redovisningen är i behov av en uppdatering. Dagens 

samband mellan redovisningen och beskattningen har funnits sedan slutet på 1920-talet och 

SOU menar att det finns ett behov av att införa ett mer harmoniserat regelverk som bättre 

stämmer överens med övriga länder i Europa. 

 

Lindström anser att syftena glidit isär och att införandet av IFRS kan komma att innebära 

problem om sambandet fortfarande får råda. Han tror att internationaliseringen och det 

ändrade synsättet kommer att påverka redovisningen och ytterligare visa på ett behov av en 

frikoppling men Lindström menar dock att det i dagsläget inte finns något behov av en 

frikoppling då IFRS endast omfattar koncernredovisningen och att denna inte ligger till grund 

för beskattningen av koncernens. Han poängterar också att fördelarna med ett samband är 

större än nackdelarna och en frikoppling i dagsläget endast skulle försvåra företagens 

administration. Lindström tror dock att en frikoppling kan vara det bästa för redovisningen på 

långsikt, han menar att då skillnaden mellan det redovisningsmässiga och det skattemässiga 

resultatet ökar kommer det bli svårare att hantera ett system där båda är kopplade till 

varandra även vid en övergång från värdering enligt ett historiskt anskaffningsvärde till 

värdering enligt ett marknadsvärde. 

 

Hultqvist anser att en frikoppling låter vettigt, särskilt med tanke på internationaliseringen. 

Hon är inte mot en frikoppling även om han anser att behovet är lite överdrivet. Hon var dock 

för att olika företagsgrupper ska ha olika regelverk då det skiljer mycket mellan stora och 

små företag.  
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Elmerkind å sin sida tror inte att sambandet mellan redovisningen och beskattningen kommer 

att försvinna helt i framtiden utan att en koppling i vissa anseende kommer att finnas kvar. 

Han anser dock ändå att internationaliseringen av redovisningen är ett viktigt steg, särskilt för 

att öka jämförbarheten länder emellan. 

 

Gustafsson menar att syftet med redovisningen för många företag är att nå en så förmånlig 

beskattning som möjligt, dock i enighet med god redovisningssed. Nackdelen med systemet 

blir då menar han att den redovisningsmässiga utvecklingen blir lidande i och med att 

redovisningen av intäkter skjuts upp och redovisningen av kostnader tidigareläggs, detta 

menar han visar på att syftena gått isär.  

 

Vi håller delvis med SOU om att syftena glidit isär och att det nu finns behov av en 

frikoppling. Dock kan en frikoppling mellan redovisningen och beskattningen vara en 

komplicerad process som kräver en lång omställningsperiod. Lindström menar ju att det bästa 

på långsikt vore en frikoppling men på kortsikt tror vi att det skulle bli väldigt stora 

omställningar 

5.2 Värdering till verkligt värde och obeskattade vinster vid en eventuell frikoppling 
SOU (2008) menar att det materiella sambandet är av stor vikt för principen om 

dubbelbeskattning då sambandet hindrar företagen att dela ut vinster som är obeskattade. De 

nämner därför två sätt att gå runt problemet vid en eventuell frikoppling. Antingen kan en så 

kallad civilrättslig utdelningsspärr eller en skatterättslig utdelningsspärr användas för att 

förhindra att obeskattade vinster delas ut. I sin utredning rekommenderar SOU den senare då 

denna inte påverkar företagens handlingsfrihet. 

 

BFN (2009) menar att värdering till verkligt värde inte är något som kommer att tillämpas av 

den stora majoriteten. De enda som i dagsläget kan använda sig av värdering till verkligt 

värde är de som kan tillämpa K4, det vill säga koncerner, K1 och K2 bolagen kan inte och 

kommer inte kunna använda sig av denna typ av värdering och eftersom K3 bolagens 

regelverk ännu inte är färdigt är det osäkert om de kommer att kunna tillämpa värdering till 

verkligt värde, i det fall de skulle kunna det anser BFN att en partiell koppling på området 

skulle vara fullt tillräcklig. 
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Elmerkind ser inte, utifrån sin kunskap om förslaget, hur utdelning av obeskattade vinster 

skulle utgöra ett egentligt problem. Han menar att aktiebolagslagen som gäller idag och även 

skulle gälla vid en eventuell frikoppling omöjliggör denna typ av utdelning. Han nämner som 

exempel försiktighetsprincipen, vilken företagen har att rätta sig efter, som säger att 

utdelningen ska föreslås av styrelsen och godkännas på bolagsstämman samt även godkännas 

av revisorn vid dennes granskning.  

 

Hultqvist tror inte att de problem som tagits upp med verkligt värde stämmer och hon menar 

att det skulle kunna vara positivt med värdering till verkligt värde. Dock menar hon att 

svårigheter kan uppstå när företagen hanterar de olika värdena i praktiken och att ett ökat 

behov av skatteexperter kan komma att uppstå. Även Hultqvist tror att utdelningen av 

obeskattade vinster är ett överdrivet problem. Hon är av uppfattningen att lagstiftarna inte 

skulle låta orealiserade vinster redovisas under fritt eget kapital. Dessutom säger hon, likt 

Elmerkind, att revisorns granskning både omfattar utdelningsförslaget och skatteskulden.  

 

Lindström ser inte heller att utdelning av obeskattade vinster kommer att bli ett problem. Han 

tror å sin sida att utdelning kommer att förhindras genom någon typ av införande av 

verkligtvärde konto i samband med en eventuell frikoppling där uppskjuten skatt redovisas 

separat och på så vis inte kan delas ut. 

 

Vi tror att värdering till verkligtvärde kommer att skapa problem för många mindre företag 

som inte har den kompetensen på redovisningsområdet som krävs för att hantera två 

parallella system, ett för redovisningen och ett för beskattningen. Särskilt då till och med 

revisorer tycker att hantering av verkliga värden är komplicerat. De företag som inte har 

kompetensen i bolaget kan då tvingas att hyra in den utifrån och således möta ökade 

administrativa kostnader. 

 

Vi tror, i likhet med våra respondenter, att utdelning av obeskattade vinster inte kommer att 

utgöra något problem vid en eventuell frikoppling. Vi tror dock inte att Elmerkinds argument, 

att styrelsen måste godkänna utdelningen, förhindrar att mindre bolag med hög omsättning i 

K3 gruppen delar ut obeskattade vinster. Vi tror dock snarare att staten inför begränsningar, i 
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likhet med de spekulationer som förs av Lindström, för att förhindra sådan utdelning. Att 

revisionsplikten avskaffats anser vi inte påverkar detta, detta då det är mindre bolag som 

slipper revision och dessa inte ingår i de företagsgrupper som har möjlighet att värdera 

tillgångar till verkligt värde. Vi hoppas även att de eventuella hinder som kan införas vid en 

eventuell frikoppling följer den föreslagna linjen och inte begränsar företagens 

handlingsfrihet så som en civilrättslig utdelningsspärr skulle kunna göra 

5.3 Redovisningens kvalitet 
SOU (2008:80) menar att redovisningens kvalitet påverkas av det faktum att den också 

används som beskattningsunderlag. De menar att företagen vill nå en så förmånlig 

beskattning som möjligt och att detta gör att bilden av företagets ekonomiska situation blir 

missvisande. Enligt SOU skulle redovisningen kunna presentera en bättre och mer tillförlitlig 

bild av företaget om redovisningen och beskattningen var frikopplade ifrån varandra. 

 

BFN (2009) gör bedömningen att redovisningens kvalitet inte påverkas negativt av dagens 

samband men att den skulle komma att påverkas negativt av en frikoppling. Eftersom ett nytt 

regelverk skulle behöva utformas för beskattningen skulle företagen i större utsträckning 

använda sig av det då de inte vill använda sig av flera olika värden i redovisningen och 

deklarationen. Dessa skulle då i större grad påverka redovisningen än i dagsläget vilket skulle 

leda till en försämrad kvalitet. 

 

BFN (2009) menar också att administrationen skulle försvåras och bli mer kostsam än den är 

idag då företagen skulle behöva sätta sig in i nya regelverk och få en större arbetsbörda då de 

skulle gå från ett system till två olika. Flera fördelar skulle också gå förlorade om dagens 

system övergavs. BFN nämner i synnerhet de fall där skattelagstiftningen inte täcker ett visst 

område och det automatiskt hänvisas till god redovisningssed. Detta skulle omöjliggöras vid 

en frikoppling eftersom redovisningen och beskattningen då skulle vara helt åtskilda således 

skulle nya regelverks behöva upprättas. 

 

Enligt Skatteverket (2009) förbättrar sambandet mellan redovisningen och beskattningen 

kvaliteten på beskattningen då de kan utföra granskningar utifrån dessa. De anser inte att de 

regler som är tillåtna för koncerner i IFRS också bör gälla för juridiska personer och anser 
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inte att dessa bör gälla i beskattningen. De påpekar dock att koncernredovisningen för fram 

viktig information till intressenterna men att denna kan fortsätta redovisas i 

koncernredovisningen, de ser således inte något behov av en frikoppling. 

 

Lindström tror dock att en frikoppling skulle kunna påverka redovisningen positivt. Han 

menar att en frikoppling, särskilt hos mindre bolag som i dagsläget kan använda väldigt 

skattemässiga förenklingar i bokföringen, skulle kunna göra att de finansiella rapporterna 

uppvisade en rättvisare bild. Vidare menar han att vid en eventuell frikoppling så skulle 

redovisningen i större utsträckning anpassas efter det som är bäst för redovisningen och 

således minska behovet av skattemässiga förenklingar vilket skulle göra att redovisningen 

uppvisade en bättre ögonblicksbild av företaget. 

 

Gustafsson är av samma åsikt då han menar att dagens koncernredovisningar är mer korrekta 

än ur ett redovisningsperspektiv än vad de enskilda juridiska personernas årsredovisningar är. 

Han menar därför att det vore lämpligt att införa denna typ av redovisning även i 

årsredovisningen. Han menar således att en frikoppling skulle förbättra redovisningens 

kvalitet och att de finansiella rapporterna skulle uppvisa en mer rättvisande bild.  Han menar 

även att de flesta företag idag upprättar sin redovisning i första hand för att använda den som 

underlag vid upprättandet av deklarationen och att det förmodligen också kommer att vara så 

i framtiden. 

 

Hultqvist menar dock att hon inte upplever att redovisningen påverkas negativt av sambandet. 

Hon menar att de få delar där beskattningen påverkar redovisningen inte leder till brister i 

kvaliteten utan tvärt om. Hultqvist tror snarare att en frikoppling skulle kunna leda till fler 

felaktigheter då ett frikopplat system ställer högre krav på företagen och deras 

redovisningskompetens. Hon menar att det kommer bli svårare, särskilt för mindre bolag, att 

hantera två olika system med både redovisningsmässiga värden och skattemässiga värden. 

Hon tror dock att större företag som har mycket kompetens inom företaget även i framtiden 

kan komma att presentera en redovisning av bra kvalitet. 

 

Vi tror att redovisningens kvalitet initialt kan komma att påverkas negativt av en frikoppling. 

Detta för att företagen kommer att behöva en omställningsperiod då de kan sätta sig in i de 
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nya regelverken och bygga upp de två separata systemen för redovisning och beskattning. Vi 

tror också att revisorerna kommer att spela en viktig roll under denna period då företagen 

kommer att behöva mycket stöd och hjälp. Långsiktigt tror vi dock i likhet med 

respondenterna att kvaliteten skulle bli bättre om skattemässiga faktorer inte påverkade 

redovisningen och dess uppbyggnad och att företagen skulle presentera en mer rättvisande 

bild om en frikoppling genomfördes. 

5.4 Tankar om det nuvarande systemet 
Skatteverket (2008) menar att grundtanken bakom sambandet är att redovisningen och dess 

resultat ger en bild av företagets skatteförmåga. SOU (2008) menar dessutom att staten 

genom detta tillgodo ser sitt kontrollbehov samt fastställer de utdelningsbara medlens storlek 

i aktiebolagen. 

 

Skatteverket (2008) menar även att sambandet automatiskt ser till att inkomster och utgifter 

redovisas rätt i tiden och periodiseras. Detta är viktigt, menar de, för periodiseringar av 

inkomster och utgifter samt värderingar av tillgångar och skulder måste läggas rätt i tiden så 

att beskattningen inte kommer för tidigt eller för sent. De menar därför att sambandet är bra 

och att det bidrar till att beskattningen kan skötas på ett bra sätt men även att det ser till att 

administrationen i företagen hålls enkel i den meningen att redovisningen är underlag till 

deklarationen. 

 

Skatteverket (2009) menar också att ett samband underlättar deras hantering av deklarationen 

då de har möjligheten att använda redovisningen som ett underlag i sina granskaningar. De 

påpekar att vid en frikoppling så skulle denna möjlighet upphöra och menar således att 

redovisningen stärker deklarationens kvalitet. 

 

Revisorerna tycks vara eniga om att det finns två stora fördelar med ett samband mellan 

redovisningen och beskattningen. Den första är att vid ett materiellt samband där både de 

skattemässiga och de redovisningsmässiga värdena är identiska är administrationen i 

företagen förhållandevis enkel. De slipper att handskas med olika värden i olika system och 

deklarationsprocessen hålls enkel då det bara är att föra över värdena från redovisningen till 

deklarationen. Den andra fördelen är att tackvare detta samband kan de administrativa 
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kostnaderna hållas nere i företagen. Dock framförde de inte några större nackdelar under 

intervjuerna utan var väldigt positiva till dagens system. Den enda kritiken mot det aktuella 

systemet var att det till sin utformning skulle vara svårt att använda vid ett införande av mer 

internationella regler. 

 

Lindström anser att dagens samband har den stora fördelen att företagarna slipper handskas 

med både ett redovisningsmässigt och ett skattemässigt värde, det värde som används i 

redovisningen används också i deklarationen. Han säger att detta minskar behovet av 

administration och därigenom hjälper till att hålla företagens administrativa kostnader nere. 

Tackvare att systemet till stor del regleras av redovisningsregler slipper dessutom företagen 

hantera olika regelverk vid värderingen av tillgångar. Vid en frikoppling skulle både ett 

redovisningsmässigt och ett skattemässigvärde behöva tas fram och båda skulle bygga på 

olika regelverk, vilka företagen skulle behöva sätta sig in i. 

 

Hultqvist menar att fördelarna med dagens system är att det är enkelt att följa upp då delarna 

har ett tydligt samband. Dessutom är det enkelt att använda ute i företagen då det inte kräver 

olika system och olika värden.  

 

Elmerkind är positivt inställd till dagens materiella samband särskilt då han anser att det ger 

en klar bild av företagens legala resultat. Han tycker också, likt tidigare respondenter, att 

sambandet fungerar bra i det avseendet att det ger de individuella bolagen en mindre 

administrativ börda.  

 

Gustafsson menar att det faktum att redovisningen ligger till grund för dagens beskattning är 

en fördel, att det dessutom funnits länge och är väl inarbetat är ytterligare en. Gustafsson 

menar dessutom att de i SOU nämnda nackdelarna med ett materiellt samband till viss del är 

överdrivna. Gustafsson säger att i dagsläget så är företagen bekanta med skatteprocessen och 

vet hur redovisningen påverkar beskattningen. Dessutom finns det utrymme för en viss laglig 

skatteplanering som gör det möjligt för företagen att viss utsträckning planera 

skatteinbetalningen. Detta leder dock till att den redovisningsmässiga utvecklingen 

missgynnats och att intäkter och kostnader bokförs fel i tiden.  
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Vi tror att dagens samband, till dess att internationaliseringsarbetet påbörjades, varit mycket 

väl förankrat i den svenska redovisningen och fungerat mycket bra. Detta kan förklara varför 

så lite kritik riktas mot det av respondenterna, som bara uttryckt sig positivt om det materiella 

sambandet. Detta kan också förklara det som Gustafsson tar upp, att SOU överdrivit de 

negativa aspekterna med ett samband för att på något sätt väcka frågan. Revisorerna, även de 

som är för en internationalisering, verkar inte vilja få igenom en frikoppling för att förbättra 

redovisningen och nå en mer rättvisande bild, eller liknande, utan ser snarare frikopplingen 

som ett nödvändigt ont för att kunna leva upp till de internationella redovisningskraven.  

Vi tror att det materiella sambandet på många sätt underlättat administrationen i företagen då 

dessa undgått den komplexa hanteringen av två separata system samt att det underlättat vid 

upprättandet av deklarationen. Dessvärre tror vi dock inte att det materiella sambandet 

kommer att kunna fortsätta råda vid en ökad internationalisering utan att det påverkar 

redovisningen negativt. 

5.5 Tankar om en eventuell frikoppling 
Revisorerna har en något negativ inställning till en eventuell framtida frikoppling mellan 

redovisningen och beskattningen. Lindström menar till exempel att han inte upplever det nära 

sambandet mellan de båda som ett problem i dagsläget utan menar att det är först med IFRS 

som sambandet börjat betraktas som ett problem. När K3 regelverket, som kommer att 

påverka en stor del av de svenska företagen, släpps tror han att en frikoppling kommer att bli 

nödvändig.  

 

Hultqvist menar att förslagen från SOU:s håll låter vettiga, då främst att olika företagsgrupper 

bör ha olika regler. Således är hon inte helt emot en frikoppling men hon påpekar dock starkt 

att sambandet fungerar bra, att et ger en bra grund för beskattningen och att sambandet 

underlättar hanteringen av deklarationen ute i företagen. Hon ser heller inga större fördelar 

med en frikoppling utom då olika regelverk, ökad internationalisering och kanske ökad 

efterfrågan på revisionsbolagens konsult tjänster.  

 

Elmerkind var positivt inställd till en frikoppling och menade att det vore önskvärt att 

genomföra en frikoppling till fördel för den globala harmoniseringen i syfte att öka 

möjligheten att jämföra olika företag och olika marknader. Elmerkind nämnde dock att han 
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inte tror att sambandet kommer att upphöra helt mellan redovisningen och beskattningen, 

utan att det på något sätt kommer att finnas kvar även i framtiden i något anseende.  

 

Gustafsson menar att de ökade administrationskostnaderna som ständigt anförs som följden 

av en frikoppling, då främst av Skatteverket, är felaktiga. Han tror inte att en frikoppling 

skulle innebära några större administrativa förändringar för företagen och då särskilt inte som 

skulle medföra drastiskt ökade kostnader. Vidare menar han att många företag idag bara 

upprättar redovisningen för att använda som underlag vid beskattningen och att det kommer 

att fortsätta i framtiden. Han menar att redovisningsreglerna kommer att anpassas efter 

beskattningen och att Bokförningsnämnden kommer att ändra sina principer för hur god 

redovisningssed ska tillämpas av bolagen. Detta för att de flesta svenska företagen ska kunna 

använda skattereglerna som grund i sin redovisning. 

 

Vi tror att det i samband med att en eventuell internationalisering genomförs kommer att 

genomföras en frikoppling. Både med tanke på det som revisorerna säger och det som 

Gustafsson för fram. Vi tror att även om många mindre företag kommer uppleva att 

beskattningsprocessen försvåras, så kommer de att uppleva andra fördelar med de nya 

regelverken som kommer att vara bättre anpassade. Bättre anpassade regler för mindre 

företag tror vi kan komma att underlätta på många områden där mindre företag idag tvingas 

använda regler och metoder som är anpassade för större företag. 

5.6 Effekter av en eventuell frikoppling 
Lindström tror att en eventuell frikoppling skulle missgynna mindre bolag då dessa vid en 

frikoppling skulle få ökade administrativa kostnader. Detta då deras deklarationsprocess 

försvåras och de redovisningsmässiga och skattemässiga värdena skulle behöva följas. Han 

nämner dock att det i dagsläget redan finns frikopplingar på vissa områden till exempel 

fastigheter där företagen kan redovisa ett värde och betala skatt på ett annat. I dessa fall, säger 

han, kvävs en mer omfattande administration. Hur pass omfattande ökningen av kostnaderna 

skulle bli tror han beror mycket på vilken typ av bolag och bransch och att det blir svårare för 

de bolag där skillnaden mellan de olika värdena är stor. 
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Hultqvist menar att en frikoppling går emot det förenklingsarbete som letts inom EU de 

senaste åren med syfte att förenkla driften av främst mindre bolag. Hon tror att den 

administrativa bördan för företagen kommer att öka till följd av en eventuell frikoppling. Hon 

tror dock att en del av de negativa aspekter som framförts, främst ifrån Skatteverket, är 

överdrivna och att en frikoppling även kan innebära bra förändringar. Hon menar att eftersom 

regelverket inte är helt färdigställt ännu kan också förändringar som får positiva 

konsekvenser ingå i förslaget. 

 

Elmerkind tror inte att en frikoppling skulle medföra några större förändringar för de enskilda 

bolagen. Han menar dock att en frikoppling skulle kunna väcka större mer övergripande 

frågeställningar såsom hur verkligt värde ska definieras och beräknas och vilka procentsatser 

företagen ska använda då de väljer att värdera tillgångar utifrån diskonterade 

kassaflödesmodeller. Han menar att sådana här förändringar tar tid och att det kommer ta et 

tag innan de fulla effekterna av en frikoppling börjar märkas. 

 

Gustafsson tror att en frikoppling skulle innebära en förbättring av redovisningen och tycker 

att redovisningen borde ha formen som koncernredovisningen följer. Han menar att en 

frikoppling inte alls kommer innebära att beskattningens underlag blir mer osäkert då han 

menar att redovisningen som används som underlag i dagsläget också kan innehålla 

felaktigheter. Han tror dock inte att företagens administrativa börda kommer att öka nämnvärt 

då redovisningen i de flesta bolag ändå bara används som ett underlag för beskattningen. 

 

Vi tror att företagen kommer att ställas inför helt nya krav på de finansiella rapporterna som 

kan komma att leda till att administrationen blir mer omfattande. Vi tror att företagen 

kommer att behöva sätta sig in i nya regelverk och lära sig att hantera olika värden i 

redovisningen och i beskattningen. Framförallt tror vi att det vid en eventuell frikoppling 

kommer att krävas en lång omställningsperiod så att företagen hinner sätta sig in i de nya 

systemen och lär sig hantera dem. De administrativa kostnaderna har det pratats mycket om 

och från revisorernas sida förutsätts det nästan att kostnaderna ska öka markant för företagen 

medan Gustafsson menar att administrationen kommer att haneras som nu och att 

kostnaderna inte kommer att öka. Vi tror att kostnaderna kan komma att öka initialt för att 
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sedan då företagen satt sig in i de nya regelverken minskar sitt beroende av konsulter och blir 

mer självständiga och klarar av hanteringen av redovisningen och beskattningen internt. 

5.7 Effekten för revisorer vid en eventuell frikoppling 
Lindström tror att en frikoppling inte kommer att påverka revisorns arbetsuppgifter i någon 

större utsträckning. Han menar dock att revisorns ansvar kan komma att öka på vissa 

områden till exempel för att garantera att inga obeskattade vinster delas ut, han säger 

dessutom att dagens regler klart uttrycker att revisorerna måste styrka eller avstyrka den 

föreslagna utdelningen. Han menar också att skatten är en väsentlig del i deras 

granskningsarbete och att revisionen förmodligen kommer att förändras då revisorerna måste 

säkerställa att redovisningen skötts korrekt. Han fortsätter med att området är stort och att 

arbetsbördas omfattning beror mycket på vilken bransch och typ av företag det gäller. 

 

Hultqvist tror att revisionsbolagen kan komma att spela en viss roll i spridandet av kunskap i 

mindre bolag vid en eventuell frikoppling. Särskilt då mindre företag inte har samma 

möjlighet till utbildning som stora bolag har. Hon tror dessutom att revisorerna fortsatt 

kommer att kontrollera företagens skatteskuld då denna är en del av balansräkningen, som 

revisorerna måste kontrollera. En frikoppling skulle rimligen kunna öka behovet av 

skatteexperter på revisionsbolagen som assisterar revisorerna i granskningen av de 

skattemässiga posterna. Hon säger vidare att många stora företag reda i dagsläget har 

skatteexperter som hjälper till med upprättandet av deklarationer och liknande. Hon tror 

också att en frikoppling kommer att öka kunskapskraven i hela redovisningsvärlden. Hon 

avslutar med att ökade kunskapskrav och nya regler som införs inte är något konstigt utan att 

det är något de vänjer sig vid inom branschen. 

 

Elmerkind var av uppfattningen att revisorernas arbetsuppgifter inte skulle öka eftersom 

revisorns arbete till stor del regleras av tillsyningsmyndigheterna. Han menar att revisorns 

uppgifter i dagsläget täcker revisionsberättelsen, det legala bokslutet och bolagets förvaltning. 

Han tror dock inte att en frikoppling skulle innebära att revisorns uppgifter även skulle 

omfatta bolagets kommunikation med myndigheter och därför tror han inte att revisorerna 

kommer att granska bolagens beskattningssystem. 
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Gustafsson var av åsikten att en eventuell frikoppling skulle innebära att de finansiella 

rapporterna blev mer rättvisande. Detta grundas på att dagens koncernredovisningar är mer 

korrekta ur redovisningssynpunkt än vad redovisningen är i övrigt, därmed anser han att en 

frikoppling skulle resultera i en bättre redovisning. Han tror inte att frikopplingen skulle 

påverka sättet att se på beskattningen trots att den idag bygger på redovisningen, då han 

menar att redovisningen som beskattningen grundar sig på i dagsläget kan innehålla 

felaktigheter. 

 

Vi tror att revisorerna kommer att fortsätta granska redovisningen precis som tidigare men att 

beskattningsdelen kan komma att ställa nya krav på revisorerna. Vidare tror vi att de kommer 

att sköta granskningen av de skattemässiga posterna i den mån det är möjligt annars är interna 

beskattningsexperter på revisionsbolagen inte omöjligt. Revisorn ska som Elmerkind säger 

beröra följande punkter i sin granskning: revisionsberättelsen, det legala bokslutet och 

bolagets förvaltning. Vi delar dock Hultqvists åsikt att skatteskulden är en skuld likt alla 

andra och att riktigheten i denna också bör granskas av revisorn även i fortsättningen. 

5.8 Effekten för skatteverket vid en eventuell frikoppling 
En följd för Skatteverket av införandet av förslaget gissar Gustafsson skulle kunna bli fler av 

Skatteverket utförda revisioner. Detta görs redan idag och han tror inte att Skatteverket 

kommer att tilldelas några utökade resurser vid ett eventuellt avskaffande av sambandet men 

han ser ett scenario med en ökad tyngd på revisionsverksamheten som mycket möjligt. 

 

Vi tror i likhet med Gustafsson att konsekvenserna för Skatteverket kommer att bli små om 

några alls. Gustafsson påtalar att inga ytterligare resurser skulle tillföras vid ett eventuellt 

avskaffande och att de därför inte har möjlighet att öka sina granskningar. Vi tror också att, 

som han säger, revisionsbranschen kommer att få ta större delen av detta ansvar. 

5.9 Syftet med en eventuell frikoppling 
Hultqvist tror att syftet bakom en frikoppling snarare är att tillgodose internationella 

intressenters intresse av att öka jämförbarheten mellan olika länders bolag. Hon tror även att 

ökade möjligheter till marknadsvärdering och verkligt värde kan ligga bakom. Hultqvist anser 

dock att det är ganska klart att syftet aldrig varit att förenkla de enskilda bolagens 

administration. Hon avslutar med att hon inte tror att frågan uppkommit tillföljd av 
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påtryckningar ifrån mindre bolag utan det är nog snarare är större bolag eller koncerner som 

har ett intresse av en eventuell frikoppling. 

 

Elmerkind tror att syftet bakom en frikoppling är en harmonisering mellan de olika ländernas 

regelverk och öka möjligheterna till jämförelser över landsgränserna. Han påpekar dock att 

det finna många olika varianter och egenheter hos de olika EU-ländernas redovisningar och 

att vi i Sverige är långtifrån ensamma om att ha ett starkt inhemskt regelverk. 

 

Gustafsson tror att en frikoppling kan komma att genomföras på sikt och då främst på 

konstitutionella grunder. Han menar att underlaget till beskattningen i Sverige idag styrs till 

stor del av internationella privaträttsliga redovisningsorgans rekommendationer. Den 

konstitutionella orsaken till genomförandet av förslaget skulle därmed enligt Gustafsson bli 

intentionen att ta fram egna skattebestämmelser. 

 

Vi tror att syftet bakom en frikoppling ligger mycket i viljan av att öka möjligheterna till ett 

införande av IFRS i Sverige och att ett sådant införande skulle underlättas av en frikoppling 

emellan redovisningen och beskattningen. Sambandet mellan redovisningen och 

beskattningen försvårar i många fall en internationalisering främst då med tanke på 

användningen av verkligtvärde. 
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6 SLUTSATSER 

I detta kapitel kommer vi att besvara våra problemformuleringar som legat till grund för 

denna undersökning. Vi kommer att dra våra slutsatser kring uppsatsen frågeställningar och 

syfte samt presentera våra egna åsikter i frågan. 

 

Syftet med uppsatsen har varit att utreda och uppskatta de positiva och negativa konsekvenser 

som en frikoppling mellan redovisningen och beskattningen skulle kunna komma att leda till 

för revisionsbyråer och Skatteverket samt analysera hur en frikoppling kan komma att 

påverka dessa två. 

• Vad kan en frikoppling mellan redovisningen och beskattningen leda till och hur kan 

det komma att påverka arbetet med dessa? 

• Hur skulle Skatteverket kunna försäkra sig om att företagens uppgifter är tillförlitliga 

vid en frikoppling och kommer revisorernas arbete att förändras till följd av detta? 

6.1 Ökad kvalitet på redovisningen. 
En frikoppling mellan redovisningen och beskattningen skulle kunna leda till att 

redovisningen initialt påverkas negativt. Detta tror vi beror på att företagen kommer behöva 

sätta sig in i och bygga upp de två separata systemen för redovisning och beskattning. Vi tror 

att många mindre företag kommer att behöva hjälp ifrån redovisningskonsulter och revisorer i 

början för att få hjälp med att introduceras till de frikopplade beskatttningssystemet. På längre 

sikt tror vi dock att redovisningen kommer att förbättras och bli bättre än den är i dagsläge då 

skattemässiga faktorer, och i vissa fall värden, inte kommer att påverka redovisnings 

utformning och uppbyggnad. Således tror vi att en frikoppling på längre sikt skulle innebära 

att företagens redovisning presenterade en mer rättvisande bild av företagets ekonomiska 

ställning som, inte minst för utländska intressenter,  skulle vara lättare att avläsa. 

6.2 Ökad administration 
En frikoppling mellan redovisning och beskattning skulle också kunna leda till att 

administrationen ökar i de enskilda företagen. Detta tror vi eftersom företagen vid en 

frikoppling skulle ställas inför helt nya krav på de finansiella rapporterna. Företagen kommer 

även att behöva sätta sig in i nya regelverk och behöva hantera två separata regelverk: ett för 

redovisningen och ett för beskattningen och detta kommer att försvåra hanteringen av 
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värderingen av tillgångar. Vid en frikoppling kommer det finnas både ett redovisningsmässigt 

och ett skattemässigt värde och det bästa sättet för att hantera dessa tror vi är att använda sig 

av dubbla system för redovisningen och beskattningen. 

 

Den ökade administrationen tror vi initialt kommer leda till en ökning av de administrativa 

kostnaderna. Detta då företagen, i synnerhet de mindre, kommer behöva hyra in kompetens 

utifrån för att hantera det nya mer omfattande systemet. På lång sikt tror vi dock att 

kostnaderna för administrationen ute i företagen kommer att gå tillbaka men att många 

företag ändå kommer att vilja ha någon form av hjälp vid upprättandet av deklarationen. 

Detta grundar vi på att revisorerna vi pratat med under undersökningen har sagt att 

hanteringen av verkliga värden, särskilt vid försäljningar, är komplicerade och att till och 

med de hyr in hjälp utifrån för att hantera detta. Således tror vi att det är få små företag som 

kommer att ha kompetensen att själva upprätta denna. 

6.3 Verkligt värde och risken för utdelning av obeskattade vinster 
En frikoppling mellan redovisningen och beskattningen skulle även möjliggöra värdering till 

verkligt värde eller så kallad marknadsvärdering. Detta tror vi skulle skapa problem för de 

företag som inte har kompetensen att hantera dessa marknadsvärden då hanteringen av dessa 

är komplicerad. 

 

I likhet med våra respondenter delar vi uppfattningen att obeskattade vinster inte kommer att 

utgöra något problem vid en eventuell frikoppling. Delvis så kommer denna risk att 

elimineras då styrelsen måste godkänna utdelningen samt av att även revisorn kommer att 

granska vinstdispositionen. Vi tror snarare att lagstiftarna kommer att införa begränsningar än 

att ovan nämnda får fungera som garantier för att inga utdelningar av obeskattade vinster 

genomförs. Vi tror att vid en förändring av denna omfattning på redovisnings- och 

beskattningsområdet så kommer lagstiftarna med all säkerhet i de nya regelverken införa 

begränsningar som omöjliggör dessa typer av utdelningar. Vi hoppas dock att de eventuella 

hinder som införs vid en frikoppling går mer i stil med en civilrättslig utdelningsspärr än en 

skatterättslig. Detta då den skatterättsliga spärren begränsar företagens handlingsfrihet i och 

med att de själva inte kan besluta när utdelningen ska ske. Med en civilrättslig 
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utdelningsspärr bibehålls handlingsfriheten och företagen kan dela ut obeskattade medel mot 

att de accepterar de skattemässiga konsekvenserna. 

6.4 Hur Skatteverket ska försäkra sig om att företagens uppgifter är tillförlitliga 
Vi tror att Skatteverket vid en eventuell frikoppling, när deklarationerna inte längre 

underbyggs av företagens redovisning, inte kommer att förändra sina rutiner nämnvärt. Det 

har under studien framgått att Skatteverket inte kommer att beviljas ökade resurser för att 

hantera de framtida deklarationerna som inte styrks av redovisningen. Detta visar på att 

lagstiftarna inte anser att felaktigheterna kommer att öka vid en frikoppling vilket vi anser 

vara i sin ordning då det framförts att revisorn fortsatt kommer att vara delaktig i 

granskningen av företagets skatteskuld, precis så som i dagsläget. 

6.5 Revisorernas arbetssituation 
Vi tror inte att revisorernas arbetssituation i någon större utsträckning kommer att förändras 

vid en eventuell frikoppling, utan snarare att de befintliga arbetsuppgifterna kommer att öka i 

omfattning. Med all säkerhet kommer revisorn att påverkas av de förändringar som medföljer 

en eventuell frikoppling. Vi delar inte den uppfattningen att förändringarna ligger utanför 

revisorns område utan att de i största grad påverkar det som revisorn har till uppgift att 

granska. Skatteskulden är en skuld lik alla andra och riktigheten och rimligheten i denna 

anser vi kräver bedömning av en revisor. Vi tror att revisorernas fortsatta granskning kommer 

att fortlöpa som tidigare men att den kommer att omfatta fler delar. Vidare tror vi att de 

kommer sköta granskningen av de skattemässiga posterna som tidigare, möjligtvis paralellt 

med beskattningsexpertis. 

 

Efter att ha gjort denna studie är vi övertygade om att en eventuell frikoppling kommer att 

leda till en rad förändringar i företagens arbete med redovisning och beskattning. På lång sikt 

tror vi att fördelarna klart överväger nackdelarna med en frikoppling och att den kan komma 

att leda till en kvalitetshöjning för den svenska redovisningen och därigenom öka nyttan med 

redovisning och höja intresset för svenska bolag för utländska intressenter tack vare sina 

möjligheter till enklare företagsjämförelser. Slutligen anser vi att redovisningens 

internationalisering är ett viktigt steg i dess europeiska utveckling och att frikopplingen är ett 

viktigt steg för att närma sig dessa långsiktiga mål. 
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6.6 Förslag till framtida forskning 
Det i uppsatsen undersökta problemet skulle vidare kunna granskas genom en undersökning 

av verkligt värde och dess koppling med risken för utdelning av obeskattade vinster då detta 

är ett omfattande område med många infallsvinklar som diskuterats intensivt av SOU med 

flera. 

 

Ett annat område som vidare skulle kunna undersökas är hur internationaliseringen påverkar 

regelverk och redovisningar i olika europeiska länder. Detta skulle vara ett intressant område 

att arbeta vidare med då en av våra respondenter påpekade att många länder inom EU har 

starka inhemska redovisningstraditioner. 

 

Avslutningsvis anser vi att ett naturligt sätt att fortsätta forskningen på är att i 

utvärderingssyfte genomföra ytterligare en studie ifall förslaget skulle komma att 

genomföras. 
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8 BILAGOR 

8.1 Frågemall för intervju med Skatteverket 
Personlig information 

• Hur länge har du arbetat på Skatteverket?   

• Vilken utbildning har du? 

Sambandet och en eventuell frikoppling 

• Hur tycker du att det nuvarande systemet, där redovisningen ligger tillgrund för 
beskattningen, fungerar? Fördelar och nackdelar? 

• Dina tankar och åsikter om en eventuell framtida frikoppling? 

• Vilka effekter tror du att en frikoppling skulle kunna få? Vilka företag skulle kunna gynnas 
respektive missgynnas av en frikoppling? 

• Tror du att de finansiella rapporterna skulle uppvisa en mer rättvisande bild om det 
materiella sambandet avskaffas? 

Skatteverkets arbete vid en eventuell frikoppling 

• Hur kommer Skatteverket kunna försäkra sig om att företagens uppgifter i deklarationen är 
tillförlitliga då redovisningen inte styrker dem? Hur kommer tillförlitligheten för företagens 
redovisning att påverkas? 

• Kommer revisorerna vara delaktiga i arbetet i fortsättningen eller kommer kontrollen av den 
separata “skatteredovisningen” skötas av Skatteverket eller någon annan? 

• Hur kommer arbetet på Skatteverket påverkas av en eventuell frikoppling? 

• I statens offentliga utredningar (SOU: 2008:80) säger de att det materiella sambandet höjer 
kvaliteten på redovisningen. Hur kommer kvaliteten att påverkas av en frikoppling? 

• Hur skall skillnaden mellan det redovisade och det skattemässiga resultatet behandlas i 
redovisningen så att utdelning av obeskattade vinster förhindras? Kommer Skatteverket att få 
ett ökat ansvar för att kontrollera att det inte sker någon utdelning av obeskattade vinster? 
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8.2 Frågemall för intervju med revisor 
Inledande frågor  

•  Hur länge har du arbetat som revisor?   

•  Vilken utbildning har du?  

 Tankar om dagens system 

•  Hur tycker du att det nuvarande systemet där redovisningen ligger tillgrund för beskattningen 
fungerar?  

 •  Vilka fördelar tycker du att det finns med ett materiellt samband jämfört med ett där 
beskattningsdelen är frikopplad från redovisningen? 

•  Vilka problem tror du kan uppkomma till följd av det starka sambandet mellan redovisning och 
beskattning som idag finns i Sverige? 

 Tankar om en eventuell frikoppling 

•  Har du några synpunkter på utredningens förslag (i slutbetänkandet av utredningen om sambandet 
mellan redovisning och beskattning, SOU 2008:80) att det bör ske en frikoppling mellan redovisning 
och beskattning? 

•  Vilka företag skulle kunna gynnas respektive missgynnas  av en frikoppling?  

•  Vilken förändring tror du att en frikoppling kommer att innebära för företagen, skiljer sig möjligen 
förändringen åt beroende på storleken på företaget? 

•  Tror du att de finansiella rapporterna skulle uppvisa en mer rättvisande bild om det materiella 
sambandet avskaffas? 

•  Vad anser Ni om utredningens huvudargument för att en frikoppling bör ske?  

 Revisorns arbete vid en frikoppling  

 •  Vad har Ni idag för ansvar att undersöka företagets underlag för det beskattningsbara resultatet?  

•  På vilket sätt skulle en frikoppling påverka revisorns arbete?  

•  Kommer exempelvis Ert ansvar att undersöka företagets underlag för beskattningen att förändras?  

 •  Hur skall skillnaden mellan det redovisade och det skattemässiga resultatet behandlas i 
redovisningen så att utdelning av obeskattade vinster förhindras?  

 •  Hur sker redovisningen på de områden som redan idag är frikopplade (exempelvis när det gäller 
lager finansiella instrument värderat till  verkligt värde)? Krävs det någon granskning för att se till att 
de obeskattade vinsterna hanteras på rätt sätt?   

 •  Kommer Ni att få ett ökat ansvar för att kontrollera att det inte sker någon utdelning av obeskattade 
vinster? 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för 
utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. 
Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 
 
Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
Telefon 0772-28 80 00 
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