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Abstract 
   

Titel:  Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning 

(SOU 2008:80) – en fallstudie av remissvaren 

 

Nivå:  C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare:  Susanne Jansson och Ulrika Steinholtz 

 

Handledare:  Mats Ryding 

 

Datum: 2009 - juni 

 

Syfte: Vårt syfte med den här uppsatsen är att besvara följande 

frågeställningar: 

 Vilka fördelar och nackdelar ser remissinstanserna med 

utredningens förslag? 

 Är det några speciella områden där åsikterna går isär eller 

är liknande? 

 Vilket stöd finns för utredningens förslag?   

Bakgrunden till att vi valt just detta ämne är att sambandet mellan 

redovisning och beskattning är ett komplicerat område som är 

sammankopplat på olika sätt.  

 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ ansats när vi utifrån vår 

förförståelse har bearbetat primär/sekundärdata i form av 

remissvar. Vidare har vi övervägt vetenskapligheten i vårt arbete 

ur en kritisk synvinkel. 

 

Resultat & slutsats: Bristerna som funnits i utredningen om sambandet mellan 

redovisning och beskattning är många, med hjälp av de olika 

remissinstansernas svar har vi försökt klargöra en bild av läget. Vi 

har även belyst effekter som förväntas vid en eventuell frikoppling 

men även vilka alternativ som kan finnas.  

 

Förslag till fortsatt  Att följa den fortsatta utvecklingen kring en eventuell frikoppling 

forskning:.  anser vi vara av intresse. Vidare kan en jämförande studie mellan

  Sverige och ett land som har genomfört en frikoppling vara ett

  intressant alternativ. 

 

Uppsatsens bidrag: Vårt mål har varit att skapa en förståelse hos läsaren för både 

bakgrund, utredning och resultat av de lagstiftningsändringar som 

ständigt sker inom företagsekonomin. Vi har även visat på att det 

som lyfts fram som självklart i en offentlig utredning inte 

nödvändigtvis får positiv respons hos de som omfattas av 

förslagen.  

 

Nyckelord: Beskattning, redovisning, formellt samband, remissinstanser, 

frikoppling   

 



 

Abstract  
 

Title: Investigating the link between accounting and taxes (SOU 2008:80) 

– a case study of the referral answers 

 

Level: Candidate thesis in business administration, (15 ECTS) 

Authors:  Susanne Jansson and Ulrika Steinholtz 

Supervisor:  Mats Ryding 

Date: 2009 - June 

Aim:  Our purpose with this paper is to find out: 

 What advantages and disadvantages does the proposal 

have, according to the bodies to which the proposal has 

been referred for consultation? 

 Are there any special areas where the opinions are alike or 

part from each other? 

 What is the support for the proposal? 

The reason for choosing this specific subject is that the connection 

between accounting and taxation is a complicated area, with many 

interconnections in different ways. 

 

Method: Our choice of method is a quantitative attempt where we have 

elaborated primary/secondary remittance data based on our 

previous understanding. Furthermore, we have considered the 

scientific level in our work from a critical point of view. 

 

Result & Conclusions: There are many inadequacies found in the 

investigation concerning accounting and taxation, and by using the 

answers of the consultation rounds we have tried to get a clearer 

picture of the situation. We have emphasized some effects that are 

expected to occur if the accounting and taxation were to be 

disconnected, and also showed possible alternatives to such a 

disconnection. 

 

Suggestions for future If a disconnection will take place, we think that a follow up study 

research:  would be of interest. Furthermore, a comparative study between 

Sweden and another country, which has already gone through such 

a disconnection, would be of interest. 

 

Contribution of the thesis:Our goal has been to make the reader aware of the background, 

investigation and results of the changes in legislation that 

constantly occur within the business economic sector. We have 

also showed that what has been presented as obvious in a public 

investigation is not necessarily met by positive response from 

those affected by the proposition.  

 

Key words: Taxation, accounting, formal connection, referral, consultation 

round, disconnection. 
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Definitioner och begrepp  

K-regelverket                  Förenklingsregler där Bokföringsnämnden har en nyckelroll.  

K1-företag                       Enskilda näringsidkare och handelsbolag med enbart fysiska 

personer som bolagsmän.  

K2-företag                    Mindre aktiebolag.  

K3-företag                     Medelstora aktiebolag som inte hör till kategorin K2 eller K4.  

K4-företag              IFRS-företag och noterade aktiebolag.  

 

God redovisningssed     Att följa lag, antagna redovisningsprinciper och vedertagna normer 

vid upprättande av redovisningen.       

Kontantprincipen Utgifter och inkomster deklareras det år de betalas eller kan 

disponeras.   

Periodisering                 Att hänföra en inkomst eller utgift till det år som inkomsten 

respektive utgiften belöper sig på.  

Skatteförmågeprincipen Att skatt betalas utifrån förmågan hos den skattskyldige. 

 

SOU (2008:80)    Statens offentliga utredning om beskattningstidpunkten för 

näringsverksamhet. Benämns i uppsatsen även som ”utredningen”.  

Sambandet mellan  Hur redovisningen och beskattningen kopplas samman. 

redovisning och beskattning     

Det materiella        Redovisningen styr beskattningen 

sambandet     

Det formella    Beskattningen styr redovisningen. 

sambandet   

Inget samband                Redovisningen och beskattningen har ingen inbördes relation.  

 

Fjärde bolagsdirektivet Tillkom 1978 och behandlar skyldigheten att upprätta årsbokslut 

och förvaltningsberättelse i bolag med begränsat delägaransvar. En 

rättvisande bild av bolagets ställning och resultat är den 

övergripande principen.1 

IL    Inkomstskattelagen (1999:1229) 

ÅRL  Årsredovisningslagen (1995:1554) 

RF Regeringsformen, i den här uppsatsen är det främst 8 kap. 18 § RF 

som åsyftas. 

BFL Bokföringslagen (1999:1078) 

KL    Kommunalskattelagen (1928:370) 

   

 

                                                            
1 http://www.skatteverket.se/download/18.deeebd105a602bfe3800086/kap04.pdf, hämtad 2009-05-08 

http://www.skatteverket.se/download/18.deeebd105a602bfe3800086/kap04.pdf


 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ........................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................. 1 

1.1.1 Sambandet mellan redovisning och beskattning ............................................................... 1 

1.1.2 Ökad internationalisering och IFRS ................................................................................. 2 

1.1.3 Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning (SOU 2008:80) ........... 2 

1.1.4 K-regelverken .................................................................................................................... 2 

1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................... 2 

1.3 Syfte ...................................................................................................................................... 3 

1.4 Avgränsning ......................................................................................................................... 3 

1.5 Fortsatt disposition .............................................................................................................. 3 

2. Metod ................................................................................................................. 5 

2.1 Förförståelse ........................................................................................................................ 5 

2.2 Metodval ............................................................................................................................... 5 

Figur 1: Den kvalitativa undersökningsprocessen som interaktiv process ................................ 6 

2.3 Fallstudie ............................................................................................................................. 7 

2.4 Datainsamling ..................................................................................................................... 7 

2.5 Kvalitetskriterier .................................................................................................................. 8 

2.6 Källkritik .............................................................................................................................. 9 

3. Referensram .................................................................................................... 10 

3.1 Myndigheter och organisationer  ...................................................................................... 10 

3.2 K-regelverken ..................................................................................................................... 11 

3.3 Lagstiftningskedjan ........................................................................................................... 12 

3.4 Centrala principer och normer inom god redovisningssed ............................................. 14 

3.5 Centrala principer och normer inom beskattningsrätten ................................................ 15 

3.6 Samband mellan redovisning och beskattning ................................................................. 15 

3.6.1 Rättsligt och annat samband ........................................................................................... 15 

3.6.2 Samband i praktiken ........................................................................................................ 16 



 

3.6.3 Det materiella sambandet ............................................................................................... 16 

3.6.4 Det formella sambandet .................................................................................................. 17 

3.6.5 Fördelar med ett materiellt samband .............................................................................. 17 

3.6.6 Nackdelar med ett materiellt samband ............................................................................ 18 

3.6.7 Frikoppling ...................................................................................................................... 18 

3.7 Skäl för ett avskaffande av sambandet mellan redovisning och beskattning ................. 19 

3.8 Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning (SOU 2008:80) ........ 20 

3.8.1 Direktiv 2004:146 Utredning om sambandet mellan redovisning och beskattning ........ 20 

3.8.2 Sammanfattning av utredningen ...................................................................................... 21 

3.8.3 Konsekvenser enligt utredningen .................................................................................... 22 

3.9 Kortfattat om tidigare utredningar ................................................................................... 22 

3.10 Tidigare studier ................................................................................................................ 23 

4. Empiri ............................................................................................................. 26 

4.1 Remissinstanser ................................................................................................................. 26 

4.2 Remissinstanser som tillstyrker utredningens förslag ..................................................... 26 

4.2.1 Den administrativa bördan ............................................................................................. 27 

4.2.2 Rättsläget ......................................................................................................................... 27 

4.2.3 Internationella utvecklingen ............................................................................................ 27 

4.3 Remissinstanser som avstyrker utredningens förslag ...................................................... 28 

4.3.1 Den administrativa bördan ............................................................................................. 28 

4.3.2 Rättsläge .......................................................................................................................... 29 

4.3.3 Områden som behöver utredas ytterligare ...................................................................... 30 

4.3.4 Utredningens utgångspunkt ............................................................................................. 30 

4.3.5 Kvaliteten på redovisningen ............................................................................................ 31 

4.3.6 Ökat behov av resurser ................................................................................................... 31 

4.3.7 Konstitutionella anmärkningar ....................................................................................... 31 

4.3.8 Begreppsanvändningen ................................................................................................... 32 

4.3.9 Alternativ till frikoppling ................................................................................................. 32 

4.3.10 Obeskattade vinster ....................................................................................................... 33 



 

4.3.11 Särskilda redovisningsprinciper i juridisk person ........................................................ 33 

4.3.12 Införande av kontantmetod ............................................................................................ 33 

4.4 Remissinstanser som valt att avstå från att ta ställning, men ändå svarat på remissen . 34 

5. Analys .............................................................................................................. 35 

5.1 Effekter som förväntas vid en frikoppling ........................................................................ 35 

5.2 Alternativ till frikoppling ................................................................................................... 36 

5.3 Brister i utredningen ......................................................................................................... 36 

5.4 Egna reflektioner ............................................................................................................... 37 

6. Resultat ........................................................................................................... 38 

6.1 Slutsatser ............................................................................................................................ 38 

6.2 Förslag till fortsatt forskning ............................................................................................ 39 

6.3 Uppsatsens bidrag .............................................................................................................. 39 

Källförteckning ................................................................................................... 40 

Tryckta källor .......................................................................................................................... 40 

Elektroniska källor .................................................................................................................. 40 

Tidigare studier ........................................................................................................................ 41 

Utredningar, direktiv och propositioner ................................................................................. 42 

Remissvar från följande instanser .......................................................................................... 42 

Övriga källor ............................................................................................................................ 43 

Bilaga 1: remissinstanser ................................................................................... 44



1 

 

 

 

1. Inledning  
___________________________________________________________________________ 

I det första kapitlet redogör vi kortfattat för bakgrunden när det gäller sambandet mellan 

redovisning och beskattning. Vidare diskuterar vi de problem vi har för avsikt att studera, 

vårt syfte med uppsatsen samt vilka avgränsningar vi har gjort. Avslutningsvis kommer en 

kort sammanfattning av arbetets fortsatta disposition.  

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund  

För att underlätta för läsaren kommer vi att ge en liten introduktion till sambandet mellan 

redovisning och beskattning samt vilken inverkan den ökade internationaliseringen kan ha. 

Vidare beskrivs kortfattat den utredning som ligger till grund för remissvaren samt K-

regelverken. 

1.1.1 Sambandet mellan redovisning och beskattning  

Sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattning etablerades redan under 1920-talet, 

för inkomstslaget rörelse skulle inkomstberäkningen ske enligt ”allmänna bokföringsgrunder 

och god köpmannased”
2
. Detta samband befästes sedan genom 1928 års kommunalskattelag 

och 1929 års bokföringslag. Sambandet fokuserar främst på periodisering av inkomster och 

utgifter men också principerna för värdering av tillgångar och skulder spelar roll för när i 

tiden intäkter och kostnader ska redovisas. Sambandet mellan redovisning och 

inkomstbeskattning har varit föremål för översyn vid ett flertal tillfällen.
3
 

 

Det finns flera samband mellan redovisning och beskattning. Dels finns det materiella 

sambandet som uttrycks i regeln om god redovisningssed i 14 kap. 2 § IL, om det inte finns 

särskilda skatteregler i IL ska god redovisningssed läggas till grund för beskattningen. Det 

materiella sambandet har under senare år minskat genom att ytterligare särskilda skatteregler 

har tagits in i IL. Vidare finns ett formellt samband, som innebär att tillämpning av särskilda 

skatteregler bara ske om man väljer samma lösning i redovisningen. Det formella sambandet 

finns bland annat för inventarier och periodiseringsfonder. Ett av syftena med reglerna om det 

formella sambandet är bl.a. att obeskattade vinster inte ska kunna delas ut.
4
 

 

Det finns också samband i praktiken, bland annat påverkar redovisning och beskattning 

ömsesidigt varandra inom områden där det inte finns vare sig formellt eller materiellt 

samband. Det praktiska sambandet gör sig också gällande när det gäller företagens 

                                                            
2 SOU 2008:80 del 1, sid 108 
3 Skatteverket, 2008, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, sid 24 och SOU 2008:80 

del 1, sid 108  
4 Skatteverket, 2008, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning,  sid 24 f. 
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administrativa deklarationsarbete samt Skatteverkets deklarationshantering och 

skattekontroll.
5
  

1.1.2 Ökad internationalisering och IFRS  

Internationaliseringen ökar alltmer. Det ökade flödet av varor, tjänster och kapital mellan 

företag i olika länder ställer högre krav på redovisningens jämförbarhet. Som ett led i detta 

antogs 2002 den så kallade IAS-förordningen
6
, vilket innebär att alla noterade bolag inom EU 

sedan 2005 tillämpar IFRS i sin redovisning. 

1.1.3 Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning (SOU 2008:80)   

Sambandet mellan redovisning och beskattning har utretts ett antal gånger från olika 

infallsvinklar och med olika resultat. Det senaste betänkandet presenterades i september 2008. 

Direktiven för utredningen var att utreda hur sambandet mellan redovisning och beskattning 

ska se ut och fokuserade främst på beskattningstidpunkten. Det som inte omfattades av 

utredningen var till exempel vad som ska vara skattepliktigt eller avdragsgillt samt nivån på 

företagsbeskattningen. Det var enbart skattereglerna som var föremål för utredningen, inte 

redovisningsreglerna. Dessutom innefattade betänkandet ett förslag på spärr för utdelning av 

obeskattade vinster.
7
   

1.1.4 K-regelverken  

Sedan 2004 arbetar Bokföringsnämnden med att utarbeta förenklingsregler för företagen, det 

så kallade K-projektet. Det bygger på att företagen delas in i olika kategorier utifrån storlek 

och företagsform. De mindre företagen ska därigenom inte tvingas att använda alla de regler 

som är befogat att kräva av de större. De fyra olika kategorierna är K1, K2, K3 samt K4, vilka 

redogörs för under teoriavsnittet.
8
 

1.2 Problemdiskussion  

Bakgrunden som intresserar oss har bland annat varit att sambandet mellan redovisning och 

beskattning är ett komplicerat område som är sammankopplat på olika sätt. Det råder olika 

meningar om Sverige ska ha kvar det nuvarande formella sambandet eller anpassa sig till de 

mer internationella reglerna där det många gånger är frikopplade system.  

 

Vi har valt att studera reaktionerna på utredningen om sambandet mellan redovisning och 

beskattning och vilka effekter en eventuell frikoppling antas få. I våra inledande 

undersökningar kom vi fram till att det, trots att utredningen kom så sent som i september 

förra året, finns ett antal studier redan utförda på den.
9
 I utredningen framhåller man 

frikoppling som det enda tänkbara alternativet. Vi var intresserade att se hur de som berörs av 

en eventuell förändring ser på saken. Vidare ville vi se om utredningen har de faktiska stöd 

som krävs för att gå vidare i lagstiftningskedjan.  

 

                                                            
5 SOU 2008:80 del 1, sid 19 f 
6 Se även 3.9 Kortfattat om tidigare utredningar 
7 Direktiv 2004:146 Utredning om sambandet mellan redovisning och beskattning,    
8 http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,cid%253D177222,00.html hämtad 2009-05-18 
9 Se även 3.10 Tidigare studier 

http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,cid%253D177222,00.html
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Konkret kommer vi i denna uppsats att arbeta främst med följande problemfrågeställningar: 

 Vilka fördelar och nackdelar ser remissinstanserna med utredningens förslag? 

 Är det några speciella områden där åsikterna går isär eller är liknande? 

 Vilket stöd finns för utredningens förslag?   

Eftersom vi inledningsvis fick intrycket att utredningens förslag var något som förväntades bli 

verklighet och skulle mottas positivt, men visade sig ganska omgående luta mot det motsatta 

hållet, finner vi de ovanstående frågeställningarna intressanta att studera. Genom att ta del av 

remissinstansernas svar får vi en verklighetsbaserad syn på problemet.  

1.3 Syfte  

Uppsatsens syfte är att sammanställa och analysera remissvaren till utredningen om 

sambandet mellan redovisning och beskattning, SOU 2008:80. Vårt mål är att undersöka 

vilket stöd som finns för denna omfattande utrednings förslag. Detta är något som inte har 

undersökts närmare tidigare varvid vi ämnar fylla den luckan.  

1.4 Avgränsning  

Vi har sammanställt så många remissvar som möjlig med den begränsade tid och resurser som 

vi har haft till vårt förfogande. Vårt mål har varit att få en så komplett bild som möjligt av 

vilket stöd som finns hos dem som påverkas av eventuella förändringar. Vi vill påpeka att 

trots vår ambition, är detta arbete ingen fullständig redogörelse.  

 

En del av svaren har varit kortfattade medan andra har varit långa och tekniskt detaljerade. Då 

vi har försökt få en allmän bild av hur stödet ser ut har vi valt bort att redogöra för vissa 

detaljer som endast tagits upp av enstaka remissinstanser med specialinriktning. Dessutom har 

vissa instansers svar känts mindre relevanta i sammanhanget.  

 

Vidare vill vi påpeka att vi inte tar ställning eller förespråkar någon av sidorna för eller emot, 

det vi gör är en sammanställning och analys av andras åsikter.    

1.5 Fortsatt disposition  

I det andra kapitlet som handlar om metod beskriver vi vårt tillvägagångssätt, hur vi har 

arbetat och vilka val vi har gjort. I det kapitlet redogör vi också för hur vi har samlat in 

information samt bearbetat den. Avslutningsvis gör vi en kritisk granskning av 

informationskällor och tillvägagångssätt.  

 

Vårt tredje kapitel bygger på vår teoretiska referensram, som ligger till grund för den analys 

vi senare gör. Där tar vi bland annat upp skäl för en frikoppling. Vidare har vi förklarat vissa 

centrala principer som är grundläggande i vår redogörelse samt väsentliga för en fortsatt 

förståelse för vårt arbete. Fortsättningsvis beskriver vi de olika sambanden mellan redovisning 

och beskattning som finns, samt de utredningar som är gjorda med särskilt fokus på SOU 

2008:80. 

 

I fjärde kapitlet sammanställer vi vår empiri. Där börjar vi med de remissinstanser som 

tillstyrker utredningen för att sedan gå vidare till de som avstyrker. Avslutningsvis har vi 
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också tagit med några remissinstanser som valt att avstå från att ta ställning för eller emot 

förslaget men ändå lämnat remissvar.  

 

Analysen finns under det femte kapitlet.  I det kapitlet presenterar vi den analys vi gjort av 

remissvar som inkommit till utredningen och hur remissinstanserna ser på utredningens 

förslag till eventuell lagändring. Vi bygger analysen på vår teoretiska referensram, 

remissvaren och vår, under arbetets gång, utvecklade förståelse för problemet.  

 

Avslutningsvis sammanställer vi vårt resultat och våra slutsatser i det sjätte kapitlet.  Där vi 

även ger förslag på fortsatt forskning och redogör för vad vår uppsats kan bidra med.  
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2. Metod  

___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenterar vi de olika metoder som vi har övervägt och valt för att uppnå 

syftet med vår studie. När det gäller val av forskningsmetod finns det ett antal 

hänsynstaganden att göra. Vi börjar med att presentera vårt val av studieobjekt. Vi fortsätter 

sedan med att förklara innebörden av förförståelse och vilken roll vår förförståelse har haft 

under arbetets gång. Vidare förklarar vi proceduren kring vår datainsamling och sedan hur 

vi har bedömt tillförlitligheten. Val av kvalitativ eller kvantitativ metod avslutar denna del. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Förförståelse 

Vad innebär förförståelse? Det innebär att alla sinnesintryck vi tar in även innehåller en stor 

del tolkning.
10

 Förförståelsen är något som vi bygger upp genom att vi socialiseras, dvs. att vi 

lär oss hur olika saker tolkas i det samhälle och kultur vi befinner oss i.
11

 Våra personliga 

värderingar påverkar alltså i hög grad vår förförståelse.
12

   

 

Detta synsätt innebär att kunskap och förförståelse är något vi utvecklar ständigt i och med 

nya erfarenheter i livet. Man kan dela in förförståelsen i första- och andrahandsförförståelse. 

Med förstahandsförförståelse avses självupplevda erfarenheter och kunskaper till skillnad från 

andrahandsförförståelse som består av teoretiskt inhämtade kunskaper.
13

 

 

Från början antog vi efter att ha läst utredningen om sambandet mellan beskattning och 

redovisning, SOU 2008:80, samt andra forskningsrapporter och artiklar att detta var ett 

förslag som de flesta skulle ställa sig bakom. I den förförståelsen låg vår tilltro till att en 

utredning som har tagit utredarna nästan fyra år att färdigställa bör innehålla förslag som är 

väl genomarbetade, praktiskt genomförbara och realistiska utifrån de berörda parternas 

synvinkel. Vidare hade vi även en förväntan att utredningar, generellt sett, endast genomgår 

mindre justeringar innan de blir verklighet i form av ny lagstiftning. Den förförståelsen har 

under arbetets gång utvecklats till en djupare förståelse. I vår studie har vi konkreta uppgifter 

att sammanställa, vilket inte har inneburit någon stor del tolkning i just den delen. Trots det är 

vår förförståelse betydelsefull, den finns överallt, enligt Thurén.
14

  

2.2 Metodval  

En metod kan vara antingen av kvalitativ eller av kvantitativ art. De kvalitativa studierna 

utmärks av flexibilitet medan de kvantitativa präglas av strukturering. En grundläggande 

skillnad mellan dessa metoder är att den kvantitativa omvandlar information till siffror och 

mängder, medan den kvalitativa metoden snarare är forskarens uppfattning eller tolkning av 

information som står i förgrunden.
15

 

 

                                                            
10 Thurén, Torsten, 1991, Vetenskapsteori för nybörjare, sid 53 
11 Ibid., sid 59 
12 Ibid., sid 56 
13 Johansson Lindfors, Maj-Britt, 1993, Att utveckla kunskap Om metodologiska och andra 

vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, sid 76  
14 Thurén, Torsten, 1991, Vetenskapsteori för nybörjare, sid 53 
15 Holme, Idar Magne, et. al., 1991, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, sid 88  
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Kvantitativ forskningsmetod innebär att man betonar kvantifiering vid insamlingen och 

analysen av data. Den innehåller också en uppfattning om den sociala verkligheten med 

utgångspunkt i att den är den yttre och objektiva verkligheten.
16

   

 

Den kvalitativa forskningsmetoden fokuserar på ord, inte kvantifiering under insamlingen och 

analysen av data. Vidare ligger fokus på hur individer uppfattar och tolkar den sociala 

verkligheten. Den ser också den sociala verkligheten som föränderlig och som en del av den 

skapande och konstruerande förmågan hos individerna.
17

  

 

Då kvalitativ metod betonar nyanser, detaljer och det som är unikt hos varje uppgiftslämnare 

kan man använda öppenhet som ett nyckelord för denna ansats. Man kan få in väldigt 

nyanserad data om man som forskare använder sig av kvalitativ metod. Flexibilitet är också 

ett kännetecken för kvalitativ ansats, man har en problemställning som ska belysas, och denna 

problemställning kan förändras under arbetets gång ju mer insatt man som forskare blir. Det 

blir en interaktiv process, och med det menar man att det är möjligt att gå tillbaka och skifta 

problemställning och datainsamlingsmetod under undersökningens gång. Man kan därför säga 

att skiljelinjen mellan datainsamling och analys ofta upplevs som oklar och diffus i kvalitativ 

ansats.
18

  

 

                       
Figur 1: Den kvalitativa undersökningsprocessen som interaktiv process

19
 

 

Som modellen visar blir gränserna mellan de olika faserna flytande. Med en sådan metod ges 

möjligheter att förändra både problemställning, datainsamlingsmetod, uppläggning av 

undersökningen och analys under arbetets gång. De grova pilarna i figuren markerar den 

vanliga forskningsprocessen. Genom att använda den kvalitativa ansatsen finns möjligheten 

att ändra på denna sekvens, man har inte en låst forskningsprocess vilket illustreras av 

figurens streckade pilar.
20

  

 

Den kvalitativa ansatsen kan även föra med sig vissa nackdelar. En av dessa är att den kan 

vara väldigt resurskrävande. Med begränsade resurser måste man nöja sig med ett mindre 

antal respondenter. En annan nackdel kan vara flexibiliteten som kan upplevas som ett 

                                                            
16 Bryman, Alan, et. al., 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 40 
17 Ibid. 
18 Jacobsen, Dag Ingvar, 2002, Vad, hur och varför? Om metodval I företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen, sid 142 f. 
19 Ibid., sid 143 
20 Ibid., sid 142 f 
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problem då det ständigt dyker upp ny information och man har känslan av att aldrig bli 

färdig.
21

  

 

Utifrån det kvalitativa och kvantitativa perspektivet har vi valt att använda oss av ett 

kvalitativt angreppssätt. Vi anser inte att det kvantitativa angreppssättet skulle bidra med en, 

på det sätt vi önskat, detaljerad bild. Genom att ha ett kvalitativt synsätt har vi fått fram en 

mer komplett sammanställning. Vi anser att den kvalitativa metoden är mest lämplig eftersom 

vi är intresserade av att skapa mer klarhet och förståelse runt vårt valda ämne.  

2.3 Fallstudie 

Vår studie är utförd som en typ av fallstudie. Det som kännetecknar fallstudien är bland annat 

att man fokuserar på en liten del av ett stort förlopp samt att man utifrån fallstudien beskriver 

verkligheten.
22

 I vårt fall har vi valt att undersöka remissvaren till utredningen om sambandet 

mellan redovisning och beskattning, vilket är en liten del av hela debatten om sambandets 

vara eller icke vara. En fallstudie används när man vill få en fördjupad bild av ett fenomen,
23

 i 

vårt fall vilket mottagande utredningen fått av de som berörs av den. En svaghet med den här 

metoden är att den, trots djupet, inte kan ge någon komplett bild,
24

 utan ger en inblick i den 

sedan många år förda debatten och den nu högaktuella frågan om en eventuell frikoppling. 

Eftersom studien är av begränsad karaktär, betyder det att de slutsatser vi kommer fram till 

inte kan ses som gällande för mer än just vår studie av remissvaren.
25

 Däremot kan det bidra 

till att vara en del av hela debatten. 

2.4 Datainsamling 

En avvägning måste oftast göras när det gäller datainsamlingen, det är sällan möjligt att finna 

ett sätt att samla information där man kombinerar hög kvalitet, låga kostnader och hög 

hastighet. Dock var det möjligt för oss att göra i och med karaktären på vår undersökning. De 

allra flesta remissvar gick att hitta genom att söka på Internet. För att få en överblick över hur 

många och vilka remissinstanserna var skickade vi e-post till Finansdepartementet, varifrån vi 

fick en förteckning över samtliga remissinstanser.
26

 Med den förteckningen kunde vi sedan 

göra konkreta förfrågningar till de instanser vars remissvar inte fanns tillgängliga på Internet. 

Nämnas bör att inte alla instanser svarade på vår förfrågan därav har vi inte sammanställt alla 

remissvar. Vi kan också tillägga att vissa bara konstaterade att de inte hade något att bidra 

med i frågan samt att vissa var väldigt inriktade på sina smala expertområden. Dessa anser vi 

inte tillföra den här studien något och har valt att inte ta med dem.  

 

Datainsamlingen kan vara av två slag, sekundärdata är data som redan finns och primärdata är 

data som man själv samlar in. Att starta undersökningen med att använda data som redan har 

samlats in och som på något sätt redan dokumenterats av andra undersökare kan vara 

lämpligt. Det både billigare och går snabbare att samla in sekundärdata.
27

  

 

                                                            
21Jacobsen, Dag Ingvar, 2002, Vad, hur och varför? Om metodval I företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen, sid 143 ff.  
22 Ejvegård, Rolf, 1996, Vetenskaplig metod, sid 31 
23 Rosenqvist, Mia Maria et. al., 2006, Uppsatsens mystik, sid 36 
24 Ejvegård, Rolf, 1996, Vetenskaplig metod, sid 31 
25 Ibid., sid 31 
26 Mailuppgift från Finansdepartementet, se även bilaga 1 
27 Bryman, Alan, et. al., 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 231 
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Utifrån syftet med vår studie föll det sig naturligt att använda de remissvar som inkommit från 

remissinstanserna. Eftersom dessa remissinstanser är utvalda av Finansdepartementet anser vi 

att mer tillförlitliga och korrekta källor är svåra att få fram. Vi har reflekterat över om dessa 

källor är representativa och kommit fram till att så är fallet, såvitt vi kan bedöma. De som 

finns representerade är berörda myndigheter och stora organisationer som företräder en bred 

variation när det gäller storlek och form på företag. Utifrån det har vi dragit slutsatsen att en 

bred majoritet av företags intressen tas tillvara av remissinstanserna. Ytterligare en aspekt vi 

har övervägt är om vissa storföretag har större inflytande än andra. Vi har i det fallet kommit 

fram till att det mycket väl kan tänkas vara på det sättet, det är i allra högsta grad troligt att 

storföretagen har större resurser till sitt förfogande när det gäller till exempel 

lobbyverksamhet. Det är dock en aspekt som är svår att få insikt i och vi bedömer att den 

påverkan på remissinstansernas svar som kan ha förekommit är begränsad. Dessutom är det så 

att den fråga vi behandlar, ett eventuellt avskaffande av det materiella sambandet, inte 

påverkar de allra största företagen, K4-företagen, nämnvärt i och med att de tillämpar IFRS 

regelverk i sin redovisning och därmed i praktiken redan har frikopplat redovisningen från 

beskattningen.  

 

Vår datainsamling har främst bestått av primärdata i form av remissvar, men även 

sekundärdata i form av vetenskapliga arbeten, utredningar och artiklar. Vi har även 

kompletterat med konkreta frågor till företrädare på Finansdepartementet.  

2.5 Kvalitetskriterier 

Saklighet, objektivitet och balans är tre viktiga faktorer i ett vetenskapligt arbete. Dessa 

beståndsdelar ska gälla såväl för helheten som för detaljer.
28

  

 

Med saklighet menas att de uppgifter som finns i arbetet ska vara sanna och riktiga. Man kan 

som författare inte bara godta de uppgifter som man har samlat in, utan de måste genomgå en 

kontroll. Om uppgifterna som ligger till grund för slutsatserna är osakliga och felaktiga, blir ju 

även slutsatserna det.
29

 

 

Objektiviteten kan vara svår att själv som forskare kunna bedöma. Vi har ovan redogjort för 

vår förförståelse som skulle kunna påverka objektiviteten för vår studie. Genom att vi har 

redogjort för både de som är för utredningens förslag och även de som är emot, bedömer vi att 

vårt arbete och våra slutsatser bör vara objektiva.
30

 

 

I balansbegreppet ingår både saklighet och objektivitet, förutom en ambition att i redogörelsen 

ge rätt utrymme åt det som behandlas.
31

 I vår empiridel ges de remissinstanser som tillstyrker 

utredningens förslag ett klart mindre utrymme än de som avstyrker förslaget. Det beror på att 

det helt enkelt finns ett mycket färre antal positiva jämfört med negativa remissinstanser. 

Trots det har vi försökt att ge en så rättvis bild som möjligt och lyft fram de synpunkter som 

finns representerade såväl av tillstyrkande som avstyrkande remissvar. I och med att vi även 

tar upp de remissinstanser som avstår från att ta ställning blir bilden så komplett som möjligt. 

Ett sätt att förhålla sig objektivt till materialet är också att använda sig av källkritik, vilket vi 

gör nedan.
32

  

                                                            
28 Ejvegård, Rolf, 1996, Vetenskaplig metod,  sid 15 
29 Ibid., sid 15 ff. 
30 Ibid., sid 17 
31 Ibid., sid 18 
32 Ibid. 
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2.6 Källkritik 

Källkritik innebär en granskning och bedömning av det material och data som insamlats och 

består av ett antal delmoment som måste kontrolleras:
33

 

 

 Äkthetskravet - om uppgifterna verkligen är vad de utger sig för att vara. Eftersom 

våra källor är offentliga uppgifter, har det inte varit något som vi har haft anledning att 

ifrågasätta.  

 

 Oberoendekravet - ett fastställande av varifrån uppgifter och fakta kommer. Även det 

här kravet blir uppfyllt i och med att uppgifterna tillhandahålls som offentliga 

uppgifter. När det gäller metodlitteraturen, har vi till största delen använt oss av den 

rekommenderade litteraturen. Generellt är primärkällor bättre än sekundärkällor i det 

här hänseendet. Eftersom de remissvar som vi har läst och granskat, och som utgör 

grunden för vår studie, är en primärkälla tyder även det på att oberoendekravet är 

uppfyllt. 

 

 Färskhetskravet - att en nyare källa i allmänhet är bättre än en äldre. De remissvar som 

studien behandlar är från februari i år, vilket leder oss till slutsatsen att den källan är så 

färsk den kan vara. I största möjliga mån har vi försökt att använda oss av senaste 

möjliga upplagor av metodlitteraturen.  

 

 Samtidighetskravet - att en källa som ligger nära den beskrivna tidshändelsen som 

möjligt är den bästa. I vårt fall är det originalkällan som behandlar det aktuella 

området, varför även det kravet är uppfyllt. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att på grund av karaktären på vårt studieobjekt faller det sig 

naturligt att dessa källkrav är uppfyllda. Vi har ändå valt att ta upp detta för att visa att vi har 

tagit det i beaktande. 

 

När det gäller källkritik kan vi konstatera att de flesta av våra källor, dvs. de som har skrivit 

remissvaren, har stor erfarenhet inom området och är väl insatta i ämnet. De instanser som har 

bidragit med remissvar argumenterar naturligtvis för sin egen sak. Detta är något som vi är 

medvetna om, men som följer naturligt av den typen av företeelse det är fråga om. Därför 

anser vi inte att det finns någon anledning att ifrågasätta riktigheten eller tillförlitligheten på 

den punkten. Vidare är det också på det sättet att remissvaren kan påverka en eventuell 

lagändring och att instanserna har valts ut av Finansdepartementet med detta i åtanke.  

 

Något mer som vi har ställt oss frågande till är Finansdepartementets val av remissinstanser, 

som utgörs av organisationer med juridisk koppling och inte företagsekonomisk koppling. Det 

har fått sitt svar i och med att vi mer ingående har studerat utredningen som lyfter fram att det 

är just den beskattningsrättsliga aspekten som utreds, inte den företagsekonomiska. 

                                                            
33 Ejvegård, Rolf, 1996, Vetenskaplig metod,  sid 59 ff. 
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3. Referensram  

___________________________________________________________________________ 

Under detta kapitel kommer vi först att presentera myndigheter och organisationer vilka har 

ansvar för redovisning och beskattning. Vidare följer en genomgång av de teoretiska 

referensramar vi anser att läsaren bör ta del av för att på ett bättre sätt tillgodose sig de 

fortsatta delarna i vår uppsats. Vi har bland annat gjort en sammanfattning av utredningen 

för att underlätta förståelsen för remissinstansernas olika svar. Slutligen har vi även valt att 

ta med lite kortfattat om tidigare utredningar samt även kort del om tidigare forskning inom 

området.  

___________________________________________________________________________ 

3.1 Myndigheter och organisationer 
34

 

 

 Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet vars ansvar och arbetsuppgifter är 

att utveckla god redovisningssed. De senaste åren har nämnden haft ett särskilt ansvar 

för normgivning för onoterade företag. BFN:s allmänna råd benämns BFNAR, till 

dessa finns också vägledningar. BFN har en nyckelroll i arbetet med att ta fram 

enklare redovisningsregler, det så kallade K-projektet. 

 

 Finansinspektionen ansvarar för normgivningen för de finansiella företagen. 

 

 Redovisningsrådet fanns t.o.m. 2007. Rådet gav ut normer för noterade och andra 

större företag. Många av Redovisningsrådets normer gäller fortfarande.  

 

 Rådet för finansiell rapportering (Rådet) tog i april 2007 över Redovisningsrådets roll 

som normgivare. Rådet ansvarar för utarbetandet av normer för K4-företagen, enligt 

av EU godkända standarder utfärdade av IASB.
35

 Rådets normer betecknas RFR med 

efterföljande nummer. 

 

 International Accounting Standards Board (IASB) är det internationella 

normgivningsorganet (tidigare International Accounting Standards Committée (IASC), 

vars normer betecknades IAS och flera av dessa är fortfarande gällande). IASB:s 

normer heter International Financial Reporting Standards (IFRS). Till IASB finns 

också knutet ett organ som tolkar standarderna, International Financial Reporting 

Interpretations Committée (IFRIC). Tolkningsuttalandena betecknas IFRIC med 

efterföljande nummer. 

 

 Skatteverket bildades 2004 och övertog bl.a. Riksskatteverkets uppgifter. 

                                                            
34 SOU 2008:80 del 1 sid 96 f 
35 Remissvar från Näringslivets Skattedelegation, sid 2  
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3.2 K-regelverken 

Bokföringsnämndens uppgift är att besluta om redovisningsregler för de icke-noterade 

företagen.
36

 Som ett led i att förenkla för företagen inledde Bokföringsnämnden det så kallade 

K-projektet. Det går ut på att sammanställa regelverk för olika kategorier av företag utifrån 

företagsform och storlek; K1, K2, K3 och K4. Ett företag kan välja att tillämpa ett mer 

avancerat regelverk än det som föreskrivs enligt den kategori som företaget tillhör, dock är de 

regler som gäller för den kategori som företaget tillhör att ses som minimiregler.
37

 

 

 K1 - Till den här kategorin hör enskilda näringsidkare, handelsbolag som ägs av 

fysiska personer samt ideella föreningar vars omsättning understiger cirka 3 miljoner 

kronor.
38

 K1-reglerna började gälla 1 januari 2007 genom att nya regler infördes i 

bokföringslagen. Dessa regler påverkar den löpande bokföringen och hur 

räkenskapsåret ska avslutas. Enligt dessa nya regler ska alla företag upprätta 

årsbokslut, men de som tillhör K1-kategorin kan välja att upprätta ett så kallat 

förenklat årsbokslut. Det förenklade årsbokslutet upprättas i enlighet med god 

redovisningssed, vilket innebär att Bokföringsnämndens regler ska tillämpas.
39

 K1-

kategorin beräknas omfatta ca 800 000 företag.
40

 

 

 K2 - Den andra kategorin består av mindre aktiebolag. Ett mindre företag är ett som 

inte är ett större företag, enligt 1 kap. 3 § ÅRL (se även nedan, 3.2.3).
41

 Dessa regler 

antogs av Bokföringsnämnden den 11 juni 2008 genom det allmänna rådet BFNAR 

2008:1, Årsredovisning i mindre privata aktiebolag. Dessa regler får alltså inte 

tillämpas av publika aktiebolag. Flertalet svenska aktiebolag passar in under den här 

kategorin.
42

 K2-kategorin beräknas omfatta ca 280 000 företag.
43

 

 

 K3 - Den här kategorin omfattar större företag. Med större företag menas ett företag 

som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

 

 Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50. 

 Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor. 

 Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor. 

 

Mindre företag kan välja att tillämpa K3, trots att de inte uppfyller ovanstående krav. 

Dessa kommer då dessutom att få ytterligare lättnader i upplysningskraven jämfört 

                                                            
36 http://www.bfn.se/aktuellt/nyhetsmeddelande-lang.pdf, hämtad 2009-05-05 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltpagaende.aspx#k1enskilda, hämtad 2009-05-05 
40 http://www.regeringen.se/sb/d/10044/a/111260, hämtad 2009-05-05 
41 http://www.bfn.se/aktuellt/ny-normgivning.pdf, hämtad 2009-05-05 
42 http://www.bfn.se/aktuellt/infok2mindre.aspx, hämtad 2009-05-05 
43 http://www.regeringen.se/sb/d/10044/a/111260, hämtad 2009-05-05 

http://www.bfn.se/aktuellt/nyhetsmeddelande-lang.pdf
http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltpagaende.aspx#k1enskilda
http://www.regeringen.se/sb/d/10044/a/111260
http://www.bfn.se/aktuellt/ny-normgivning.pdf
http://www.bfn.se/aktuellt/infok2mindre.aspx
http://www.regeringen.se/sb/d/10044/a/111260
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med de större företagen. K3-regelverket är ännu inte fastställt.
44

 K3-kategorin 

beräknas omfatta ca 10 000 företag.
45

 

 

 K4 - Den här kategorin kallas även IFRS-företag och omfattar större företag som 

redovisar enligt IAS/IFRS. Det är större aktiebolag som har aktier eller skuldebrev 

noterade vid börs eller på reglerad marknad. Den kategorin uppskattas till ca 400 

företag.
46

 Dessa regler utvecklas av Rådet för finansiell rapportering utifrån av EU 

godkända standarder utfärdade av IASB.
47

 

3.3 Lagstiftningskedjan    

 Steg 1: Kommittédirektiv 

Regeringen anger riktlinjerna för offentliga utredningars och kommittéers arbete i form av 

kommittédirektiv.
48

 Dessa direktiv anger vilken fråga som ska utredas, vilket eller vilka 

problem som ska lösas och när utredningen ska vara färdig. Själva utredningsarbetet sker 

utifrån direktiven, men relativt självständigt.
49

   

 

I Direktivet 2004:146 utredning om sambandet mellan redovisning och beskattning anges 

att ”Utredarens huvudsakliga uppdrag gäller att förutsättningslöst pröva hur sambandet 

mellan redovisning och inkomstbeskattningen skall se ut och föreslå de skatteregler som 

är motiverade utifrån analysen.”
50

 
 

 Steg 2: Statens offentliga utredningar (SOU) och remissförfarandet 

Slutsatser, så kallade betänkanden, från Statens offentliga utredningar och kommittéer 

presenteras för regeringen och publiceras i regel i serien SOU.
51

 Det färdiga 

utredningsförslaget skickas sedan på remiss till berörda myndigheter, organisationer och 

kommuner, för att de ska kunna lämna sina synpunkter innan regeringen tar ställning till 

utredningens förslag. Genom remissförfarandet får regeringen reda på vad de som 

påverkas av förslaget tycker och vilket stöd förslaget har. Om det visar sig att en stor del 

av remissinstanserna är negativa, kan regeringen besluta att inte gå vidare i frågan eller att 

hitta en annan lösning på problemet än den som utredningen föreslår.
52

  

 

Den utredning som ligger till grund för vår studie har resulterat i SOU 2008:80 

Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning.
53

 

 

                                                            
44 http://www.bfn.se/aktuellt/ny-normgivning.pdf, hämtad 2009-05-05 
45 http://www.regeringen.se/sb/d/10044/a/111260, hämtad 2009-05-05 
46 Ibid. 
47 Remissvar från Näringslivets Skattedelegation, sid 2 
48 http://www.regeringen.se/pub/jsp/popUp.jsp?a=113&l=sv, hämtad 2009-05-05 
49 http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13503, hämtad 2009-05-05 
50 Direktiv 2004:146 Utredning om sambandet mellan redovisning och beskattning 
51 http://www.regeringen.se/pub/jsp/popUp.jsp?a=115&l=sv, och http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13504, 

båda hämtade 2009-05-05 
52 http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13504, hämtad 2009-05-05 
53 http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/12/59/a230a283.pdf och 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/12/59/d731b86c.pdf, hämtade 2009-05-05 

http://www.bfn.se/aktuellt/ny-normgivning.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/10044/a/111260
http://www.regeringen.se/pub/jsp/popUp.jsp?a=113&l=sv
http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13503
http://www.regeringen.se/pub/jsp/popUp.jsp?a=115&l=sv
http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13504
http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13504
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/12/59/a230a283.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/12/59/d731b86c.pdf
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Remisstiden för utredningen gick ut den 20 februari 2009 och för närvarande bereds 

remissvaren inom Finansdepartementet.
54

 

 

 Steg 3: Lagrådsremiss 

Lagrådsremiss kallas det förslag till propositionstext som regeringen skickar till Lagrådet 

för granskning innan propositionen lämnas till riksdagen.
55

 Lagrådets uppgift är bland 

annat att kontrollera att det nya lagförslaget inte står i strid med grundlagen eller annan lag 

samt att kraven på rättssäkerhet uppfylls.
56

 

 

 Steg 4: Proposition 

Efter lagrådets granskning tas en slutlig version av propositionen fram av det ansvariga 

departementet, i vårt fall Finansdepartementet. En proposition är regeringens förslag till 

riksdagen om en ny lag eller lagändring. Propositionen överlämnas sedan till riksdagen för 

ställningstagande.
57

  

 

 Steg 5: Riksdagens utskottsbetänkanden 

Innan riksdagen beslutar om en proposition behandlas frågan i det utskott som har ansvar 

för frågan. Därefter lämnar utskottet sitt ställningstagande i form av utskottsbetänkande 

eller yttrande. När propositionen har lagts fram i riksdagen kan någon av 

riksdagsledamöterna komma med ett motförslag, en så kallad motion. Propositionen och 

eventuella motioner granskas sedan av det ansvariga utskottet, vilket resulterar i ett 

utskottsbetänkande eller yttrande till riksdagen som sedan kan ta ett beslut.
58

 

 

 Steg 6: Riksdagsbeslut 

Riksdagen fattar beslut utifrån propositionen och utskottets betänkande genom att de 349 

riksdagsledamöterna röstar. Besluten publiceras i serien ”Beslut i korthet”. Om riksdagen 

väljer att anta en motion istället för regeringens proposition är regeringen är tvungen att 

genomföra innehållet i motionen.
59

 

 

 Steg 7: Lagar (SFS) 

När beslutet är fattat ska regeringen utfärda och offentliggöra den nya lagen. Alla lagar 

publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns tillgänglig via Regeringskansliets 

rättsdatabaser.
60

 

                                                            
54 Uppgift via e-post från Niklas Lindeberg på Finansdepartementet, 2009-05-04 
55 http://www.regeringen.se/pub/jsp/popUp.jsp?a=117&l=sv, hämtad 2009-05-05 
56 http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13506, hämtad 2009-05-05 
57 Ibid. 
58 http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13507, hämtad 2009-05-05 
59 Ibid. 
60 http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13508, hämtad 2009-05-05 

http://www.regeringen.se/pub/jsp/popUp.jsp?a=117&l=sv
http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13506
http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13507
http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13508
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3.4 Centrala principer och normer inom god redovisningssed  

 Bokföringsmässiga grunder 

Begreppet har använts sedan tillkomsten av kommunalskattelagen (1928:370), som 

föreskrev att inkomst av rörelse skulle beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Efter 

skattereformen 1990 har bokföringsmässiga grunder fortsatt att gälla för inkomstslaget 

näringsverksamhet.
61

 Numera återfinns regeln om bokföringsmässiga grunder i 14 kap. 2 

§ 1 st IL: ”Resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder.”
62

 

 

Regeringen definierar begreppet i propositionen till IL enligt följande: ”Att resultat i 

näringsverksamheten skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder innebär att 

inkomsterna och utgifterna i näringsverksamheten skall periodiseras. Inkomster skall tas 

upp och utgifter dras av den period som de belöper sig på.”
63

 Vidare menade regeringen i 

nämnda proposition att begreppet är väl inarbetat i skattelagstiftningen och att det inte 

fanns något modernare begrepp med samma innebörd i redovisningslagstiftningen.
64

 I IL 

har begreppet fortfarande betydelsen av en inkomstberäkningsmetod som innebär att 

inkomster och utgifter ska periodiseras, till skillnad från vad som gäller vid en 

kontantprincip.
65

 

 

 God redovisningssed  

Begreppet god redovisningssed finns i 14 kap. 2 § 2 st IL och lyder: ”Vid beräkningen av 

resultatet ska inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det 

beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är 

särskilt föreskrivet i lag. Detta gäller även skattskyldiga som inte är 

bokföringsskyldiga.”
66

 

 

Att beskattningen knyts samman med sed har funnits sedan tillkomsten av KL då 

begreppet allmänt vedertagen köpmannased infördes i lagen. Det byttes 1979 ut mot 

vedertagen redovisningssed, vilket i sin tur 1981 blev till god redovisningssed.
67

  

 

I propositionen till IL
68

 fanns förslag på att definiera begreppet i fem olika punkter. 

Förslaget stötte på kraftig kritik i remissvaren och regeringen valde då att utesluta den 

delen.
69

 

 

 

 

 

                                                            
61 SOU 2008:80 del 1, sid 104 
62 14 kap. 2 § 1 st IL 
63 SOU 2008:80 del 1, sid 105 f. 
64 Ibid.. sid 106 
65 Ibid., sid 106 f 
66 Ibid., sid 107 
67 Ibid., sid 108 
68 Prop. 1999/2000:2 
69 SOU 2008:80 del 1, sid 108 f 
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 Kontantprincipen  

Kontantprincipen innebär att man får vänta med att bokföra affärshändelserna tills 

betalning sker. Kontantprincipen ska, enligt ett förslag till förenklingsregler i utredningen, 

kunna tillämpas av företag som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning och vars 

nettoomsättning normalt understiger 3 miljoner kronor. Dock ska samtliga obetalda 

fordringar och skulder bokföras vid årets slut.
70

 

 

 Periodisering   

Periodisering innebär att utgifter ska kostnadsföras under den period då den underliggande 

resursen faktiskt förbrukas samt att inkomster ska tas upp som intäkter under den period 

då de faktiskt intjänas, även om betalningen i praktiken genomförs under en annan period. 
71

 

3.5 Centrala principer och normer inom beskattningsrätten  

 

En central princip inom beskattningsrätten är skatteförmågeprincipen, där utgår skatten från 

de skattskyldigas förmåga att betala skatt. Enligt vissa tolkningar av principen motiverar detta 

ett progressivt skatteuttag, där större andel av inkomsten betalas i skatt av de som har högre 

inkomster medan de med lägre inkomst betalar mindre andel i skatt. Andra tolkningar av 

skatteförmågeprincipen är förenliga med ett proportionellt skatteuttag. Ibland har 

skatteförmågeprincipen använts för att motivera bolagsskatt, där skatteförmågan antas vara 

större hos bolaget än hos företagets ägare.
72

 

 

Karaktären hos skatteförmågeprincipen kan beskrivas som en byggsten, ett motiv till att 

utforma skattesystemet. Det står att finna en stark etisk grund för skatteförmågeprincipen i 

frågan om önskemålet om en rättvis fördelning av skattebördan.
73

 

3.6 Samband mellan redovisning och beskattning 

Det finns flera olika typer av samband mellan redovisning och beskattning. För att få en 

överblick över de mest centrala sambanden presenterar vi dessa kortfattat nedan. 

3.6.1 Rättsligt och annat samband  

Med rättsligt samband menas att sambandet grundas direkt på regler i IL. Det rättsliga 

sambandet kan vara antingen ett materiellt samband eller ett formellt samband. Som en 

samlingsbeteckning på de icke-rättsliga sambanden används samband i praktiken eller 

samband de facto.
74

  

                                                            
70 SOU 2008:80 del 1, sid 369 
71 Carlsson, Pål, et. al., 2007, Ekonomisk uppslagsbok, sid 232 
72 http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000105404/1523_2.pdf, sid 4, hämtad 2009-05-

08  
73 Påhlsson, Robert, 2003, Inledning till skatterätten, sid 61 f  
74 SOU 2008:80 del 1, sid 100 

http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000105404/1523_2.pdf
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3.6.2 Samband i praktiken 

Det faktiska sambandet är av flyktigare art. När det gäller företagens administrativa system är 

det ett slags praktiskt samband som gäller. Detta innebär att företagen bokför 

affärshändelserna i sin löpande bokföring. Bokföringsarbetet är en viktig grund i företagets 

arbete med att upprätta sin deklaration, utöver den funktion det har för redovisningen.
75

 

 

Årsredovisningen eller årsbokslutet, som den löpande bokföringen sammanställts till, blir 

utgångspunkten för företagets deklaration.
76

 

 

Motsvarigheter till sambandet i praktiken som finns i fråga om administrationen i företaget 

finns i Skatteverkets administration av deklarationer och i myndighetens skattekontroll. I 

mångt och mycket är Skatteverkets deklarationsblanketter uppbyggda med företagens 

redovisning som grund. Den standardisering som finns genom att många företag tillämpar den 

kontoindelning och de uppställningar som finns i BAS-kontoplanen underlättar detta. Även 

för själva skattekontrollen är företagens redovisning mycket viktig. 
77

  

3.6.3 Det materiella sambandet  

Innebörden av det materiella sambandet är enligt 14 kap. 2 § IL, att det redovisade resultatet 

ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder samt att god redovisningssed ska följas. 

 

Med ett materiellt samband menas att de olika posterna i både redovisning och beskattning 

ska behandlas på samma sätt. Utgifter och inkomster redovisas samtidigt och dessa poster 

värderas i de båda systemen på samma sätt. Det är regler som anger att beskattningen ska följa 

redovisningen, vilket är en förutsättning för att det ska vara ett materiellt samband. Om det 

saknas regler som anger att beskattningen i sak ska följa redovisningen är det 

definitionsmässigt inte frågan om ett materiellt samband. Trots att samma lösning valts på 

respektive område är det snarare fråga om ett samband i praktiken.
78

  
 

Det är främst när det gäller periodiseringsfrågor som det materiella sambandet gör sig 

gällande. Det framgår av 14 kap. 2 §, som anger att god redovisningssed ska följas. Dessutom 

kan det finnas ett materiellt samband mellan redovisning och beskattning i frågor som handlar 

om omfång och klassificering.
79

 Omfång handlar om en avgränsning när det gäller vilka 

inkomster som ska tas upp och vilka utgifter som ska dras av.
80

 Principiellt finns inget 

samband i omfångsfrågor, men ibland går frågorna i varandra vilket för med sig att det är 

omöjligt att skilja dem åt. I dessa fall handlar det ofta om klassificeringsproblem.
81

 Problem 

med att klassificera en tillgång eller en transaktion innefattar vilket rättsligt och materiellt 

samband det finns i frågor som varken kan hänföras till omfångs- eller periodiseringsfrågor, 

vilket är en klassificeringsfråga.
82

 

                                                            
75 SOU 2008:80 del 1, sid 103  
76 Ibid., sid 103  
77 Ibid. 
78 Ibid., sid 101 
79 Ibid., sid 122 f. 
80 Ibid., sid 123 
81 Ibid., sid 123 f. 
82 Ibid., sid 127 
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3.6.4 Det formella sambandet  

När det gäller formellt samband råder detta om det finns särskilda skatteregler som anger när 

en intäkt eller en kostnad ska redovisas eller hur en post ska värderas, och förutsätter att dessa 

poster för sin tillämpning ska behandlas på samma sätt i redovisningen. Därmed styr den 

skatterättsliga bestämmelsen redovisningen.
83

 

 

Det formella sambandet har åtminstone två syften. Dels när det gäller obeskattade vinster, är 

det en grundläggande princip i svensk företagsbeskattning att dessa inte ska kunna delas ut. 

Obeskattade vinster uppstår i det fall att det finns skillnader mellan redovisning och 

beskattning. Där ser det formella sambandet till att denna princip kan upprätthållas. Dels 

tvingar ett formellt samband ett företag som önskar tillämpa en speciell skatteregel att välja 

motsvarande lösning i redovisningen.
84

 

 

Det formella sambandet saknar i gällande rätt egentliga övergripande regler, både när det 

gäller i 14 kap. IL och i övrigt i lagen. Bestämmelser som gäller för olika poster finns istället, 

och det är dessa som etablerar ett formellt samband.
85

 

 

På vissa områden är skillnaden mellan materiellt och formellt samband egentligen bara att den 

bestämmelse som talar om vad som faktiskt ska gälla finns i redovisningsreglerna vid ett 

materiellt samband och i beskattningsreglerna vid ett formellt samband.
86

  

3.6.5 Fördelar med ett materiellt samband 

Från Skatteverkets synvinkel innebär ett materiellt samband både administrativa och 

kontrollmässiga fördelar i och med att det finns en förhållandevis enhetlig 

redovisningsstruktur hos företagen, vilket underlättar statens kontrollbehov både när det gäller 

själva beskattningen och storleken på utdelningsbara medel i aktiebolag.
87

 Om grunderna för 

redovisningen och beskattningen är desamma behövs inte korrigeringsposter i deklarationen 

som ska kontrolleras.
88

 

 

För företagen innebär ett samband att det blir enklare på grund av att de bara behöver upprätta 

ett bokslut som även kan ligga till grund för beskattningen och därmed underlättar 

upprättandet av deklarationsuppgifter.
89

 Det har också blivit allt viktigare att inrikta 

förenklingssträvandena på att minska den administrativa bördan och fullgörandekostnaderna 

för företagen. Allmänt gäller att den administrativa bördan kan minskas om samma 

redovisningsprinciper kan tillämpas i både årsredovisning och beskattning.
90

  

 

Redovisningen anses genom sin flexibilitet var bäst lämpad att fastställa ett rättvisande 

resultat, skatteförmågeprincipen är därmed en grundtanke bakom systemet.
91

 Det materiella 

                                                            
83 SOU 2008:80 del 1, sid 101 f.  
84 Ibid.  
85 Ibid., sid 101 f.  
86 Ibid. 
87 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, 2008, utgåva 5, sid 26 
88 SOU 2008:80 del 1, sid 144 
89 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, 2008, utgåva 5, sid 26 
90 SOU 2008:80 del 1, sid 143 
91 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, 2008, utgåva 5, sid 26 
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sambandet blir i och med det ett verktyg för att säkerställa att beskattningen bygger på 

företagsekonomiskt riktiga principer.
92

 

 

Redovisningens kvalitet anses också vara bättre i ett system med materiellt samband.
93

 

 

Det materiella sambandet är också en resurseffektiv lösning. Sambandet innebär att 

lagstiftaren inte behöver besluta om särskilda skattemässiga regler. God redovisningssed löser 

frågan med oreglerade fall, vilket innebär att frågor som saknar skatterättslig lösning 

minimeras.
94

 

3.6.6 Nackdelar med ett materiellt samband 

Från Skatteverkets synvinkel anses det var en nackdel med ett materiellt samband eftersom 

företagen själva till stor del kan ”styra” beskattningsunderlaget och beskattningstidpunkten. 

Det finns också vissa problemområden där den individuella bedömningen och valfriheten 

riskerar att bli så stora att ändamålet med en skattemässig koppling till redovisningen kan 

ifrågasättas.
95

  

 

Ur redovisningens synvinkel kan framhållas att sambandet bidrar till att utvecklingen av god 

redovisningssed riskerar att bromsas genom att förändringar av kvalitetshöjande karaktär för 

redovisningen undviks för att de medför ett ökat skatteuttag. De större företagen har påpekat 

svårigheten för utländska investerare att ta del av svenska årsredovisningar på grund av 

förekomsten av poster som obeskattade reserver och bokslutsdispositioner.
96

 

 

När en inkomst ska tas upp eller en utgift dras av i deklarationen är avgörande för den 

skattskyldige. Den frågan ges sällan svar på i IL, utan svaret får sökas i god redovisningssed 

och övriga redovisningsregler. Därmed riskerar förutsägbarheten att bli lidande.
97

 

3.6.7 Frikoppling  

Om redovisningsregler och beskattningsregler frikopplas har respektive område var sitt 

regelsystem helt utan koppling till varandra. Det är skattereglerna som avgör hur en viss 

transaktion beskattas. Företagets bokföring och redovisade resultat har ingen inverkan på 

företagsbeskattningen. Har särskilda skatteregler införts kan redovisningen på dessa områden 

utformas fritt i enlighet med vedertagna redovisningsregler och god redovisningssed. Exempel 

på när inget samband finns är beskattningen av kapitalvinster och kapitalförluster i 

inkomstslaget näringsverksamhet liksom avsättning till periodiseringsfond och 

expansionsfond för enskilda näringsidkare.
98

 

                                                            
92 SOU 2008:80 del 1, sid 142 
93 Ibid., sid 145  
94 Ibid. 
95 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, 2008, utgåva 5, sid 26f. 
96 Ibid. 
97 SOU 2008:80 del 1, sid 147 
98 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, 2008, utgåva 5, sid 26 



19 

 

3.7 Skäl för ett avskaffande av sambandet mellan redovisning och beskattning 

Det finns flera skäl till att utredningen kommer fram till att ett avskaffande bör ske.  

 

Ett materiellt samband har tidigare inneburit att beskattningen kommit att bygga på sunda 

företagsekonomiska principer och att företagen har haft ett egenintresse av att ta fram vinster 

till beskattning. I och med utvecklingen, som har lett till omfattande tillämpning av särskilda 

redovisningsprinciper i juridisk person, har de huvudsakliga skälen för ett materiellt samband 

ur samhällelig utgångspunkt fallit bort.
99

  

 

Det är även så att den internationella redovisningsnormgivningen inte är lämpad att läggas till 

grund för företagsbeskattningen i Sverige. En beskattning byggd på IAS-reglerna eller regler 

som har sin grund i IAS förväntas att leda till tillämpningssvårigheter.
100

  

 

Vidare förväntas redovisningen i fortsättningen att ha fyra olika regelverk med skilda regler 

för olika kategorier av företag. Om dessa regelverk ska ligga till grund för beskattningen 

förväntas skattereglerna bli alltför omfattande och svårtillämpade. Risken för skattearbitrage 

förväntas då också öka, det vill säga att de skattskyldiga försöker utnyttja skattereglerna för 

att få så förmånlig skattesituation som möjligt.
101

  

 

Den konstitutionella aspekten är också viktig, man måste kunna lita på att reglerna gäller. 

Från att tidigare har varit principstyrd har redovisningen övergått till att bli alltmer regelstyrd. 

Dessa regler har i stor utsträckning formen av standarder från internationella organ, allmänna 

råd eller föreskrifter från myndigheter. Utifrån denna utveckling och med hänsyn till den 

ställning som standarder, allmänna råd och föreskrifter har kommit att få vid fastställande av 

god redovisningssed kan det ifrågasättas om det materiella sambandet mellan redovisning och 

beskattning är förenligt med grundlagens föreskriftskrav att skattelag ska ges i form av lag, 

dvs. stiftas av riksdagen.
102

 

 

En av anledningarna för att inte nöja sig med ett partiellt avskaffande av sambandet mellan 

redovisning och beskattning är att området för materiellt samband har minskat, vilket har lett 

till ökade tillämpningssvårigheter. Om det materiella sambandet fortsatt ska vara huvudregel 

kommer dessa tillämpningssvårigheter ytterligare att öka. Ännu en anledning är att 

redovisningens utfyllande roll blir svårhanterad om dess grundläggande principer inte 

överensstämmer med övriga beskattningsregler. Tillämpningssvårigheter kan uppstå när 

många särskilda skatteregler finns i IL och även oreglerade fall förekommer som ska lösas.
103

 

 

Att avskaffa det materiella sambandet skulle leda till förenklingar i hanteringen av 

utvecklingen inom redovisningen och omvärldsförändringar. Om ett samband behålls kommer 

många förändringar i redovisningsnormgivningen att bidra till att även skattereglerna måste 

ses över. I utredningen framhålls att genom att dessa ständiga omprövningar kommer att 

krävas så kommer huvudregeln om ett materiellt samband att urholkas än mer. I utredningen 

                                                            
99 SOU 2008:80 del 1, sid 20 
100 Ibid., sid 21 
101 SOU 2008:80 del 1, sid 21 
102 Ibid. 
103 Ibid.  
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görs bedömningen att ett avskaffande av sambandet mellan redovisning och beskattning är 

oundvikligt, om det inte blir nu så kommer det att ligga inom den närmaste framtiden.
104

 

3.8 Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning (SOU 2008:80)  

För att få en överblick över bakgrunden till utredningen om sambandet mellan redovisning 

och beskattning samt de remissvar som studien fokuserar på återger vi i korthet direktiven, 

som utgör utredningens utgångspunkt. Vidare sammanfattas utredningen och de konsekvenser 

som den har kommit fram till. 

3.8.1 Direktiv 2004:146 Utredning om sambandet mellan redovisning och beskattning  

I direktivet anges inledningsvis att utredningen förutsättningslöst ska utreda hur sambandet 

mellan redovisning och beskattning ska se ut och utifrån detta ge förslag på skatteregler.
105

 

Utgångspunkten i utredningen är att utvecklingen inom redovisningsområdet går åt olika håll. 

Dels finns en linje som representeras av IAS/IFRS och dels finns en annan linje som utgörs av 

det regelverk som utarbetas av Bokföringsnämnden, det så kallade K-projektet, vilket i 

direktivet förutsätts leda till förenklingar för företagen.
106

 

 

Vidare fastställs att det när det gäller frågan om hur sambandet ska se ut finns två 

ytterlighetsalternativ: å ena sidan ett fullständigt samband, å andra sidan inget samband alls. 

De som enligt direktivet talar för ett samband är att det skulle bli enklare för företagen att 

endast tillämpa ett enda system. Dock påpekas att ju starkare sambandet är, desto mer riskerar 

redovisningen att påverkas av skattemässiga hänsyn. I direktivet konstateras vidare att det 

som talar mot något samband överhuvudtaget är att redovisningen då kan utvecklas helt fritt 

från skatterätten, även om en frikopplad modell skulle bli kostsam för företagen i och med att 

de då har två olika regelsystem som ska tillämpas. Direktivet konstaterar att båda dessa 

ytterlighetsalternativ därför är orealistiska.
107

 

 

Två viktiga utgångspunkter som identifieras i direktivet är dels att utredningen måste ta 

ställning till vad som utgör en rimlig skattebas för företag, dels ska skattesystemet vara 

konsistent och begripligt samt bygga på enkla och handfasta regler, dels ska också undersökas 

i vilken grad skattebasen ska bygga på normer som fastställs av privaträttsliga subjekt. I och 

med att befintlig redovisningslagstiftning utgörs av ramlagar fylls dessa ut med 

kompletterande normgivning. Det gör att god redovisningssed får genomslag vid 

beskattningen.
108

 

 

Detta utgör bakgrunden till den förutsättningslösa analys som utredningen tillsattes för att 

utföra. Frågan om sambandet skulle enligt direktivet allsidigt belysas utifrån olika 

utgångspunkter. Vikt skulle dessutom läggas vid att de föreslagna reglerna ska vara enkla att 

tillämpa för såväl företag som skatteförvaltning.
109

 

                                                            
104 SOU 2008:80 del 1, sid 22 
105 Direktiv 2004:146 Utredning om sambandet mellan redovisning och beskattning 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
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3.8.2 Sammanfattning av utredningen  

Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning, som leddes av det allmänna 

ombudet hos Skatteverket Johan Svanberg, tog nästan fyra år att färdigställa. Den 17 

september 2008 överlämnades den till finansminister Anders Borg.
110

  

 

Uppdraget har varit att förutsättningslöst utreda hur sambandet mellan redovisning och 

beskattning ska se ut. Utredningen omfattar endast beskattningstidpunkten. Vad som ska vara 

skattepliktigt eller avdragsgillt samt nivån på företagsbeskattningen omfattas inte av 

utredningen.
111

 

 

Utredningen föreslog att det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning ska 

avskaffas och istället ska regler om beskattningstidpunkten föras in i IL. De skäl som 

utredningen för fram för ett avskaffande är följande:
112

 

 

 att utvecklingen inom redovisningen har gjort att de tidigare skälen, som inneburit att 

beskattningen har byggt på sunda företagsekonomiska principer, inte längre föreligger. 
 

 att påverkan av den internationella utvecklingen på den svenska redovisningen leder 

till tillämpningssvårigheter och svårigheter att förena dessa principer. 
 

 att utvecklingen av det så kallade K-regelverket blir alltför omfattande och 

svårtillämpat, dessutom bedömer utredningen att risken för skatteundandraganden 

ökar. 
 

 att konstitutionella aspekter gör att det materiella sambandet bör avskaffas. 
 

 att utredningen anser att en blandmodell inte är ett rimligt alternativ att fortsätta med. 
 

En frikoppling mellan redovisningen och beskattningen föreslås. Som ett sätt att minska den 

administrativa bördan kan företagen välja att tidigarelägga beskattningen och på så sätt 

samordna redovisningen i deklarationen med det som tagits upp i årsredovisningen. Ett antal 

förenklingsregler föreslås, främst för de mindre företagen. Vidare föreslås även ett nytt 

system för att förhindra att utdelning sker av obeskattade vinster.
113

  

 

Utredningen har bedömt vilka konsekvenser som förslagen kan få för de som berörs. Enligt 

den konsekvensbeskrivningen är det främst de största företagen (K3 och K4) som kommer att 

påverkas, vilket skulle omfatta ca 10 000 respektive 400 företag. Förslaget föreslås träda i 

kraft den 1 januari 2011.
114

  

                                                            
110 http://www.regeringen.se/sb/d/10044/a/111260, hämtad 2009-05-05 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
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3.8.3 Konsekvenser enligt utredningen 

För de s.k. K1-företagen bedömer utredningen att det i praktiken även i fortsättningen 

kommer att bli ett närmast fullständigt samband mellan redovisning och beskattning. 

Skillnaden blir att samtliga regler kommer att finnas i IL.
115

  

 

För K2-företagen det att bli motsvarande samordning som den som upprättas K2-regelverket. 

Skillnaden kommer att bli att reglerna primärt kommer att finnas i IL och att 

redovisningsreglerna kommer att anpassas till skattereglerna. De förenklingsregler som 

föreslås kommer även K2-företagen att kunna dra nytta av, vilket leder utredningen till 

bedömningen att den administrativa bördan inte kommer att öka för K2-företagen i anledning 

av förslagen.
116

 

 

För K3- och IAS-företagen (K4-företagen) kommer det att bli en faktisk skillnad i fler fall än 

tidigare. Hur omfattande dessa blir beror bl.a. på den framtida utvecklingen inom 

redovisningen. Utredningen bedömer att den ökning av den administrativa bördan som kan bli 

en följd av att det materiella sambandet avskaffas är acceptabel.
117

 

 

Sammanfattningsvis menar utredningen att det förslag som lämnas avseende obeskattade 

vinster är det som ger minst tillämpningssvårigheter för företagen och Skatteverket. När det 

gäller de statsfinansiella effekterna konstaterar utredningen att det inte är möjligt att med 

säkerhet beräkna de samlade effekterna av att avskaffa det materiella sambandet mellan 

redovisning och beskattning. Sammantaget uppskattar utredningen dock att förslagen snarare 

kan vara något över- än underfinansierade.
118

  

3.9 Kortfattat om tidigare utredningar 

Inom området redovisning och beskattning finns ett antal utredningar gjorda från mitten av 

1990-talet och framåt.  

 

I samband med skattereformen 1990 väcktes frågan om att utreda sambandet mellan 

redovisningen och beskattningen. Redovisningskommitténs utredning resulterade i SOU 

1995:43, vilken tar upp frågeställningar och förslag om det formella sambandet.
119

 

 

Efter den utredningen åtog sig Riksskatteverket att mer ingående analysera hur sambandet 

faktiskt såg ut. 1998 kom Riksskatteverket (numera Skatteverket) med en rapport, RSV:s 

rapport 1998:6.
120

 

 

IAS-utredningen, tillsattes 2002 och presenterade sitt betänkande 2003 i Internationell 

redovisning i svenska företag (SOU 2003:71) Den resulterade i att alla noterade företag 

fr.o.m. 1 januari 2005 ska redovisa enligt IAS/IFRS.
121

  

 

                                                            
115 SOU 2008:80 del 1, sid 27 
116 Ibid. 
117 Ibid., sid 27 f. 
118 Ibid., sid 28 
119 SOU 1995:43 
120 RSV:s rapport 1998:6 
121 SOU 2003:71  
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2004 tillsattes nästa utredning vars uppgift var att förutsättningslöst pröva hur sambandet 

mellan redovisning och inkomstbeskattning skulle se ut och ge förslag på skatteregler som är 

motiverade utifrån analysen och även undersöka vilken kompletterande skattelagstiftning som 

behövs för att säkerställa att den ekonomiska dubbelbeskattningen skulle kunna 

upprätthållas.
122

  

 

Sammantaget har relationen mellan redovisning och beskattning tidigare varit föremål för 

förändringsarbete, dock inte av den omfattningen som behandlas i SOU 2008:80. 

3.10 Tidigare studier 

Förutom de ovan nämnda utredningar i ämnet finns ett antal utförda vetenskapliga studier. 

Dessa fokuserar på olika delar av problematiken i ämnet och med olika vinklingar. Vi väljer 

att här endast nämna några av det som skrivits de senaste åren. Urvalet grundar sig på vårt 

eget val av ämne, och vi nämner därför de som ligger vårt val närmast: 

 

 Sambandet mellan redovisning och beskattning – Hur kommer kvaliteten i de 

finansiella rapporterna att påverkas vid en frikoppling av redovisning och 

beskattning
123

  

Studien undersökte hur en frikoppling mellan redovisning och beskattning skulle 

kunna påverka kvaliteten i årsredovisningarna. Slutsatserna var att kvaliteten påverkas, 

men olika beroende på om det är stora eller små företag. För de största företagen 

bedömdes en frikoppling medföra positiva effekter på så sätt att det skulle ge en mer 

korrekt bild av företaget. Däremot skulle de mindre företagen drabbas negativt till 

följd av en förväntad ökad administrativ börda. 

 

 Samband mellan redovisning och beskattning - Frågan om en frikoppling och dess 

institutionella struktur
124

   

Utifrån det rådande sambandet mellan redovisning och beskattning beskrevs de 

alternativ som finns till den. I Sverige har debatten om en eventuell frikoppling blivit 

utdragen, vilket också förklarades, i likhet med den struktur av inflytelserika organ 

och personer som inverkar på frikopplingsprocessen. Slutsatserna visade att många 

praktiker menade att det inte skulle vara möjligt att behålla sambandet i och med 

implementeringen av IAS-redovisning 2005. Samtidigt var det ändå många som var av 

åsikten att sambandet var enkelt och praktiskt i och med att man slipper två parallella 

system. Förslag på lösning som gavs var att sambandet avskaffades för de största 

företagen, som redovisade enligt IAS/IFRS, och att sambandet skulle behållas för 

övriga företag. 

 

 Sambandet mellan redovisning och beskattning – En fallstudie av SOU:s och RSV:s 

förslag
125

  

Studien fokuserade på att undersöka hur ett medelstort företag skulle påverkas vid en 

frikoppling. Slutsatserna visade på att företagets resultat skulle påverkas avsevärt, 

utifrån de förslag som var aktuella då. När studien gjordes 1999 uppskattades att 

                                                            
122 SOU 2005:53 
123 Miguel, Elisabeth  och Svensson, Malinda, 2008, C-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Data- 

och affärsvetenskap (IDA) 
124 Karlsson, Camilla och Svanberg, Carin, 2004, D-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen 
125 Hedlund, Anna, 1999, D-uppsats, Luleå Tekniska universitet, Institutionen för Industriell ekonomi och 

samhällsvetenskap, Avdelningen för ekonomistyrning 

http://www.uppsatser.se/om/Elisabeth+Miguel/
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tendensen gick mot en frikoppling, men att den säkert skulle dröja till i början av 200-

talet innan det blev verklighet i Sverige. 

 

 Beskattningsrättens anpassning till internationella redovisningsprinciper
126

 

Att utreda och analysera huruvida det befintliga sambandet mellan redovisning och 

beskattning kan fortsätta att existera om internationella redovisningsprinciper 

integreras i den svenska rätten är syftet med denna uppsats. Utifrån ett statligt och 

företagsekonomiskt perspektiv analyseras skatte- och civilrättsliga förslag. Slutsatsen 

för denna uppsats blev att framförallt noterade bolag och bolag av stort allmänt 

intresse bör tillämpa de internationella redovisningsreglerna. Genom en frikoppling 

mellan redovisning och beskattning hanteras således de beskattningsmässiga 

problemen. 

 

 Redovisning och beskattning – En studie av dess samband
127

 

Studien syftade till att genom intervjuer få en inblick i hur sambandet mellan 

redovisning och beskattning uppfattades i praktiken. Slutsatserna blev att åsikterna om 

en frikoppling eller inte gick isär. Ekonomicheferna som arbetade på företag var 

negativt inställda till en frikoppling, så det skulle innebära merarbete. Skatteverket 

däremot var positiva till en frikoppling även om de bedömde att tolkningsproblem 

kunde uppstå. 

 

 Formella sambandets betydelse för redovisningen
128

 

Studien fokuserade på att förstå det formella sambandet och vilken betydelse det har 

för redovisningen samt vad ett avskaffande av detta skulle kunna innebära. 

Slutsatserna blev att ett avskaffande av det formella sambandet skulle bli mycket 

komplicerat, varför ett gradvis avskaffande bedömdes vara det enda möjliga med 

tanke på den internationella redovisningen och den av lagstiftaren eftersträvade 

utvecklingen av god redovisningssed. 

 

 Sambandet mellan redovisning och beskattning – Vilka effekter kan en frikoppling 

mellan redovisning och beskattning tänkas få i Sverige?
129

 

Utifrån personliga intervjuer med en skatterevisor, en auktoriserad revisor och en 

skattejurist redogjordes för dessas inställning till en eventuell frikoppling. Vidare 

diskuterades möjliga effekter allmänt och särskilt för olika företagskategorier. 

Slutsatserna av studien var att för de flesta av företagen (K1 och K2) skulle en 

frikoppling inte innebära så stora förändringar. Däremot bedömdes den administrativa 

bördan öka för de större företagen (K3 och K4). Vidare konstaterades att under en 

övergångsperiod skulle en frikoppling medföra merkostnader för bland annat 

Skatteverket. Kraven på revisorers kompetens skulle även öka. 
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 Sambandet mellan redovisning och beskattning – En fallstudie av RSV:s rapport 

1998:6
130

 

Syftet var att undersöka om RSV hade något stöd för det förslag som lagts fram om 

kopplingen mellan redovisning och inkomstbeskattning. Slutsatsen blev att det 

saknades stöd för de områden där särskilda skatteregler föreslagits. Emellertid 

bedömdes stöd finnas för att det materiella sambandet skulle finnas kvar och det 

formella sambandet skulle avskaffas.  

 

 

                                                            
130 Röjbro, Anna och Wulff, Maria, 2004, D-uppsats i redovisning vid Ekonomihögskolan i Lund 
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4. Empiri  
___________________________________________________________________________ 

Under denna del av arbetet redogör vi för remissinstansernas synpunkter på utredningens 

förslag. Vi börjar först med att ta upp vilka instanser som vi valt ut att analysera. Därefter 

följer en sammanställning av de synpunkter som finns hos de som tillstyrker förslaget, följt av 

de som avstyrker. Avslutningsvis i detta kapitel kommer ett avsnitt om några av instanserna 

som valt att inte ta ställning men ändå kommenterat förslaget.  

___________________________________________________________________________ 

4.1 Remissinstanser  

Vi har tagit del av ett antal remissvar av dessa har vi valt att redogöra för ett drygt 20-tal av 

dessa. De remissvar vi redogör för är från de remissinstanser som vi anser har störst 

inflytande inom det aktuella området. Dessa instanser är:  
 

 Advokatsamfundet  

 Bokföringsnämnden (BFN)  

 Bolagsverket  

 FAR SRS  

 Finansinspektionen (FI)  

 Försäkringsförbundet 

 Kammarrätten i Stockholm 

 Kronofogdemyndigheten (KFM)  

 Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 

 Nutek  

 Näringslivets Regelnämnd (NNR)  

 Näringslivets Skattedelegation (NSD)  

 Rådet för finansiell rapportering (Rådet)  

 SACO (Sveriges akademikers centralorganisation)  

 Skatteverket  

 Statistiska centralbyrån (SCB)  

 Stockholms universitet, juridiska fakulteten  

 Svea Hovrätt 

 Svenska Bankföreningen  

 Svensk Industriförening  

 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF)  
 

Samtliga åsikter som uttrycks i empiriavsnittet är remissinstansernas, tagna från deras 

remissvar. För att undvika upprepningar har vi valt att utesluta fotnoter. 

4.2 Remissinstanser som tillstyrker utredningens förslag  

De instanser som ställer sig positiva till utredningens förslag och tillstyrker detta är: 

Advokatsamfundet, Kronofogdemyndigheten, Nutek, Kammarrätten i Stockholm samt 

Statistiska centralbyrån.  
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4.2.1 Den administrativa bördan  

KFM anser att en frikoppling skulle innebära en förenkling och leda till minskade 

administrativa kostnader. De menar att de nya reglerna kan leda till att antalet fall där 

bokföring helt saknas bör minska. Vidare tror KFM att förenklingarna kan leda till att fler 

företag kan göra rätt för sig och därmed leda till att färre restförs hos KFM. 

 

Även om också Advokatsamfundet tillstyrker utredningens förslag om ett slopat materiellt 

samband mellan redovisning och beskattning i framtiden ställer de sig frågande till den 

administrativa bördan. De tror att förslaget i viss utsträckning kan komma att innebära 

merarbete för företag då det kan finnas behov av en särskild skatterättslig redovisning.  

 

Det här är en synpunkt som även lyfts fram av Kammarrätten i Stockholm, som välkomnar 

förslaget ur konstitutionell synvinkel då det kommer att ge förvaltningsdomstolarna en mer 

central roll vid praxisbildningen. Emellertid ställer de sig kritiska till utredningens slutsats att 

Skatteverket, Skatterättsnämnden och förvaltningsdomstolarna inte bedöms behöva tillföras 

ytterligare resurser. De menar att förslaget är omöjligt att genomföra innan behovet av 

resurser utretts grundligt, för att det nya rättsläget snabbt ska kunna klargöras.  

 

Liksom Advokatsamfundet bedömer Nutek att den administrativa bördan kommer att öka, om 

än till en godtagbar nivå. Dock ser Nutek att utredningen har haft det svårt att göra en 

bedömning av den ökade kostnadens storlek. 

 

Statistiska centralbyrån tillstyrker förslagen, dock påpekar de att det finns en farhåga att 

avskaffandet av det materiella sambandet kan riskera SCB:s framtida informationshämtning. 

4.2.2 Rättsläget 

Nutek anser att för att lagstiftarna ska kunna genomföra nödvändiga förenklingar behöver 

beskattningsreglerna frigöras från redovisningsreglerna. De menar att beskattningen ska ske 

utifrån riksdagsbeslut och tas in i lag. 

4.2.3 Internationella utvecklingen  

Sveriges advokatsamfund påpekar vikten av att följa den internationella utvecklingen av 

redovisningsregler. Våra redovisningsregler har influerats av rekommendationer och 

anvisningar från utländska organ. Det är något som i framtiden kan leda till komplikationer 

vid beskattning och minskad förutsebarhet vid ett fortsatt samband mellan redovisning och 

beskattning.
 
 

 

Trots att sambandet är djupt rotat i medvetandet och har vuxit fram under generationer stödjer 

Nutek utredningens förslag om att det formella sambandet mellan redovisning och beskattning 

avskaffas. Den internationella utvecklingen inom redovisningsområdet har medfört att för de 

företag som idag redovisar enligt IAS och IFRS har sambandet i praktiken upphört. 
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4.3 Remissinstanser som avstyrker utredningens förslag  

De instanser som är negativa till utredningens förslag och avstyrker detta 

är: Bokföringsnämnden (BFN), FAR SRS, Finansinspektionen (FI), Juridiska fakulteten vid 

Stockholms universitet, Näringslivets Regelnämnd (NNR), Näringslivets Skattedelegation 

(NSD), Skatteverket, Svenska Bankföreningen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svenska 

industriföreningen samt Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). 

4.3.1 Den administrativa bördan  

BFN, Skatteverket och Svenska Bankföreningen anser att det ofrånkomligen leder till en ökad 

administrativ börda vid användandet av två system, detta anser de att utredningen grovt har 

förbisett. BFN menar vidare att de nya regelverken i K-projektet ger en i sig heltäckande och 

mer stabil grund för beskattningen än tidigare, något som underlättar företagens 

deklarationsarbete och taxering. Detta skulle betyda att om nuvarande system behålls, skulle 

den administrativa bördan för företagen minska, till skillnad från om utredningens förslag 

införs. Införandet skulle även innebära att en omarbetning av K1- och K2-reglerna. 

 

Då 99 procent av alla näringsidkare kommer att behöva tillämpa mer än 100 nya eller ändrade 

paragrafer i IL, kommer den administrativa bördan att väsentligt öka enligt BFN. 

 

BFN menar att det är en brist att utredningen själv konstaterat i konsekvensanalysen att det 

inte är möjligt att ge ett svar på vilka de sammantagna konsekvenserna blir av förslagen. En 

djupgående analys av nyttan i förhållande till kostnad och negativa konsekvenser borde ha 

gjorts. Vidare anser BFN att utredningen grovt har underskattat de kostnadsmässiga och 

negativa konsekvenserna av förslaget. 

 

SRF, Svenska Bankföreningen och FAR SRS menar att utredningen går emot de konkreta 

målsättningar inom redovisningsområdet som innebär en minskning av den administrativa 

bördan med 25 procent fram till 2010. Detta beroende på att företagen måste hantera dubbla 

regelverk. Utredningen menar att de båda regelverken ska samordnas men SRF anser att de 

snarare kommer att glida isär över tiden, en åsikt som även delas av Skatteverket.     

 
Även Skatteverket bedömer att den administrativa bördan för företagen kommer att öka 

väsentligt och medföra ökade kostnader för Skatteverket. 

 

Svenska Bankföreningen anser att extrakostnaderna för IT-system och utökad kompetens 

skulle överstiga de skattevinster som utredningens förslag kan ge. Dessutom bedömer de att 

extra kostnader för företagen också kan uppkomma pga. allvarliga fel i skatteredovisningen, 

som i sin tur kan leda till skattetillägg och badwill. Det här är en sida av saken som även FAR 

SRS tar upp. De menar att förutom extraarbetet, kommer en ökad osäkerhet uppkomma i och 

med att företagen inte vet om jämförelsen mellan redovisningsreglerna och skattereglerna har 

lett till rätt analys.  

 

Finansinspektionen menar att de finansiella företagen är underkastade en näringsrättslig 

reglering. Dessa företag har därmed utifrån ett redovisningsperspektiv en speciell situation då 

de ska följa särskilda regelverk om kapitaltäckning och solvens. Med utredningens förslag om 
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ändrad beskattningstidpunkt för näringsverksamhet befarar Finansinspektionen att detta kan 

bidra till en ökad komplexitet för de finansiella företagen. 

 

Finansinspektionen påtalar vidare att även om utredningen medgett att förslaget leder till en 

ökad administrativ börda anses dessa vara underskattade. Det troliga, enligt 

Finansinspektionen är utökade kostnader för systemanpassningar samt krav på utökad 

kompetens hos anställda om skatteregler. Därav efterfrågar Finansinspektionen mer 

detaljerade konsekvensanalyser om hur de finansiella företagen påverkas.  

 

Under ett övergångsskede, som mycket väl kan vara 5–10 år, är LRF:s uppfattning att 

utredningens förslag kan komma att leda till att den administrativa bördan för företagen 

kommer att öka väsentligt. Detta är något som LRF anser strida mot både EU:s och 

regeringens uttalande ambition om att minska de svenska företagens administrativa kostnader. 

4.3.2 Rättsläge  

BFN menar att genom att avskaffa det materiella sambandet kommer rättsosäkerheten öka och 

även leda till stora problem vid tillämpningen. Det är en uppfattning som också lyfts fram av 

Svenska Bankföreningen och de menar dessutom att risken för fel i beskattningen ökar 

avsevärt. 

 

Utredningen har som förslag att införa portalparagrafer för att skattesystemet ska bli komplett. 

Till dessa portalparagrafer finns ingen normgivning eller praxis, vilket kommer att ta många 

år innan den är i närheten av den befintliga normgivningen och praxis. BFN konstaterar vidare 

att nuvarande systemet fungerar bra och har lett till förhållandevis få domstolsärenden med 

endast 39 rättsfall, som avser innebörden av god redovisningssed vid periodisering av 

inkomster och utgifter, de senaste 28 åren. 

 

SRF påpekar liksom BFN och Skatteverket att en av de mest allvarliga konsekvenserna med 

förslaget är förlusten av den befintliga rättspraxisen vilket leder till ökad rättsosäkerhet. 

Kostnaderna för utvecklingen av en ny praxis har inte belysts alls i utredningen vilket SRF 

finner anmärkningsvärt. 

 

LRF menar på att det faktum att det inte påvisats hur utredningen tänkt att företagen i 

praktiken ska göra för att se till att deklarationsskyldigheten fullgörs på ett korrekt sätt är 

mycket olyckligt. Även om detta i första hand är fråga om en administrativ börda så är det 

även en rättssäkerhetsfråga. Även Svensk Industriförening påtalar det olyckliga i hur 

utredningen missat att visa hur det i praktiken är tänkt att företagen ska gå till väga när det 

gäller deklarationsskyldigheten. 

 

Skatteverket poängterar att det i ett frikopplat system finns risk för att det inte går att 

konstruera tillräckligt klara och allomfattande regler, vilket även leder till osäkerhet när det 

gäller förutsägbarheten. Trots att reglerna kan verka samstämmiga finns risk för olika 

bedömningar och tolkningar. 

 

Om förslaget skulle genomföras är det uppenbart, enligt både Svensk Industriförening och 

LRF att antalet fel i deklarationerna kommer att öka väsentligt. Sådana fel kan bli mycket 

kostsamma för företagen med de bestämmelser som finns om skattetillägg. Sannolikheten att 
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det kommer att finnas en inbyggd osäkerhet i systemet under en relativt lång övergångsperiod 

är stor. Detta är något även NSD till fullo håller med om. 

4.3.3 Områden som behöver utredas ytterligare 

BFN anser att en enklare lösning vore att utveckla det nuvarande systemet, snarare än att 

införa ett helt nytt. Utredningen innehåller dock ingen sådan analys, vilket BFN och även den 

juridiska fakulteten vid Stockholms universitet anser borde ha gjorts. BFN påpekar att den 

utvidgade kontantmetoden som föreslås även kräver ändringar i redovisningsreglerna och 

mervärdesskattereglerna vilket inte har utretts i förslaget. Vidare vill BFN framhålla att dessa 

förenklingsregler bör införas i IL, även om förslaget att avskaffa det materiella sambandet inte 

genomförs. 

 

NNR väljer att i sitt remissvar avstyrka utredningens förslag pga. att ”de förväntade 

konsekvenserna inte har diskuterats och belysts på ett sådant sätt som krävs för förslag av den 

dignitet som presenteras i betänkandet.” De menar vidare att det är komplexiteten som gör att 

ett komplett förslag inte kan uppvisas. NNR skiljer ut sig i mängden av remissvar genom att 

påpeka att konsekvensanalysen är för abstrakt och att ger för lite konkret information till de 

politiker och beslutsfattare som har att ta ställning till förslaget. 

 

LRF är av uppfattningen att det hade varit önskvärt med en analys och ett utrett alternativ med 

fortsatt partiell koppling, dvs. en vidareutveckling och förfining av dagens system, gjord av 

utredningen. LRF anser vidare att de skäl som utredningen anger för att ur principiell 

synvinkel utesluta en partiell koppling inte är tillräckligt starka. 

 

Liksom LRF konstaterar NSD att det hade varit önskvärt att utredningen hade analyserat och 

utrett ett alternativ med fortsatt partiellt kopplat system. Vidare konstaterar NSD, i likhet med 

LRF, att utredningen föreslagit ett frikopplat system men att något reellt försök till analys av 

hur ett fortsatt partiellt system kan fungera framgent inte finns med. 

 

Svensk Industriförening menar att trots att utredningen lagt ner ett stort och omsorgsfullt 

arbete vid utformningen av förslaget kan de konstatera att förslaget i sig innehåller sådana 

allvarliga brister att det inte bör läggas till grund för lagstiftning. Vidare påtalar Svensk 

Industriförening att dagens system inte påvisat strider mot grundlagen, och därmed skulle ett 

bibehållande av ett materiellt samband vara möjligt. 

4.3.4 Utredningens utgångspunkt 

Utredningen fann tre alternativa inriktningar, men har trots det bara valt att utreda ett av dessa 

vilket SRF är kritiska till.   
 

Enligt kommittédirektiven är utredningens uppgift att förutsättningslöst pröva hur sambandet 

mellan redovisning och inkomstbeskattning ska se ut samt att föreslå de förändringar som är 

motiverade utifrån den analys som görs. I direktivet framhålls att ett starkt materiellt samband 

i allmänhet är till fördel för de små och medelstora företagen. Trots det har utredningen i stort 

sett bara utrett ytterlighetsalternativet som innebär en total frikoppling, vilket FAR SRS är 

negativa till.    
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4.3.5 Kvaliteten på redovisningen  

Utredningen föreslår ett omvänt samband det vill säga att skattereglerna ska styra 

redovisningen, det menar BFN och SRF kan komma att försämra redovisningen. Då det som 

utredningen föreslår är en frikoppling anser både BFN och SRF i själva verket vara en 

omvänd koppling. Risken blir stor att det är skattelagstiftningen och inte ÅRL som kommer 

att styra redovisningen, framförallt i de mindre företagen. Därmed menar BFN att kvaliteten 

på årsredovisningen försämras och inte ger den rättvisande bild som EU:s 

redovisningsdirektiv och ÅRL föreskriver. SRF påpekar också att om redovisningen skall 

anpassas till skattereglerna kommer informationsbehovet i företagen att påverkas när det 

gäller att kunna ligga till underlag för inriktningar, investeringar och finansieringar. Därmed 

påverkas redovisningens roll i styrningen mot tillväxt och förnyelse vilket även i sin tur 

påverkar den långsiktiga tillväxten och sysselsättningen. 

 

Skatteverket vill betona att en del av syftet med redovisningen är användningen som 

beskattningsunderlag. Vidare menar de även att det materiella sambandet ger redovisningen 

en högre kvalitet eftersom den kan bli föremål för skattekontroll. 

4.3.6 Ökat behov av resurser  

SRF anser att den ekonomiska konsekvensanalysens kalkyler innehåller orealistiska och 

osäkra diagnoser, flera kostnadsposter har inte beaktats alls. SRF påpekar att de dolda 

kostnaderna för att hantera en ökad administrativ börda från oförenliga regelverk samt 

merkostnader för att etablera en helt ny rättspraxis torde uppgå till väsentliga belopp. Det här 

är också något som påpekas av Skatteverket. Deras ökade resursbehov har i utredningen 

uppskattas till sex miljoner kronor. Skatteverkets egen beräkning visar däremot att de kommer 

att få merkostnader på 75-100 miljoner kronor, varav ca 30 miljoner kronor kommer att vara 

årligen återkommande. 

 

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet menar att vissa av de ökade resursbehoven är 

av engångskaraktär, t ex nya system och utbildning, medan andra är bestående ökningar, 

såsom skatterättsnämndens och domstolarnas verksamhet. 

 
Ökade resurser tas även upp av Svenska Bankföreningen som framhåller att 

Skatterättsnämnden bör tillföras väsentliga resurser för att kunna dämpa den rättsosäkerhet 

som kan uppstå vid ett införande. Alternativt föreslår de att en neutral ”nämnd” införs för att 

hantera uppkomna frågeställningar från skattskyldiga, även i det fallet krävs mer omfattande 

resurser än vad utredningen visar. 

 

Påverkan på företagens administrativa kostnader och möjligheter att förutse 

beskattningskonsekvenser är enligt NSD alltför bristfälligt analyserade av utredningen för att 

kunna utgöra underlag för beslut om genomförande av förslaget. 

4.3.7 Konstitutionella anmärkningar 

Den pågående utvecklingen som medför att beskattningen påverkas av internationella 

influenser är ett av utredningens bärande motiv för en frikoppling. SRF framhåller att de svar 

som oberoende experter kommit fram till har visat att dagens system inte strider mot 

konstitutionen. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet har också påpekat detta och 
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tillägger, i likhet med Skatteverket, även att lagrådet aldrig har påtalat att det rådande 

sambandet mellan redovisning och beskattning står i strid med RF. Vidare kan nämnas att inte 

heller Regeringsrätten antytt något sådant. Det nuvarande materiella sambandet har sedan 

lång tid tillbaka ägt legitimitet hos lagstiftaren, de skattskyldiga och Skatteverket. Det finns av 

den anledningen starka skäl att utgå ifrån att ett fortsatt materiellt samband kommer att 

accepteras av aktörerna på skatteområdet.    

 
I och med att sambandet har accepterats under lång tid anser Skatteverket att det talar för att 

det är legitimt.  

 

Även FAR SRS tar upp den konstitutionella aspekten och konstaterar att de expertutlåtanden 

som finns i utredningen inte är entydiga när det gäller om det är förenligt med konstitutionen 

eller inte. FAR SRS har därför själva låtit göra ett utlåtande i det avseendet och fått ett särskilt 

yttrande från professor Anders Hultqvist. Hultqvist fastställer att det inte finns några 

konstitutionella hinder mot att även fortsättningsvis ha en koppling mellan redovisning och 

beskattning och menar vidare att: ”Det är snarare en sund skepsis, mot att försöka 

monopolisera uppfattningen om vad som är god redovisningssed, som behövs.” 

 

NSD vill påpeka att det bör beaktas att enligt de expertutlåtanden som utredningen inhämtat 

är en fortsatt partiell koppling inte utesluten från en konstitutionell utgångspunkt.
 
 

4.3.8 Begreppsanvändningen 

BFN konstaterar att de föreslagna reglerna som är tänkta att samordnas med K2 innehåller 

stora skillnader i såväl ordalydelse som materiellt hänseende och även strukturen är en annan. 

Detta leder såvitt BFN kan bedöma till försvårad tillämpning. Dessutom innehåller den 

föreslagna lagtexten andra begrepp än vad som används i redovisningen men med samma 

betydelse, vilket kan leda till förvirring hos företagen. Generellt sett anser BFN att den 

föreslagna lagtexten är oklar och svår att tillämpa. 

 

Juridiska fakulteten på Stockholms universitet påpekar också att olika formuleringar används i 

utredningens förslag respektive K2 reglerna, vilket kan leda till tolkningssvårigheter särskilt 

med hänsyn till att det är olika aktörer som tillämpar skatte- respektive redovisningsreglerna. 

 

Språket i författningsförslaget behöver en översyn för att harmoniera med dess innebörd i 

andra sammanhang och att användningen blir konsekvent, anser Svea Hovrätt, som vidare 

påpekar att det kan leda till en ökad förutsägbarhet och säkrare rättstillämpning. 

 

Även FAR SRS lyfter fram frågan om att språkbruket i de regelverk som styr redovisningen 

respektive skattelagstiftningen skiljer sig åt och menar att det gör att utrymmet för 

missuppfattningar är påtagligt. 

4.3.9 Alternativ till frikoppling 

Att göra ett så omfattande skattemässigt systemskifte utan att någon praktiskt skillnad 

eftersträvas anser BFN inte vara rimligt, eftersom det redan finns framtagna förenklingsregler 

som är samordnade och genomtänkta för 99 procent av företagen (K1 och K2). En frikoppling 

skulle innebära att BFN måste göra en fullständig genomgång av skattelagstiftning och praxis 
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på området och även hålla sig uppdaterade med vad som händer på skatteområdet, vilket inte 

är förenligt med det fjärde bolagsdirektivet samt är kostnadskrävande för BFN. 

 

Skatteverket anser att på grund av att det finns en välutvecklad praxis och fungerande system 

samt att ett systemskifte skulle innebära en ökad administrativ börda för företagen, vore det 

bästa att behålla det nuvarande systemet och istället se över och utveckla de delar som är i 

behov av det. 

 

Ett argument som förs fram i utredningen är att redovisningsregler ofta är principbaserade och 

att det därmed blir svårt att komma fram till svar på konkreta frågor. FAR SRS anser tvärtom 

att det är en styrka att god redovisningssed är just principbaserad och inte detaljreglerad, det 

ger bättre förutsättningar för att kunna komma fram till ett sunt företagsekonomiskt resultat 

och ställning i varierande situationer. 

 

FAR SRS uppmärksammar även det faktum att periodiseringsreglerna ska vara förenliga med 

EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv. Det skulle leda till att redovisningsreglerna måste delas 

upp på flera lagar; IL för periodiseringar och ÅRL för övriga områden, vilket FAR SRS 

konstaterar inte är lämpligt och också svårt att få att fungera i praktiken. Därför anser FAR 

SRS att regeringens resurser istället bör läggas på att förbättra det nuvarande sambandet. 

4.3.10 Obeskattade vinster 

BFN anser att en fördel med nuvarande systemet är att de komplicerade reglerna om 

obeskattade vinster i IL som föreslås inte behövs. Istället förslår BFN att nuvarande formella 

kopplingar justerar för att möjliggöra en bättre redovisning och detta utan att påverka 

skatteunderlag eller dubbelskattningsprincipen. 

 

En bättre lösning för att förhindra värdeöverföringar av obeskattade vinstmedel anser FAR 

SRS vara att inom ramen för ABL komma tillrätta med problemet. De påpekar vidare att om 

regeringen väljer att gå vidare med en skattemässig lösning för att begränsa utdelningar av 

obeskattade vinster, anser de att det måste bli ett alternativ där beskattning utlöses enbart när 

värdeöverföring faktiskt sker. 

4.3.11 Särskilda redovisningsprinciper i juridisk person 

Utredningen utgångspunkt är att det bara finns ett företagsekonomiskt korrekt resultat, vilket 

inte är fallet enligt BFN. Utifrån intressenternas informationsbehov kan 

redovisningsnormerna för koncernredovisning respektive redovisning i juridisk person vara 

olika.  Det argumentet förs också fram av Skatteverket, som även de konstaterar att 

utredningen har haft en felaktig utgångspunkt när de har förutsatt ett samband mellan 

koncernredovisningen och beskattningen. 

4.3.12 Införande av kontantmetod  

Att införa kontantmetod för enskilda näringsidkare och handelsbolag med enbart fysiska 

personer som bolagsmän är en förenkling som bl.a. Skatteverket ställer sig positiva till. Men 

för att kunna genomföra en sådan förenkling krävs även att en liknande anpassning sker inom 

mervärdesskatten, vilket inte finns med i utredningens förslag. Vidare påpekar Skatteverket 

dels att det kommer att krävas någon typ av spärregler vid transaktioner mellan företag som 
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tillämpar kontantmetoden och företag som tillämpar faktureringsmetoden och dels att 

utredningens förslag inte är förenligt med vare sig K1 eller BFL 5 kap. 2 § 3 st.  

 

4.4 Remissinstanser som valt att avstå från att ta ställning, men ändå svarat på remissen  

 

Några av de remissinstanser som blivit erbjudna att få uttala sig angående utredningen har av 

olika anledningar valt att inte uttala sig varken för eller emot remissen. 

 

Saco och Bolagsverket är två av organisationerna som i sitt korta meddelande påtalar att de 

avstår från att besvara remissen. Rådet för finansiell rapportering anser att de saknar 

anledning att redovisa någon uppfattning i själva huvudfrågan i betänkandet om vilken grad 

av frikoppling som ska gälla för det svenska skattesystemet. 

 

Vidare har Försäkringsförbundet valt att begränsa sitt yttrande till de specifika förslagen som 

försäkringsföretag.  
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5. Analys  

___________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet presenterar vi vår analys av remissvaren till utredningen och hur 

remissinstanserna ser på utredningens förslag till eventuell lagändring. Analysen bygger på 

vår teoretiska referensram, remissvaren och vår under arbetets gång utvecklade förståelse för 

problemet. Som utgångspunkt för analysen har vi vår problemformulering och vårt syfte som 

vi har redogjort för i det första kapitlet.  

___________________________________________________________________________   

5.1 Effekter som förväntas vid en frikoppling  

En av de synpunkter som lyfts fram av ett stort antal av remissinstanserna är att den 

administrativa bördan vid en frikoppling skulle öka väsentligt. Det här är också en av 

fördelarna med att ha ett fortsatt materiellt samband som tas upp i utredningen. KFM är av en 

annan uppfattning när de gäller just den frågan och anser att en frikoppling skulle leda till 

minskade administrativa kostnader och förenklingar. Vidare bedömer de också att antalet fall 

där bokföring helt saknas kommer att minskas. Förenklingarna kan också leda till att fler 

företag har möjlighet att göra rätt för sig, vilket i sin tur leder till att färre restförs hos KFM.  

 

Utredningen menar också att det materiella sambandet är en resurseffektiv lösning, vilket 

dock inte får utredningen att ställa sig positiva till att ha kvar det materiella sambandet. Det 

här är ett av de största problemen enligt många av instanserna som svarande på remissen, då 

ingen fullständig konsekvensanalys är gjord i utredningen och de uppgifter som finns anses 

vara långt ifrån rimligt enligt de som direkt berörs. Som exempel kan nämnas att utredningen 

bedömer att Skatteverket kommer att behöva cirka 6 miljoner kronor medan Skatteverkets 

utredning visar på merkostnader på 75-100 miljoner kronor varav cirka 30 miljoner årligen 

återkommande. Utredarna anser däremot att deras bedömning av kostnader för en frikoppling 

är väl tilltagna. 

 

Ett område som utredningen inte har ansett ha så stor tyngd i det hela är frågan om hur 

rättsläget förändras vid en frikoppling. Flera av de berörda parterna har påtalat sin oro i den 

frågan. De åsikter som kommer fram är att om en frikoppling sker så försvinner all den 

upparbetade rättspraxis som tagit lång tid att bygga upp. Det kommer att innebära en ökad 

osäkerhet och leda till stora problem vid tillämpningen. Risken är att felen i beskattningen 

ökar avsevärt enligt bland annat Svenska Bankföreningen. Återigen har vi här en kostnad som 

inte alls tagits upp av utredningen, vilket kan bland annat SRF finner anmärkningsvärt. 

  

Nutek å andra sidan menar att för att lagstiftarna ska kunna genomföra förenklingar är det 

nödvändigt att beskattningsregler och redovisningsregler frigörs från varandra.  

 

BFN påpekar att då det har varit förhållandevis få rättsfall inom de senaste decennierna, anser 

de att det finns en väl fungerande och relativt komplett rättspraxis. Detta vore slöseri med 

resurser att förkasta. 

 

När det gäller de kvalitetsmässiga aspekterna som kan drabba redovisningen anser både 

remissinstanser och utredningen att negativ påverkan kan ske. Om en frikoppling sker blir 
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risken större att det blir skattelagstiftningen och inte ÅRL som styr redovisningen, det menar 

BFN kommer att leda till att kvaliteten på årsredovisningen försämras och inte ger den 

rättvisande bild som föreskrivs av EU:s redovisningsdirektiv och ÅRL. Det kommer också att 

leda till att informationsbehovet i företagen påverkas när det gäller underlag för inriktningar, 

investeringar och finansieringar. Redovisningens betydelse i företagsstyrningen  kommer att 

påverkas, vilket också påverkar den långsiktiga tillväxten och sysselsättningen.  

 

När det gäller konstitutionella avvägningar, för utredningen fram som bärande motiv att ett 

fortsatt materiellt samband strider mot konstitutionen trots expertutlåtanden som inte är 

entydiga i det avseendet. Dock anser flera av remissinstanserna att inget tyder på att det 

befintliga sambandet på något sätt skulle stå i strid med konstitutionen. Vidare påpekas att 

lagrådet aldrig har påtalat att sambandet mellan redovisning och beskattning skulle strida mot 

RF. Man menar att det nuvarande materiella sambandet sedan lång tid tillbaka ägt legitimitet 

hos lagstiftare, skattskyldiga och Skatteverket, varför det finns starka skäl att behålla det 

materiella sambandet.  

 

Ett argument som förs fram av den sidan som är positiv till en frikoppling, är den 

internationella utvecklingen som menar att för de företag som idag redovisar enligt IAS och 

IFRS har sambandet i praktiken redan upphört.   
 

De konsekvenser som utredningen lyfter fram vid en frikoppling är att det inte skulle bli så 

stor skillnad för K1 och K2 företagen, men att K3 och K4 företagen kan påverkas i viss mån. 

Just de olika kategorierna av företag och påverkan på dessa har inte i någon större 

utsträckning tagits upp av remissinstanserna, därför har vi valt att inte utveckla den delen i vår 

analys.  

5.2 Alternativ till frikoppling  

Trots att direktiven till utredningen innehöll föreskrifter om en förutsättningslös analys av hur 

sambandet mellan redovisning och beskattning ska se ut, har utredningen valt att utreda 

endast en av tre funna vägar. Detta påpekas av fler olika instanser bland andra SRF och FAR 

SRS.  

Man påpekar att ett partiellt materiellt samband skulle ha utretts och inte som i utredningen 

bara uteslutits. Bland annat Skatteverket menar att eftersom det finns en sådan välutvecklad 

rättspraxis och systemet i övrigt fungerar bra, skulle det vara bättre att utveckla de delar som 

speciellt behöver ses över. Om en frikoppling skulle ske, skulle det föra med sig att BFN 

skulle behöva göra en fullständig genomgång av skattelagstiftning och praxis, vilket skulle 

strida mot det fjärde bolagsdirektivet och även vara mycket kostnadskrävande för BFN.  

5.3 Brister i utredningen  

En av de synpunkter som tas upp av flertalet remissinstanser är bristen på en fullgod 

konsekvensanalys, då den som är gjord inte anses vara tillräcklig. Ett så komplext förslag som 

har lagts fram borde ha en mer genomarbetad och omfattande analys av de konsekvenser som 

kan uppkomma. Påpekande finns även att det borde ha varit möjligt att komma fram till en 

mer verklighetsnära bedömning då utredningen pågått under så lång tid som fyra år. 

Ytterligare en brist som lyfts fram är att konsekvenserna beskrivs alltför abstrakt utifrån att 

det är utredningen som ska ge information till de som ska besluta om förslaget ska 

genomföras eller inte. 
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En annan fråga som kommer fram är möjligheterna att kontrollera att 

deklarationsskyldigheten fullgörs på ett riktigt sätt. Svensk Industriförening menar i sitt 

remissvar att det förslag som utredningen kommit fram till innehåller så allvarliga brister att 

det inte kan ligga till grund för en lagändring.  

 

En stor brist som påpekas av flertalet remissinstanser är språkliga förvirringar. Genom att 

använda fackord på fel sätt och i andra betydelser än vad som vedertaget inom området skapas 

en osäkerhet angående tolkning och innebörd. Detta leder till försvårad tillämpning för 

företagen.    

5.4 Egna reflektioner 

I början av arbetet med den här fallstudien läste vi valda delar av utredningen samt artiklar för 

att sätta oss in i ämnet. Känslan vi då fick var att detta var ett förslag som skulle komma att 

stödjas av de flesta som berörs. Vi har i analysen visat att så inte var fallet. Vi har förstått 

genom att ta del av de olika remissinstansernas svar att utredningen inte bara innehåller 

felaktigheter utan även brister som visar sig i otillräcklig konsekvensanalys.  

 

För oss är det självklart att arbetsbördan ökar om man övergår till att använda två parallella 

system. Vi anser att det är anmärkningsvärt att utredningen så grovt underskattat både den 

administrativa bördan och kostnaden som är förknippad med denna. I och med förändringen 

krävs även utbildning hos administrativ personal för att överhuvudtaget kunna tillämpa de nya 

reglerna, då dessa är omfattande. Även detta medför stora kostnader för företagen vilket 

utredningen inte har tagit hänsyn till i beräkningen. Känslan vi får är att nyttan som genereras 

inte är i nivå med kostnaderna. Det verkar som att det kommer att kosta mer än det smakar 

både för företagen och för samhället i stort.  

 

Vidare har det visats sig att många av de som avstyrker förslaget, hellre än en frikoppling vill 

se en förbättring och utveckling av det nuvarande systemet, vilket inte överhuvudtaget finns 

med som ett alternativ i utredningen. Vi anser att detta borde ha varit ett självklart alternativ 

att utreda, då vårt nuvarande system har fungerat tillfredställande borde en vidareutveckling 

har utretts. Utredningen har förkastat alla andra alternativ utan att titta på hur verkligheten 

egentligen ser ut och hur företagen och myndigheterna ser på frågan. Hade man varit mer 

verklighetsförankrade så hade det varit möjligt att tidigare i utredningen kunnat ta vara på de 

åsikter som nu kommit fram först i och med remissvaren.  

 

När det gäller de remissinstanser som valt att avstå från att ta ställning till utredningens 

förslag finns inte så mycket att analysera utan där är det enbart ett konstaterande att de ansett 

att de inte har något att bidra med. Vi ansåg ändå att det var viktigt att påvisa att även dessa 

finns för att göra bilden mer komplett. Vidare har vi valt bort att analysera alla tekniska 

detaljer, varför alla synpunkter som tas upp under kapitel fyra inte analyseras utan finns med 

mer för att få fram en mer fullständig bild.  

 

Om man ser till den tidsmässiga aspekten så under de fyra år som utredningen har pågått har 

konjunkturen i Sverige och övriga världen svängt kraftigt. Det gör också att de förutsättningar 

som fanns när utredningen startade nu har förändrats, inte minst för företagens och 

myndigheternas ökade sparkrav. Frågan är om dessa sparkrav är en orsak till den övervägande 

negativa inställningen till utredningens förslag. Kanske stödet hade blivit ett annat om 

konjunkturläget inte hade försämrats så drastiskt? 
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 6. Resultat 

___________________________________________________________________________ 

Här presenterar vi slutligen de slutsatser vi har dragit utifrån vår fallstudie. Vi avslutar detta 

kapitel med förslag till fortsatt forskning och vad vår uppsats kan bidra med. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Slutsatser  

Vi kan konstatera att det vi har kommit fram till i vår fallstudie är att det finns ett mycket 

svagt stöd för utredningens förslag och ett mycket starkt motstånd. Det som också talar emot 

förslaget är de tydligt underskattade merkostnader det skulle medföra både för företagen och 

för staten.  Bevis på att utredningen har varit bristfällig har kommit från flertalet instanser. 

Det har påpekats allt från slarvfel till otillräckliga beskrivningar som gjort att trovärdigheten 

för utredningen ifrågasatts.  

 

De argument som lyfts fram hos de som tillstyrker utredningens förslag är: 

 

 Minskade administrativa kostnader, då nya regler med förenklingar kan leda till att 

företagen lättare kan göra rätt för sig och färre restföras hos KFM. 

 

 En frikoppling skulle leda till att Sverige inte halkar efter i den internationella 

utvecklingen. 

 

Några vanligt förekommande argument hos de som avstyrker utredningens förslag är: 

 

 Ökad administrativ börda, att hantera två separata system anses av många att 

utredningen grovt har förbisett. 

 

 Osäkert rättsläge, bristen på rättspraxis leder till ökad osäkerhet och 

tillämpningsproblem. 

 

 Ökat behov av resurser, de flesta av remissinstanserna påtalar att denna del har 

underskattats rejält. 

 

 Bristfällig utredning och konsekvensanalys, många av remissinstanserna föreslår 

istället en utveckling och förbättring av nuvarande system. 

 

 Kvaliteten på redovisningen befaras bli försämrad. 

 

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att åsikterna när det gäller de som tillstyrker respektive 

avstyrker utredningens förslag i det stora hela är likartade. 

 

Vidare kan vi också konstatera att trots att utredningen har tagit fyra år att genomföra är den i 

stora delar bristfällig och kunskap verkar saknas om den verklighet företag och myndigheter 

lever och verkar i. 
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I vår uppsats påvisar vi tydligt att motståndet är stort för en frikoppling. Även om de finns 

remissinstanser som stödjer förslaget är dessa i klar minoritet. I förslagets nuvarande 

utformning riskerar det att inte komma längre i lagstiftningskedjan.   

6.2 Förslag till fortsatt forskning  

Som vi tidigare redogjort för så befinner sig utredningen i steg 3 i lagstiftningskedjan och 

bereds på Finansdepartementet. Vi skulle tycka att det vore intressant att fortsätta följa 

utvecklingen kring en eventuell frikoppling.  

 

Ett annat alternativ vore att göra en jämförande studie mellan ett land som har genomfört en 

frikoppling och Sverige.  

6.3 Uppsatsens bidrag 

Vi menar att med den här uppsatsen har vi visat att det som lyfts fram som självklart i en 

offentlig utredning inte nödvändigtvis möts av motsvarande positiva reaktioner hos de som 

omfattas av utredningens förslag. Det är viktigt att kunna se till den praktiska verklighet som 

företag och myndigheter verkar i. Som vi tidigare påpekat resulterar den här fallstudien inte i 

att några allmängiltiga slutsatser kan dras, men kan ändå bidra till att vara den del av hela 

debatten om sambandet mellan redovisning och beskattning. Vidare är våra förhoppningar att 

läsare av denna uppsats får en förståelse för både bakgrund, utredning och resultat av de 

lagstiftningsförändringar som ständigt sker inom företagsekonomin. 
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Bilaga 1: remissinstanser 

Remissinstanserna som blivit tillfrågade att lämna synpunkter på utredningen SOU 2008:80 

är följande:
131

 

1. Skatteverket 

2. Kammarrätten i Stockholm 

3. Kammarrätten i Göteborg 

4. Svea Hovrätt 

5. Länsrätten i Stockholms län 

6. Länsrätten i Göteborg 

7. Länsrätten i Västmanlands län 

8. Riksrevisionen 

9. Finansinspektionen 

10. Kronofogdmyndigheten 

11. Kammarkollegiet 

12. Ekobrottsmyndigheten 

13. Statistiska centralbyrån 

14. Bokföringsnämnden 

15. Stockholms Handelskammare 

16. Bolagsverket 

17. Verket för näringslivsutveckling, Nutek 

18. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 

19. Lunds universitet 

20. Handelshögskolan i Stockholm 

21. Sveriges Byggindustrier 

22. FAR SRS 

                                                            
131 Uppgift i mail från Emelie Sundberg, Registrator Finansdepartementet 2009-05-04  
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23. Fastighetsägarna Sverige 

24. Finansbolagens förening 

25. Föreningen Svenskt Näringsliv 

26. Företagarna 

27. Företagar Förbundet 

28. Försäkringsjuridiska föreningen 

29. HSB Riksförbund 

30. Industrins Finansförening, IFF 

31. Kooperativa Förbundet 

32. Landsorganisationen i Sverige, LO 

33. Lantbrukarnas Riksförbund 

34. Näringslivets regelnämnd, NNR 

35. Rådet för finansiell rapportering 

36. Svensk Handel 

37. Svensk Industriförening 

38. Svenska Bankföreningen 

39. Svenska Fondhandlareföreningen 

40. Svenska Handelskammarförbundet 

41. Svenska Riskkapitalföreningen 

42. Sveriges advokatsamfund 

43. Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO 

44. Sveriges Försäkringsförbund 

45. Sveriges Kommuner och Landsting 

46. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 

47. SWERMA 

48. Tjänstemännens Centralorganisation, TCO 



46 

 

49. Utländska försäkringsbolags förening 

50. Sydsvenska Industri-Handelskammaren 

51. Dina Försäkring AB 

52. AFA Försäkring 

53. Niclas Virin 
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