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Sammandrag 

Sedan år 2005 ska redovisningssystemet IFRS/IAS tillämpas vid bokslut på koncernnivå i 

Sverige. Då det är den juridiska personen, och inte koncernen, som är skatteobjektet inom den 

svenska beskattningsrätten innebar övergången att noterade, juridiska personer ska tillämpa 

IFRS/IAS även i det enskilda bolagets redovisning. Detta ställde, och ställer fortfarande, till 

vissa problem till följd av det starka sambandet mellan redovisning och beskattning, som 

finns här i Sverige.  

Sambandet innebär att redovisningen styr beräkningen av det skattemässiga resultatet, med 

vissa undantag, och att ett företags resultat ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. 

Eftersom IFRS/IAS-reglerna genomsyras av värdering till verkligt värde kan endast samban-

det mellan redovisning och beskattning bestå om marknadsvärde, verkligt värde, accepteras 

som grund för beskattning.  

Två ekonomiskt relaterade problem framträder tydligt när sambandet ställs mot IFRS/IAS. 

För det första kommer det beskattningsbara resultatet att värderas på mer osäkra grunder, till 

följd av de många värderingsmetoderna som är baserade på bedömningar och uppskattningar, 

och för det andra hotas den svenska principen om ekonomisk dubbelbeskattning på utdelning.  

Syftet med uppsatsen är att jämföra de principiella utgångspunkterna i de två aktuella 

redovisningssystemen, IFRS/IAS och Årsredovisningslagen (ÅRL), samt studera och förklara 

eventuella implementeringsproblem som uppkommer vid ett totalt införande av IFRS/IAS. 

Därför presenteras en granskning av IFRS/IAS-standarder som är utvalda mot bakgrund av att 

de behandlar de områden som berörs av beskattning.  

Granskningen och den efterföljande analysen leder till slutsatsen att IFRS/IAS och ÅRL 

skiljer sig principiellt när det gäller avvägningen mellan validitet och verifierbarhet då 

IFRS/IAS betonar den förra medan ÅRL betonar den senare. Vidare framkommer det att en 

implementering av IFRS/IAS, utan undantag eller tillägg, skulle få flertalet konsekvenser för 

sambandet mellan redovisning och beskattning. Bland annat skulle redovisningen kunna 

komma att leda till att den svenska dubbelbeskattningen av vinstmedel går förlorad. Slutligen 

dras slutsatsen att IFRS/IAS inte utgör en bra grund för beskattning inom Sverige eftersom 

komplikationer uppkommer inom flera områden på grund av sambandet mellan redovisning 

och beskattning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I juli år 2002 utfärdade Europaparlamentet och Europarådet en förordning om att alla 

europeiska länder ska tillämpa samma redovisningsprinciper vid bokslut på koncernnivå. 

Detta innebar för Sveriges del en övergång på koncernnivå till regelsystemet IFRS/IAS
1
 och 

även enskilda företag kunde, i viss utsträckning, välja att redovisa enligt de nya reglerna. I 

augusti samma år tillsatte den svenska regeringen en utredning rörande övergången till 

IFRS/IAS vilket ledde till att Internationell redovisning i svenska företag – SOU 2003:71 

överlämnades i slutet av juli nästkommande år. (SOU 2003:71)  

Övergången innebar ett flertal fördelar inom redovisningen, främst genom att jämför-

barheten mellan internationella företag ökade. I Sverige bidrog den dock även till en del 

svårigheter när det gäller sambandet mellan redovisningen och beskattningen. Sambandet 

innebär att redovisningen styr beskattningen och då främst genom att beskattningen beräknas 

enligt god redovisningssed. En koppling finns också genom att beskattningsregler slår igenom 

i redovisningen. Ett exempel på det är den så kallade treårsinventarium-reglen där 

beskattningen tillåter att inventarier med en nyttjandeperiod på upp till tre år skrivs av direkt. 

(Svanberg, J. 2008)  

På grund av detta tillsattes ytterligare en utredning i slutet av år 2004 där det utreddes 

huruvida sambandet mellan redovisning och beskattning skulle påverkas av övergången till 

IFRS/IAS och i så fall, på vilket sätt. I Sverige är det den juridiska personen som är skatte-

subjektet, inte koncernen, vilket kan innebära vissa svårigheter då den juridiska personen inte 

kan följa IFRS/IAS reglerna i de fall då de bryter mot svensk redovisnings- och beskattnings-

lag, rekommendationer eller god redovisningssed. Detta har lett till att flertalet undantag och 

tillägg har gjorts av normgivare. (Dir 2004:146) 

I juni år 2005 lämnade utredningen ett delbetänkande: Beskattning när tillgångar värderas 

till verkligt värde (SOU 2005:53) där de utredde ett av de största initiala problemen, värdering 

till verkligt värde istället för värdering enligt försiktighetsprincipen. (Svanberg, J. 2008) 

                                                           
1
 Se bilaga 2 



S i d a  | 2 

 

 
 

1.2 Problemformulering 

Utredningens slutbetänkande lämnades i september år 2008 och där utreds de eventuella 

problem som kan uppstå då sambandet mellan redovisning och beskattning ställs mot det nya 

regelverket. Flertalet problem med en fortsatt koppling mellan beskattningen och 

redovisningen på grund av redovisningens utveckling och införandet av IFRS/IAS-regelverk 

identifierades. Ett problem är att IFRS/IAS-reglernas komplexitet gör det svårt att få 

vederhäftiga svar vilket är nödvändigt för beskattning. Ett annat är att IFRS/IAS-reglerna 

bygger på bedömningar, antaganden och prognoser vilket inte en bra grund för ett regelverk 

som bland annat ska agera utgångspunkt vid tvistlösning. (SOU 2008:80, s.224) Eftersom 

IFRS/IAS-reglerna genomsyras av värdering till verkligt värde kan endast sambandet mellan 

redovisning och beskattning bestå om marknadsvärde, verkligt värde, accepteras som grund 

för beskattning. (SOU 2008:80, s.167) Två ekonomiskt relaterade problem framträder tydligt. 

För det första kommer det beskattningsbara resultatet värderas på mer osäkra grunder till följd 

av de många värderingsmetoderna baserade på bedömningar och uppskattningar.  (SOU 

2008:80, s.166) För det andra hotas den svenska principen om ekonomisk dubbelbeskattning 

på utdelning. Det innebär att obeskattade vinster kan delas ut då det i enligt IFRS/IAS inte 

finns regler om att orealiserade vinster ska sättas av till bundet eget kapital. (SOU 2008:80, 

s.341) 

Med utgångspunkt i en fortsatt koppling mellan redovisning och beskattning blir upp-

satsens frågeställningar: Vilka problem kan uppkomma vid en total implementering av IFRS i 

juridisk person med avseende på kopplingen mellan redovisningen och beskattningen? Vilka 

principiella utgångspunkter ligger till grund för dessa komplikationer?  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga vilka problem en total implementering av IFRS i 

juridisk person kan leda till, mot bakgrund av den svenska kopplingen mellan beskattning och 

redovisning. Detta sker genom att de svenska redovisningsreglerna och IFRS jämförs utifrån 

en principiell utgångspunkt. Därefter jämförs IFRS med beskattningens regelverk för att 

fastställa vilka principiella och praktiska problem som uppstår.   
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2. Aktuell lagstiftning 
Nedan presenteras det internationella redovisningsregelverket, den svenska redovisnings-

teorin samt den svenska beskattningslagstiftningen utifrån de grundläggande principerna de 

är uppbyggda på. Dessutom presenteras den svenska kopplingen mellan redovisning och 

beskattning. Avsnittet avslutas med en redogörelse för den modell som kommer användas vid 

den jämförande analysen av de olika systemen. 

I dagsläget har vi två uppsättningar redovisningsregler i Sverige: IFRS/IAS
2
, som ska 

tillämpas av företag i koncernredovisningen, och Årsredovisningslagen i kombination med 

Inkomstskattelagen, som ska tillämpas i det enskilda bolagets redovisning. Utöver detta ska 

även juridiska personer, som är noterade på en reglerad svensk marknad, i huvudsak tillämpa 

de IFRS/IAS-standarder som tillämpas vid koncernredovisningen även i bolagets enskilda 

redovisning. Det finns dock vissa undantag och tillägg från den regeln som beror på att til-

lämpningen, i vissa fall, strider mot svensk lag eller att tillämpningen leder till en annan be-

skattningssituation än hos andra svenska företag eller att det finns andra tungt vägande skäl 

för att inte redovisa helt i enlighet med IFRS/IAS. Dessa rekommendationer är utgivna av 

Rådet för finansiell rapportering (RFR) som är den aktuella normgivaren för noterade 

juridiska personer i Sverige. (RFR 2.2, s.3-4) 

2.1 Internationella redovisningsregler 

Inom EU tillämpas idag ett och samma regelverk vid koncernredovisning. Detta regelverk 

kallas för International Financial Reporting Standards (IFRS) men benämndes förut Inter-

national Accounting Standards (IAS) och har därför fått förkortningen IFRS/IAS för att alla 

utgivna standarder ska omfattas av begreppet. Det organ som är ansvarigt för att utveckla 

standarder inom regelverket är International Accounting Standards Board (IASB) och 

standarderna utvecklas efter principer fastställda i en föreställningsram och är därmed 

principbaserade istället för regelbaserade. Ett principbaserat regelverk kan inte ha en detalj-

reglerad vägledning utan professionella organ får istället utfärda tolkningar av reglerna. Detta 

leder i sin tur till att vissa kvalitativa principer, som exempelvis uttrycket ”till större/mindre 

del”, används istället för en kvantitativt fastslagen procentsats, exempelvis ”30 % ”. (Marton 

et al, s.7)  
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2.1.1 IFRS/IAS – Regelverkets utformning 

IFRS/IAS baseras på två grundläggande antaganden: bokföringsmässiga grunder och anta-

gande om fortlevnad. Bokföringsmässiga grunder innebär att bokföringen grundar sig på 

periodiseringsprincipen
3
 vilket leder till att intäkter och kostnader bokförs när de inträffar och 

redovisas i den period de tillhör. (IASB Föreställningsram 22p) Antagande om fortlevnad 

betyder att bokföringen, och de finansiella rapporterna, upprättas med förutsättningen att 

företaget antas leva vidare inom överskådlig framtid. (IASB Föreställningsram 23p) För att 

göra bokföringen användbar för användarna betonar IFRS/IAS kvalitativa egenskaper där de 

fyra viktigaste är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. (IASB Före-

ställningsram 24p) 

Begriplighet innebär att användarna lätt ska kunna förstå företagets finansiella rapporter, 

dock med förutsättning att användaren har viss kunskap om ekonomi och redovisning. I de 

fall informationen rör komplicerade frågor får den dock inte utelämnas av begriplighetsskäl. 

(IASB Föreställningsram 25p) 

Om viss information underlättar en bedömning av något som inträffat, en aktuell eller en 

framtida händelse, för användaren är informationen relevant. Informationen ska också 

bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar. (IASB Föreställningsram 26p) 

Användbar information måste vara tillförlitlig. Det innebär att informationen inte inne-

håller väsentliga fel och inte heller är vinklad. Användaren måste kunna lita på att 

informationen ger en korrekt bild av företaget. (IASB Föreställningsram 31p) Den korrekta 

bilden riskeras av inneboende svårigheter vid identifiering av transaktioner eller vid val och 

tillämpning av mätmetoder. (IASB Föreställningsram 34p) Den korrekta bilden bygger också 

på att redovisningen återger händelser i enlighet med deras ekonomiska innebörd. I vissa 

situationer kan en händelse klassificeras på ett sätt juridiskt och på ett annat sätt ekonomiskt 

och det är då viktigt att redovisningen speglar den ekonomiska innebörden av händelsen, eller 

transaktionen. (IASB Föreställningsram 35p) Att informationen inte är vinklad innebär att den 

är neutral. Informationen är då inte utvald eller presenterad på ett visst sätt i syfte att påverka 

beslut och bedömningar för att uppnå ett förutbestämt mål. (IASB Föreställningsram 36p) En 

sista egenskap för att nå tillförlitlig information är fullständighet. Här måste kravet på 

fullständighet dock ställas mot kostnaden att ta fram information. Principens huvudpunkt är 

att ofullständig information kan bidra till oriktighet och vara direkt vilseledande men det 
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måste ändå vägas mot kostnaden att få fram den fullständiga informationen. (IASB Före-

ställningsram 38p) 

Osäkerhet som uppkommer i redovisningen hanteras enligt försiktighetsprincipen. Detta 

innebär att tillgångar och intäkter inte ska övervärderas, eller skulder och kostnader under-

värderas. Däremot får inte försiktigheten leda till omotiverat stora reserveringar eller under-

skattningar. Det skulle innebära att informationen inte längre är neutral och därmed inte heller 

tillförlitlig. (IASB Föreställningsram 37p) 

För att användarna ska kunna bilda sig en uppfattning om företaget på sikt och se trender 

måste informationen vara jämförbar över en längre period. Jämförbarhet uppnås genom att 

likställda värderingsprinciper, och presenteringstekniker, för likartade transaktioner både över 

tid och mellan företag används. (IASB Föreställningsram 39p) Dessutom bör användaren 

kunna se skillnader mellan olika metoder och principer både inom och mellan företag (IASB 

Föreställningsram 40p). Jämförbarheten ska inte ses som strikt likformighet och därmed ske 

på bekostnad av en utveckling av nya redovisningsprinciper. Om en princip inte är tillförlitlig 

eller relevant ska den inte behållas. (IASB Föreställningsram 41p)  

Ovanstående principer ställs ibland mot varandra inom samma regelverk och i praktiken är 

det nödvändigt att välja mellan kvalitativa egenskaper. Avgörandet, mellan vilka 

redovisningsprinciper som ska följas, ska ske utifrån informationens syfte och görs från 

situation till situation av professionella utövare. (IASB Föreställningsram 45p) I IASB:s 

Föreställningsram
4
 tas avvägningen mellan relevans och tillförlitlighet upp. Information kan 

bli irrelevant i väntan på att alla konsekvenser av en händelse ska bli kända även om då till-

förlitligheten är väldigt hög, vilket gör att tidsaspekten blir föremål för avvägning. (IASB 

Föreställningsram 43p) I frågan om kostnaden för att ta fram informationen måste denna 

vägas mot nyttan av informationen. Nyttan bör vara större än kostnaden att tillhandahålla 

den. (IASB Föreställningsram 44p)  

2.2 Svenska redovisningsregler 

Redovisningsteorin, vilket innebär att verkligheten beskrivs utifrån en logiskt bestämd 

teori, ligger till grund för alla svenska lagar, rekommendationer och praxis inom 

redovisningen. För att kunna täcka in alla tänkbara frågeställningar måste de svenska lag-

reglerna bli utomordentligt mer omfattande än vad de är idag. Både Årsredovisningslagen 

(ÅRL) och Bokföringslagen (BFL) är utarbetade så att de snabbt ska kunna anpassas efter 
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omvärldens förändringar och täcker därför enbart in de mer generella principerna, istället för 

att vara heltäckande. De senaste årtiondenas strävande efter en internationell harmonisering 

inom redovisningsområdet har också påverkat utformningen av de svenska lagarna. (Nilsson, 

S. s. 9-13, 2005) 

2.2.1 Årsredovisningslagen (ÅRL) 

Årsredovisningslagen är en generell lag som tillämpas av svenska företag vid upprättandet 

av årsredovisningen. Den innebär att företagen ska upprätta sin redovisning på ett över-

skådligt sätt samtidigt som de iakttar god redovisningssed. Vidare ska balansräkningen, 

resultaträkningen och noterna upprättas som en helhet för att ge allmänheten en rättvisande 

bild av företaget. Vid upprättandet ska även ett antal redovisningsprinciper iakttas. (ÅRL 2:2-

4) 

Redovisningens principer: Några av de principer som används i redovisningen finns 

reglerade i Årsredovisningslagens andra kapitel 4§ och kommer att beskrivas mer ingående 

nedan. (Thomasson et al. s. 110, 2006) 

”Företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet” (ÅRL 2:4 1p) Denna punkt ger ut-

tryck för Fortlevnadsprincipen och innebär att företaget, i sin redovisning, ska utgå från att 

verksamheten kommer att bedrivas på obestämd tid. Detta kan bland annat ses i värderingen 

av företagets tillgångar eller hur de avgör livslängden på upprättade kontrakt. (Smith, D. s. 77, 

2006) 

”Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i 

förekommande fall, delposterna skall konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett 

annat.” (ÅRL 2:4 2p) Denna punkt ger uttryck för den så kallade Konsekvensprincipen och 

innebär att samma redovisningsprincip ska användas från år till år för att underlätta för 

jämförelser mellan räkenskapsåren. Byter ett företag redovisningsprincip är de skyldiga att 

upplysa om detta och även till viss del räkna om redovisningen från tidigare år, enligt den nya 

principen, för att underlätta vid jämförande analyser.  (Thomasson et al. s. 111, 2006) 

”Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall göras med 

iakttagande av rimlig försiktighet.” (ÅRL 2:4 3p) Försiktighetsprincipen innebär att värde-

ringen av tillgångar ska ske med ett visst mått av försiktighet då den bör utgå från säkra 

teorier. Tillgångarna ska därmed värderas till det lägsta av det verkliga värdet och 

anskaffningsvärdet för att säkerställa att tillgångarna inte är övervärderade. Följden av denna 

princip blir att det är svårt att motivera en uppskrivning av tillgångar medan det är betydligt 

lättare att motivera en nedskrivning. (Smith, D. s. 86-88, 2006) 
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”… endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen” 

(ÅRL 2:4 3a p) Realisationsprincipen är den princip som menar att resultat, intäkter och 

kostnader uppstår först vid försäljningen då det är den avgörande händelsen. En värdeökning 

kan därför inte redovisas förrän vid försäljningen utan värdering till anskaffningsvärde är den 

metod som används. (Smith, D. s. 80-81, 2006) 

”Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret skall tas med oavsett tid-

punkten för betalningen” (ÅRL 2:4 4p) Alla kostnader i ett företag uppstår för att möjliggöra 

intäkter och därför måste alla kostnader kunna matchas mot intäkter enligt Matchnings-

principen. Detta har stor betydelse bland annat vid bokföring av varulager och varukostnad 

vilka är beroende av när företaget erkänner intäkterna i redovisningen. (Smith, D. s. 81, 2006) 

”De olika beståndsdelar som balansräkningens poster och, i förekommande fall, delposter 

består av skall värderas var för sig.” (ÅRL 2:4 5p) Principen om enskild värdering finns 

till för att motverka ett företags möjlighet att kvitta en värdeminskning mot en värdestegring. 

(Thomasson et al. s. 114, 2006) 

”Tillgångar och avsättningar eller skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får 

intäkter och kostnader kvittas mot varandra.” (ÅRL 2:4 6p) Principen om brutto-

redovisning som uttrycks ovan innebär att tillgångar/intäkter och skulder/kostnader inte får 

kvittas mot varandra, vilket skulle innebära att enbart mellanskillnaden redovisades, utan att 

alla samtliga poster måste redovisas. (Thomasson et al s. 114, 2006) 

”Den ingående balansen för ett räkenskapsår skall stämma överens med den utgående 

balansen för det närmast föregående räkenskapsåret ” (ÅRL 2:4 7p) Denna punkt samman-

fattar innebörden av kontinuitetsprincipen, vilket är att en tillgångs/skulds ingående värde i 

början av ett räkenskapsår ska vara det samma som föregående periods utgående värde. 

(Möller, L. 2005)  

Kongruensprincipen: Kongruensprincipen är en princip som inte finns med under ÅRL 2:4 

men som ändå är aktuell inom den svenska redovisningen. Den innebär att alla förändringar i 

kapitalet, utom tillskott och uttag av/till ägarna, också ska påverka resultatet för perioden. 

(Smith, D. s.91, 2006) 

God redovisningssed: Årsredovisningslagen är en, så kallad, ramlag vilket innebär att kom-

pletterande normgivning och praxis står för tolkning och, då det finns behov, utfyllnad av 

lagen. Detta kallas för god redovisningssed och finns reglerat i lagens andra kapitel 2§ där det 

framgår att begreppet främst reglerar värderings- och periodiseringsfrågor. Enligt god redo-

visningssed är alla företag skyldiga att följa kravet på att all redovisning ska ge en korrekt bild 
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av företagets ställning och resultat. Att begreppet finns reglerat i ÅRL innebär att det be-

traktas som en allmänrättslig standard, vilket är att jämföra med lag. (Nilsson, S. s. 14-16, 

2005) 

Den ledande expertisen inom redovisningsområdet, de så kallade normgivarna, är de som 

tolkar begreppet god redovisningssed och då deras rekommendationer och uttalanden kring 

gällande redovisningsregler utgör begreppets kärna, är alla företag skyldiga att anpassa sin 

bokföring efter dem. Den svenska redovisningen baseras, med andra ord, till stor del på dessa 

normer och rekommendationer och exempel på normgivare är Rådet för finansiell rappor-

tering (RFR), Bokföringsnämnden (BFN), Finansinspektionen (FI) och därutöver bransch-

organisationer som exempelvis Föreningen Auktoriserade Revisorer och Svenska Revisors-

Samfundet (FAR SRS). Om dessa inte skulle täcka in ett visst område är det de rekommen-

dationer som är utgivna av International Standard Accounting Board (IASB) och Financial 

Accounting Standard Board (FASB) som är aktuella. (Nilsson, S. s. 67-80, 2005)  

2.3 Inkomstskattelagen (IL) 

Inkomstskattelagen (IL) är den svenska lag som reglerar skyldigheten att betala skatt, 

vilken skattesats som är aktuell, hur beskattningen ska redovisas etcetera. (IL 1 kap.) Beskatt-

ningen i Sverige grundar sig på fyra grundläggande principer med det övergripande målet att 

skattereglerna ska vara enkla och förutsägbara och att skattesystemet ska vara stabilt och 

neutralt. Enkla skatteregler innebär bland annat att regelverket ska gå att överblicka. (SOU 

2008:80, s.213-214 

Förutsägbarheten ska ge svar på alla frågor som kan uppkomma i praktiken. Denna 

ambition kan ibland komma i konflikt med ambitionen om enkelhet och ett överblickbart sy-

stem. (SOU 2008:80, s.213-214) 

Ett stabilt skattesystem uppnås genom att under lång tid tillämpa samma regler och 

principer. Ett stabilt system ger företag möjligheten att fatta långsiktiga, ekonomiskt riktiga, 

beslut samtidigt som administrativa kostnader hålls nere. (SOU 2008:80, s.213-214 

Neutralitetsmålet innebär att systemet inte ska påverka handlandet. Det ska med andra 

ord vara ekonomiskt likvärdigt att välja olika redovisningsprinciper och skatteutfallet ska 

varken påverkas av det eller av vilken företagsform ett företags drivs i. (SOU 2008:80, s.213-

214 
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2.3.1 God redovisningssed  

Enligt IL omfattas alla de som är skatteskyldiga inom inkomstslaget näringsverksamhet, 

även om de inte är bokföringsskyldiga, av god redovisningssed (IL 14:2). Detta under förut-

sättning att det inte finns någon skatteregel som reglerar samma område. Begreppet har 

samma innebörd inom skattelagstiftningen som det har inom redovisningslagstiftningen men 

det har ett snävare användningsområde inom det förra. Där används det enbart till att be-

stämma beskattningstidpunkten, det vill säga under vilket beskattningsår en inkomst ska tas 

upp som intäkt och en utgift ska dras av som kostnad. (Lodin et al. 2007) 

2.3.2 Värdering av tillgångar/skulder  

Inkomstskattelagen behandlar även värderingen av utgående lager, pågående arbeten, ford-

ringar, skulder och avsättningar. Då bedömningen utgår från förhållandena vid slutet av be-

skattningsåret ska värdet på ingående balansposter vara det samma som föregående be-

skattningsårs utgående värde. Regeln innebär därmed att en kontinuitetsprincip gäller, då det 

skattemässiga ingående värdet alltid ska vara detsamma som det skattemässiga utgående 

värdet, även i de fall då det utgående värdet var felaktigt. (Lodin et al. 2007) 

2.4 Samband mellan redovisning och beskattning 

I Sverige finns det ett starkt samband mellan redovisning och beskattning vilket regleras i 

inkomstskattelagens 14 kapitel 2§. Detta innebär att redovisningen styr beräkningen av det 

skattemässiga resultatet, med vissa undantag, och att ett företags resultat ska beräknas enligt 

bokföringsmässiga grunder. Sambandet reglerar bland annat periodiseringar av utgifter och 

inkomster samt hur tillgångar och skulder ska värderas.(Knutsson, M. 2005) 

2.4.1 De olika sambanden 

Kopplingen mellan redovisningen och beskattningen kan delas upp på följande samband; 

formellt, materiellt och praktiskt samband. Det formella sambandet innebär att skatte-

reglerna styr redovisningen i syfte att förhindra en utdelning av skattekrediter
5
. Om det finns 

en skatteregel som talar om hur en viss post ska värderas, eller hur en kostnad ska dras av, ska 

denna regel följas i redovisningen. (Svanberg, J. 2008)  

Det materiella sambandet är det samband som ligger till grund för dagens redovisning. 

Det innebär att beskattningstidpunkten styrs av god redovisningssed om det inte finns specifik 

reglering i inkomstskattelagen med annan innebörd. Beskattningen kan med andra ord enbart 

                                                           
5
 Se bilaga 1 
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grundas på ett redovisningsmässigt korrekt resultat vilket innebär att redovisningslag-

stiftningen och god redovisningssed måste följas för att resultatet ska accepteras skatte-

mässigt. (Beskattningstidpunkten för företag, 2008) 

När det varken finns ett materiellt eller formellt samband kan det istället existera ett 

samband i praktiken, vilket innebär att redovisningen och beskattningen har en ömsesidig 

påverkan på varandra. Ett sådant praktiskt samband förekommer bland annat inom företagens 

administrativa arbete vid deklarationen och vid Skatteverkets skattekontroll. (Svanberg, J. 

2008) 

2.4.2 För och nackdelar med sambanden  

Den svenska redovisningsteorin har traditionellt sett varit transaktionsbaserad och 

realisations- och försiktighetsprincipen har legat som grund för företagets resultatmätning. 

Innebörden av detta är att enbart realiserade intäkter och befarande förluster har redovisats 

samt att tillgångar har värderats till anskaffningsvärdet. (Norberg, C. 2009) 

Utvecklingen har gått framåt och vi har nu en värdebaserad redovisningsteori som har sin 

grund i en balansräkningsansats, där fokus ligger på vad som är en tillgång/skuld samt hur 

dessa ska värderas. Tillgångar och skulder definieras som ekonomiska resurser som sannolikt 

kommer att flyta in till/ut ur företaget och som går att beloppsbestämma på ett tillförlitligt 

sätt. Definitionen ger ingen principiell skillnad mellan realiserade och orealiserade vinster, 

vilket har fått som följd att redovisningen, som är kopplad till beskattningen, har ändrats 

principiellt och därmed väckt frågan kring huruvida sambandet ska finnas kvar. (Norberg, C. 

2009) 

2.4.3 Problem hänförliga till sambandet 

En statlig utredning tillsattes för att utreda frågan kring sambandets fortlevnad och genom 

att läsa den utredningen och annan relevant litteratur samt jämföra dessa mot aktuell 

lagstiftning går det att urskilja ett antal problem som sambandet för med sig. (Svanberg, J. 

2008) Två problem framstår som särskilt tydliga och de kommer att beskrivas mer ingående 

nedan. 

Påverkan på fritt eget kapital: I Sverige tillämpas principen om ekonomisk dubbel-

beskattning vilket innebär att bolagets vinter ska beskattas först på bolagsnivå, genom att 

resultatet beskattas, och sedan på ägarnivå, genom att utdelningen beskattas. Eftersom det 

inom IFRS/IAS inte finns några krav på att orealiserade vinster ska sättas av till bundet eget 

kapital finns det inget som garanterar den dubbla beskattningen. (SOU 2008:80, s.334) 
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Påverkan på beskattningsbart resultat: Ett av huvudargumenten mot ett fortsatt 

materiellt samband har att göra med att företag kan välja en redovisningsprincip som senare-

lägger beskattningstidpunkten, så kallad skattedriven redovisning. Att redovisa skattedrivet 

kan påverka jämförbarheten och möjligheten att bedöma företags ställning eftersom redovis-

ningens fokus, att ge en rättvisande bild, kan ifrågasättas. I praktiken innebär detta en försiktig 

redovisningsmetod där intäkter redovisas senare och kostnader tidigare. (Kellgren & 

Bjuvberg, s.130, 2008) Med senarelagd beskattning uppkommer likviditetsfördelar för företag 

eftersom det är förmånligt att betala skatt senare. Eftersom den juridiska personen, företaget 

istället för koncernen, är skatteobjektet kan ett företag visa på en större vinst i koncern-

redovisningen jämfört med i bolagets enskilda redovisning då andra redovisningsprinciper 

används. (Kellgren & Bjuvberg, s.126, 2008) På områden där det finns särskilda skatteregler 

minskar möjligheten till skattedriven redovisning men kan ändå förekomma genom att 

intäkter och kostnader i redovisningen hänförs till kategorier med mer förmånliga 

skatteregler. (Kellgren & Bjuvberg, s. 127, 2008) 

Förutom ovanstående planerade resultatpåverkan kan sambandet leda till andra komplika-

tioner då det är det redovisningsmässiga resultatet som beskattas I redovisningsrätten bygger 

inte vinst på inbetalningar vilket kan leda till likviditetsproblem för företag om vinster be-

skattas trots att pengarna inte har kommit in. Inom IFRS/IAS regelverk godkänns och 

rekommenderas att orealiserade vinster redovisas i resultaträkningen i ännu större ut-

sträckning än som tidigare varit aktuellt i den svenska redovisningen. (Kellgren & Bjuvberg, 

s. 135, 2008) 

2.5 Analysmodell 

Den teori som beskrivits i ovanstående kapitel kan sammanfattas i figur 1 nedan. Där ställs 

den internationella redovisningsrätten först mot den svenska redovisningsrätten och sedan mot 

beskattningsrätten.  

När det gäller den Internationella redovisningsrätten återfinns samtliga kvalitativa 

egenskaper och grundläggande antaganden i analysmodellen då de behövs i analysen. Den 

svenska redovisningsrätten har dock fler grundläggande principer och av de nio som beskrivs 

ovan återfinns enbart sex stycken i figuren. Kontinuitetsprincipen utelämnas från analysen 

eftersom den antas vara grundläggande i alla system där det finns en fungerande byråkrati. 

Att inte ha samma ingående värde som, föregående års, utgående värde skulle falla på sin 

egen orimlighet vilket innebär att ytterligare analys inte är nödvändig. Principen om enskild 
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värdering samt principen om bruttoredovisning utelämnas ur analysmodellen då de är 

detaljerade och praktiska till sin karaktär, något som skiljer dem från de andra mer 

principiella reglerna. 

6
 

 

Steg 1: I första steget 

jämförs internationell och 

svensk redovisningsrätt med 

fokus på de principiella 

skillnaderna mellan de båda 

redovisningsteorierna.  

Steg 2: I andra steget 

jämförs sedan internationell 

redovisningsrätt med svensk 

beskattningsrätt och där lig-

ger fokus på vilka eventuella 

implementeringsproblem 

som kan uppstå. 

 

 

 

 

Analysmodellens utformning medför att IAS-principerna, i empirin, kommer att 

presenteras utifrån de områden där de kolliderar med svensk lagstiftning istället för att de 

presenteras utifrån det teoretiska ramverket. Detta medför även att analysen kan koncentreras 

till de två olika stegen och där utvärdera problemet både ur en principiell utgångspunkt och ur 

en problembaserad. 

  

                                                           

6
  

 = Kvalitativa egenskaper 
= Grundläggande antaganden 

= Grundläggande principer 
 

= Grundläggande principer 
= Övergripande principer 

1. 

2. 

Figur 1: Analysmodell (Källa: Egen konstruktion) 
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3. Metod 

Uppsatsen är en jämförande studie där två regelsystem jämförs på ett principiellt plan för 

att påvisa var dessa skiljer sig från varandra och vad det får för konsekvenser ur beskatt-

ningssynpunkt.  

3.1 Struktur 

Uppsatsen inleds med inledning och problemdiskussion där ämnet presenteras och pro-

blemet introduceras. Detta mynnar ut i ett syfte och frågeställning. Därefter presenteras de 

olika regelverken, IFRS/IAS, svensk redovisningsteori och IL, var för sig. För varje regelverk 

presenteras strukturen och de grundläggande principerna samt bakgrunden till dessa, vilka är 

viktiga för studien av regelverken och jämförelsen dem emellan.  

I ett avslutande stycke presenteras sambanden mellan redovisning och beskattning, för- och 

nackdelar med sambanden vilket mynnar ut i en närmare presentation av de två huvudsakliga 

ekonomiska praktiska problemen: påverkan på fritt eget kapital respektive på beskattningsbart 

resultat.   

I påföljande avsnitt presenteras en studie av utvalda IFRS/IAS-standarder som mynnar ut i 

ett analytiskt avsnitt där det svenska och internationella systemen jämförs ur en principiell 

synpunkt, internationella systemet jämförs med beskattningssystemet och implementerings-

problem diskuteras. Slutligen summeras studien i ett antal slutsatser och avslutas med ett av-

snitt om förslag på fortsatt forskning inom området. 

3.2 Litteratur och datainsamling, referensram 

För presentationen av de olika regelverken, och sambandet mellan redovisning och be-

skattning, har olika typer av litteratur använts. Informationen har hämtats från läroböcker 

inom redovisning, vetenskapliga artiklar, artiklar ur branschtidningar, artiklar ur dagspress, 

statliga utredningar samt från webbsidor. Informationen på dessa webbsidor är att anse som 

tillförlitlig då de är de olika organens officiella hemsidor.  

Eftersom uppsatsen är ämnesöverskridande har de akademiska artiklarna hämtats från 

skatteinriktade tidningar, erkända inom området. Alla artiklar har valts ut med tanke på den 

snabba utveckling som sker på området och består enbart av artiklar från de senaste åren. 

Eftersom utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning presenterades 
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relativt nyligen (oktober 2008) har traditionell akademisk forskning inte varit tillgänglig. 

Materialet har en övervikt av beskattningsinriktning vilket dels kan förklaras med den ovan 

nämnda tidsaspekten och dels med att problemen som aktualiseras i samband med total 

implementering av IFRS uppkommer inom beskattningen och inte inom företagsekonomi.  

Insamling av material har genomförts via databaser tillgängliga via Uppsala Universitet. 

Sökorden har varit: ”IFRS juridisk person”, ”SOU 2008:80”, ”beskattning och redovisning” 

samt ”IFRS beskattning”. 

3.3 Studien/bearbetning av material  

Studien innefattar en genomgång av utvalda IFRS/IAS-standarder. Dessa standarder är ut-

valda mot bakgrund av att de behandlar de områden som berörs av beskattning. Varje 

standard studeras utifrån ett beskattningsperspektiv och områden som kan leda till kom-

plikationer på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning presenteras. Övriga 

delar av studien presenteras inte då det som framkom inte var relevant för syftet. Studien av 

utvalda IFRS/IAS-standarder summeras i en sammanfattningsmodell för att öka översikten av 

dels standarderna och dels de aktuella problemen.  

I en analyserande del jämförs först de internationella redovisningsreglerna med den 

traditionella svenska redovisningsteorin, utifrån de grundläggande principerna respektive 

system bygger på. Sedan jämförs IFRS/IAS på ett principiellt plan med det svenska be-

skattningssystemet för att mynna ut i en analys av de implementeringsproblem som framkom 

vid studien av IFRS/IAS-standarderna.  

Analysmodellen bygger på de principiella utgångspunkter varje regelverk grundar sig på. 

Syftet är inte att analysera princip för princip utan snarare se om det finns skillnader i prio-

riteringar mellan kvalitativa egenskaper och vad det kan leda till. Denna kunskap används 

sedan för att analysera de identifierade problemen som kan uppstå vid en total implementering 

av IFRS/IAS-systemet förutsatt att kopplingen mellan redovisning och beskattning kvarstår. 

Till största del består dessa stycken av jämförelse av lag- och regeltext vilket också utgör 

källor i denna del av uppsatsen. IFRS/IAS är hämtade från den officiellt utgivna svenska 

versionen, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008. Utgåva för år 2009 

utkommer i maj 2009 varför den inte har kunnat användas. Bedömningen är ändå att de 

ändringar som sker mellan 2008 års och 2009 års version inte har beskattningsmässig på-

verkan varför 2008 års version kan användas vid jämförelse med lagtext uppdaterat till dags 

dato. Även IL är hämtad från tryckt version, Skattelagstiftning 08:2, som ges ut av Nordstedt 
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Juridik. Då det har utkommit en uppdaterad version, Skattelagstiftning 09:1, har lagtexterna 

dubbelkollats mot Domstolsverkets webbsida [lagrummet.se] för att säkerställa att aktuell 

lagstiftning används. ÅRL är hämtad från Regeringskansliets Rättsdatabaser men är även 

dubbelkollad mot tryckt version, något som rekommenderas på webbsidan.  

Tillförlitligheten i uppsatsens källor anses hög då de är kontrollerade av erkända organ.  

3.3.1 Etiska aspekter 

Uppsatsen skrivs på uppdrag av Deloitte AB, Tax, i Stockholm med delägare Thomas 

Andersson som kontaktperson. Arbetet med uppsatsen har dock skett helt självständigt utan 

handledning eller övrig påverkan från uppdragsgivaren. Att uppsatsen skrivs på uppdrag anser 

vi inte innebära några komplikationer i detta fall då uppdragsgivaren inte kommer använda 

informationen i affärsverksamheten, eller i marknadsföringssyfte, utan som kompletterande 

information inom ett område som uppdragsgivaren inte ansåg vara tillräckligt belyst. 

Ersättning utgår för arbetet med uppsatsen, men på grund av ovanstående resonemang om 

uppsatsens användningsområde anser vi inte att detta riskerar att innebära partiskhet eller på 

annat sätt skada uppsatsens oberoende. 
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4 IAS-principer 

I detta stycke kommer utvalda IAS-principer att presenteras utifrån de områden där 

krockar med den svenska lagstiftningen borde uppstå.  

4.1 Lager [IAS 2] 

IAS 2 behandlar redovisning och värdering av varor i lager där dessa definieras enligt: ”… 

varor i lager utgörs av tillgångar: a) som är avsedda för försäljning i den löpande 

verksamheten, b) som är under tillverkning för sådan försäljning, eller c) i form av material 

eller förnödenheter som skall förbrukas i tillverkningsprocessen eller vid tillhandahållandet 

av tjänster” (IAS 2 6p) 

   Varor i lager ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet 

(IAS 2 9p).  

4. 2 Entreprenadavtal [IAS 11] 

IAS 11 behandlar redovisningen av inkomster och utgifter rörande entreprenadavtal (IAS 

11, syfte) där begreppet ”entreprenadavtal” definieras enlig följande: ” … produktion av ett 

enskilt objekt, exempelvis en bro … produktion av flera objekt som står i nära samband med, 

eller är beroende av, varandra, när det gäller utformning, teknik och funktion eller vad avser 

slutligt syfte eller användning.” (IAS 11 4p) 

När det gäller entreprenadavtal ska uppdragsinkomster värderas utifrån det verkliga värdet 

av den ersättning som erhållits, eller kommer att erhållas. Detta innebär att inkomsterna kan 

fluktuera över kontraktstiden då framtida händelser kan utfalla på annat sätt än beräknat. (IAS 

11 12p) Uppdragsutgifter som rör framtida arbete ska redovisas som en tillgång under 

pågående arbete om det är troligt att utgifterna kommer att återvinnas under uppdragstiden 

(IAS 11 27p) Uppdragsinkomster redovisas som intäkt enligt metoden successiv vinstav-

räkning, vilket innebär att projektets färdigställandegrad på balansdagen beräknas och utifrån 

den beräkningen fastställs de ”fiktiva” inkomsterna. Ordet fiktiva används eftersom be-

ställarens faktiska delbetalningar och förskott inte alltid matchar det arbete som utförts. (IAS 

11 22p, 25p, 30p) Vinstavräkning sker i slutet av varje redovisningsperiod och vid en ändrad 

uppskattning av de totala uppdragsinkomsterna/kostnaderna redovisas detta som en ”effekt av 

ändrade uppskattningar och bedömningar”. (IAS 11 38p) 
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4.3 Materiella anläggningstillgångar [IAS 16] 

IAS 16 behandlar redovisning och värdering av materiella anläggningstillgångar där be-

greppet definieras enligt följande: ”… fysiska tillgångar som: • innehas för produktion eller 

distribution av varor eller tjänster, för uthyrning till andra, eller för administrativa ändamål, 

och • förväntas användas under mer än en period.” (IAS 16 6p)  

   Enda gången IAS 16 inte ska användas vid värdering och redovisning av materiella till-

gångar är om en annan IFRS/IAS-standard kräver eller tillåter en annan redovisningsmetod 

(IAS 16 2p). Exempel på sådana standarder är IAS 17, som behandlar leasingavtal, eller IAS 

40, som reglerar förvaltningsfastigheter, även om dessa tillgångsgrupper till viss del även 

regleras i IAS 16. (IAS 16 4p-5p)   

   Materiella anläggningstillgångar ska vid första värderingstillfället redovisas till 

anskaffningsvärdet (IAS 16 15p). Efter första värderingstillfället får ett företag välja om de 

vill värdera den materiella anläggningstillgången efter anskaffningsvärdesmetoden eller om-

värderingsmetoden. Detta gäller så länge alla tillgångar av samma slag värderas enligt samma 

metod. (IAS 16 29p) Omvärderingsmetoden får dock endast användas om det verkliga värdet 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 16 31p).  

   4.3.1 Omvärderingsmetoden  

Metoden innebär att den materiella anläggningstillgången värderas till sitt verkliga värde 

vid omvärderingstidpunkten, efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och/eller ned-

skrivningar. Värderingen ska ske så regelbundet att det redovisade beloppet inte avviker 

väsentligt från det verkliga värdet på balansdagen. (IAS 16 31p) En ökning i värdet redovisas 

direkt mot eget kapital under rubriken omvärderingsreserv (IAS 16 39p). Eftersom omvärde-

ringsreserven tillhör det fria egna kapitalet innebär en ökning av reserven motsvarande ökning 

av utdelningsutrymmet. En minskning i värdet som uppkommer vid en omvärdering ska redo-

visas i resultaträkningen, så vida det inte finns ett kreditsaldo avseende just den tillgången i 

omvärderingsreserven. Om inga medel finns i reserven kommer en lägre värdering ge ett lägre 

beskattningsbart resultat.  (IAS 16 40p) 

   När en tillgång försvinner och det finns medel i omvärderingsreserven avseende den till-

gången kan dessa medel överföras till balanserade vinstmedel, dock inte via resultaträkningen 

(IAS 16 41p).  

Kopplingen mellan redovisning och beskattning finns, förutom den generella beskattningen 

av företagets resultat, också genom räkenskapsenlig avskrivningsmetod av inventarier. Där 

baseras avskrivningen på värdet enligt balansräkningen föregående år.    Värdeminsknings-
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avdraget i beskattningen ska då motsvara den bokförda avskrivningen. Omvärderingsmetoden 

innebär att avskrivningar baseras på orealiserade förluster/vinster vilket i sin tur innebär att 

värdeminskningsavdraget, och därigenom skatten, också baseras på dem. (IL 18:13 1p.) 

4.4 Förvaltningsfastigheter [IAS 40] 

IAS 40 behandlar redovisning och värdering av förvaltningsfastigheter (IAS 40 2p) där 

termen ”förvaltningsfastigheter” definieras enligt följande: ”… fastigheter (mark eller en 

byggnad – eller del av en byggnad – eller båda) som innehas (av ägaren eller av en lease-

tagare om leasingavtalet klassificeras som ett finansiellt leasingavtal) i syfte att generera 

hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa…”. (IAS 40 5p) 

Vid förvärvet ska alla förvaltningsfastigheter värderas till anskaffningsvärde. (IAS 40 20p) 

Därefter får företaget välja vilken redovisningsprincip de vill använda – anskaffnings-

värdemetoden eller verkligtvärde metoden – under förutsättning att alla företagets för-

valtningsfastigheter redovisas enligt samma princip. När redovisningsprincipen väl är vald får 

företaget enbart byta metod då den nya metoden ger ett mer rättvisande värde, något som är 

osannolikt vid byte från verkligt värde till anskaffningsvärde. (IAS 40 30p-31p) 

4.4.1 Verkligtvärde metoden  

En förvaltningsfastighets verkliga värde är det marknadsvärde fastigheten betingar vid en 

försäljning mellan kunniga parter som, oberoende av varandra, vill att köpet genomförs. Det 

verkliga värdet bestäms utifrån marknadsläget på balansdagen och alla värdeförändringar 

redovisas direkt mot resultaträkningen i den period då vinsten, eller förlusten, uppkom. (IAS 

40 35p-38p) 

4.5 Jord- och skogsbruk [IAS 41] 

IAS 41 behandlar redovisningen och värderingen av jord- och skogsbruksprodukter där 

begreppet definieras som: ”… ett företags skördade produkter av dess biologiska tillgång”. 

Detta kan avse verksamheter som djuruppfödning, skogsbruk, blomsterodling, fiskodling och 

så vidare. (IAS 41 5p-6p)  

4.5.1 Verkligtvärde metoden  

Jord- och skogsbruksprodukter ska värderas till verkligt värde vid skördetidpunkten efter 

avdrag för uppskattade försäljningskostnader. Den biologiska tillgången finns sedan kvar 

medan skörden kategoriseras under en annan standard, vanligtvis IAS 2 Varulager. Där utgör 
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det verkliga värdet anskaffningsvärdet när den andra standarden tillämpas. (IAS 41 13p) Den 

vinst eller förlust som kan uppkomma när jord- och skogbruksprodukter första gången, till 

följd av skörd, redovisas till verkligt värde ska redovisas via resultaträkningen (IAS 41 28p-

29p).  

4.6 Immateriella tillgångar [IAS 38] 

IAS 38 behandlar redovisning och värdering av immateriella tillgångar där begreppet 

definieras enligt följande: ”… en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysik form.” (IAS 38 

8p st.11) 

Första gången en tillgång tas upp i balansräkningen ska den värderas till anskaffnings-

värde. (IAS 38 24p) Därefter får företaget välja vilken redovisningsprincip de vill använda – 

anskaffningsvärdemetoden eller omvärderingsmetoden – under förutsättning att alla tillgångar 

i samma tillgångsslag redovisas enligt samma metod. (IAS 38 72p) 

4.6.1 Omvärderingsmetoden  

Väljer företaget att redovisa enligt omvärderingsmetoden ska de redovisa tillgången till 

dess verkliga värde, det vill säga marknadsvärdet på omvärderingsdagen. Kravet för att få 

värdera en tillgång till verkligt värde är att den omsätts på en aktiv marknad vilket innebär 

handel med likvärdiga objekt, allmäntillgänglig prisinformation och att där finns köpare och 

säljare. Aktiva marknader är dock sällsynta när det gäller immateriella tillgångar då 

transaktioner inte är speciellt vanliga och flertalet tillgångar – som exempelvis patent och 

varumärken – anses vara så unika att en aktiv marknad inte kan existera. (IAS 38 75p-78p) 

I de fall då en aktiv marknad existerar och ett verkligt värde kan fastställas ska omvärde-

ringsmetoden tillämpas omgående. Om en tillgång ökar i värde till följd av omvärderingen 

ska denna ökning redovisas direkt mot eget kapital under rubriken omvärderingsreserv vilket 

innebär att den orealiserade värdeökningen bidrar till en ökning av företagets utrymme för 

utdelning. (IAS 38 84p-85p) Omvärderingsreserven kan sedan överföras direkt till 

balanserade vinstmedel, utan att gå via resultaträkningen, när överskottet realiseras. Detta kan 

ske när avskrivningen baserat på det omvärderade beloppet är högre än om avskrivningen 

skulle baserats på tillgångens anskaffningsvärde, då alltså mellanskillnaden realiseras. (IAS 

38 87p) Eventuella minskningar i tillgångens värde, som uppstår vid omvärderingen, ska 

däremot redovisas direkt i resultaträkningen.(IAS 38 86p) 
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4.7 Finansiella instrument [IAS 39] 

IAS 39 behandlar redovisning och värdering av finansiella instrument (IAS 39 2p) men 

själva termen ”finansiella instrument” definieras i IAS 32 Finansiella instrument: 

Klassificering enligt följande: ”Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upp-

hov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument 

i ett annat företag” (IAS 32 11p) 

Enligt IAS 39 ska finansiella instrument alltid värderas till marknadsvärde, så kallat 

verkligt värde, vid anskaffningstillfället. Därefter ska finansiella tillgångar och finansiella 

skulder tillhörande kategorin värderade till verkligt värde via resultaträkningen 

fortsättningsvis värderas till verkligt värde och övriga finansiella skulder värderas till 

anskaffningsvärde. (IAS 39 43p-47p) 

När det gäller de finansiella instrument som värderas till verkligt värde via resultat-

räkningen ska värdeförändringen redovisas direkt i resultaträkningen. Vid värdeförändringar 

som rör finansiella tillgångar som kan säljas ska värdeförändringen redovisas direkt i eget 

kapital fram till dess att tillgången avyttras då den ackumulerade vinsten eller förlusten 

redovisas i resultaträkningen. (IAS 39 55p-57p) 

4.8 Leasing [IAS 17] 

IAS 17 behandlar redovisningen och värderingen av leasingavtal där begreppet 

klassificeras enligt den ekonomiska innebörden av handlingen snarare än den civilrättsliga. 

Detta innebär att ett leasingavtal klassas som ett finansiellt leasingavtal, till skillnad från 

operationellt, om det innebär att de ekonomiska fördelarna och riskerna med ägandet av 

objektet överförs från leasegivaren till leasetagaren. (IAS 17 10p)  

Vid ett finansiellt leasingavtal redovisar leasetagaren en tillgång i form av objektet som 

leasas och en skuld i form av ett lån. Detta eftersom leasingavtalets ekonomiska innebörd är 

ett lånefinansierat köp. (IAS 17 20p-22p) Eftersom leasetagaren ses som ägare ska också av-

skrivningar redovisas på tillgången samt ränta på lånet (IAS 17 27p). Leasegivaren redovisar 

å andra sidan en fordran i balansräkningen vilket motsvarar nettoinvesteringen enligt leasing-

avtalet (IAS 17 36p). Den ekonomiska innebörden är att leasetagaren är ägare och lease-

givaren har lånat ut medel till finansieringen av köpet. I inkomstskattelagen finns inga regler 

gällande leasing, men dock ska värdeminskningsavdrag göras på till exempel inventarier. (IL 

18:3)  
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4.9 Inkomstskatter [IAS 12] 

IAS 12 behandlar redovisningen av inkomstskatter där begreppet innefattar ”samtliga in-

hemska och utländska skatter som baseras på företagets skattepliktiga resultat.” (IAS 12 1p-

2p) 

En tillgångs redovisade värde behöver inte vara det samma som dess skatteässiga värde, 

vilket bland annat inträffar när en avskrivning påverkar det redovisade värdet i en period och 

det skattemässiga värdet i en annan period. (IAS 12 15p-18p) När tillgångar redovisas till 

verkligt eller omvärderat värde, enligt bland annat IAS 38-40, påverkas inte det skattemässiga 

värdet. Skillnaden mellan det redovisade och det skattemässiga värdet redovisas då som en 

temporär skillnad som ger upphov till en uppskjuten skatteskuld/skattefordran. Är det skatte-

mässiga värdet högre än det redovisade värdet anses den temporära skillnaden vara avdrags-

gill. (IAS 12 20p, 26p[d]) 

Enligt IAS 12 ska alla skatteeffekter redovisas på samma sätt som de transaktioner, eller 

andra händelser, som de härrör sig till. Detta innebär att om en transaktion redovisas i resultat-

räkningen ska även skatteeffekten redovisas där, samt om en transaktion redovisas direkt mot 

eget kapital är det där som skatteeffekten ska redovisas. (IAS 12, syfte) Vissa uppskjutna 

skatter ska dock alltid redovisas direkt mot eget kapital, bland annat de som är kopplade till 

förändringar i verkligt värde som uppkommit vid omvärdering enligt IAS 16 Materiella an-

läggningstillgångar. (IAS 12 62p[a]) 

4.10 Avsättningar, eventualförpliktelser, eventualtillgångar [IAS 37] 

   IAS 37 behandlar redovisningen och värderingen av avsättningar, eventualförpliktelser 

och eventualtillgångar. Avsättningar definieras som en skuld som är oviss till förfallotidpunkt 

eller belopp. Eventualförpliktelse är en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade 

händelser där det finns osäkerhet om förpliktelsens varande i framtiden eller huruvida det 

kommer att behövas resurser för att reglera denna förpliktelse. En eventualtillgång är enligt 

samma logik en tillgång vars förekomst bekräftas av en eller flera händelser utom företagets 

kontroll. (IAS 37 10p) De särskilda skatteregler som reglerar avdrag för framtida 

garantiutgifter hänvisar till god redovisningssed (IL 16:3).  

4.11 Intäkter [IAS 18] 

IAS 18 behandlar tillämpningen vid redovisning av intäkter från försäljning av varor, ut-

förande av tjänsteuppdrag och annans utnyttjande av ett företags tillgångar, som ger upphov 
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till ränta, royalty eller utdelning (IAS 18 1p). Intäkter ska värderas till verkligt värde (IAS 18 

9p) och endast konstaterade intäkter, som kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, ska tas upp i 

redovisningen (IAS 18 14p, 20p, 29p). Inkomstskattelagen reglerar vad som kan klassificeras 

som en intäkt enligt följande: ersättning för varor, tjänster och inventarier, avkastning på till-

gångar, kapitalvinster samt alla andra inkomster i näringsverksamheten (IL 15:1). Inkomst-

periodiseringen i beskattningen är kopplad till redovisningen genom att hänvisning sker till 

god redovisningssed (IL 14:2).  
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4.12 Sammanfattningstabell 

Nedanstående tabell erbjuder en sammanfattning av de ovan beskrivna IAS-principerna 

utifrån vilka eventuella problem som visat sig. 

 

     

                                                 

                               Problem 

IAS-princip 
Ej dubbelbeskattning 

Osäkert  

beskattningsbart resultat 
Övriga problem 

IAS 2 

Varulager 
  

 

 

IAS 11 

Entreprenadavtal 

 

 

Verkligt Värde 

– fiktiva inkomster  

redovisas som faktiska 

 

 

IAS 12 

Inkomstskatter 

 

Omvärderingsmetoden 

– skatt redovisas i enlighet med 

den transaktion den hörrör sig till 

Omvärderingsmetoden 

– skatt redovisas i enlighet med den 

transaktion den härrör sig till 

 

 

IAS 16 

Materiella 

Anläggningstillgångar 

Omvärderingsmetoden 
– orealiserad värdeökning direkt 

till Eget Kapital 

Omvärderingsmetoden 
– orealiserad värdeminskning  

via resultaträkningen 

Värdeminskningsavdrag  

i beskattningen baseras  

på orealiserade 
värdeförändringar 

 

IAS 17 

Leasingavtal 

 

  
Olika definition av ägare 

– tillämpningsproblem vid 

värdeminskningsavdrag 

IAS 18 

Intäkter 
  

 

IAS 37 

Avsättningar, 

Eventualförpliktelser, 

Eventualtillgångar 

  

 

 

IAS 38 

Immateriella Tillgångar 

 

Omvärderingsmetoden 

– orealiserad värdeökning direkt 
till Eget Kapital 

Omvärderingsmetoden 

– orealiserad värdeminskning  
via resultaträkningen 

 

 

IAS 39 

Finansiella instrument 

 

Finansiella T. som kan säljas. 

– värdeförändring 
direkt till Eget Kapital 

Finansiella T. som värderas till: 
Verkligt Värde 

– värdeförändring via 

resultaträkningen 

 

 

IAS 40 

Förvaltningsfastigheter 

 
Verkligt Värde 

– värdeförändring via 
resultaträkningen 

 

IAS 41 

Jord- och skogsbruk 

 Verkligt Värde 
– värdeförändring via 

resultaträkningen 

 

 

  

Figur 2: Sammanfattningstabell (Källa: Egen konstruktion) 
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5. Analys 

Analysen kommer att följa analysmodellens upplägg och små figurer kommer att belysa 

vilken del av analysmodellen som används i vilket stycke. 

5.1 Analyssteg 1 - Principiella redovisningsskillnader 

Vid en jämförelse mellan principerna i den svenska redovisnings-

teorin och den internationella föreställningsramen är många av grund-

principerna gemensamma. Fortlevnadsprincipen återfinns i båda 

systemen och lika så användandet av bokföringsmässiga grunder och 

matchningsprincipen. Konsekvensprincipen som innebär att samma 

redovisningsprinciper ska användas från år till år för att underlätta jäm-

förelsen är en viktig princip inom IFRS.  

Tillförlitlighet är en annan viktig princip inom IFRS som grundar sig på flertalet under-

principer som korrekt bild, innebörd och form, neutralitet och fullständighet. Även om inte 

tillförlitlighet nämns i ÅRL är principen mycket viktig och tar sig uttryck i försiktighets-

principen och realisationsprincipen. Trots att tillförlitlighet är av stor vikt i de båda systemen 

framträder här en tydlig skillnad i hur tillförlitlighet uppnås. IFRS betonar att tillförlitlighet är 

att ge en aktuell bild av företagets ställning, medan ÅRL betonar att det är att ge en verifierbar 

bild av företaget. Dessutom finns ytterligare en princip inom IFRS som inte motsvaras i ÅRL, 

nämligen relevans med underprincipen väsentlighet. Att en liknande princip inte återfinns i 

ÅRL anser vi inte tyder på att relevans eller väsentlighet inte är av vikt i den traditionella 

svenska redovisningen, utan snarare att begreppet är av större vikt inom IFRS. IFRS betonar 

”substance over form”, vilket den närmare undersökningen av standarderna även har visat, 

genom att omvärderings- och verkligtvärde metoder rekommenderas i mycket större grad än i 

svensk redovisning. 

5.2 Analyssteg 2 - Implementeringsproblem      

En jämförelse av IFRS och det svenska skatteregelverket visar på 

flertalet likheter, men även på några olikheter. Kravet på neutralitet 

finns i båda systemen. Det övergripande målet att skattesystemet ska 

vara stabilt kan jämföras med IFRS:s krav på jämförbarhet då kravet på 

att redovisningen ska vara jämförbar över åren förutsätter en stabilitet i skattesystemet. 

. 

. 
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Beskattningens krav på att reglerna ska vara enkla och förutsägbara påverkas inte av 

IFRS/IAS inom de icke-kopplade områdena. Där det finns en koppling mellan redovisning 

och beskattning kommer utformningen av IFRS/IAS-reglerna dock att påverkas då de många 

gånger anses vara svåra och komplicerade, något som inte rimmar bra med kravet på enkelhet. 

Eftersom många regler inom IFRS har karaktären av värdering till marknadsvärde kommer 

förutsägbarheten i skattesystemet att urholkas. Reglerna är naturligtvis de samma, men 

utgången kan variera mer. 

Med en utgångspunkt i att sambanden mellan redovisning och beskattning existerar blir det 

intressant att se vilka konsekvenser en total implementering av IFRS/IAS skulle ge. Två 

problem framträder tydligt. Dels när orealiserade värdeökningar redovisas i resultaträkningen 

och därigenom påverkar det beskattningsbara resultatet. Dels när orealiserade värdeökningar 

redovisas direkt i eget kapital, vilket leder till att utdelningsutrymmet ökar med icke-beskatta-

de medel, ett brott mot den svenska dubbelbeskattningen. Figur 2 sammanfattar var dessa, och 

ytterligare, problem uppkommer vid implementering av specifika IAS-principer. 

Osäkert beskattningsbart resultat: Orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen 

uppkommer när materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas enligt 

omvärderingsmetoden samt när entreprenader redovisas enligt successiv vinstavräkning. De 

uppkommer även när förvaltningsfastigheter, finansiella tillgångar som värderas till verkligt 

värde samt jord- och skogbruksprodukter värderas enligt verkligtvärde-metoden. Orealiserade 

värdeförändringar påverkar det beskattningsbara resultatet och är därigenom ett brott mot 

realisationsprincipen, vilket leder till att detta sätt att redovisa inte är tillåtet enligt RFR. För 

materiella och immateriella tillgångar redovisas endast orealiserade värdeminskningar direkt 

till resultaträkningen, vilket kan ses som en form av försiktighetsprincip då värdeökningar 

måste vara realiserade för att tas upp i resultaträkningen. Successiv vinstavräkning vid 

entreprenader är tillåten, men dessa pågående arbeten får även redovisas vid 

färdigställandetidpunkten enligt RFR. Enligt IL behöver företag inte heller redovisa utgifter, 

hänförliga till pågående arbeten på löpande räkning, som en tillgång.    

Inkomstskatter kan också komma att påverka det beskattningsbara resultatet. Dessa ska 

redovisas i enlighet med den transaktionen som de har sitt ursprung i. Denna kategori är 

speciell då den visserligen påverkar resultatet men däremot inte påverkar beskattningen då 

den är en form av beskattning. Av den anledningen analyseras inte denna standard närmare. 

   De tillåtna orealiserade värdeökningar som leder till ett brott mot realisationsprincipen 

tyder på en annan avvägning mellan verifierbarhet och validitet. IFRS/IAS fokuserar mer på 
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validitet än verifierbarhet jämfört med det traditionellt svenska systemet. Brott mot 

realisationsprincipen måste i sig inte vara fel men kan få vissa konsekvenserna, bland annat 

kan det leda till en ökad skattedriven redovisning med överdrivet försiktiga värderingar. Detta 

då företagen dels försöker minska skattekostnaden och dels för att den betalda skatten, på 

grund av en hög värdering, inte ska återbetalas om värdet skulle gå ner.  

Ej dubbelbeskattning: Att värdeökningar redovisas direkt mot eget kapital förkommer vid 

redovisning av värdeökningar inom materiella och immateriella anläggningstillgångar, både 

enligt omvärderingsmetoden och vid värdeökning av finansiella tillgångar som kan säljas. 

Detta bryter mot kongruensprincipen och innebär att obeskattade medel kan delas ut. 

Problematiken ligger då i att företagens utdelningsutrymme, som ska spegla tillgängliga 

medel, inte till fullo gör det då utdelningsutrymmet till viss del består av en framtida skatt 

som inte är tillgängligt medel för företaget. Vid värdeminskning av materiella och 

immateriella tillgångar kan minskningen ”kvittas” mot orealiserade värdeökningar inom 

omvärderingsreserven vilket modifierar en obegränsad ökning av eget kapital över tid. 

På samma sätt som ovan kan inkomstskatter komma att redovisas direkt i eget kapital om 

transaktionen de härrör ifrån skulle ha redovisats på det viset. Av samma anledning som 

tidigare i denna analys kommer vi inte behandla inkomstskatternas påverkan på 

beskattningsrelevanta frågor mer ingående. Vi känner varken att vi har kompetens eller insyn 

nog att utveckla den problematiken.  

Övriga problem: I ett system där redovisning och beskattning är kopplade uppkommer det 

även fler problem, i och med en total implementering av IFRS/IAS. Vid användandet av en 

räkenskapsenlig avskrivningsmetod vid beskattning av inventarier ska avskrivningen vara 

densamma som i redovisningen. Om inventariet (en materiell anläggningstillgång) är värderad 

enligt omvärderingsmetoden kommer avskrivningen i redovisningen, likväl som i 

beskattningen, att baseras på en orealiserad värdeförändring. Inom entreprenadavtal 

uppkommer ytterligare ett problem vid beskattningen. Värdeminskningsavdrag på ett 

inventarium får endast göras av ägaren, vilken är leasegivaren. Finansiell leasing redovisas 

dock efter den ekonomiska innebörden vilken innebär att leasetagaren är ägaren. Detta leder 

till ett tillämpningsproblem då ägaren, enligt skatterätten, inte har en avskrivning att jämföra 

mot och då ägaren enligt redovisningen inte får dra av värdeminskning i beskattningen. 

Andra konsekvenser av en fortsatt koppling mellan redovisning och beskattning: Med 

utgångspunkt i beskattningens övergripande mål skulle, vid en total IFRS/IAS-

implementering, enkelheten och förutsägbarheten i reglerna på det kopplade området för-
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svinna till följd av IFRS/IAS komplexitet och ständiga omvärdering. Stabiliteten i systemet 

skulle visserligen finnas men neutraliteten, att det inte ska ha någon betydelse vilken 

redovisningsmetod som används, är i stor fara. Skillnaderna som uppkommer beroende på val 

av redovisningsmetod är stora. Mot bakgrund av detta kan vi inte se IFRS/IAS som ett bra 

underlag för den nuvarande beskattningen. Ett fortsatt system med undantag och tillägg kan 

undanröja de ovan nämnda problemen men blir istället problematiskt ur en konstitutionell 

synpunkt, då beskattningen indirekt skulle komma att styras av normgivare och inte av 

riksdagen. En fortsatt utveckling av redovisningssystemen på internationell nivå, där många 

länder inte har en koppling mellan redovisning och beskattning och inte heller har samma 

principiella grund för beskattning som Sverige, gör att de problem som korrigeras idag med 

tillägg och undantag säkerligen måste uppdateras kontinuerligt och frekvent. 
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6. Slutsatser 

Här kommer de i föregående stycke - Problematiska IFRS/IAS-principer – dragna 

slutsatserna att sammanfattas och ett svar på den inledande frågeställningen kommer att 

presenteras.  

Av analysen framkommer det att IFRS/IAS och ÅRL skiljer såg principiellt när det gäller 

avvägningen mellan validitet och verifierbarhet, IFRS/IAS betonar den förra medan ÅRL 

betonar den senare. 

Vidare framkommer det att en implementering av IFRS/IAS utan undantag eller tillägg 

skulle få flertalet konsekvenser för sambandet mellan redovisning och beskattning. Redo-

visningen inom ett flertal områden kan komma att leda till att det beskattningsbara resultatet 

baseras på icke-realiserade värdeförändringar vilket är ett brott mot realisationsprincipen och 

kan leda till en överdrivet försiktig värdering av tillgångar. Redovisningen kan även komma 

att leda till att den svenska dubbelbeskattningen av vinstmedel går förlorad. Detta är ett brott 

mot kongruensprincipen och leder till att utdelningsutrymmet består av kapital som inte borde 

vara tillgängligt för utdelning. 

Sammantaget utgör inte IFRS/IAS en bra grund för beskattning inom Sverige eftersom 

komplikationer uppkommer inom flera områden på grund av sambandet mellan redovisning 

och beskattning. Detta bekräftas även av att redovisningens fokus inom IFRS/IAS ligger på 

investering istället för beskattning. 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Nu när utredningen rörande sambandet mellan redovisning och beskattning har lagts fram 

och remisstiden har gått ut kommer troligen fler aspekter inom ämnet att tydliggöras. Fram-

förallt finner vi att en fråga är speciellt aktuell och det är frågan kring huruvida det verkligen 

finns praktiska problem rörande implementeringen av IFRS, sett ur en beskattningssynpunkt. I 

samband med att delbetänkandet SOU 2005:53 lades fram publicerades artiklar rörande 

teoretiska problem. De, i artiklarna beskrivna problemen är redan idag lösta genom 

implementeringen av olika redovisningstekniker. Mer aktuell forskning på området saknas.  

   Det finns i dagsläget ett flertal förslag på kompletterande skatteregler som allihop skulle 

innebära att det finns ett heltäckande regelverk vid en eventuell frikoppling av redovisning 
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och beskattning. En utredning kring hur dessa skulle komma att fungera praktiskt och då 

framförallt efter att de har implementerats skulle även det fylla vissa informationsluckor.  

   Inom området IFRS:s principiella utgångspunkter finns det utrymme för utökade studier, 

både kring hur värdering till marknadsvärde skulle kunna utvecklas ytterligare samt hur redo-

visningsstandarderna skulle kunna göras mindre komplexa. 
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Bilaga 1 - Begreppsförklaring 

Bokföringsmässiga grunder: Definition ut beskattningssynpunkt: ”Att resultatet i 

näringsverksamheten ska beräknas enligt bokförings-

mässiga grunder innebär att inkomsterna och utgifterna i 

näringsverksamheten ska periodiseras. Inkomster ska tas 

upp och utgifter dras av den period som de belöper sig 

på”. (prop. 1999/2000:2, Del 2 s. 176) 

Dubbelbeskattning:  Begreppet innebär att vinsten beskattas två gånger. Först 

en gång på bolagsnivå och sedan en andra gång på ägar-

nivå det vill säga att utdelningen beskattas. (Dir. 

2004/05:24) 

IASB:s föreställningsram: En föreställningsram vars syfte det är att behandla hur 

finansiella rapporter ska utformas för den externa använ-

daren samt ge vägledning till bland annat normgivare 

kring hur redovisningsstandarder ska utformas. (IFRS/IAS 

s. 10, 2008) 

Periodiseringsprincipen: En redovisningsprincip som innebär att inkomster och 

utgifter ska redovisas som intäkt och kostnad under den 

redovisningsperiod de härrör sig till. (RR22) 

Skattekrediter: Rätt att skjuta upp beskattning av inkomst i näringsverk-

samhet till ett senare år. (Skatteverket) 
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Bilaga 2 – Förkortningar 

I denna bilaga kommer frekvent förekommande förkortningarna att tas upp. 

B 

BFL Bokföringslagen 

BFN Bokföringsnämnden 

F 

FASB Financial Accounting Standards Board 

FI Finansinspektionen 

I 

IASB International Accounting Standards Board 

IASC International Accounting Standards Consultancy 

IFRIC International Financial Reporting Interpretations Committee 

IFRS/IAS International Financial Reporting Standards / International Accounting 

Standards 

IL Inkomstskattelagen 

R 

RFR Rådet för Finansiell Rapportering 

RR Redovisningsrådet 

S 

SOU Statens Offentliga Utredningar 

Å 

ÅRL Årsredovisningslagen 

 

 

 

 


