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Sammanfattning 
I uppsatsen kommer det utredas om det finns ett samband mellan redovisningen och 

beskattningen i oreglerade fall. Framställningen är dels inriktad på sambandet mellan 

redovisningen och beskattningen och dels hur finansiella instrument beskattas och 

redovisas. Analysen av sambandet inriktas på att se under vilka omständigheter och med 

vilka begräsningar som ett sådant samband kan existera. Analysen kommer att göras med 

utgångspunkt i förekommande praxis och förarbeten.  

 

Det ska noteras att det i den skatterättsliga lagstiftningen inte finns några regler för hur 

finansiella instrument ska beskattas. Det föranleder att emittenter av finansiella 

instrument har svårt att förutse beskattningskonsekvenserna. Hur finansiella instrument 

behandlas inom redovisningen kommer jämföras med hur de beskattas för att se om 

beskattningen skulle gynnas av ett samband. 
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Förkortningar 
 

HFD  Högsta Förvaltningsdomstolen 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

IASB  International Accounting Standards Board 

SN  Skattenytt 

SvSkT Svensk Skattetidning 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Rätten för ett land att beskatta sina medlemmar är förenat med ett lands suveränitet. 

Denna rätt innebär ett ingrepp från statens sida mot en individ och som en säkerhet för 

individen kan skatt bara tas ut när det är föreskrivet i lag, nullum tributum sine lege. Av 

den anledningen tillhör reglerna om beskattning riksdagens exklusiva kompetens vilket 

medför att det inte kan delegeras till någon annan att stifta lagar på detta område. 

Beskattningen har däremot kommit att påverkas av redovisningen även om det inte är 

förskrivit i lag då det det historiskt funnits en stark koppling mellan beskattningen och 

redovisningen. I förarbetena till redovisningen ansågs den ha till syfte att underlätta 

bestämmandet av skattskyldigheten.1 En anledning till detta var att intressena och kraven 

som uppställdes inom redovisningen var förenliga med det fiskala intresset av ett underlag 

för beskattningen.2 Redovisningen återspeglade främst ett borgenärsintresse, i vilket det 

allmännas intresse kan anses ingå, som ställde krav på en korrekt och fullständig 

systematisering av ett företags finansiella information ska ske. I takt med att 

kapitalmarknaden har kommit att bli allt mer internationell har det ställts nya krav på 

redovisningen och andra intressen bakom redovisningen har fått mer utrymme. 

Framförallt har investerarintresset blivit starkare beaktande de internationella 

redovisningsstandarderna. De internationella redovisningsstandarderna utgår ifrån att 

värdera tillgångar till verkligt värde, vilket går emot den försiktighetsprincip som ett 

borgenärsintresse ger uttryck för.3 Att ett investerarintresse är det som beaktas, påverkar 

de principer som ligger till grund för redovisningen vilket även har kommit att påverka 

sambandet mellan redovisningen och beskattningen. 

 

Redovisningen i Sverige består av ramlagar som sedermera fylls ut av god 

redovisningssed som i sin tur bland annat består av kompletterande normgivning. 

Kompletterande normgivning kommer i detta arbete att användas som benämning för de 

uttalanden och rekommendationer som ges ut av det normgivande organet 

Bokföringsnämnden. 4  I skattelagstiftningen finns det en hänvisning till god 

redovisningssed när det gäller periodiseringen, 14 kap. 2 § Inkomstskattelag (1999:1229) 

som uppfyller föreskriftskravet. Den relevanta frågan är däremot om det finns ett samband 

                                                
1 Prop. 1975:104 s. 133.  
2 A.prop. s. 133 f.  
3 Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattningen, s 87.  
4 Se Bjuvberg, s. 117.  
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rörande omfångsfrågan och klassificeringen och om det är förenligt med föreskriftkravet 

eller inte. Det har skrivits en del om sambandet mellan redovisningen och beskattningen 

och det finns bra argument både för och emot att det finns ett samband inom 

omfångsfrågan och klassificeringen samt om det är förenligt med föreskriftskravet. 

Argumentet till att sambandet anses strida mot föreskriftskravet är att kompletterande 

normgivning som inte ges ut av riksdagen påverkar beskattningen. Det finns även åsikter 

som förespråkar att det inte är i strid med föreskriftskravet och som också anser att ett 

utökat samband mellan redovisningen och beskattningen skulle vara ändamålsenligt. I 

SOU 2008:80 framför utredningen att det inte kan anses föreligga ett samband utom i 

periodiseringsfrågan och att det skulle medföra en olovlig delegering om det ansågs göra 

det.5 Efter HFD 2014 ref. 10 har rättsläget ändrats eller endast förtydligats. I domen anger 

HFD att redovisningen är en naturlig utgångspunkt i oreglerade frågor. Uttalandet i SOU 

2008:80 kan därmed anses vara överspelat om det ens har haft någon bäring. Om det 

föreligger ett samband mellan redovisningen och beskattningen är av betydelse för om 

redovisningen kan ligga till grund, eller påverka hur beskattningen av finansiella 

instrument görs.  

 

Inom området för finansiella instrument sker utvecklingen snabbt och med nya instrument 

som skapas innebär det frågor för hur de ska beskattas. Ska det ske genom sedvanlig 

lagtolkning eller kan redovisningen påverka hur ett instrument ska beskattas? Det blir en 

fråga om redovisningen kan anses vara prejudicerande i omfångsfrågan och 

klassificeringen och därmed påverka beskattningen. Det är av stor vikt för en emittent att 

veta om avkastningen på ett instrument anses utgöra ränta eller utdelning, då ränta ger 

rätt till avdrag medan utdelning inte gör det.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utreda om det finns ett samband mellan redovisningen 

och beskattningen i oreglerade fall för omfångsfrågan och klassificeringen, med 

sammansatta finansiella instrument som exempel. Anledningen till varför sammansatta 

finansiella instrument kommer att användas är för att det inom redovisningen finns 

utvecklade rekommendationer för hur finansiella instrument ska klassificeras, vilket 

saknas inom beskattningen. Syftet besvaras genom att utreda om ett samband mellan 

redovisningen och beskattningen är möjligt utifrån hur kompletterande normgivning, god 

                                                
5 Kommer behandlas mer i avsnitt 5. 
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redovisningssed och föreskriftskravet påverkar sambandet. Slutligen utreds, utifrån 

sammansatta finansiella instrument, om beskattningen skulle gynnas av att följa 

redovisningen och under vilka förutsättningar och begräsningar det kan göras.  

 

1.3 Avgränsning 

Denna uppsats fokuserar på sambandet i oreglerade fall och redovisningens påverkan på 

beskattningen. Sambandet som jag valt att avgränsa mig till är det som kommer benämnas 

det materiella sambandet, vilket definieras i avsnitt 7.2. Inom det materiella sambandet 

kommer samband i oreglerade fall studeras i förhållande till omfångsfrågan och 

klassificeringen. Periodiseringsfrågan kommer därmed inte behandlas mer än att det kan 

komma att nämnas. Utöver det materiella sambandet finns det ett omvänt samband som 

innebär att beskattningen påverkar redovisningen. I förhållande till det omvända 

sambandet föreligger det inte några problem i förhållande till normgivningsmakten, varav 

det inte kommer att tas upp. Ett formellt samband kommer inte heller att behandlas 

eftersom det är ett samband som följer av lag, och det följer av sig själv att det är utanför 

samband i oreglerade fall. Nämnda samband kommer att gås igenom i avsnitt 7.2 för att 

ge en bättre översikt.  

 

Utifrån de konstitutionella aspekterna kan de civilrättsliga förhållandet framföras som ett 

exempel på hur beskattningen påverkas av ett annat rättsområde. Om det civilrättsliga 

skulle behandlas i denna uppsats skulle inte det utrymme som krävs kunna ges till det.   

 

Jag har valt att skriva om två normgivande organ vilka är Bokföringsnämnden och 

International Accounting Standards Board (IASB). Det finns även andra normgivande 

organ som Finansinpektionen, Rådet för finansiella rapportering och FAR. Att 

Finansinspektionen inte kommer behandlas är på grund av att de kan förmedla bindande 

föreskrifter som medför att sambandet inte skulle vara oreglerat. De rekommendationerna 

som ges ut av Finansinspektionen är även inriktade mot företag på en reglerad marknad 

där det är ett krav att rekommendationer från IASB följs. Vidare kan FAR anses ha tappat 

i sin normgivningsverksamhet beaktande att Bokföringsnämndens har ökat. Rådet för 

finansiella rapportering kommer inte behandlas eftersom de är mer inriktade på att 

utveckla god redovisningssed för företag som är på en reglerad marknad. Den 

internationella redovisningen i form av IASB kommer att nämnas och även tas upp i 

samband med hur den svenska redovisningen har påverkats. Den kommer däremot inte 

att utvecklas i någon större utsträckning vilket skulle vara möjligt för att belysa fler 
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konstitutionella aspekter och problem. Att det inte utvecklas närmare är för att det, i den 

mån det inte behandlas i uppsatsen, faller utanför syftet och skulle ta mycket plats i 

anspråk. 

 

Anledningen till att företag på en reglerad marknad inte kommer att tas upp är att 

sambandet mellan redovisningen och beskattningen i större utsträckning är reglerat. Det 

skulle ej heller vara möjligt att skriva om ett generellt samband med anledning av de 

särskilda redovisningsreglerna som gäller för företag på en reglerad marknad. Företag 

som skulle bedriva värdepappershandel kommer inte heller att analyseras då finansiella 

instrument skulle utgöra ett lager. 

 

När det kommer till finansiella instrument är det skrivet utifrån emittentens perspektiv, 

vilket följer av att IAS 32 är skrivet utifrån emittentens perspektiv. 6  En ytterligare 

anledning är att klassificeringen påverkar om avkastningen ska utgöra ränta eller 

kapitalvinst för emittenten. Det har betydelse för om emittenten ska få göra avdrag eller 

inte. Hur ett finansiellt instrument behandlas av innehavaren kommer inte att tas upp mer 

än titta på om det är konkurrens mellan hur avkastningen behandlas hos emittenten och 

innehavaren. 

 

1.4 Metod och material  
Genomförandet av studien kommer att göras med rättsdogmatisk metod som innebär att 

utröna vad som är gällande rätt genom en analys av relevanta rättskällor.  

 

Analysen kommer i stor utsträckning bestå av material som inte utgör lag, utan som har 

status av att utgöra allmänna råd. Det gäller främst uttalanden från Bokföringsnämnden. 

Bokföringsnämnden är enligt 8 kap 1 § Bokföringslag (1999:1078) ansvarig för 

utvecklandet av god redovisningssed. Även om Bokföringsnämnden är ansvarig för 

utvecklingen kan inte de rekommendationerna som ges ut anses vara bindande då ett 

sådant mandat saknas.  

 

Området som ska behandlas är i största del uppbyggt i praxis till följd av att det saknas 

skatterättsliga regler. En stor del av analysen kommer därmed vara inriktad på att gå 

igenom och analysera rättsfall. Det är främst avgörande från HFD som kommer att 

                                                
6 Punkt 2 i IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering. 
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användas med anledning av att det endast är de som utgör prejudikat. Prejudikat lämnas 

av HFD om det är av vikt för rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl, som 

till exempel grund för resning. Vidare är Skatterättsnämnden är en myndighet som kan 

ge ut bindande förhandsbesked i skattefrågor som vid ett överklagande direkt prövas av 

HFD. Ett förhandsavgörande som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och 

allmän förvaltningsdomstol i förhållande till den som förhandsavgörandet angår. 

Förhandsbeskedet har inte någon särskild eller speciell rättslig status men att det inte 

överklagats kan tala för att Skatteverket accepterar det synsätt och som 

Skatterättsnämnden ger uttryck för. Avgöranden från Skatterättsnämnden kan fastställas 

genom HFD och resonemanget som förts i Skatterättsnämnden bör i viss mån kunna 

användas som tolkningsunderlag för domen i HFD.  

 

1.5 Terminologi 
I denna uppsats kommer en del redovisningsrekommendationer att behandlas. De organ 

som ger ut rekommendationerna kommer att benämnas som normgivandeorgan, det 

innebär däremot inte att de besitter normgivningsmakt i enlighet med 8 kap 

Regeringsformen (1974:152). De rekommendationer och allmänna råd som ges ut 

kommer att benämnas kompletterande normgivning.  

 

Uppsatsen kommer att behandla finansiella instrument och det kommer att finnas en 

distinktion mellan finansiella instrument och sammansatta finansiella instrument. 

Sammansatta finansiella instrument består av två eller flera beståndsdelar som till 

exempel en konvertibel som består av ett skuldinstrument, en obligation, och en option.  

 

Regeringsrätten bytte den 1 januari 2011 namn till Högsta förvaltningsdomstolen HFD 

som kommer att användas även för domar som meddelades innan nämnda datum.  
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2 Rättsliga förutsättningar för god 

redovisningssed 
2.1 Inledning 
I denna del kommer jag att gå igenom de rättsliga utgångspunkterna som ligger bakom 

rätten till beskattning. Detta är relevant för att sedan förstår hur ett samband mellan 

redovisningen och beskattningen skulle kunna anses strida mot grundlag eller inte. Denna 

del kommer att inledas av en genomgång av föreskriftskravet och grundläggande frågor i 

förhållande till god redovisningssed. För att lättare förstå syftet med god redovisningssed 

kommer den redovisningsrättsliga ramlagstiftningen tas upp. Detta kommer sedan leda in 

till en närmare analys i kapitel 3 och 4 av förhållandet mellan föreskriftskravet, god 

redovisningssed och kompletterande normgivning.  

 

2.2 Föreskriftskravet 
I 2 kap. 10 § Regeringsformen ges uttryck för föreskriftskravet när det gäller beskattning, 

av vilket följer att en rätt till beskattning måste finnas i lag, nullum tributum sine lege. 

Det finns inte heller någon möjlighet för riksdagen att delegera normgivningen då 

föreskrifter som avser förhållandet mellan den enskilda och det allmänna och som gäller 

skyldigheter för den enskilda, enligt 8 kap. 2 § Regeringsformen skall ges genom lag. 

Utöver det står det i 8 kap. 3 § Regeringsformen att riksdagen inte kan bemyndiga 

regeringen att meddela föreskrifter för skatt. Beskattningen tillhör således riksdagens 

exklusiva kompetensområde. Formellt finns det därmed inte något bemyndigande för 

kompletterande normgivning att ge ut verkställighetsföreskrifter varav det inte heller 

finns någon delegering. Däremot finns det i 14 kap 2 § Inkomstskattelagen en hänvisning 

till att resultatet ska beräknas i enlighet med bokföringsmässiga grunder och att 

periodisering ska göras i enlighet med god redovisningssed. Det innebär att god 

redovisning och kompletterande normgivning kommer att påverka beskattningen.  

 

Under år 2004 tillsattes en särskild utredare med uppgift att utreda hur sambandet mellan 

redovisning och beskattning ska se ut och se om det motiverar särskilda skatteregler, just 

med beaktande av föreskriftskravet. Utredningen antog namnet Utredningen om 

sambandet mellan redovisningen och beskattningen (SamRoB).7 Den fråga som SamRoB 

ansåg att besvara var hur förhållandet mellan redovisningen och beskattningen ska vara 

                                                
7 SOU 2008:80 s. 3. 
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med utgångspunkt att det är en fråga om vem som anses ha makt över skattebasen. Ett 

antagande som gjordes av SamRoB var att ett materiellt samband mellan redovisningen 

och beskattningen medförför att riksdagens makt över skattebasen begränsas.8  

 

Vad som är god redovisningssed följer däremot inte av lag. Det ledande organ i Sverige 

om leder utvecklingen av god redovisningssed är Bokföringsnämnden som är en statlig 

myndighet. Enligt 1 och 2 §§ förordning (2007:783) med instruktion för 

Bokföringsnämnden ska Bokföringsnämnden utforma allmänna råd och främja 

utvecklingen av god redovisningssed. 

 

2.3 Ramlagstiftning 
En inblick i vad ramlagstiftning är ger en bättre förståelse för syftet med god 

redovisningssed, vilket även nämndes i inledningen. Den svenska lagstiftningen på 

redovisningens område utgörs av ramlagar och lagarna innehåller till  stor del endast 

allmänna principer för redovisningen.9 Syftet med att lagen är utformad som en ramlag 

är att utvecklingen inom redovisningen går fort framåt och lagstiftningsprocessen lämpar 

inte sig för den snabba utvecklingen.10 Redovisningen som helhet har till syfte att medföra 

en standard för den finansiella information som ska sammanställas och systematiseras. 

För att uppnå det krävs mer detaljerade bestämmelser utöver allmänna principer. God 

redovisning syftar till att fylla ut den redovisningsrättsliga ramlagstiftningen och ger i sig 

inte konkreta svar på redovisningsrättsliga frågor utan utgör en rättsligstandard som är 

beroende av att kompletterande normgivning ges ut. Den kompletterande normgivningen 

kan anses vara det som materiellt utfyller god redovisningssed och därmed även 

ramlagstiftningen. 11  Detta visar på ett samspel mellan den kompletterande 

normgivningen och redovisningen vilket innebär att kompletterande normgivning 

indirekt kan komma att påverka beskattningen. Kopplingen mellan ramlagstiftning, god 

redovisningssed och kompletterande normgivning kommer att utredas närmare nedan för 

att kunna avgöra om hänvisningen till god redovisningssed innebär en olovlig delegering 

av normgivningen, med anledning av kopplingen mellan redovisningen och 

beskattningen.  

 

                                                
8 A.bet. s. 169. 
9 Pezcenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 307.  
10 Prop. 1998/99:130 s. 180.  
11 Bjuvberg, s. 63, 73 och 153. 
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2.4 Redovisningens syfte och utveckling 
Redovisningens syfte är i grunden att systematisera och sammanställa information för 

intressenter, som med informationen ska kunna analysera företagets finansiella ställning 

och utveckling. Det ska framhålls att syftet med redovisningslagstiftningen även är att 

främja en fullständig, korrekt och överskådlig ekonomisk sammanställning. 12  De 

principer som läggs till grund och de intressen som beaktas vid sammanställningen av 

informationen kommer att påverka hur företagets finansiella situation återspeglas. 

Redovisningen var till en början utformad för att borgenärernas intresse av information 

skulle uppfyllas.13  Borgenärerna är i en situation där de inte har tillgång till samma 

information som ägarna samtidigt som de är i behov av att känna till den finansiella 

situationen i bolaget för att veta hur säkra deras fordringar är samt för att kunna bedöma 

risken med utlåning. När redovisningen är utformad med hänsyn till ett borgenärers 

intresse får försiktighetsprincipen samt realisationsprincipen ett stort genomslag i 

redovisningen.14 Dessa två principer påverkar vilka intäkter samt kostnader som ska tas 

upp och till vilket värde de ska tas upp. I förarbetena till redovisningen ansågs att det 

allmännas skatteintresse varken skiljer sig i art eller grundprinciperna i förhållande till 

borgenärsintresset. 15  Det ansågs därmed att det inte var problematiskt att använda 

redovisningen som grund för beskattningen.  

 

Den svenska redovisningen har genomgått en utveckling mot ett investerarintresse mer 

än ett borgenärsintresse.16 Det inverkar på vilka principer som beaktas och därmed hur 

den finansiella informationen systematiseras och presenteras. En skillnad mellan 

intressena är att ett borgenärsintresse är mer resultatinriktat medan ett investerarintresse 

är balansorienterat. Ett investerarintresse, till skillnad från ett borgenärsintresse, bygger 

dels på principen om ekonomisk innebörd före legal form samt verkligt värde för att 

informationen ska bli ändamålsenligt.17 Utvecklingen som sker från ett borgenärsintresse 

är viktigt att beakta för frågan om det bör vara accepterat att det finns ett materiellt 

samband mellan redovisningen och beskattningen. 

 

                                                
12 Prop. 1975:104 s 134 
13 A.Prop. s. 134 och prop. 1995/96:10 del 1 s. 175. 
14 Bjuvberg, s. 44. 
15 Prop 1975:104 s. 133. 
16 Bjuvberg, s. 87. 
17 A.a s. 87.  
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2.5 Normgivande organ 
2.5.1 International Accounting Standards Board  

För att ge en bakgrund till den kompletterande normgivningen och utvecklingen som skett 

inom redovisningen kommer jag att behandla två normgivande organ, nämligen 

Bokföringsnämnden och IASB.  

 

International Financial Reporting Standards Foundation är en organisation som arbetar 

med att utveckla och förmedla redovisningsstandarder som ska följas internationellt. 

Detta sker genom det oberoende organet IASB. IASB ansvarar för utvecklingen av 

International Financial Reporting Standards (IFRS) och för antagande av tolkningar 

framtagna av IFRS Interpertation Committiee som tidigare hete International Financial 

Reporting Interpertations Committiee (IFRIC) och innan det Standards Interpertation 

Committiee (SIC) . IASB är det organ som ger ut rekommendationer med namnet IFRS 

samt ett efterföljande ordningsnummer. IASB hette tidigare International Accounting 

Standards Committie (IASC) och rekommendationerna som då gavs ut hete IAS med ett 

efterföljande ordningsnummer. Båda rekommendationer används idag, därav finns det 

hänvisningar både till IAS och IFRS. Vid framtagande av redovisningsstandarder har 

IASB en formell rådgivandegrupp som heter IFRS Advisory Council. Utöver dessa finns 

det specifika rådgivare för specifika frågor.18 IFRS Interpertation Committiee:s uppgift 

är att tolka IFRS när det uppstår problem vid implementeringen av IFRS och deras 

utlåtande  resulterar i en vägledning benämnd IFRIC. Vägledning från IFRIC heter IFRIC 

med ett efterföljande orndingsnummer, och de från SIC heter SIC med ett efterföljande 

orndingsnummer.  

 

En anledning till att utvecklingen inom redovisningen har gått mer mot ett 

investerarintresse är internationaliseringen av kapitalmarknaden och IASB. Den största 

påverkan av redovisningen som internationaliseringen har fått för Sverige är genom 

inträdet till EU. Inträdet medförde att Sverige implementerat det fjärde och sjunde 

bolagsdirektiven, vilka är de direktiv som årsredovisningslag (1995:1554) bygger på.19 

Efter Sveriges inträde i EU har kapitalmarknaden utvecklats och blivit mer internationell 

vilket kommit att ställa nya krav på redovisningen. För att möjliggöra för en inre 

kapitalmarknad inom EU krävs det en harmonisering av redovisningsreglera.20 För att 

                                                
18 http://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf 2/12/2015. 
19 Prop. 1995/96:10 s. 1 och 169 ff. 
20 COM 95 (508) stycke 1.2 och 3.3.   
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uppfylla de nya krav och utmaningar som ställdes på redovisningen började EU att 

utarbeta en strategi för att möta de nya behoven. Bland de två ramar som fanns för 

finansiell rapportering och redovisning, US GAAP och IAS, rekommenderade 

kommissionen att de noterade företagen för sin koncernredovisning ska tillämpa IAS, då 

det inte är lika detaljerat som US GAAP.21 Genom förordning 1606/2002 har den strategi 

som togs fram av kommissionen förverkligats och IFRS utgör de redovisningsstandarder 

som ska följas. De redovisningsstandarder som IFRS grundar sig på antar ett 

investerarintresse och genom  EU har utvecklingen som sker inom IAS kommit att 

påverka den svenska utvecklingen av redovisningen.22 Även om IAS ska tillämpas på 

koncernnivå får det antas att de företag som ingår i koncernen även kommer att upprätta 

sin årsredovisningen enligt IAS.23 

 

Att EU valt att utforma redovisningen enligt IAS har medfört en del problem för hur 

beskattningen ska förhålla sig till redovisningen i Sverige. I förarbetena har det sagts att 

de beskattningskonsekvenser som uppstår talar emot att IAS/IFRS ska tillämpas vid 

upprättandet av årsredovisningen.24 En konsekvens vid tillämpningen av IFRS är att 

beskattningen kan komma att tidigareläggas eftersom tillgångar enligt IFRS ska värderas 

till marknadsvärde. En ytterligare anledning är att det svenska beskattningsunderlaget 

kommer att bestämmas av ett utländskt organ som Sverige inte har något inflytande 

över.25 Mot detta kan argumenteras att EU kan påverka normbildningen för IFRS och att 

Sverige som medlem i EU därmed kan påverka. I annat fall ligger det i linje med Sveriges 

åtagande inom EU att rätta sig enligt de förpliktelser Sverige har till EU. 26 Problemet 

med att beskattningen av orealiserade vinster, tidigareläggande av beskattningen, som det 

kan föranled att redovisa till verkligt värde kan lösas genom bokslutsdispositioner. Det 

kan även lösas skattemässigt genom att det är det skattemässiga värdet som ska tas upp 

till beskattning och att beskattningen sålunda är frikopplad från redovisningen genom att 

ha särskilda skatteregler. 27  I avsnitt 3 kommer det närmare att behandlas hur 

redovisningen kommit att påverka beskattningen och vilka gränser det finns för 

redovisningen.  

 

                                                
21 COM (2000) 359 stycke 14, 15, 16 och 17. 
22 Bjuvberg, s 50. 
23 Prop. 2004/05:24 s. 64.  
24 A.prop. s. 64. 
25 A.prop s. 64 f.  
26 Bjuvberg, s 98. 
27 A.a s. 104. 
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2.5.2 Bokföringsnämnden 

Bokföringsnämnden är en statlig myndighet under finansdepartementet med uppdrag att 

utveckla god redovisningssed, 8 kap 1 § Bokföringslagen (1999:1078). Tanken med att 

införa en nämnd kom ur att det skulle finnas ett expertorgan med uppgiften att ge 

anvisningar för vad redovisningslagen principiella krav enigt god redovisningssed 

innebär. Expertorganet skulle även fylla ut regelsystemet för situationer som inte 

omfattades av lag genom att ge ut anvisningar som är förenliga med de huvudprinciper 

som ligger till grund för lagen.28 Nämnden skulle därmed komma att ha ett stort inflytande 

på vad som ska anses utgöra god redovisningssed i särskilda situationer. 29 En ytterligare 

anledning med införandet av en nämnd var att god redovisningssed inte endast skulle 

utvecklas av privaträttsliga organ utan det skulle även ha inflytande över vad som ska 

utgöra god redovisningssed. 30  En av rekommendationerna som ges ut av 

Bokföringsnämnden har en status av allmänna råd.31 Som sådant kan en rekommendation 

inte få en lag att bli åsidosatt.32 Däremot har en rekommendation stor betydelse för vad 

som anses vara god redovisningssed.33  

 

De rekommendationer som Bokföringsnämnden ger ut samlas i en serie som kallas 

Bokföringsnämndens allmänna råd med ett efterföljande ordningsnummer. År 2004 

började Bokföringsnämnden med k-projektet som innebar att det skulle framtas kompletta 

regelverk för företag och beroende på företagets storlek är olika regelverk tillämpliga. 

Anledning till att k-projekten drogs igång var dels för att kunna erbjuda kompletta regler 

och inte endast rekommendationer på problem som uppstod löpande, men även att 

internationaliseringen hade kommit att påverka utvecklingen.34  

 

                                                
28 Prop. 1975:104 s. 66. 
29 A.prop. s. 31 och 148.  
30 Prop. 1975:104 s. 148 f.  
31 Prop. 1998/99:130 s. 178.  
32 Prop. 1975:104 s. 205. 
33 Prop. 1998/99:130 s. 178.  
34 BFN DNR 28/04 s. 1. 



  17 

3 Förhållandet mellan föreskriftskravet och god 

redovisningssed  
3.1 Inledning 
Ovan nämndes att god redovisningssed är en rättslig standard som är avsedd att utfylla 

den redovisningsrättsliga ramlagstiftningen. Denna del syftar till att redogöra för vad som 

är god redovisningssed. Detta kommer göras genom att se hur god redovisningssed 

förhåller sig till lag och domstolspraxis för att se om det kan utgöra yttra ramar för vad 

god redovisningssed kan vara.35 I avsnitt 4 kommer det redogöras för hur kompletterande 

normgivning påverkar god redovisningssed. Syftet med att gå igenom vad som utgör god 

redovisningssed och dess förhållande med kompletterande normgivning är att analysera 

om en olovlig delegering av normgivningsmakten har skett, vilket kommer behandlas i 

avsnitt 5.  

 

3.2 Bakgrunden till god redovisningssed  
Vad som ska anses utgöra god redovisningssed ska främst bestämmas genom traditionell 

tolkning av lagar och föreskrifter som innebär att ordalydelsen ska tolkas i enlighet med 

det syfte och allmänna principer som ligger bakom regeln.36 Det är därmed viktigt att 

förstå redovisningens syfte för att kunna avgöra vad som ska utgöra god redovisningssed. 

Thorell ger uttryck för att en redovisningsmetod bör vara förenlig med god 

redovisningssed om den uppfyller de formella och materiella reglerna enligt 

redovisningslagstiftningen samt uppfyller de övergripande syftena och målen. 37  Det 

antyder att redovisningslagstiftningen utgör en yttre ram för vad god redovisningssed kan 

vara. Det syfte som ligger bakom redovisningen är att det ska kunna användas som besluts 

och kontrollunderlag.38 För att uppfylla det syftet måste redovisningen vara relevant, 

tillförlitlig och jämförbar.39 Går det inte genom traditionell lagtolkning att besvara vad 

som utgör god redovisningssed i en fråga måste en utfyllande tolkning göras. Det ställs 

visa krav på det som ska utgöra utfyllande tolkning, nämligen att det ska vara förenligt 

med de ändamål som ligger bakom lagstiftningen och att det däri kan beaktas både 

civilrättsliga aspekter, skatterättsliga aspekter och den internationaliseringen av 

                                                
35 Prop. 1998/99:130 s. 185. 
36 Prop 1998/99:130 s. 185. 
37 Thorell, Skattelag och affärssed, s 52.  
38 Prop. 1995/96:10 del 1 s. 175.  
39 A.prop. s. 175 f.  
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redovisningen som sker genom IASB. Det har inte alltid ansetts vara tydligt vad som ska 

utgöra god redovisningssed genom en utfyllande tolkning vilket föranlett att 

Bokföringsnämnden infördes.40 Enligt vad som nämnts ovan föreligger det presumtion 

att rekommendationerna från Bokföringsnämnden utgör god redovisningssed.41 

 

3.3 Ramarna för god redovisningssed 

God redovisningssed anses utgöra en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt och 

representativ krets av bokföringsskyldiga.42 Det har däremot ansetts att vad som ska 

utgöra god redovisningssed inte kan utelämnas helt till enskilda intressen.43 Utifrån det 

föddes tanken med att ha Bokföringsnämnden varigenom det allmänna skulle ha en 

företrädare som kunde utöva ett inflytande över god redovisningssed.44 Det tas däremot 

inte upp hur god redovisningssed ska fastställas. Som nämndes i avsnitt 3.2 anför Thorell 

en metod för att fastställa om en redovisningsmetod är förenlig med god redovisningssed, 

men den fyller inte funktionen att utröna vad som är god redovisningssed. Det som denna 

metod däremot skulle kunna anses uppställa är de yttre ramarna för vad god 

redovisningssed kan vara.  

 

Även i förarbetena har det uttalats att god redovisningssed inte kan medföra att en lag får 

vika för god redovisningssed när det är en skillnad dem emellan. 45  Det ska även 

uppmärksammas att god redovisningssed främst ska bestämmas genom en tolkning av 

lag beaktande syftet och de allmänna principerna bakom lagen. 46  Av det följer att 

kompletterande normgivning eller en redovisningsmetod som går emot en lagregel inte 

kan utgöra god redovisningssed.47 I förhållande till domstolspraxis anför förarbetena  att 

vad som utgör god redovisningssed i sista hand bestäms av domstol med utgångpunkt i 

de redovisningsrättsliga lagarna. 48  En domstol är därmed inte bunden av de 

rekommendationer som görs av Bokföringsnämnden, vilket är naturligt då 

rekommendationerna inte utgör bindande föreskrifter enligt regeringsformen. 49  God 

                                                
40 Prop. 1975:104 s. 199 f och prop. 1998/99:130 s. 185f. 
41 Se avsnitt 2.5.2 
42 Prop. 1975:104 s. 31. 
43 A.prop. s. 148.  
44 A.prop. s. 148 f.  
45 Prop. 1975:104 s. 205.  
46 Se avsnitt 3.2 
47 Von Bahr, SN 1991 s. 745.  
48 Prop. 1998/99:130 s. 185 och 386.  
49 Von Bahr, SN 1991 s. 748, Prop. 1998/99:130 s. 178, s 182 f och Bjuvberg, s. 122 f. 
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redovisningssed kan med anledning av att det ytterst bestäms av domstolarna och de 

redovisningsrättsliga lagarna inte anses strida mot föreskriftskravet.50 

 

 

4 Förhållandet mellan god redovisningssed och 

kompletterande normgivning 
I förarbetena till bokföringslagen nämns att det inom de ramlagar som redovisningen 

uppställer förekommer det en kompletterande normgivning och att det genom en 

hänvisning till god redovisningssed framgår att så är fallet. 51  I förhållande till god 

redovisningssed anses kompletterande normgivning utgöra en grund för vad som är god 

redovisningssed, men är inte ensamt uteslutande av vad som är god redovisningssed och 

därmed inte det enda som fyller ut den redovisningsrättsliga ramlagstiftningen.52 Det 

uttrycks närmare att de rekommendationer som utfärdas av Bokföringsnämnden kommer 

ha en stor betydelse för innebörden av vad som ska utgöra god redovisningssed. 53 

Rekommendationerna har kommit fått en större betydelse med anledning av att faktiskt 

förekommande praxis kommit att spela en mindre roll med anledning av den inlåsning 

som det kan skapa. 54  Det har även framförts att när en rekommendation från 

Bokföringsnämnden går i strid mot förekommande redovisningspraxis,  har 

rekommendationen företräde.55  

 

Beaktande att kompletterande normgivning är uttalanden och rekommendationer som ges 

ut från normgivandeorgan har kompletterande normgivning samma syfte som dessa. Som 

nämnts ovan syftar Bokföringsnämnden till att genom sina uttalanden och 

rekommendationer att utveckla vad som ska anses vara god redovisningssed. De 

uttalanden och rekommendationer som ges ut av Bokföringsnämnden är inte bindande 

föreskrifter, eftersom Bokföringsnämnden saknar normgivningsmakt.56 Däremot har det 

framförts ett flertal gånger att kompletterande normgivning i praktiken har betydelse för 

vad som är god redovisningssed vilket indirekt innebär att kompletterande normgivning 

                                                
50 Prop. 1998/99:104 s. 185 f.  
51 A.prop. s. 178. 
52 Bjuvberg, s 119.  
53 Prop. 1998/99:130 s. 178 läst med prop. 1975:104 s. 66 f och s. 148. 
54 Prop. 1998/99:130 s. 185, Bjuvberg, s 118.  
55 Von Bahr, SN 1991 s. 749. 
56 Prop. 1998/99:130 s. 178, s 182 f och Bjuvberg, s. 122 f.  
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även kommer att påverka beskattningen.57 Det skulle kunna anses vara förenligt med 

syftet bakom lagstiftningen att kompletterande normgivning ska anses utgöra god 

redovisningssed, se ovan. Det förefaller även vara så att domstolar i stor utsträckning 

följder den rekommendation som ges av Bokföringsnämnden. Ofta inhämtar HFD ett 

yttrande från Bokföringsnämnden vilket i stor utsträckning följs.58 Både Bjuvberg och 

Von Bahr har gjort en sammanställning av praxis från HFD där yttrande från 

Bokföringsnämnden har inhämtats. 59 Utgången är att HFD ofta följer det som sägs av 

Bokföringsnämnden. Det bör beaktas att det inte är säkert att kompletterande 

normgivning varit avgörande för utfallet då en möjlighet är att domstolen genom en 

självständig prövning kommit fram till samma utfall. En ytterligare faktor att beakta är 

att det inte alltid framgår om domstolen haft en annan uppfattning om vad som utgör god 

redovisningssed  eller om god redovisningssed inte varit avgörande för den skattemässiga 

bedömningen.60 Diskussionen ovan leder till att det snarare är Bokföringsnämnden som 

driver utvecklingen.61  

 

För att närmare utreda förhållandet mellan kompletterande normgivning och god 

redovisningssed kan frågan ställas hur kompletterande normgivning förhåller sig till lag. 

Det följer av att det i förarbetena nämns att praxis 62  inte kan få till följd att en 

lagbestämmelse åsidosätts.63 Bestämmelserna i årsredovisningslag (1995:1554) kan delas 

upp i regler som innebär att det får göras på ett speciellt sätt och regler som innebär att 

det ska göras på ett speciellt sätt. 64 Uppdelningen är från ett utlåtande av Thorell vars 

syfte är att utreda vilka gränser som finns för kompletterande normgivning som ges ut av 

Bokföringsnämnden. Skall-regler som är tvingande lag medför en begränsning för vad 

kompletterande normgivning kan utgöra. Kompletterande normgivning kan däremot 

definiera vad en skall-regel innebär. Ett exempel som Thorell tar upp är 3 kap 1 § ÅRL 

som anger att samtliga tillgångar skall tas upp i balansräkningen. 65 Denna skall-regel 

definierar dock inte vad som är en tillgång vilket gör att kompletterande normgivning i 

viss mån även kan påverka skall-regler.  

                                                
57 Prop. 1975:104 s. 66, 205, Prop. 1998/99:130 s. 178, Von Bahr, SN 1991 s. 747 f.  
58 Hultqvist, SvSkT 2009 s. 262. Bjuvberg, s. 124 f.  
59 Bjuvberg, s 124 ff. och Von Bahr, SN 1991 s. 751 ff.  
60 Von Bahr, SN 1991 s. 754.  
61 Bjuvberg, s 167. 
62 När det skrevs fanns det inte någon Bokföringsnämnd därav används uttrycket praxis. Det framförs 
däremot att praxis kommer utvecklas av Bokföringsnämnden. 
63 Prop 1975:104 s. 205. 
64 Thorell, Utlåtande 2006-07-05 s. 6. 
65 A.a s. 7. 
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I förhållande till regler som medför att något får göras är en fråga om kompletterande 

normgivning kan förbjuda att en sådan regel inte får tillämpas. Thorell anser inte att det 

föreligger något hinder för att villkora en tillämpning av ett regelverk med att en får-regel 

inte tillämpas.66 Ställningstagandet utvecklas med att det kan anses föreligga ett avtal 

mellan företaget och intressenterna att företaget ska följa det regelpaket som valts att 

tillämpa. 67  Thorell är av åsikten att de kompletta regelverk som ges ut av 

Bokföringsnämnden inte är en föreskrift och de villkor samt inskränkningar som görs är 

förenliga med årsredovisningslagen.68 Mot detta kan det framföras att kompletterande 

normgivning som ger ut kompletta regelverk, vilka efterlevs i stor utsträckning, de facto 

innebär en olovlig delegering av normgivningsmakt. Det föreligger även en presumtion 

att kompletterande normgivning som ges ut av Bokföringsnämnden utgör god 

redovisningssed och ett företag som väljer att följa Bokföringsnämndens 

rekommendationer presumeras uppfylla kraven av god redovisningssed.69Därmed kan det 

anses att Bokföringsnämnden kan inskränka tillämpningen av får-regler och att även 

villkora tillämpningen av kompletta regelverk med att andra regler ska tillämpas, utan att 

de kan anses strida mot lag.70 Den kompletterande normgivningen kan sammanfattas med 

att utgöra en självständig reglering som har stöd i lag, men begränsas av ramlagarna för 

redovisningen.71  

 

Hur domstolar använder sig av kompletterande normgivning för om det utgör god 

redovisningssed blir aktuellt i senare avsnitt när sambandet mellan redovisningen och 

beskattningen tas upp. Utgår domstolarna, som nämns ovan, från kompletterande 

normgivning indikerar det att det finns ett samband mellan redovisningen och 

beskattningen. 

 

 

5 Olovlig delegering  
Kopplingen mellan kompletterande normgivning och hur det påverkar redovisningen kan 

anses utgöra en formell eller materiell koppling. Beroende på vilken koppling som anses 

                                                
66 Thorell, Utlåtande 2006-07-05 s. 9. 
67 A.a s. 10.  
68 A.a s. 19. 
69 A.a s. 14. 
70 A.a s. 16. 
71 A.a s. 5. 
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föreligga påverkar det synen på om det utgör en olovlig delegering. Därmed är det inte 

sagt att en materiell koppling innebär en olovlig delegering och att en formell koppling 

medför en olovlig delegering. I förhållandet mellan redovisningen och beskattningen kan 

en formell koppling beskrivas som en regel som inte är bestämmande för beskattningen 

även om det har betydelse för beskattningen i praktiken.72 Genom hänvisning till god 

redovisningssed i inkomstskattelagen kan det anses att föreskriftskravet rent formellt är 

uppfyllt.73 Motsatt innebär en materiell koppling att det rent faktiskt föreligger en nära 

koppling mellan redovisningen regler och beskattningen.74 Bull och Påhlsson har i SOU 

2008:80 gjort vars ett utlåtande som till viss del tar upp problematiken med en olovlig 

delegering av normgivningsmakt.  

 

Både Bull och Påhlsson är inne på att det ligger i vad riksdagen prioriterar som kommer 

avgöra vilket synsätt som ska anläggas på hur sambandet mellan redovisning och 

beskattning bedöms.75 Under 2.2 nämndes att SamRoB gör ett antagande i form av att en 

materiell koppling mellan redovisningen och beskattningen anses minimera lagstiftarens 

makt över skattebasen. Utifrån detta antagande ansåg SamRoB att besvara hur ett 

samband mellan redovisningen och beskattningen skulle se ut.76 Frågan som SamRoB 

avser att besvara är en fråga som behöver utredas men, utifrån antagandet som görs kan 

det diskuteras om inte det i sig kommer påverka utgången av utredningens slutsatser. Det 

perspektiv som anläggs och de mål som prioriteras blir därmed avgörande, vilket visar på 

en subjektivitet. 77 Istället för antagandet som görs av SamRoB borde det ha utretts om en 

materiell koppling innebär att riksdagens makt över skattebasen minimeras. Bull 

förespråkar att riksdagens ställning inte ska undergrävas och anger att riksdagen 

åtminstone ska sätta de yttre ramarna i lag som ska gälla för redovisningen.78 Enligt mig 

låter det som Bull förespråkar det system som finns idag där de redovisningsrättsliga 

lagarna ger yttre ramar och sedan fylls dessa ut av privaträttsliga organ. Bull utvecklar 

inte närmare vad som ska fylla ut ramlagen för att det inte ska underminera riksdagens 

ställning, men att ramlagar måste fyllas ut måste anses ligga i en ramlags natur.  

 

                                                
72 SOU 2008:80 s. 645.  
73 A.bet s. 625 och 646 
74 A.bet s. 645 f.  
75 A.bet s. 636 & 648. 
76 A.bet s. 19.  
77 Se även Påhlsson och Bull SOU 2008:80 s. 636 & 648. 
78 SOU 2008:80 s 652. 
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Det måste därmed utredas om en materiell koppling innebär en olovlig delegering som 

minimerar riksdagens makt över skattebasen genom att hänvisningen till god 

redovisningssed i praktiken innebär att en hänvisning till andra normgivande organ.79 I 

kombination med att den kompletterande normgivningen består av skrivna regler talar de 

än för att det de facto är en olovlig delegering.80 Mot det kan anföras att riksdagen kan 

lagstifta om att det inte ska föreligga en koppling mellan redovisningen och 

beskattningen.81 Att det egentligen är en delegering som har försökts uppnås finns det 

stöd för genom vissa förarbetsuttalanden. Ett uttalande som starkt talar för att man 

egentligen vill delegera är att det ska innebära en skyldighet för företag att anpassa sig till 

den praxis som utvecklas av kompletterande normgivning. 82  En förändring av god 

redovisningssed har nämnts få en liknande effekt som en lagändring.83 Att hänvisa till 

god redovisningssed och sedan inrätta en myndighet som ska ansvara för utvecklingen av 

god redovisningssed kan även anses tala för att en delegering försökte uppnås. Det har 

även uttalats att det ska vara en skyldighet för företagen att anpassa sig till den praxis som 

fyller ut den redovisningsrättsliga ramlagstiftningen.84 I samband med det framförs det 

däremot att det inte kan bli på tal att en lagbestämmelse ska åsidosättas med hänvisning 

till god redovisningssed. Mot att det innebär en olovlig delegering kan framföras att det 

är målsättningen och sakkunskapen om en rättvisande bild som skapar en presumtion om 

att Bokföringsnämnden ger uttryck för god redovisningssed i sina rekommendationer.85 

Hade inte kvalitén varit lika bra är jag övertygad om att det inte varit självklart att 

företagen följt den kompletterande normgivningen och domstolarna hade enligt mig fått 

en större roll i att uttolka god redovisningssed. Den utvecklingen hade varit olycklig då 

domstolarna endast uttalar sig i specifika fall och att dra tillämpliga regler ur praxis är en 

konst i sig. Påhlsson framför i sitt uttalande att ett skrivet regelverk medför en bättre 

förutsebarhet än en sed som måste upptäckas av en bevakande myndighet.86 Hultqvist 

framför ytterligare aspekter på frågan om olovlig delegering. Han anser att 

Bokföringsnämnden endast ger ut allmänna råd och inte gör något anspråk på att vara 

bindande och kan därmed formellt inte vara bindande.87 Om det de facto innebär en 

olovlig delegering framför Hultqvist Bokföringsnämnden ska vara normgivande men inte 

                                                
79 2008:80 s. 635. 
80 A.bet s. 630. 
81 A.bet s. 634 och Bjuvberg, s. 135. 
82 Prop. 1998/99:130 s. 181 & 187. 
83 Norberg, SN 1999 s. 696. 
84 Prop. 1995/96:10 del 2 s. 181.  
85 Hultqvist, SvSkT 2009 s. 262. 
86 SOU 2008:80 s. 627. 
87 Hultqvist, SvSkT 2009 s. 260 f.  
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enligt regeringsformens mening, endast normgivande genom att utveckla god 

redovisningssed.  

 

Enligt vad som anförts ovan anser jag inte att hänvisningen till god redovisningssed och 

indirekt kompletterande normgivning innebär en olovlig delegering. Detta med grund i 

att god redovisningssed endast utgör ett allmänt råd och att kompletterande normgivning 

endast presumeras utgöra god redovisningssed. Att Bokföringsnämnden inte har 

normgivningsmakt enligt regeringsformen stöder denna slutsats. De facto kan det 

däremot anses utgöra en olovlig delegering. Jag anser att det finns fler förklaringar till att 

den kompletterande normgivningen följs som att det görs av expertorgan och att det 

därmed håller en hög kvalité. Att domstol och riksdagen sedan sätter de yttre ramarna och 

inte behöver följa de råd som ges av Bokföringsnämnden, även om de bör göras då de har 

en nischad kompetens, talar ännu starkare för att en delegering inte har skett. Den 

kompletterande kan därav antas vara det bästa sättet, men inte det enda, att följa för att 

uppfylla god redovisningssed.88   

 

 

6 Redovisningen av ett finansiellt instrument  
För den vidare framställningen ska det redogöras för hur en konvertibel klassificeras och 

hur det påverkar avkastningen. Syftet är att när sambandet mellan redovisningen och 

beskattningen behandlas det ska vara möjligt att kunna se likheter eller skillnader mellan 

hur det behandlas inom redovisningen och hur det behandlas inom beskattningen. 

Genomgången kommer leda till att ge en bättre förståelse och perspektiv för den 

skatterättsliga klassificeringen. Det kommer även att vara relevant för avsnittet som går 

igenom beskattningen av finansiella instrument. Avsnittet kommer i stort att bygga på 

den redovisningsrättsliga standarden IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering (IAS 

32) vilket rekommenderas att läsas då endast utvalda delar kommer tas upp här.  

 

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 

om tillämpning av internationella redovisningsstandarder är noterade företag tvingade att 

tillämpa redovisningsstandarderna IAS och IFRS vid upprättandet av 

koncernredovisningen. Det följer även av årsredovisningslag (1995:1554) 7 kap 32 §. Det 

skulle kunna innebära att IAS 32 inte är relevant för detta arbete då noterade bolag inte 

                                                
88 Hultqvist, SvSkT 2009 s 264. 
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behandlas enligt detta arbete. Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 

medför indirekt att IAS 32 ska tillämpas vid redovisningen av en juridisk person om det 

inte står i strid med gällande lag. Skulle det gå emot svensk lag ska det göras avsteg från 

IAS 32 beaktande den ekonomiska innebörden.  

 

Syftet med IAS 32 är att ange principer för att klassificera finansiella instrument som 

skuld eller eget kapital.89 Punk 11 i IAS 32 definierar ett finansiellt instrument som ett 

avtal vilket ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller 

egetkapitalinstrument i ett annat företag. Enligt punkt 15 IAS 32 ska en emittent av ett 

finansiellt instrument vid dess första redovisningstillfälle redovisa instrumentet eller dess 

beståndsdelar som finansiell skuld, finansiell tillgång eller egetkapitalinstrument. Det 

hänvisas till att den ekonomiska innebörden även ska bestämmas i enlighet med 

definitionerna i punkt 11. Det som kommer ligga i fokus för den fortsatta behandlingen 

och särskilt genomgången av praxis är om ett finansiellt instrument utgör en skuld eller 

eget kapital. För att ett finansiellt instrument ska utgör eget kapital krävs att två villkor är 

uppfyllda. Det första villkoret är att det inte ska innefatta en avtalsenlig förpliktelse att 

antingen erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång till ett annat företag, eller att 

byta en finansiell tillgång eller finansiell skuld med ett annat företag under villkor som 

kan komma att visa sig vara oförmånliga för emittenten. Det andra villkoret för att det 

ska utgöra eget kapital innebär att instrumentet kommer eller kan komma att regleras med 

emittentens egna kapitalinstrument och är ett derivat som endast kommer regleras genom 

att emittenten byter ett fastställt kontantbelopp eller annan finansiell tillgång mot ett 

fastställt antal av företagets egetkapitalinstrument. Är det inte ett derivat ska de vara 

uppfyllt att det inte finns någon avtalsenligt förpliktelse för emittenten att erlägga ett 

variabelt antal av företagets egna egetkapitalinstrument.90 Villkoret i 16 a) utvecklas mer 

i punkt 17 till 19 och villkoret 16 b) utvecklas närmare i punkt 21 till 24 i IAS 32. 

Villkoren kommer inte utvecklas närmare i detta arbete med anledning av platsbrist då 

det skulle bli omfattande att jämföra samtliga villkor med hur finansiella instrument 

klassificeras inom beskattningen och hur finansiella instrument beskattas. För den 

intresserade rekommenderas det dock att läsa nämnda punkter.  

 

                                                
89 Punk 2 i IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering.  
90 Observera att jag byte ordning på hur jag behandlade ett instrument som är ett derivat och som inte är 
derivat i förhållande till punkt 16 b i IAS 32. Detta med anledning av att det inte finns en bra översättning 
från engelskans a non-derivate och jag anser att det blir tydligare vad bestämmelsen syftar till.  
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I enlighet med syftet i detta arbete är det sammansatta finansiella instrument som ska 

ligga i fokus. I punkt 28 till 32 IAS 32 behandlas sammansatta finansiella instrument. 

Emittenten av ett finansiellt instrument ska utreda i enlighet med villkoren för 

instrumentet om det består av både en skuld- och en egetkapitaldel. Består det av olika 

delar ska de klassificeras var för sig i enlighet med punkt 15. Lämpligt nog används en 

konvertibel som exempel för ett sammansatt finansiellt instrument. En konvertibel består 

av en skulddel i form av ett avtal att erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång och 

en egetkapitaldel som ger köparen ett rätt att omvandla konvertibeln till stamaktier i 

bolaget. På skulddelen löper det ofta någon form av ränta. Antingen en procentsats på det 

nominella beloppet eller så har konvertibeln emitterats under dess nominella värde. Om 

räntan kapitaliseras innebär det att det totala beloppet kan omvandlas till stamaktier. För 

köparen blir det därmed förmånligt att omvandla till stamaktier om aktievärdet överstiger 

det nominella beloppet med eventuell kapitaliserad ränta. Understiger aktievärdet det 

nominella beloppet är det förmånligare att inte omvandla. Den ekonomiska innebörden 

av en konvertibel blir detsamma som att samtidigt emittera ett skuldinstrument med 

fristående teckningsoptioner.91  

 

Senare i arbetet kommer även omvända konvertibler att behandlas. Emittenten har rätt att 

kräva att innehavaren omvandlar dessa konvertibler. I motsatts till vad som nämndes 

tidigare, blir det förmånligt för emittenten att omvandla när aktievärdet understiger det 

nominella värdet. Det finns även tvingande konvertibler som innebär att när ett villkor 

eller en omständighet är för handen krävs det att det sker en omvandling av konvertibeln 

till stamaktier.  

 

 

7 Sambandet mellan redovisning och beskattning 
7.1 Inledning 
I detta avsnitt kommer det behandlas vad som talar för att det finns ett samband i 

oreglerade fall och vad som talar emot det. Det föreligger olika synsätt på sambandet 

mellan redovisningen och beskattningen. SamRoB är tydliga med att det inte anses finnas 

något materiellt samband förutom rörande periodiseringsfrågan. SamRoB gör ett starkt 

uttalande när de anger att god redovisningssed är avgörande för beskattningen i 

                                                
91 Punkt 29 i IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering. 
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periodiseringsfrågor och att det är lika okontroversiellt som att ett sådant samband inte 

existerar när det gäller omfångsfrågan. 92  I uppdraget som går ut på att undersöka 

sambandet mellan redovisning och beskattningen formuleras frågan som ska utredas 

utifrån hur beskattningstidpunkten ska regleras i näringsverksamhet. Det tyder på att 

SamRoB inte anser att det kan föreligga ett materiellt samband i övriga situationer.93 

Detta kan bero på att det krävs regler som anger att redovisningen ska följas vid 

beskattningen för att det enligt SamRoB ska kunna utgöra ett materiellt samband, vilket 

går att se i 14 kap 2 § Inkomstskattelag i rörande periodiseringen. Ett samband som skulle 

kunna likna ett samband i oreglerade fall nämns i förarbetena som samband i praktiken. 

Samband i praktiken som rör oreglerade områden  utgörs av att lösningar kan lånas från 

redovisningen, men det existerar inte någon skyldighet att göra det enligt lag. Sambandet 

i praktiken utvecklas inte mer än att det anses påverka redovisningen i deklarationen och 

beskattningsåret. Eftersom det inte utreds av SamRoB går det inte att svara på hur de 

skulle ställa sig sig till om det fanns ett samband i oreglerade fall rörande omfångsfrågan 

och klassificeringen. Att det inte har blivit utrett måste antas följa av att ett materiellt 

samband inte anses föreligga inom andra områden än periodiseringen, vilket begränsar 

utredningen och resultatet av utredningen.94  

 

Att det finns andra rättsområden som är prejudicerande för beskattningen är särskilt 

tydligt i förhållande till civilrätten. Det kan till skillnad mot redovisningen anföras att 

riskdagen varit med i normgivningen rörande civilrättsliga begrepp varav det inte medför 

några problem. 95  Förhållandet mellan beskattningen och civilrätten ska inte utredas 

närmare utan endast påpeka att beskattingen i förhållande till annan rätt kan vara 

sekundär.96  

 

SamRoB framför även att ett starkt materiellt samband skulle innebära att ekonomiska 

faktorer skulle användas istället för juridiska och att det utifrån övergripande ekonomiska 

                                                
92 SOU 2008:80 s, 125 f, se även s. 123 för om det finns samband inom omfångsfrågan och s. 129 för om 
det finns samband inom klassificering, vilket SamRoB i båda fallen inte anser att det gör. 
93 A.bet s. 19. 
94 Även om utredningen i SOU 2008:80 är gedigen kan det antydas att utredningen redan vid påbörjandet 
av skrivandet bestämt sig för en utgång. Detta med anledning att det antas att ett materiellt samband 
minskar riksdagens makt över skattebasen (se avsnitt 2.2) och att det inte kan antas föreligga någon 
materiell koppling förutom inom periodiseringen. Detta begränsar analysen som kan göras och det utreds 
inte om de antagandena och påståendet som görs faktiskt stämmer. 
95 SOU 2008:80 s. 646. 
96 A.bet. s. 628.  
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resonemang är svårt att avgöra vad som är rätt. 97 Ett annat problem som framförs är om 

ekonomiska kriterier kan används istället för juridiska inom endast en begränsad del av 

beskattningssystemet.98 Det som SamRoB framför är bra frågeställningar men det utreds 

inte vidare vad som är övergripande ekonomiska resonemang och varför det är 

svårtillämpat. Inte heller utreds det vad som är skillnaden mellan ekonomiska faktorer 

och de juridiska. Det skulle kunna vara att faktorerna är desamma inom båda områden 

och att beskattningen skulle kunna använda sig av de utvecklade ekonomiska resonemang 

som finns för bland annat klassificeringen av finansiella instrument.99 Om det ändå skulle 

anses finnas problem skulle en lösning kunna vara att det, vid avvikande från de 

ekonomiska faktorerna, i lag ska framgå om andra faktorer ska gälla.  

 

Uttalandet av SamRoB att det inte föreligger något samband förutom i periodiseringen är 

inte unikt, utan det finns stöd för att så är fallet från andra. I förarbetena till 

inkomstskattelagen anger regeringen att redovisningen helt saknar betydelse för 

beskattningen rörande omfångsfrågan och klassificeringen.100  Ytterligare exempel på 

liknande uttalande är Skatteverket som skriver att vad som är skattepliktigt och 

avdragsgillt avgörs av skatteregler och inte av redovisning.101 Dahlberg framför också 

med stöd av Lodin m.fl. att redovisningen inte har någon betydelse för omfångsfrågor, 

men att det kan ha en betydelse för bevisningen.102  Jag anser i likhet med Bjuvberg att 

detta kan vara ett sätt att förenkla förhållandet mellan redovisningen och beskattningen. 

Bjuvberg uttrycker det som att frågan skyndas förbi.103 Ytterligare personer som ger 

uttryck för samma åsikt som Bjuvberg, i vilket jag instämmer, är Henriksson och  

Schröder som säger att omfångsfrågan kan påverkas av god redovisningssed och Norberg 

som säger att det är för kategoriskt att säga att redovisningen saknar betydelse för 

omfångsfrågan.104 

 

I förhållande till sambandet framför SamRoB en viktig aspekt. De menar att det är svårt 

att se om Regeringsrätten lagt redovisningen till grund för beskattningen för att den gav 

                                                
97 SOU 2008:80 s. 221. 
98 A.bet s. 221. 
99 Se IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering. 
100 Prop 1999/2000:2 s. 175 f. 
101 SKV 305 2013, s. 29. 
102 Dahlberg, Ränta eller kapitalvinst, s. 125. 
103 Bjuvberg, s. 193. 
104 Se Henriksson & Schröder, SN 2000 s. 125 & Norberg, festskrift till Matsson s. 331 f. 
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uttryck för god redovisningssed eller om det var för att redovisningen råkade 

överensstämma med en civilrättslig bedömning, som beskattningen kom att följa.105  

 

Att utreda om det föreligger ett samband i oreglerade fall eller inte kanske inte handlar 

om att det ska vara full identitet mellan redovisningen och beskattningen eller att det ska 

vara helt frikopplat. Det kanske snarare handlar om att hitta en lämplig nivå på 

sambandet.106  

 

7.2 Begrepp 
För att lättare förstå genomgången av sambandet är det av vikt att förstå hur jag kommer 

använda vissa begrepp och hur det skiljer sig från hur andra författare valt att använda 

dem.107 Jag kommer att utgå från att det finns tre olika samband. Det första är det 

materiella sambandet som betecknar när redovisningen påverkar beskattningen. Det andra 

sambandet utgörs av det omvända sambandet vilket är när beskattningen påverkar 

redovisningen som vissa författare benämner det formella sambandet.108 När det inte 

föreligger något samband utgör det tredje sambandet. Det samband som kommer beröras 

i detta arbete är det materiella sambandet och inte de andra två. Observera att Dahlberg 

gör en liknande utredning men utgår från det frikopplade området som är när det finns 

uttryckliga skattebestämmelser som ska följas och inom det frikopplade området kan det 

inte föreligga ett samband.109 Dahlbergs utgångspunkt, som jag förstår det, exkluderar att 

ett samband kan föreligga när det är frågan om det frikopplade området vilket är när det 

finns skatteregler och beskattningen därmed är oberoende av redovisningen. Jag anser att 

den uppdelningen begränsar den analys som kan göras, då det kan föreligga ett samband 

i det frikopplade området genom att redovisningen indirekt skulle kunna påverka. Att utgå 

från vad det materiella sambandet kan omfatta anser jag däremot öppnar för att det kan 

finns en koppling mellan det som Dahlberg benämner det frikopplade området och 

därmed att det kan finnas ett samband. 110  Även Bjuvberg är inne på ett liknande 

resonemang och säger att vid en frikoppling, dvs när beskattningen inte påverkas av 

redovisningen, kan redovisningen ändå ha betydelse för beskattningen.111 Jag anser inte 

                                                
105 SOU 2008:80 s. 128. Se även avsnitt 4. 
106 Von Bahr, SN 1991 s. 745. 
107 Denna indelning görs även av andra författare se Bjuvberg, s. 196, Dahlberg, s. 17 och jmf med SOU 
2008:80 s. 100 ff som använder en annan indelning.  
108 Dahlberg, s. 127, SOU 2008:80, s. 101.  
109 Dahlberg, s. 128. 
110 Dahlberg s. 127 f. 
111 Bjuvberg, s. 41 
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heller att uppdelningen som Dahlberg gör är felaktig, utan endast att den begränsar 

analysen för vilka samband som kan anses föreligga.112  

 

Det materiella sambandet kan ha olika karaktär. Ibland har det, som Bjuvberg formulerar 

det, karaktären av att redovisningen är prejudicerande för beskattningen vilket är fallet 

enligt 14 kap 2 § IL.113 När beskattningen är beroende av redovisningen, och det följer av 

lag, benämns det som det kopplade området och är snävare än materiellt samband.114  När 

ett materiellt samband ska upphöra används begreppet frikoppling, det innebär sålunda 

inte, att ett samband inte föreligger.115 Ett materiellt samband kan även ha karaktären av 

att påverka i oreglerade fall. När så är fallet kommer det benämnas samband i oreglerade 

fall.116 Detta skiljer sig från SamRoB som anger att redovisningen endast kan påverka 

beskattningen när det är stadgat i lag.117  

 

Nu när begreppen är definierade ska det ses närmare på om det kan anses föreligga ett 

samband inom omfångsfrågan och klassificeringen. Analysen kommer vara inriktad dels 

på om det finns ett samband och dels på hur långt det kan sägas att detta samband sträcker 

sig. Detta kommer ge en antydan eller svar på i vilken mån som redovisningen kan anses 

påverka beskattningen i oreglerade samband, vilket även omfattar det som Dahlberg 

benämner som det frikopplade området.  

 

7.3 Rättsliga utgångspunkter 
För att lättare förstå genomgången  av omfångsfrågan och klassificeringen krävs vissa 

initiala förtydligande, nämligen om det är två separata områden eller om klassificeringen 

även är den del av omfångsfrågan. Bjuvberg är av åsikten att klassificeringen är starkt 

förknippad med omfångsfrågan och att det därav inte går att hålla isär dem.118 Även 

Norberg tycks behandla klassificeringen som en del av omfångsfrågan och att 

redovisningen därmed kan komma att påverka omfångsfrågan. 119  SamRoB framför 

däremot att klassificeringsfrågor inte kan hänföras till omfångsfrågan och behandlar dem 

                                                
112 Se Dahlberg, s. 128. 
113 Bjuvberg, s. 193. 
114 Se Bjuvberg och Kellgren, redovisning och beskattning, s. 107 och observara att SamRoB i SOU 
2008:80, s. 100 f anger att det som krav för att vara ett materiellt samband och därmed en koppling kräver 
lagstöd i lag. 
115 SOU 20008:80 s. 100. 
116 Jmf Bjuvberg, s 38. 
117 SOU 2008:80 s. 101. 
118 Bjuvberg, s. 198. 
119 Norberg, festskrift till Mattsson, s. 331 och 343. 
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separat. 120  Även i förarbetena till inkomstskattelagen behandlas omfångsfrågan och 

klassificeringen separat vilket talar för att de ser dem som separata frågor.121 Behandlas 

det som två separata områden innebär det att om ett samband anses föreligga rörande 

klassificeringsfrågan påverkar det inte omfångsfrågan medan om klassificeringen anses 

vara en del av omfångsfrågan blir utgången det omvända. Jag anser i likhet med Bjuvberg 

att ett ställningstagande i en klassificeringsfråga oundvikligen även innebär ett 

ställningstagande om det ska medföra avdrag eller skatteplikt.122 

 

Utöver hur klassificeringen och omfångsfrågan ska behandlas bör det också vara av 

betydelse vad som menas med redovisningen. Norberg säger att en skillnad bör göras 

mellan redovisningens inkomstbegrepp och redovisningen som ett system för att 

klassificera och sammanställa affärshändelser.123 I förarbetena till bokföringslagen består 

redovisning dels av att insamla och sammanställa informationen om ett företags 

affärshändelser.124 

 

7.4 Omfångsfrågan 
Det finns ingen lagregel i inkomstskattelagen som skapar ett materiellt samband mellan 

redovisningen och beskattningen rörande omfångsfrågan. Frågan om avdragsrätt och 

skatteplikt bestäms istället av skatterättsliga regler. I situationer där det saknas 

skatterättsliga regler för vad som är skattepliktigt eller avdragsgillt ska det avgöras genom 

sedvanligt tolkning.125 Att använda sig av sedvanlig tolkning blir problematisk då det 

måste tas ställning till om närliggande lagstiftning ska användas vid tolkningen eller om 

det ska göras på annat sätt. SamRoB ger också uttryck för att just tillämpningen av hur 

man ska lösa oreglerade situationer är det problematiska.126 Ett rättsfall som ofta tas upp 

i samband med omfångsfrågan är RÅ 2000 ref. 64 vilket kommer redogöras för.  

 

Frågan i RÅ 2000 ref. 64 var om anticeperad utdelning vid beskattningen skulle hänföras 

till det räkenskapsår det togs med i redovisningen, år 1986, eller nästkommande år när 

                                                
120 SOU 2008:80 s. 127. 
121 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 176. 
122 Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattning, s 198. Exemplet Bjuvberg använder medför 
oavsett klassificering att det är avdragsgillt, frågan är snarare hur kostnaden ska dras av. Jag anser att det 
även i en klassificeringsfråga är oundvikligt att inte samtidigt ta ställning till om något ska vara 
avdragsgillt, vilket kan vara fallet om något ska behandlas som ränta eller utdelning.  
123 Norberg, festskrift till Mattson, s. 328 ff.   
124 Prop. 1998/99:130 s. 172. 
125 SOU 2008:80 s. 123. 
126 A.bet 2008:80 s. 123. 
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utdelningen beslutades på stämman. Detta var avgörande för om utdelningen skulle anses 

vara skattefri eller inte. HFD ansåg att det inte stred mot aktiebolagsrätten eller god 

redovisningssed att antecipera utdelningen. Enligt skattereglerna skulle en inkomst anses 

vara åtnjuten när det i redovisningen tas upp som en intäkt. Slutsatsen blev att den 

redovisade anteciperande utdelningen även skulle godtas skattemässig och utdelningen 

kom därmed att hänföras till år 1986. Nästa fråga som HFD tar ställning till är vilket års 

förhållande som ska ligga till grund, och även om utdelningen ska anses vara anteciperad 

år 1986. I ett utlåtande av Thorell framhålls att hur företaget valt att redovisa sin utdelning 

saknar betydelse för beskattningen och att detta öppnar för möjligheten att manipulera 

villkoren för att uppnå skattefrihet. Grunden som Skåne-Gripen sålunda använder sig av 

är att det saknas en koppling mellan redovisningen och beskattningen gällande 

omfångsfrågor och att utdelningen därav ska vara skattefri. Skatteverket framför däremot 

att den anteciperade utdelningen ska bedömas med bokföring som grund då det saknas en 

särskild skatteregel. Det medges att det skapas en möjlighet att disponera när något ska 

tas upp till beskattning men att det är en konsekvens av den koppling som föreligger 

mellan redovisningen och beskattningen. Att Skatteverket framför detta argument kan 

verka inkonsekvent med det som nämnts tidigare då Skatteverket ansett att det inte 

föreligger någon koppling mellan redovisningen och beskattningen. HFD går på 

Skatteverkets spår med motiveringen att det i skattereglerna inte finns reglerat vid vilken 

tidpunkt som förhållandena ska beaktas för om det är skattefritt eller inte. Det anses 

därmed följa att förhållandena som föreligger under beskattningsåret ska ligga till grund 

för bedömningen. Redovisningen blir sålunda avgörande för vilket år som den 

anteciperade utdelningen ska beaktas och även vilket års förhållande som ska ligga till 

grund för om utdelningen ska vara skattebefriad eller inte. Vilka slutsatser kan, utifrån 

motiveringen av HFD, göras rörande sambandet mellan redovisningen och 

beskattningen? Frågan i rättsfallet kan tyckas röra sig om när en inkomst ska periodiseras 

men i förlängningen handlar det egentligen om ifall en inkomst ska vara skattepliktig eller 

inte. Det är viktigt att framhålla att det är skatteregler som avgör vad som är skattepliktigt 

och inte redovisningen, men enligt rättsfallet kan det antydas att redovisningen indirekt 

kan påverka. HFD säger inte i sin motivering att redovisningen är prejudicerande eller att 

det föreligger en koppling mellan redovisningen och beskattningen rörande 

omfångsfrågan. Däremot visar rättsfallet att redovisningen kan påverka beskattningen 

gällande omfångsfrågan indirekt och påverka utgången.127 Detta går emot den tidigare 

                                                
127 Norberg, festskrift till Mattsson, s. 334 och Bjuvberg, s. 211. 
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uppfattning som förarbetena gett uttryck för och även den rådande uppfattningen som 

förelåg.128 Det är anmärkningsvärt att HFD inte mer noggrant går igenom redovisningen 

betydelse för beskattningen, speciellt när Skatteverket ger uttryck för en koppling i sin 

motivering. Utgången i fallet leder även till att förarbetsuttalanden och doktrin som sagt 

att det inte finns någon koppling behöver ifrågasättas. SamRoB säger angående rättsfallet 

att det i omfångsfrågor kan finnas periodiseringsfrågor och med det synsättet blir 

utgången inte anmärkningsvärd.129 Även med det synsätt som SamRoB anger anser jag 

att utgången blir anmärkningsvärd då det går emot den rådande uppfattningen och 

förarbetsuttalanden om att det inte finns någon koppling. Det framhålls även av SamRoB 

att det principiellt inte finns något samband rörande omfångsfrågan, vilket nu motsägs 

och det borde för SamRoB del vara anmärkningsvärt.130 Redovisningen kan sålunda 

påverka omfångsfrågan, när förhållandena, som i detta fall, skiljer sig åt mellan 

beskattningsåren.131   

 

7.5 Klassificering 

7.5.1 Allmänt om sambandet rörande klassificeringen 

I förarbetena till inkomstskattelagen anges att redovisningen även saknar betydelse för 

beskattningen när det gäller klassificeringsfrågan. Regeringen hänvisar till RÅ 1998 ref. 

6 där HFD kom fram till att avdragsrätt och skatteplikt inte är beroende av 

redovisningen.132 Näringslivets skattedelegation är av en annan åsikt och anser att det 

normalt föreligger en koppling mellan redovisningen och beskattningen rörande 

klassificeringsfrågan. 133  Kjellgren och Bjuvberg är också av uppfattningen att 

redovisningen kan påverka hur affärshändelser ska klassificeras och därmed även påverka 

omfångsfrågan. Att två olika åsikter kan skapas när det i förarbeten anses finnas stöd i 

praxis gör att en närmare utredning av RÅ 1998 ref. 6 måste göras.  

 

Rättsfallet utgör ett förhandsbesked och en given omständighet var att två bolag är i 

sådant förhållande till varandra att reglerna om koncernbidrag är tillämpliga. Frågan är 

om det mottagande och givande företaget av koncernbidrag måste redovisa 

                                                
128 Norberg, festskrift till Mattson, s 334, Bjuvberg, s. 212 och 215. 
129 SOU 2008:80 s. 124. 
130 A.bet s. 123. 
131 I RÅ 2001 ref. 8 påverkas däremot inte omfångsfrågan av redovisningen. Fallet berör det omvända 
sambandet och situationen när överavskrivningarna tas upp i redovisningen. Då jag bara behandlar det 
materiella sambandet kommer jag inte behandla rättsfallet.  
132 Prop 1999/2000:2 del 2 s. 176 samt SOU 2008:80 s. 128. 
133 A.prop. 1999/2000:2 del 2 s. 174 f. 
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affärshändelsen över resultaträkningen för att koncernbidraget ska godtas vid 

beskattningen. I förarbetena till koncernbidragets införande anses det inte från en 

skatterättslig synpunkt krävas att bidraget redovisas. 134  Det har även framförts att 

koncernbidrag är en resultatutjämning mellan två företag i samma koncern och som bara 

regleras i skattelagstiftningen. 135  HFD drar slutsatsen att avdragsrätten gällande 

koncernbidrag inte är beroende av att koncernbidraget redovisas över resultaträkningen. 

I bedömningen uttalas istället att redovisningen av koncernbidraget snarare ska följa de 

civilrättsliga redovisningsreglerna. Det betyder att affärshändelsen kommer behandlas 

olika i redovisningen och beskattningen. Även SamRoB drar slutsatsen att RÅ 1998 ref. 

6 utgör stöd för att det inte finns någon koppling mellan redovisningen och beskattningen, 

men anger även att det finns praxis som talar för båda sidor.136 Hur både regeringen och 

SamRoB kommer fram till att det inte finns något samband rörande klassificeringen är 

svårtolkat. HFD kan anses, med stöd av förarbeten, att koncernbidrag är ett skattemässigt 

begrepp och avdragsrätten därmed ska bedömas enligt skatteregler. Om redovisningen 

skulle kunna påverka beskattningen blir det att en skatteregel åsidosattes med hänsyn till 

hur affärshändelsen redovisats. HFD besvarar endast att avdragsrätten inte är beroende 

av hur koncernbidraget redovisas, och redovisningens betydelse för den skattemässiga 

klassificeringen kan inte anses ha blivit prövad.137 

 

Med synsättet att redovisningens betydelse för den skattemässiga klassificeringen inte har 

blivit prövad kan uttalandena i förarbetena ifrågasättas. Det blir därför aktuellt att se 

närmare på om klassificeringen i redovisningen kan anses påverka beskattningen. I detta 

arbete kommer inte periodiseringsfrågan att behandlas men däremot hur klassificeringen 

kan anses påverka periodiseringen. Detta blir relevant för frågan om det finns ett samband 

rörande klassificeringen med anledning av att det i 14 kap 2 och 4 §§ IL etableras ett 

materiellt samband rörande periodiseringen. För att kunna avgöra periodiseringen av en 

kostnad och intäkt krävs det att det först sker en redovisningsrättslig klassificering. Skulle 

inte klassificeringen utgöra en del av av det materiella sambandet gällande 

periodiseringen skulle först en skatterättslig klassificering behöva göras för att sedan låta 

periodiseringen vara prejudicerande för beskattningstidpunkten. 138  Kjellgren och 

Bjuvberg framför att en sådan metod inte är önskvärd och därav anses periodiseringen 

                                                
134 Prop. 1965:126 s. 52. 
135 SOU 1995:43 s. 98 f. 
136 Se SOU 2008:80 s. 128 f och nedan för en genomgång av rättsfallen som tas upp 
137 Bjuvberg och Kjellgren, redovisning och beskattning, s. 101. 
138 A,a s. 101 f. 
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bestå av ett klassificeringsbeslut och tidsbeslut som leder till att när ett materiellt samband 

föreligger bör redovisningen även vara prejudicerande gällande klassificeringen. Jag 

anser i likhet med Bjuvberg och Kellgren att det vid en periodisering först måste göras ett 

ställningstagande i form av en klassificering för att sedan kunna avgöra hur 

periodiseringen ska göras.  

 

Om klassificeringen anses kunna påverka periodiseringen och därmed även indirekt 

beskattningen, blir det en fråga om klassificeringen även kan tillmätas betydelse i andra 

situationer. Bjuvberg och Kellgren är av åsikten att klassificeringen i redovisningen ska 

tillmätas stor betydelse i andra skatterättsliga frågor  vilket främst kommer att påverka 

omfångsfrågan, dock inte när särskilda skatteskäl anger att avsteg ska göras. 139  En 

anledning som anges för detta är att en enhetlig verklighetssyn ska användas, som gör att 

samma begrepp inom redovisningen och beskattningen får samma betydelse. 140 

Civilrättsliga begrepp används i skattelagstiftningen och innehar dess allmänna 

civilrättsliga betydelse om inte skattelagstiftningen ger uttryck för motsatsen för att 

uppfylla kravet på förutsebarhet.141 Kellgren anför ett liknande resonemang med att ett 

redovisningsrättsligt begrepp endast ska avvikas från om det tydligt anges.142 Bjuvberg 

utvecklar detta med att om skatterätten inlånat ett begrepp från redovisningen är 

redovisningens källor centrala för tolkningen av begreppet. 143  Skulle det 

redovisningsrättsliga begreppet påverka den skatterättsliga klassificeringen innebär det 

att det även kommer påverka omfångsfrågan. Att samma begrepp används både vid 

beskattning och redovisningen talar för att det även föreligger ett samband rörande 

klassificeringen.  

 

Om innebörden enligt redovisningen inte beaktades skulle det innebära att ett 

skatterättsligt system skulle behövas där samtliga begrepp gavs en skatterättslig betydelse 

och klassificeringen enligt redovisningen skulle behöva göras om. Kellgren säger att det 

skulle leda till onödiga komplikationer att utreda en parallell betydelse av begreppen i 

beskattningen begrepp som behandlas i redovisningen. Därmed bör redovisningsrättsliga 

bedömningar även få genomslag i beskattningen.144 Bjuvberg instämmer med Kellgren 

                                                
139 Bjuvberg och Kjellgren, redovisning och beskattning s. 102. 
140 A.a s. 103. 
141 Bergström, Skatter och civilrätt s. 88. 
142 Kellgren, Redovisning och beskattning s. 36 f och 97. 
143 Bjuvberg, s. 201 f. 
144 Kellgren, redovisning och beskattning, s 97. 
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men lägger till att det bör vara så i alla fall, förutom när skattelagstiftningen medför annat,  

vilket gör att redovisningsrättsliga klassificeringen även kommer påverka omfångsfrågan. 

Norberg har en liknande inställning med en annan utgångspunkt. Enligt Norberg har 

regleringstekniken till inkomstskattelagen bidragit till att listor skapats över vad som är 

skattepliktigt och vad som är avdragsgillt. 145  Det skapar i sin tur problem när 

omfångsfrågan är oreglerad, samband i oreglerade fall, då ett ställningstagande utifrån 

listorna blir svårt att göra. Istället skulle närliggande lagreglerade situationer och praxis 

kunna ge vägledning.146 Som tidigare har nämnts finns det i redovisningen ett utvecklat 

system för att klassificera affärshändelser.147 Norberg landar sedan i en liknande slutsats 

som Kellgren och Bjuvberg, att klassificeringen i redovisningen i viss mån bör påverkar 

omfångsfrågan. I förhållande till finansiella instrument framför Dahlberg att 

begreppsbildningen inom redovisningen och att det bygger på en ekonomisk verklighet 

kan vara en viktigt förebild för den skatterättsliga klassificeringen.148  Dahlberg är dock 

kritisk till en koppling mellan då det föreligger motstridande intressen inom 

redovisningen och beskattningen där det anses finnas ett allmänt incitament att visa höga 

tillgångsvärden och intäkter vilket leder till att beskattningstidpunkten tidigareläggs.149  

Att det finns motstridande incitament anser jag inte bör föranleda en frikoppling, 

redovisningen måste ändå överensstämma med den ekonomiska situationen och 

återspegla en rättvisande bild.150  

 

Det bör vara tydligt för läsaren att förarbetsuttalandena förenklar sambandet rörande 

klassificeringen. Enligt de författare som angetts skulle en mer korrekt slutsats vara att 

klassificeringen inom redovisningen påverkar omfångsfrågan eller åtminstone att 

redovisningen kan ses som en förebild i beskattningen. Jag kommer behandla några 

rättsfall som kan anses tala för eller mot att det föreligger ett samband i klassificeringen. 

Ett av rättsfallen som kommit på senare tid är HFD 2014 ref. 10 som jag kommer behandla 

djupare då det berör klassificeringen av finansiella instrument och hur det kan anses 

påverka beskattningen.  

 

                                                
145 Norberg, festskrift till Mattsson, s. 331. 
146A.a s. 331. 
147 Som exempel kan nämnas IAS 32 Finansiella instrument: klassificering. 
148 Dahlberg, s. 135. 
149 Dahlberg, s. 130. 
150 Dahlberg framför speciellt att det är internationaliseringen av redovisningen som talar mot ett 
samband. Denna fråga har behandlats ovan och tas därav inte upp här.  
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7.5.2 RÅ 2002 ref. 42 

Omständigheterna i fallet var att företag hyrde ut containrar. Som ett tillägg till hyran för 

att slippa betala reparationskostnader när containern lämnas tillbaka kunde en DPP-

premie betalas. Det fanns ett tak för hur stora skador som täcktes men om 

reparationskostnaderna skulle understiga vad som erlagts månadsvis för DPP-premien 

betalades pengarna inte tillbaka. Frågan i fallet är när premien ska intäktsföras. 

Bokföringsnämnden lämnade ett yttrande i målet och ansåg att premien inte kunde anses 

utgöra varken ersättning för ett försäkringsavtal och inte heller ersättning för underhåll 

och service under hyrestiden. Bokföringsnämnden ansåg därmed att premien ska ses om 

en en del av hyresersättningen i hyresavtalet vilket medför att intäkten från premien ska 

redovisas löpande. HFD anförde att det i skattelagstiftningen inte finns några särskilda 

regler för inkomsten som premien utgör. I frågan rörande beskattningen instämmer HFD 

med Bokföringsnämnden att premien ska utgöra en del av hyresavtalet och ska därmed 

beskattas i enlighet med den hyra som erhållits. I fallet var det inte en fråga om hur en 

inkomst skulle periodiseras utan snarare hur den skulle klassificeras. Bokföringsnämnden 

går i sin bedömning igenom hur avtalet rörande DPP-premien ska klassificeras med 

utgångspunkt i att premien utgör en högre hyra för att täcka uthyrarens ökade kostnader 

för reparation, vilket måste anses utgöra en bedömning enligt redovisningen. Utfallet talar 

för att det vid avsaknad av särskilda skatteregler blir det förhållandet som följer av 

redovisningen som blir ledande för hur beskattningen ska göras. Redovisningen kan anses 

ha betydelse för beskattningen när det gäller det oreglerade sambandet och inte endast för 

periodiseringen.  

 

7.5.3 RÅ 2003 ref. 70 

Fallet handlade om ett poolsystem för lastpallar där flera leverantörer ägde ett visst antal. 

När leverantören levererar till en kund som inte ingår i poolsystemet utfärdas en faktura 

för lastpallen som varorna kommer på. Kunden säljer sedan tillbaka pallen till 

leverantören. Frågan är om lastpallarna ska utgöra en omsättningstillgång eller 

anläggningstillgång. Om det anses utgöra en omsättningstillgång kommer det öka det 

utgående värdet på lagret och beskattningen. Bokföringsnämnden ansåg att lastpallarna 

var införskaffade med syfte att stadigvarande användas i verksamheten genom att ingå i 

poolen. Införskaffandet av lastpallarna kan även kostnadsföras direkt om livslängden inte 

överstiger tre år och om det enligt skattereglerna utgör korttidsinventarier. HFD 

konstaterar att Bokföringsnämnden fäst vikt vid syftet med införskaffandet av lastpallarna 

och att det saknas anledning att bedöma det på något annat sätt i beskattningen. Det som 



  38 

kan diskuteras är om HFD förlitar sig på den redovisningsrättsliga bedömningen som 

gjorts av Bokföringsnämnden eller om de anser att de tillämpliga skattereglerna om lager 

och inventarier skulle föranleda samma bedömning.  

 

Jag anser att HFD förlitar sig på Bokföringsnämndens bedömning när de i stort citerar 

deras slutsatser och inte gör en egen bedömning i förhållande till de tillämpliga 

skattereglerna rörande inventarier och lager. Jag skulle inte gå så långt som att säga att 

den skatterättsliga utgången kommer bero på hur redovisningen bedömt frågan, när det i 

redovisningen och beskattningen ska göras liknande bedömningar. Om både 

redovisningen och beskattningen individuellt strävar efter den ekonomiska innebörden är 

det också en förklaring till varför klassificeringen enligt både beskattningen och 

redovisningen kan ses uppnå liknande utgång. Däremot anser jag att det skulle försvåra 

förutsebarheten och arbetet om det skulle behöva göras två olika bedömningar av samma 

fråga för rättsområdena.  

 

7.5.4 RÅ 2004 not. 186  

Målet handlade om ifall en skuld skulle tas upp i en enskild firmas bokföring eller om 

den kan läggas på den privata personen. Personen i fallet hade ”lyft ut” en skuld ur den 

enskilda firman, tagit skulden som privat person och anser att det ska utgöra ett 

kapitaltillskott till den enskilda firman. Enligt rekommendationer som kom att gälla efter 

det att transaktionen gjordes går det emot god redovisningssed att utelämna bokföringen 

av en skuld om de medlen användes för att köpa tillgångar som tas upp i verksamhetens 

bokföring. Bokföringsnämnden ansåg däremot att det innan rekommendationen inte kan 

anses gå emot god redovisningssed att underlåta att redovisa en skuld trots att medlena 

använts för att införskaffa en tillgång till verksamheten. Frågan i målet är om en skuld 

ska allokeras till privat personen eller till verksamheten. HFD ifrågasätter inte 

Bokföringsnämndens uttalande och slutsatsen blir att skulden inte ska tas upp i 

verksamheten. Hade transaktionen gjorts efter att rekommendationen trätt i kraft anser 

jag att utgången blivit den motsatta, då rekommendationen varit annorlunda. Om så skulle 

vara fallet är det tydligt att redovisningen kan påverka beskattningen i oreglerade 

samband. Även om RÅ 2004 not. 186 talar för ett samband inom klassificeringen anser 

SamRoB att det enligt utredningen får utgås ifrån att det inte finns ett materiellt samband 

inom klassificeringen.151  

                                                
151 SOU 2008:80 s. 129.  
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7.5.5 HFD 2014 ref. 10 

Rättsfallet som det ska redogöras för behandlar frågan som är central för detta arbete, 

klassificeringen av finansiella instrument. Jag kommer därav att göra en mer noggrann 

genomgång. I fallet skulle ett företag emittera omvända konvertibler som ett led i sin 

kapitalanskaffning. Lånet uppgick till 260 000 000 och löptiden var på 20 år. Det var en 

årlig ränta på 8,5 procent som skulle betalas ut kvartalsvis. Företaget kunde välja att inte 

betala ut räntan vilket medförde att räntan istället kapitaliserades och att en dröjsmålsränta 

uppgående till 7 procent togs ut på den kapitaliserade räntan. Den kapitaliserade räntan 

och upplupen dröjsmålsränta kunde bolaget välja att helt eller delvis betala ut kontant när 

som helst. Företaget hade dessutom en rätt att ensidigt, på slutdagen, besluta att 

konvertera till preferensaktier. Även kapitaliserad ränta och dröjsmålsränta kunde betalas 

med nya preferensaktier istället för kontant. Företaget skulle redovisa konvertibeln som 

eget kapital enligt IAS 32. Skattemässigt ansåg företaget att konvertibeln enligt 11 kap 4 

§ Aktiebolagslagen skulle utgöra en skuld och att avkastningen, det vill säga ränta och 

dröjsmålsränta, därmed var avdragsgill för företaget. Avgörandet var ett förhandsbesked 

vilket medför att HFD i sin prövning måste ta hänsyn till de uppgifter som företaget anger 

i sin ansökan. 

 

Majoriteten i skatterättsnämnden kommer fram till att den ränta som betalas kontant 

medger rätt till avdrag medan den ränta som omvandlas till aktier inte medger rätt till 

avdrag för ränta. Slutsatsen grundas på att konvertibeln enligt 11 kap 4 § 

Aktiebolagslagen utgör en skuld och ska därmed även behandlas som en skuld 

skattemässigt. Majoriteten konstaterar även att redovisningen inte påverkar hur 

konvertibeln ska behandlas skattemässigt, vilket kan ses av att konvertibeln enligt 

redovisningen skulle anses utgöra eget kapital. Redovisningen påverkar däremot 

utgången i skatterättsnämnden genom att avdrag för ränta som kostnad medges det 

beskattningsår som följer av god redovisningssed. Med anledning av att företaget kommer 

redovisa konvertibeln som eget kapital kommer ingen periodisering av räntan att göras, 

därmed sker avdrag när faktisk betalning av ränta görs. Minoriteten i skatterättsnämnden 

instämmer med majoriteten men anser att ränta som regleras genom att aktier ges ut enligt 

konvertibeln ger rätt till avdrag, i den mån konverteringen överstiger det nominella 

beloppet.  

 

Skatterättsnämndens slutsats baseras på att klassificeringen enligt aktiebolagsrätten ska 

gälla vid beskattningen och inte vid den redovisningsrättsliga klassificeringen. Det som 
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redovisningen däremot påverkar är beskattningstidpunkten. Det kan därmed anses vara 

förenligt med den utgångspunkt som tagits av SamRoB att det inte finns något samband 

mellan redovisningen och beskattningen förutom när det gäller klassificeringen.   

 

Frågan som domstolen ställer sig själva är om konvertibeln skatterättsligt ska behandlas 

som eget kapital enligt redovisningen eller som en skuld i enlighet med reglerna i 

Aktiebolagslagen. Det konstateras att det inte finns några skatterättsliga regler för hur 

konvertibeln ska klassificeras. I relation till detta anges redovisningen utgör en naturlig 

utgångspunkt för oreglerade frågor, om redovisningen är förenlig med god 

redovisningssed. Anledningen till att redovisningen utgör en naturlig utgångspunkt är att 

redovisningen förutsätts återspegla den faktiska ekonomiska innebörden. Uttalandet är 

tydligt för att det i oreglerade fall finns ett samband mellan redovisningen och 

beskattningen, åtminstone när det gäller klassificeringen. 152  Problematiken med att 

använda sig av regelverk som är framtagna för att tillgodose internationella investerare i 

beskattningen poängteras men utvecklas inte. En avvägning mellan problematiken att 

använda regelverken och att använda redovisningen som en naturlig utgångspunkt leder 

inte fram till ett givet svar utan oreglerade fall måste bedömas från fall till fall. Det 

utvecklades inte vad som talar för att det ena eller det andra ska få genomslag. Att det ens 

anges att redovisningen utgör en naturlig utgångspunkt i avsaknad av skatterättsliga regler 

när det gäller klassificeringen får ändå anses som ett starkt uttalande i förhållande till 

förarbetsuttalandena. Utgången i målet blev att konvertibeln skattemässigt ansågs utgöra 

eget kapital, och därmed förelåg inte rätt till avdrag för ränta. Detta motiverades med att 

lånet inte kom att belasta bolagets förmögenhet och det avviker från vad som normalt 

utgör en skuld. Det framgår inte om HFD gör en egen bedömning av hur det ska redovisas 

enligt IAS 32 eller om HFD förlitar sig på det som företaget angivit i sin ansökan. Då 

konvertibelns ekonomiska innebörd enligt redovisningen ansågs vara eget kapital skulle 

betalningar som görs för konvertibeln utgöra vinstdispositioner, vilka inte är avdragsgilla. 

Om konvertibeln i beskattningen däremot klassificerades som en skuld skulle 

betalningarna för konvertibeln vara avdragsgilla. Därmed skapas en konflikt mellan 

konvertibelns ekonomiska innebörd och dess skattemässiga klassificering. 

Redovisningen som har till syfte att redogöra för den ekonomiska innebörden bör därmed 

påverka den skattemässiga klassificeringen av konvertibeln.153 Det framgår inte tydligt 

                                                
152 Om klassificeringen utgör en del av omfångsfrågan kommer redovisningen även att påverka den.  
153 Jmf RÅ 2003 ref. 70 där det kan anses att klassificeringen enligt redovisningen av lastpallarna 
påverkar hur den skattemässiga klassificeringen görs.  
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av HFD vad det är som avgör att konvertibeln ska anses utgöra eget kapital. Några säkra 

slutsatser om hur redovisningen kan anses påverka beskattningen kan därmed inte göras. 

Nedan kommer jag analyser vilka slutsatser som möjligen kan dras utifrån HFD:s 

motivering.  

 

Något av det första som HFD tar ställning till är hur konvertibeln betecknas i 

aktiebolagsrätten. En konvertibel utgör enligt definitionen i 11 kap 4 § Aktiebolagslagen 

en skuldförbindelse. Enligt aktiebolagsreglerna kan konvertibeln även komma att 

behandlas som eget kapital i situationer när redovisningen är prejudicerande för reglerna 

i aktiebolagslagen.154 Bolagsrätten medför däremot inte att en konvertibel utgör eget 

kapital, utan endast att konvertibeln kan komma att behandlas som eget kapital. 

Anledningen till varför behandlingen av en konvertibel enligt aktiebolagslagen tas upp 

kan tyckas vara oklar, men det visar på att den redovisningsrättsliga klassificeringen kan 

vara prejudicerande för hur konvertibeln ska behandlas bolagsrättsligt.155 

 

Hur HFD kommer fram till att konvertibeln ska utgöra eget kapital kan delas upp i två 

delar. Den första delen är om konvertibeln skulle utgöra en skuld så saknas det 

grundläggande drag för att vara en skuld i form av att det inte krävs en återbetalning ur 

bolagets egna förmögenhet. Detta anses bekräftas vid en jämförelse med IAS 32, och 

innebär att det är den ekonomiska innebörden som avgör hur konvertibeln ska redovisas, 

som anger att konvertibeln ska redovisas som eget kapital.156 Jag anser att det talar för att 

HFD försöker uppnå att den ekonomiska innebörden ska vara rådande vid beskattningen 

och att redovisningen utgör den ekonomiska innebörden. Uttalandet att redovisningen 

utgör en naturlig utgångspunkt för beskattningen i oreglerade frågor stöder att 

redovisningen uppnår det mål som eftersträvas med beskattningen, att beskatta i enlighet 

med den ekonomiska innebörden. Att följa den redovisningsrättsliga klassificeringen vid 

beskattningen framstår därmed inte som en kontroversiell lösning. Den andra delen som 

framförs är sambandet rörande beskattad inkomst och utdelningsbara medel, vilket ligger 

i linje med den första delen, nämligen den ekonomiska innebörden. Argumentet bygger 

på att den ekonomiska innebörden av konvertibeln är att det ska anses vara eget kapital 

och att utbetalningarna utifrån konvertibeln därmed är att anses som utdelning. Om 

konvertibeln därmed enligt beskattningen skulle utgöra en skuld är utbetalningarna 

                                                
154 Se närmare 17 kap 3 § och 25 kap 13,14 §§ aktiebolagslagen 
155 Bjuvberg, SvSkT 2014 s. 157. 
156 Se punkt 15 IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering 
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utifrån konvertibeln att anses som ränta som är avdragsgill. Jag anser att HFD ser ett 

samband mellan beskattningen och redovisningen i denna situation och att diskrepansen 

inte är önskvärd. Detta baserar jag på att det är den ekonomiska innebörden som 

eftersträvas och redovisningen ger uttryck för den ekonomiska innebörden.157 Om så inte 

var fallet skulle HFD kunna gå på skatterättsnämndens spår, vilket medför en skillnad i 

hur konvertibeln klassificeras i beskattningen samt redovisningen, och redovisningen 

skulle bara vara prejudicerande för när avdraget skulle göras. Att HFD inte stannar vid 

skatterättsnämndens bedömning talar även för att redovisningen påverkar beskattningen 

även i andra hänseenden än periodisering. Det är även förenligt med Bjuvberg som anser 

att en presumtion ska vara att den redovisningsrättsliga klassificeringen ska få genomslag 

vid beskattningen.  

 

Den slutsats som jag drar, med stöd i HFD 20114 ref. 10, är att redovisningen påverkar 

beskattningen inom andra områden än periodiseringen, i detta fall klassificeringen. Jag 

anser även att redovisningen kan anses utgöra en naturlig utgångspunkt inom 

beskattningen för oreglerade frågor. Men dessa slutsatser kan inte tillämpas generellt utan 

en bedömning från fall till fall måste göras. Vad som däremot talar för att redovisningen 

ska styra beskattningen i vissa fall framgår inte. Det jag anser kan tala för att det ska vara 

fallet är främst om det är oreglerat, men även om det finns en lösning inom redovisningen 

och om det är samma mål inom både redovisningen och beskattningen som eftersträvas.  

 

Det är även viktigt att ta ställning till det som inte bedöms av HFD, nämligen om 

konvertibeln enligt IAS 32 utgör eget kapital. Om företaget valt att klassificera 

konvertibeln som en skuld enligt IAS 32 skulle HFD ändå utgå från redovisningen och 

medge avdrag för ränta? Om HFD skulle bedöma att klassificeringen som gjorts utifrån 

IAS 32 var felaktig, och att konvertibeln enligt IAS 32  utgör eget kapital, skulle en 

omklassificering göras av konvertibeln i enlighet med IAS 32 som därefter skulle ligga 

till grund för den skattemässiga klassificeringen? Eller skulle HFD avvika från 

redovisningen och inte anse att konvertibeln är en skuld och därmed inte medge avdrag 

för räntan? Som nämnts ovan anser HFD att en naturlig utgångspunkt i oreglerade frågor 

är att utgå från den skatteskyldiges redovisning. För att kunna göra det uppställs ett krav, 

att redovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Den första frågan kan 

därmed anses vara besvarad, nämligen att avdrag skulle ha medgetts om konvertibeln var 

                                                
157 Bjuvberg formluerar det med att skatterätten och redovisningen avser att reglera “samma verklighet”. 
Bjuvberg, SvSkT 2014 s. 160. 
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en skuld enligt IAS 32 och om det uppfyllde kraven på god redovisningssed. Den andra 

frågan berör situationen när HFD anser att det redovisningsrättsligt har skett en felaktig 

klassificering. Om klassificeringen anses var felaktig är den inte heller förenlig med vad 

som är god redovisningssed.158 Enligt vad som nämnts ovan skulle det HFD kommer fram 

till, rörande hur konvertibeln ska redovisas, utgöra god redovisningssed. Det är sedan den 

redovisningen som ska ligga till grund för hur konvertibeln ska klassificeras 

skattemässigt. Skulle en omklassificering göras av HFD väcker det frågan om 

utgångspunkten fortfarande är i den skatteskyldiges redovisning eller om utgångspunkten 

snarare är utifrån redovisningen som sådan. Jag anser att kravet som HFD ställer för att 

utgå från redovisningen, nämligen att den följer god redovisningssed, öppnar för 

domstolen att bedöma om en klassificering är förenlig med god redovisningssed. Det 

innebär att om klassificeringen inte är förenlig med god redovisningssed kan en 

omklassificering göras av domstolen, som är den yttersta tolkaren av vad god 

redovisningssed är. Med det tillvägagångssättet blir det att HFD utreder hur ett finansiellt 

instrument ska redovisas och klassificeras inom redovisningsrätten för att sedan ta 

ställning till hur det finansiella instrumentet ska beskattas. Om redovisningen sedan ska 

ligga till grund för beskattningen blir nästa bedömning, då HFD påpekar att det är en in-

casus bedömning är det inte givet att så ska vara fallet. 

 

HFD utreder däremot inte hur konvertibeln skulle ha klassificerats enligt IAS 32, vilket 

endast öppnar för spekulativa bedömningar rörande HFD:s avögrande i hur avkastningen 

skulle behandlats redovisningsrättligt. Hade omständigheterna varit att företaget valt att 

klassificera konvertibeln som en skuld anser Tivéus att det inte går att säga oreserverat 

att det medför rätt till avdrag.159 Tivéus anger att det kan finnas omständigheter som 

medför att beskattningen inte följer redovisningen. Som argument framförs att det vid en 

skattemässig bedömning anses att den ekonomiska innebörden är en annan än den 

redovisningsrättsliga, vilket jag tolkar som att det kan finnas både en skattemässig och en 

redovisningsrättslig ekonomisk innebörd. 160  Jag anser att det endast kan finnas en 

ekonomisk innebörd och det är den som följer av redovisningen, och det anges även av 

HFD att redovisningen utgör den ekonomiska innebörden. Jag instämmer snarare i 

Bjuvbergs påstående, att det innebär svårigheterna med att klassificera ett sammansatt 

finansiellt instrument och att det inte är möjligt utifrån de omständigheter som HFD anger 

                                                
158 Se ovan under avsnitt 3 vad som utgör god redovisningssed. 
159 Tivéus, SN 2014 s. 283. 
160 A.a s. 283. 
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i domen att utröna om konvertibeln verkligen ska utgöra eget kapital enligt IAS 32.161 

Till exempel framgår det inte om räntan kommer betalas eller om det är förutbestämt att 

den ska kapitaliseras och sedan konverteras till aktier. Bjuvberg framför även företagets 

antagande om att konvertibeln utgör eget kapital kan ha tolkats av HFD som att företaget 

antytt att ränta inte ska betalas ut löpande.162 Det ska dock poängteras att bolagets avsikt 

inte ska ligga till grund för klassificeringen. Burmeister anför att domen bekräftar att den 

ekonomiska innebörden spelar en stor roll vid bestämmandet av den verkliga innebörden 

av ekonomiska begrepp som inte definieras i lag. 163  I förhållande till Burmeisters 

påstående är en relevant fråga om inte den ekonomiska innebörden är den verkliga 

innebörden. Vad som ska anses utgöra den ekonomiska innebörden enligt Burmeister 

framgår inte tydligt. Det som framgår av Burmeister är att konvertibeln inte anses utgöra 

en skuld och att det stöds av redovisningen. Om redovisningen utgör den ekonomiska 

innebörden eller om det endast kan finnas stöd för den ekonomiska innebörden i 

redovisningen är svårt att utläsa. Utgör redovisningen den ekonomiska innebörden talar 

det för att redovisningen direkt kan läggas till grund för beskattningen. Om den 

ekonomiska innebörden å andra sidan måste sökas och bestämmas i varje enskilt fall utgör 

redovisningen endast en tolkningsgrund för vad den ekonomiska innebörden kan vara. Är 

situationen den senare kan det föranleda att det finns en redovisningsrättslig ekonomisk 

innebörd och en skattemässig ekonomisk innebörd. Det kan inte anses vara en önskvärd 

situation och att det ska finnas två olika tolkningar av den ekonomiska innebörden 

beaktande legalitetsprincipen. En jämförelse med förhållandet mellan civilrätten och 

skatterätten när det gäller begrepp kan belysa denna situation. Hultqvist anför att ett 

begrepp som används inom civilrätten ska ha samma betydelse inom skatterätten om det 

inte finns särskilda skäl för att en annan tolkning ska göras skatterättsligt.164 Särskilda 

skäl kan vara när det inom skatterätten finns en specifik definition av ett begrepp som 

skiljer från hur det används i civilrätten. Samma utgångspunkt skulle kunna tillämpas i 

förhållande till redovisningen, att den ekonomiska innebörd av ett finansiellt instrument 

och klassificering som gjorts rörande ett finansiella instrument även ska tillämpas vid 

beskattningen, om inte särskilda skäl talar emot det.  

 

                                                
161 Bjuvberg, SvSkT 2014 s. 164 f. 
162 A.a s. 164 
163 Burmeister, SvSkT 2015 s. 478. 
164 Hultqvist, SN 2007 s. 696 f. 
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Sammanfattningsvis utgör domen ett viktigt prejudikat, att i oreglerade fall utgör 

redovisningen, om den följer god redovisningssed, en utgångspunkt för hur finansiella 

instrument ska klassificeras och hur det påverkar avkastningen.165 Det måste däremot 

göras en särskild bedömning i varje fall om redovisningen ska ligga till grund för 

beskattningen. Men tillsammans med de övriga redovisade rättsfallen talar det för att 

förarbetsuttalandena om att det inte finns något samband, utöver periodiseringen får anses 

vara överspelat.  

 

7.5.6 Slutsatser rörande klassificeringen 

Det som talar för att god redovisningssed inte bör ha för stor påverkan på beskattningen 

är den inbyggda subjektiva bedömningen. Det är en benämning för den valfrihet som den 

bokföringsskyldige har i en situation för hur något ska redovisas.166 Vad man kan se i den 

redovisade praxisen är att redovisningen kan komma att påverka beskattningen i 

oreglerade fall och i dessa fall kan det skattemässiga utfallet påverka valet av 

redovisningen. 

 

 

8 Beskattningen av finansiella instrument 
8.1 Allmänt 
I föregående del har jag sett närmare på om redovisningen påverkar beskattningen i större 

utsträckning än bara klassificeringen. Jag har även sett närmare på, genom en analys av 

HFD 2014 ref. 10, om den redovisningsrättsliga klassificeringen även kan anses ligga till 

grund för den skatterättsliga klassificeringen och därmed vara avgörande för 

omfångsfrågan. Denna del kommer att se närmare på hur finansiella instrument har 

beskattats i praxis för att sedan analysera om det finns likheter mellan hur finansiella 

instrument redovisas och hur finansiella instrument beskattas. Anses det finnas likheter 

ska jag se, om några, slutsatser kan dras, och i så fall vilka,  rörande frågan i vilken mån 

redovisningen kan anses påverka beskattningen.  

 

Norberg utgår ifrån att redovisningen saknar betydelse för den skatterättsliga 

klassificeringen, även när det gäller finansiella instrument. Skattemässigt sknas det 

                                                
165 Bjuvberg, SvSkT 2014 s. 168. 
166 Bjuvberg, s. 150. 
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däremot hur finansiella instrument ska hanteras. Det som ändå finns skattemässigt är en 

uppdelning i delägarrätter och fordringsrätter. 167 När det gäller konvertibler följer det av 

48 kap 2 § 2 st. att reglerna om delägarrätter även ska vara tillämpliga på dem. I oreglerade 

sammanhang är det i praxis som det framgår om ett finansiellt instrument ska klassificeras 

som en delägarrätt eller fordringsrätt. Då det skapar en osäkerhet framför Norberg att 

förändringar borde ske av skattereglerna och att det i samband med det bör diskuteras 

vilken hjälp som kan sökas inom redovisningen.168 Norberg förespråkar i sin artikel att 

beskattningen bör dra nytta av den utveckling som sker inom redovisningen.  

 

Beskattningen av finansiella instrument sågs under en längre period bygga på principen 

av ett finansiellt instruments odelbarhet. Med detta åsyftas att om ett instrument bedömds 

vara en fordringsrätt eller delägarrätt ska avkastningen behandlas i likhet med hur det har 

klassificerats. Efter RÅ 2001 ref. 21 anses däremot rättsläget vara oklart då HFD delade 

upp beståndsdelarna i ett finansiellt instrument och behandlade avkastningen olika.169 Det 

blir därmed problematiskt om en konvertibel ska anses utgöra en fordringsrätt eller en 

delägarrätt. Fallet samt den utveckling i praxis som skett efteråt, när det gäller 

beskattningen av finansiella instrument och vilka faktorer som är avgörande för att 

bedöma hur de ska beskattas, kommer behandlas nedan.  

 

På den finansiella marknaden utvecklas det nya finansiella instrument och i samband med 

internationaliseringen sker det i en allt snabbare takt. När det sker en värdeökning på 

instrumenten uppstår frågan hur den ska beskattas och för att besvara det måste det tas 

ställning till om det utgör ränta eller kapitalvinst. Skillnaden mellan vad som är ränta och 

kapitalvinst är att ränta beskrivs som att den är förutsebar, medan en avkastning som inte 

är förutsebar utgör kapitalvinst.170  Den avkastning som därmed är förutsebar för en 

konvertibel bör anses vara ränta medan om konvertibeln i sig går upp i värde och avyttras 

kommer köpeskillingen som överstiger säljarens anskaffningsvärde att utgöra en 

kapitalvinst. Enligt förarbetena anses värdeförändringar som inte beror på, eller kan 

beräknas med grund i låneavtalet vara kapitalvinst.171 

 

                                                
167 Norberg, SN 2009, s. 135 framförs av Norberg att det finns vissa likheter mellan beskattningen och 
redovisningen som att inom båda används ett transaktionssynsätt.  
168 Norberg, SN 2009 s. 137. 
169 Grönlund, SvSkT 2002:8 s. 585. 
170 SOU 1986:37 s. 210 f. 
171 Prop. 1989/90:110 s. 459 f. 
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8.2 Beskattning i praxis 

8.2.1 RÅ 1994 ref. 26 I och II  

Jag kommer först att kommentera på kapitalrabatten, och i stycket efter behandla de 

procentuella gränserna som angetts i villkoret för aktieindexobligationen. I fallet var det 

en aktieindexobligation där innehavaren erhöll det nominella beloppet och en avkastning 

som var beroende av utvecklingen av ett underliggande aktieindex. I fallet ställdes en 

fråga utifrån om aktieindexobligationen förvärvades av tredje man till ett pris 

understigande det nominella beloppet och aktieindexobligationen sedan behölls till 

inlösen då det nominella beloppet erhölls. Frågan är om värdeförändringen mellan 

förvärvspriset och det nominella beloppet ska utgöra ränta eller kapitalvinst.  

 

Att aktieindexobligationen emitterades till dess nominella värde talar emot att 

kapitalrabatten ska anses vara ränta då det inte varit förutsebart vid emitteringen att en 

kapitalrabatt skulle komma att uppstå.172 Grönlund framför däremot att han inte kan förstå 

varför den förutsebara avkastningen på en omvänd konvertibel skall vara ränta, medan 

den förutsebara avkastningen på en aktieindexobligation inte utgör ränta. 173 

Resonemanget bygger på att avkastningen på aktieindexobligationen var förutsebar, 

vilket jag inte instämmer i, och som kommer utvecklas mer nedan. Vidare bygger 

resonemanget på att Skatterättsnämnden anser att det är av systematiska skäl som de anser 

att värdeökningen inte utgör ränta i förhållande till aktieindexobligationen och att 

instrumentet ska beskattas som en enhet och inte delas upp. Grönlund har i en senare 

artikel utvecklat resonemanget och han anser att Skatterättsnämndens uppfattning är att 

värdeökningen utgör ränta och att det är problematiskt att dela upp avkastningen och 

beskatta avkastningen olika därav beskattas aktieindexobligationen inte som ränta, med 

hänvisning till systematiska och praktiska skäl.174 Det som sägs av Skatterättsnämnden är 

att det skulle kunna ligga nära till hands att bedöma värdestegringen från det lägre 

förvärvspriset till det nominella beloppet som ränta. Det sägs inte att det är ränta eller att 

det borde vara ränta. Av Grönlunds resonemang borde det följa att RÅ 1994 ref. 26 hade 

behandlats annorlunda om det bedömts efter RÅ 2001 ref. 21 då aktieindexobligationen 

hade kunnat delats upp. Jag anser inte att det är en fråga om ett instrument ska delas upp 

och att avkastningen ska bedömas i förhållande till dess beståndsdelar utan snarare vid 

vilken tidpunkt som avkastningen ska anses vara förutsebar eller inte. Är det vid 

                                                
172 Dahlberg, s. 189. 
173 Grönlund, SvSkT 2002, s. 586. 
174 Grönlund, SvSkT 2003 s. 608. 
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emitteringen av instrumentet som det ska avgöras och vara gällande även för framtida 

transaktioner, eller ska det avgöras varje gång ett instrument säljs? En anledning som jag 

anser talar emot att kapitalrabatten skulle kunna anses vara ränta är att 

aktieindexobligationen emitterades till nominellt belopp. Skulle innehavaren sälja 

aktieindexobligationen vidare för ett lägre pris då värdet på aktieindexobligationen 

sjunkit medför det en icke förutsebar värdeminskning. Skillnaden som uppstår mellan det 

nya förvärvsvärdet, efter en värdenedgång, och det nominella värdet skulle beaktas som 

ränta hos den andra innehavaren anser jag inte delar likheterna med RÅ 2001 ref. 21. 

Anledningen är att den kapitalrabatt som uppstod inte var förutsebar vid emitteringen av 

aktieindexobligationen. Skulle aktieindexobligationen sjunka ytterligare i värde och byta 

innehavare skulle det medföra att räntan blev större. En anledning till, som framförs av 

Skatterättsnämnden, är att om obligationen förvärvas till en överkurs eller underkurs är 

det inte möjligt att tillämpa rea- och räntereglerna. Anledningen till det är att förvärvet 

som sker till överkurs inte utgör en räntekostnad. Virin uttrycker scenariot som att det 

skulle medföra att mellanskillnaden ska behandlas som negativ ränta och att långivaren 

därmed betalar för att låna ut pengar. 175  Virin är skiljaktig i motiveringen som 

Skatterättsnämnden ger i RÅ 1994 ref. 26 i förhållande till ovan nämnda fråga där han 

framför ytterligare anledningar till varför kapitalrabatten inte ska anses utgöra ränta. 

Värdeökningen som sker med anledning av kapitalrabatten motsvaras inte av en kostnad 

för emittenten utan är endast en återvinning av en tidigare innehavares realisationsförlust. 

Att kapitalrabbaten inte motsvaras av en kostnad för emittenten framförs även i det senare 

fallet 1997 ref. 44. Notera att värdeförändringen som sker inte kan beräknas med 

anledning av låneavtalet. Det nyss nämnda kan behöva förtydligas då ett synsätt skulle 

kunna vara att värdeökningen kan beräknas med anledning av att det kan utläsas av avtalet 

vad aktieindexobligationen kommer lösas in för. Däremot kan värdeökningen inte 

beräknas vid emitteringen av aktieindexobligationen. Detta stöder, som jag nämnde ovan, 

att det snarare handlar om vid vilken tidpunkt som avkastningen ska anses vara förutsebar 

för att utgöra ränta.  

 

Min slutsats är att även om RÅ 2001 ref. 21 hade kommit innan RÅ 1994 ref. 26 och att 

en uppdelning därmed skulle anses vara mer naturlig så hade inte en uppdelning av 

aktieindexobligationen gjorts. Det baseras på att värdeökningen som kapitalrabatten 

föranleder inte var förutsebar vid emitteringen och att aktieindexobligationen emitterades 

                                                
175 Grönlund, SvSkT 2002 s. 599 f. 
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till dess nominella belopp. Jag anser inte att detta fall handlar om ifall en 

aktieindexobligations avkastning ska delas upp eller ses som en enhet. Jag anser att det 

handlar om hur värdeförändringen uppkommer, och vid vilken tidpunkt som 

värdeförändringen ska anses vara förutsebar för att utgöra ränta.  

 

8.2.2 RÅ 1995 ref. 71 I, II och III  

I fallet behandlas nollkupongobligationer som ger rätt till en del real ränta och en 

kompensation för inflationen.  Frågan är hur skillnaden mellan det nominella beloppet 

som obligationen kommer lösas in för, och anskaffningsvärdet ska behandlas. Enligt 

Bokföringsnämnden ska skillnaden och inflationskompensationen periodiseras som ränta 

över obligationens löptid. HFD Gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och 

fastställde nämndens beslut. Skatterättsnämnden kom fram till att beskattningen ska ske 

i enlighet med vad som följer av god redovisningssed. Av det följer att real ränta och 

inflationskompensationen ska tas upp som ränta. Virin var skiljaktig då han ansåg att 

inflationskompensationen inte är förutsebar och inte kan beräknas med utgångspunkt i 

låneavtalet. Han framför att värdeförändringen som sker med anledning av 

marknadsräntor inte är förutsebara och inte heller kan beräknas utifrån låneavtalet, vilket 

gör att den ökningen inte ska anses utgöra ränta.176  

 

Det problematiska i fallet är inflationskompensationen. Inflationskompensationen är 

beroende av hur den underliggande valutan går och kan därmed inte anses vara förutsebar 

vilket talar emot att det ska anses utgöra ränta. I skatterättsnämndens bedömning finns 

det föga vägledning i varför inflationskompensationen ska beskattas som ränta. En initial 

fråga som bör ställas är om obligationen ska delas upp i en räntedel och en 

inflationskompensationsdel. Jag anser att så inte är fallet. Inflationskompensationen som 

ges är för att säkerställa att räntan har ett värde som kommer motsvara det framtida 

penningvärdet. Det bör beaktas att löptiden för obligationen var 20 år. Kompensationen 

som ges kan ses öka inlösningsvärdet vilket föranleder att räntebetalningarna ökar för att 

vara förenligt med det värde som valutan kommer att ha i framtiden. Jag ser därmed att 

inflationskompensationen i större utsträckning är till för att säkra ränteintäkternas värde 

mot inflationen snarare än vad det utgör ytterligare en kompensationsfaktor för lånet. Jag 

anser att det är av vikt att analysera om det finansiella instrumentet består av olika 

beståndsdelar som det kan delas upp i och varför de anses vara olika beståndsdelar. I detta 

                                                
176 Liknande resonemang förs av HFD i RÅ 1997 ref. 44. 
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fall anser jag inte att den reala nollkupongaren består av olika beståndsdelar, utan att det 

endast består av en räntekompensation med ett visst värde som säkerställs genom en 

inflationskompensation. 

 

I RÅ 1995 ref. 71 III uttalar sig HFD om skillnaden mellan reala nollkupongobligationen 

och aktieindexobligationen som behandlades i RÅ 1994 ref. 16 II. HFD börjar med att 

konstatera att det rör sig om två olika instrument. Några av skillnaderna är att 

aktieindexobligationen emitterades till dess nominella värde och värdetillväxten var 

baserad på ett index vilket inte är förutsebart och därmed inte heller utgör någon ränta. 

Nollkupongobligationen var däremot emitterad till under dess nominella värde vilket 

gjorde värdeökningen förutsebar och tillsammans med inflationskompensationen 

utgjorde det real ränta. Skatterättsnämnden uttalade i förhållande till 

aktieindexobligationen att värdeökningen kunde vara förutsebar, när den förvärvades från 

tredjeman under det nominella beloppet. HFD tog inte upp de uttalande som gjordes av 

Skatterättsnämnden då de inte kan ha ansetts ha någon avgörande betydelse för hur 

aktieindexobligationen i förhållande till konstruktionen ska behandlas skattemässigt. Det 

som kan ha haft betydelse är att det vid emitteringen av nollkupongobligationen det 

skedde under det nominella beloppet, medan det vid emitteringen av 

aktieindexobligationen det skedde till det nominella värdet.  

 

8.2.3 RÅ 1997 ref. 44  

Frågan i målet är om en bank är skyldig att innehålla preliminärskatt för utbetalningar till 

nollkupongobligationer i två olika situationer. Den första situationen är om obligationen 

innehas under hela löptiden och löses in, medan den andra situationen är om obligationen 

avyttras under löptiden. HFD anser i den första situationen att värdeökningen ska anses 

vara ränta av två anledningar. Dels att värdeförändringen är förutsebar och dels för att 

värdeökningen kan beräknas på grundval av låneavtalet. I den andra situationen anses 

värdeförändringen också vara förutsebar men den anses inte kunna beräknas med grund i 

låneavtalet. Det förs ett resonemang om att en ränteintäkt för innehavaren enligt 

ekonomisk-teori ska motsvaras av en lika stor räntekostnad. Praktiska skäl talar emot 

detta i form av att den tredje person som förvärvar obligationen måste känna till 

emissionspriset för att kunna räkna ut räntan. Det innebär även att den del av 

förvärvspriset som betalas av tredjeman, som understiger förvärvspriset vid emitteringen 

ska utgöra kapitalvinst eller kapitalförlust. HFD säger även att det vid en bedömning om 

en värdeförändring ska vara ränta för innehavaren har det inte fästs någon avgörande 
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betydelse hur emittenten har behandlat värdeförändringen. HFD anser därmed att 

skillnaden mellan förvärvspriset och priset för vad obligationen kan lösas in för ska utgöra 

ränta. Om situationen analyseras utifrån den part som förvärvar obligationen kommer 

skillnaden att utgöra ränta för den personen. Jag måste däremot instämma med de 

skiljaktiga i målet som säger att det är skillnaden mellan det emitterade priset och 

inlösenpriset som ska anses utgöra ränta. Finns det ytterligare värdeförändringar utgör de 

kapitalvinst eller en kapitalförlust. De skiljaktigas mening anser jag stämmer bättre 

överens med utgången I RÅ 2001 ref. 21 som behandlas nedan. De betonar att det är den 

förutsebara värdeförändringen, skillnaden mellan emitteringspriset och inlösenpriset, vid 

emitteringen som utgör ränta. Övrig värdeökning eller minskning av obligationen sker i 

förhållande till det allmänna ränteläget. Det är enligt majoriteten praktiska skäl som talar 

emot denna lösning. Jag anser i likhet med de skiljaktiga att det blir en mer korrekt 

bedömning av vad värdeförändringen är hänförlig till i obligationen. Exemplet som de 

anger belyser detta väl. De främsta skälen till att jag anser att det är skillnaden mellan det 

emitterade priset och inlösenpriset som ska anses utgöra ränta är den ekonomiska-teorin, 

att samma belopp oavsett om det beaktas från innehavarens eller emittentens perspektiv 

ska utgöra ränta för båda. Ett andra skäl är att jag anser att värdeförändringen ska 

motsvaras av en kostnad för emittenten för att anses som ränta.177 Notera att ersättningen 

som en säljare av obligationen får vid en försäljning under löptiden inte anses utgöra 

ränta, utan istället räntekompensation, då betalningen inte sker från emittenten. Det sker 

med andra ord inte någon betalning från låntagaren för det lånade beloppet, utan det är en 

betalning från en tredje part för att ta över obligationen.  

 

Detta fall går delvis emot det som jag framför under RÅ 1994 ref. 26 nämligen att det är 

vid emitteringen som det ska avgöras om värdeförändringen är ränta. i detta fall säger 

majoriteten att det är förvärvspriset, istället för det emitterade priset, i förhållande till 

inlösenpriset som ska vara det avgörande. Det borde innebära att oavsett när ett förvärv 

görs så är det förvärvspriset i förhållande till inlösenpriset som avgör om det ska vara 

ränta. i RÅ 1994 ref. 26 borde därmed en värdeskillnaden mellan en tredjeparts 

förvärvspris, om det understiger det emitterade priset, och inlösenpriset anses vara ränta. 

För att det ska uppstå en värdeskillnad mellan förvärvspriset och inlösenpriset i RÅ 1994 

ref. 26 kräver det att obligationen går ner i värde då den emitterades till dess inlösenvärde. 

Därmed kan det anses att värdeskillnad som uppstår inte är förutsebar. Däremot är det 

                                                
177 Se även Virin som skiljaktig i Skatterättsnämndens beslut till RÅ 1994 ref. 19. 
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förutsebart i RÅ 1997 ref. 44 att det föreligger en skillnad, och det kan anses att det är 

förvärvspriset i förhållande till inlösenpriset, vilket medför att det är förutsebart vad 

värdeskillnaden är vid ett förvärv. Jag anser därmed att motiveringen av de skiljaktiga i 

RÅ 1997 ref. 44 ligger bättre i linje med vad som sades I RÅ 1994 ref. 26.  

 

8.2.4 RÅ 1999 ref. 14  

Frågan i fallet är om premie för ett avtal om räntegaranti (CAP-avtal), dels som ett 

fristående värdepapper och dels som ett avtal kopplat till ett lån, ska beaktas som ränta 

eller inte. HFD ansåg att premien i CAP-avtalet inte kan anses utgöra ränta i den situation 

då avtalet är ett självständigt värdepapper med anledning av att det inte utgör en kostnad 

för ett lån som tagits.  Om CAP-avtalet istället är kopplat till ett lån är frågan om premien 

kan anses utgöra ränta för det lånet. HFD konstaterar att med ränta avses kostnad för 

kredit som har beräknats utifrån lånets kredittid och kreditbelopp. Vidare, när garantin är 

kopplad till et specifikt lån och inte kan skiljas från det lånet, är den inte överlåtbar. HFD 

anser att premien i denna situation beskattas som ränta. Det som ligger till grund för det 

är synsättet som HFD väljer. HFD uttrycker att premien beräknas med grund i kredittiden 

och kreditbeloppet, och konstaterar även att istället för en premie hade högre ränta kunnat 

tas ut. Det leder till att premien anses vara en förskottsränta, och de belopp som betalas 

tillbaka med anledning av CAP-avtalet ska anses vara en nedsättning av ränta.  

 

Vid en jämförelse med de tidigare rättsfallen anser jag att detta rättsfall inte är förenligt 

med RÅ 1995 ref. 71 och RÅ 1994 ref. 26. Skillnaden med RÅ 1995 ref. 71 är att 

inflationskompensationen kompenserade för värdet på räntan och snarare kan anses vara 

en säkerhet för att räntan som betalas ska ha samma värde i framtiden som idag. I RÅ 

1994 anser jag att aktieindexobligationens värdeförändring vid emitteringen endast är 

hänförlig till ett index som inte är en förutsebar värdeförändring och därmed inte kan 

utgöra ränta. Hur HFD än väljer att se på CAP-avtalet är premien en ersättning som 

betalas för att ha en garanterad högsta ränta, vilket gör att det ligger närmare till hands att 

beakta det som en försäkring. Däremot är betalningarna som görs för premien förutsebara, 

CAP-avtalet är knutna till ett lån och premien beräknas utifrån kredittiden och 

kreditbeloppet. De sistnämnda omständigheterna talar givetvis för att premien ska utgöra 

en ränta. HFD säger att CAP-avtalet kan anses vara en rörlig ränta upp till ett tak. Med 

det synsättet anser jag att premien måste anses vara det som gör att det blir ett tak och 

därmed inte utgör en del av den rörliga räntan. Även om premien beräknas med grund i 

kredittiden och kreditbeloppet är det med syfte att räkna ut risken för att marknadsräntan 
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kommer att överstiga vissa nivåer och premien är snarare en ersättning för den risk som 

utlånaren tar. Denna risk beräknas också med grund i kredittiden och kreditbeloppet. Min 

åsikt skiljer sig från HFD i den mån att jag inte anser att premien skall anses utgöra ränta 

och anser därmed att detta rättsfall inte är förenligt med de i övrigt nämnda rättsfallen.   

 

Grönlund anser att RÅ 1999 ref. 14 är förenligt RÅ 1994 ref. 26 och gör tolkningen att 

HFD anser att CAP-avtalet är ett instrument som ska ses som en helhet, med 

utgångsupunkt att så även var fallet i RÅ 1994 ref. 14.178 Jag instämmer inte i den 

slutsattsatsen som dras av Grönlund. Det som framförs av HFD är att premien som betalas 

ska utgöra ränta, vilket i sig föranleder att samtlig ersättning för lånet ska utgöra ränta. 

Det betyder inte att instrumentet ska beaktas som en enhet. Jag är av åsikten att det beaktas 

i sina beståndsdelar och att avkastningen för båda delar ansågs utgöra ränta.  

 

Jag anser därmed att det inte finns stöd i detta rättsfall för att instrumentet beskattas som 

en helhet men däremot att båda beståndsdelarnas, det vill säga premien för CAP-avtalet 

och lånet, avkastning ska utgöra ränta. Däremot är jag inte enig med HFD som anser att 

premien ska utgöra ränta.  

 

8.2.5 RÅ 2001 ref. 21 

Vi är nu framme vid rättsfallet som anses ha omvänt rättsläget. Omständigheterna var att 

en part ville förvärva en omvänd konvertibel på andrahandsmarknaden. Den omvända 

konvertibeln gav på slutdagen en rätt att lösa in värdepappret och erhålla ett belopp i form 

av aktier eller kontanter och en fast avkastning beräknad på det nominella beloppet. Det 

antal aktier som värdepappret motsvarar bestäms vid emissionen. Den andelen av aktierna 

motsvarar i sin tur ett kontantbelopp som även bestäms vid emissionen. Om aktiernas 

kursvärde på slutdagen översteg det kursvärde som aktierna hade på emissionsdagen fick 

innehavaren tillbaka det nominella beloppet i kontanter, då aktierna skulle ha ett högre 

värde än det nominella beloppet. Om kursvärdet på aktierna på slutdagen däremot 

understeg det kursvärde som aktierna hade på emissionsdagen betalades det nominella 

beloppet ut i aktier. HFD börjar med att redogöra för vad som ska anses vara ränta och 

återanvänder formuleringen som angavs i RÅ 1997 ref. 44 som säger att kapitalvinst är 

avkastning som inte kan beräknas med grund i ett låneavtal och återstående avkastning är 

ränta. Skillnaden mellan ränta och kapitalvinst sägs även vara att kapitalvinst är 

                                                
178 Grönlund, SvSkT 2003 s. 613. 



  54 

oförutsebar värdeökning och ränta är förutsebar värdeökning eller ersättning. Utifrån det 

säger HFD att den fasta avkastningen ska anses vara ränta trots att räntenivån påverkas 

av den risk som innehavaren tar i förhållande till att inte få tillbaka det fulla nominella 

beloppet. Skatterättsnämnden ansåg inte att den fasta avkastningen skulle utgöra ränta 

utifrån att innehavaren står risken för en värdenedgång. De anförde också att 

värdeutvecklingen på den omvända konvertibeln är kopplad till aktier och därmed är ett 

odelbart instrument med hänvisning till RÅ 1994 ref. 26. Som jag anfört ovan anser jag 

inte att RÅ 1994 ref. 26 talar om att ett instrument ska vara odelbart eller inte. Den slutsats 

enligt RÅ 1994 ref. 26 som däremot kan dras är att det är värdeökningen vid emitteringen 

som avgör om det ska vara ränta eller kapitalvinst. Grönlund framför i likhet med 

Skatterättsnämnden att det som avgör om investeringen går med vinst eller inte är helt 

beroende av de underliggande aktierna.179 Resonemanget att vinsten är beroende av den 

underliggande tillgången förs för att den ekonomiska effekten därmed utgår från aktierna 

och att konvertibeln därmed i sin helhet anses vara en delägarrätt. Av den slutsatsen kan 

sedan avkastningen inte anses vara ränta om instrumentet beaktas som en enhet.  

 

Det kan framföras olika utgångspunkter för att det HFD gör i RÅ 2001 ref. 21 inte är 

korrekt. En av de utgångspunkterna är att det inte finns stöd för det i tidigare praxis. Innan 

RÅ 2001 ref. 21 ansåg bland annat Leander att det var klart att ett finansiellt instrument 

inte skulle delas upp när genomsnittsmetoden är tillämplig och att HFD nu gjort rättsläget 

oklart.180 I enlighet med vad jag nämnt i ovan redogjorda rättsfall anser jag att HFD varit 

konsekventa i sin bedömning om ett instrument ska delas upp eller inte.181 Däremot anser 

jag att HFD inte varit konsekventa i vad som ska anses utgöra ränta, framförallt anser jag 

att RÅ 1999 ref. 14 skiljer sig från övriga rättsfall. Det är även i förhållande till RÅ 1999 

ref. 14 som jag stöter på problem när jag argumenterar för att premien som utgår för CAP-

avtalet är beräknad i förhållande till den risk som emittenten tar beaktande att 

marknadsräntan kan överstiga det tak för ränta som bestämts. I förevarande fall kan den 

avkastningen som ges till innehavaren även anses avse en sådan ersättning för risk och i 

enlighet med vad jag anförde under RÅ 1999 ref. 14 borde det inte vara ränta. Det som 

skiljer sig åt i RÅ 2001 ref. 21 är att det i den fasta ersättningen även utgår en ersättning 

för det lånade beloppet. Den fasta betalningen består därmed av en del ränta och en del 

ersättning för risk. I enlighet med vad HFD framfört om hur ränta definieras och att både 

                                                
179 Gönlund, SvSkT 2002 s. 585. 
180 Leander, SvSkT 2002 s. 356. 
181 Virin, SvSkT 2002 s. 602 framförs att HFD är konsekventa men tillägger att det är det i ett annat 
avseende än vad han önskar. 
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räntan och ersättningen beräknas utifrån kredittiden och kreditbeloppet anser jag att HFD 

är konsekventa när de säger att den fasta avkastningen ska utgöra ränta. Det resonemanget 

talar emot det resonemang som jag för i förhållande till RÅ 1999 ref. 14 när det gäller 

CAP-avtalet som jag inte anser ska vara ränta. Skillnaden som jag ser det är att risken i 

förhållande till den omvända konvertibeln inte går att särskilja från den övriga räntan som 

betalas. I RÅ 1999 ref. 14 anser jag att det skulle vara möjligt att särskilja ersättningen 

som utgick i form av en premie och ersättningen i form av ränta.  

 

Det har även framförts av Leander att det inte är förenligt med ett instruments ekonomiska 

innebörd att dela upp det i dess beståndsdelar som HFD gör i RÅ 2001 ref. 21och utifrån 

det avgöra hur avkastningen som utgår på de olika delarna ska beskattas.182 Leander anser 

att ett finansiellt instrument måste beaktas i dess helhet och utifrån det fastställa den 

ekonomiska innebörden av det det finansiella instrumentet och beskatta det i enlighet 

därmed. 183  Om det finansiella instrumentet ska ses som en helhet eller i dess 

beståndsdelar blir avgörande för vad som anses vara den ekonomiska innebörden. 

Grönlund delar en liknande tanke då han framför att oavsett om aktierna går upp eller ned 

i värde har innehavaren av konvertibeln rätt till den fasta avkastningen.184  Trots att 

innehavaren har rätt till den fasta avkastningen anser han att om innehavaren gör en vinst 

eller förlust beror helt på hur aktiernas värde förändras. För att det resonemanget ska hålla 

kan konvertibeln inte ses i dess beståndsdelar i form av en option och en obligation. I 

enlighet med Leander blir det att det finansiella instrumentets ekonomiska innebörd 

därför beaktas utifrån dess helhet. Virin är av motsatt uppfattning och anser att ett 

finansiella instrument måste delas upp i beståndsdelarna.185 Beroende på synsättet leder 

det till två olika utgångar. Anses den ekonomiska innebörden vara att konvertibeln ska 

beaktas i sin helhet  är den totala avkastningen som konvertibeln ger inte förutsebar då 

optionsdelen i sig inte är förutsebar, vilket kommer att påverka den totala avkastningen 

på den omvända konvertibeln. Är den ekonomiska innebörden däremot att den omvända 

konvertibeln ska delas upp i sina beståndsdelar blir det oundvikligt att härleda 

avkastningen på det sammansatta finansiella instrumentet till respektive del. Utfallet av 

den ekonomiska innebörden blir att avkastningen på obligationen utgör ränta medan 

optionsdelen utgör kapitalvinst, eller kapitalförlust. Detta synsätt är förenligt med den 

första metod som beskrivs av kapitalvinstkommittén, nämligen att förutsebar avkastning 

                                                
182 Leander, SvSkT 2002 s. 353. 
183 A.a s. 353. 
184 Grönlund, SvSkT 2002, s. 585. 
185 Virin, SvSkT 2002 s. 603. 
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är ränta medan icke förutsebar avkastning är kapitalvinst. Jag delar Virins åsikt att det 

finansiella instrumentet ska delas upp i beståndsdelarna med anledning av att jag anser 

att det mer korrekt återspeglar det finansiella instrumentets ekonomiska innebörd. Det är 

även förenligt med IAS 32 p. 15 och p. 28 att ett sammansatt finansiellt instrument delas 

upp i dess beståndsdelar i enlighet med den ekonomiska innebörden. En jämförelse med 

RÅ 1999 ref. 69 visar att det är av vikt att förtydliga vad som anses med att ett instrument 

är odelbart. I nämnda rättsfall anser Skatterättsnämnden utan motivering att en 

valutaobligation är ett odelbart instrument. HFD instämmer i bedömningen som görs av 

Skatterättsnämnden och förtydligar inte vad det innebär att valutaobligationen ska anses 

vara odelbar. Sandström var skiljaktig i HFD och uttrycker att valutaobligationen är 

odelbar på så sätt att optionsdelen och fordringsdelen inte kan avyttras var för sig, utan 

valutaobligationen måste avyttras i sin helhet. Om det är detta som Skatterättsnämnden 

menar med att det är odelbart framgår inte. Däremot anser Sandström att när det är tydligt 

att ett instrument består av en fordran och en option talar det för att delarna ska beskattas 

var för sig, även om det inte framgått formellt vid emissionen. Jag anser, i likhet med 

Sandström, att när det är tydligt att ett finansiellt instrument består av en fordran och en 

option bör de beskattas för sig. Dock, om beskattningen för de båda beståndsdelarna blir 

densamma betyder det inte att de kan anses vara en enhet.  

 

Min slutsats blir därmed att ett sammansatt finansiellt instrument oundvikligen kommer 

att ses i sina beståndsdelar, då det är de som gör upp helheten. Beroende på vilken 

beståndsdel av instrumentet som avkastningen är hänförlig till, ses avkastningen som 

ränta om den är förutsebar medan den ska ses som kapitalvinst om den inte är förutsebar.  

 

8.3 Slutsatser för beskattning av finansiella instrument  i praxis 
Det finns vissa grundfrågor när det gäller beskattningen av finansiella instrument och 

beroende på hur de besvaras påverkas synen på rättsutvecklingen. Några av 

grundfrågorna är om ett finansiellt instrument ska beaktas i sin helhet och om det ska 

beskattas utifrån den ekonomiska innebörden av instrumentet som helhet. En annan fråga 

som Sandström belyser i RÅ 1999 ref. 69 är vad det innebär att ett finansiellt instrument 

är odelbart och vilka konsekvenser som följer av det. Något som bör ligga i bakgrunden 

när de nämnda frågorna ska besvaras är vilket svar som är mest förenligt med den 

ekonomiska innebörden. Det första som måste avgöras vid beskattningen av ett 

sammansatt finansiellt instrument är om det ska delas upp i dess beståndsdelar eller om 

det ska bedömas i sin helhet. I den frågan ligger det även att avgöra vad som är förenligt 
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med den ekonomiska innebörden. Det första steget innebär således att en redogörelse för 

om ett finansiellt instrument är odelbart eller inte måste föras. Anses det finansiella 

instrumentet bestå av olika beståndsdelar måste sedan avkastningen, i förhållande till de 

olika beståndsdelarna bedömas, för att avgöra om avkastningen ska utgöra ränta eller 

kapitalvinst. Här blir det att avgöra om avkastningen anses vara förutsebar eller ej och i 

avgörandet måste det härledas till vad det är som leder till avkastningen.  

 

Enligt ovan redovisade rättsfall anser jag, i likhet med Virin, att finansiella instrument 

måste delas upp i dess beståndsdelar för att se den ekonomiska innebörden. 186  Den 

ekonomiska innebörden av ett finansiellt instrument används sedan för att kunna avgöra 

hur avkastningen ska beskattas. Därmed bör, oavsett om ett finansiellt instrument anses 

vara odelbart, beskattningen av värdeförändringen ske utifrån den beståndsdel som den 

går att härleda till. Den främsta anledningen till det anser jag är att ersättningen som utgår 

från en emittent till innehavaren, när det gäller en konvertibeln, till viss del är en 

ersättning för det lånade beloppet. Den andra delen är inte en ersättning för det lånade 

beloppet och därmed består instrumentet av en två olika värdekomponenter som beror på 

två olika funktioner i det finansiella instrumentet. Om värdeökningen inte beskattas enligt 

de två olika komponenterna blir det som Virin säger, att det låtsas att något är något annat 

än vad det är och det kommer inte att hålla i längden.187 För att ett instrument ska 

beskattas enligt dess ekonomiska innebörd ska det därmed ses till dess beståndsdelar, och 

avkastningen ska härledas till respektive beståndsdel. Att HFD väljer att dela upp det 

finansiella instrumentet i beståndsdelarna är förenligt med hur ett finansiellt instrument 

behandlas enligt IAS 32.  

 

Att ett finansiellt instrument kan delas upp i dess beståndsdelar innebär inte att det är 

klarlagt vad avkastningen ska beskattas som. Frågan om vad som ska vara ränta och 

kapitalvinst återstår. Enligt förarbetena anses ränta utgöra förutsebar värdeökning medan 

icke förutsebar värdeökning är kapitalvinst. 188  Ränta har även nämnts utgöra en 

värdeökning som beror på, och kan beräknas med grund i ett låneavtal.189 Åsikter som 

redogjorts för ovan anser att i vissa rättsfall har avkastningen varit både förutsebar och 

icke förutsebar, men avkastningen har ändå i sin helhet ansetts vara ränta eller 

kapitalvinst. Detta gäller främst RÅ 1995 ref. 71 som behandlar real 

                                                
186 Virin, SvSkT 2002 s. 604. 
187 Virin, SvSkT 2002 s. 601. 
188 SOU 1997:27 s. 108 f. 
189 Prop. 1989/90:110 s. 459. 
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nollkupongobligation och RÅ 1994 ref. 26 om aktieindexobligation. Den slutsats som 

sedan har gjorts utifrån det är att ett finansiellt instrument vars avkastning skulle kunna 

ha delats upp men, ändå inte har gjorts, innebär att ett finansiellt instrumentets 

ekonomiska innebörd i ska beaktas i sin helhet och beskattas utifrån det. Det 

resonemanget bygger på att det stämmer att avkastningen skulle kunna ha delats upp. Ett 

alternativt synsätt skulle vara att HFD i samtliga fall har delat upp de finansiella 

instrumenten i sina beståndsdelar och sedan bedömt vad avkastningen på respektive 

beståndsdel ska anses utgöra. Det kan innebära att avkastningen på beståndsdelarna i ett 

finansiellt instrument anses utgöra ränta men det skiljer sig ifrån synsättet att det 

finansiella instrumentet anses beskattat utifrån dess helhet. Det som talar emot att 

avkastningen på samtliga beståndsdelar av ett finansiellt instrument anses utgöra ränta är 

att HFD inte klarlagt om en värdeökning är förutsebar och därmed utgör ränta eller om 

värdeökningen ändå anses utgöra ränta i vissa situationer. Det blir speciellt tydligt i RÅ 

1999 ref. 14 där en premie anses vara ränta, vilket jag inte instämmer i. Det är viktigt att 

påpeka att det inte framgår om premien är en premie men ändå behandlas som ränta. Att 

premien ska vara ränta enligt HFD kan vara med anledning av att den är förutsebar och 

är grundad i ett låneavtal. Efter RÅ 2001 ref. 21 har det ansetts att rättsläget har ändrats 

och att finansiella instrument numera kan delas upp. Det kan argumenteras att HFD alltid 

har delat upp det. Även om viss osäkerhet kan ha kvarstått efter RÅ 2001 ref. 21 kan 

rättsläget efter HFD 2014 ref. 10 anses ha blivit tydligare då det framgår att beskattningen 

av värdeförändringen ska ske i förhållande till dess beståndsdelar och att det är i enlighet 

med den ekonomiska innebörden.  

 

Den slutsats som kan dras från ovanstående resonemang är att det perspektiv utifrån de 

finansiella instrumenten beaktas, blir avgörande för hur de ska anses behandlas vid 

beskattningen. Jag anser att det är av vikt att det finns en medvetenhet om hur begreppen 

ekonomisk innebörd, finansiella instrumentens odelbarhet och förutsebar 

värdeförändring samspelar, samt vilka alternativa synsätt av dessa begrepp som finns. 

Detta för att kunna förstå resonemangen som förs av HFD och för att kunna se vilka andra 

alternativ som var möjliga och de konsekvenser som skulle följa av de alternativen. 

 

Ett stort antal frågor av likartade karaktär blir gällande både inom redovisningen som vid 

beskattningen av finansiella instrument. Vid beskattningen skulle det därmed gynnas av 
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en koppling till redovisningen som har ett utvecklat system, för de frågor och problem 

som blir aktuella även vid beskattningen.190 

 

 

9 Avslutande synpunkter 
Av den analys som gjorts ovan framgår att det finns argument som talar för och emot att 

det innebär en olovlig delegering att använda kompletterande normgivning. Slutsatsen 

som nås är till stor del beroende av vilket perspektiv som anläggs på sambandet mellan 

redovisningen och beskattningen. Mot det kan hävdas att oavsett perspektiv finns det yttre 

ramar. Endast att domstolarna rättar sig efter ett expertorgans rekommendationer innebär 

inte de facto att det skett en delegering. Att synen på sambandet skulle ändras för att 

rekommendationerna ges ut som kompletta regelverk istället för som sed kan det inte 

läggas någon större vikt vid. Det är snarare en praktisk lösning som skapar förutsebarhet 

och vad som ska utgöra god redovisningssed behöver inte upptäckas. Förhandsbesked 

kommer därmed inte att behöva sökas för varje finansiellt instrument för att kunna utreda 

skattekonsekvenser.  

 

Förutom att sambandet kan finna rättslig legitimitet är det en fördel för beskattningen att 

använda sig av ett redan utvecklat system för hur finansiella instrument ska klassificeras. 

Skulle inte det systemet användas skulle det innebära att det inom skattelagstiftningen 

måste skapas ett eget system. Det kommer att ställa höga krav på att lagstiftningen är 

uppdaterad, vilket blir en utmaning beaktande de snabba förändringarna som sker inom 

detta område. Både redovisningen och beskattningen strävar efter att återspegla den 

ekonomiska innebörden, vilket framgår i analysen. Den kompletterande normgivningen 

är därmed förenligt med beskattningens syfte. Det finns även likheter med hur finansiella 

instrument har beskattats i praxis och hur de redovisas. Även om det inte finns en direkt 

hänvisning i praxis till redovisningen, går det inte att utesluta att domstolen kan ha utrett 

hur finansiella instrument behandlas redovisningsrättsligt. Särskilt RÅ 2001 ref. 21 talar 

för att finansiella instrument behandlas likadant inom beskattningen och redovisningen 

genom att de ska delas upp i dess beståndsdelar.  

 

Likheterna mellan redovisningen och beskattningen samt att det finns yttre ramar för 

sambandet talar för att det är möjligt att ha ett samband och att det även existerar ett sådant 

                                                
190 Norberg, SN 2009 s. 127. 
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samband i oreglerade fall. Som nämndes ovan handlar det snarare om att hitta en lämplig 

nivå på sambandet och beaktande den analys som gjorts har förmodligen en lämplig nivå 

på sambandet blivit funnen.  
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