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Abstract 

In Sweden there is a connection between accounting and taxation. According to BFN 
companies must perform bookkeeping and preparation of financial statements. When 
companies perform accounting, it must be made in accordance with generally accepted 
accounting principles and in accordance with true and fair view. The Swedish Accounting 
Standards Board is responsible for the development of generally accepted accounting 
principles and establish general guidelines and comments. The Swedish Accounting Standards 
Board started the K-project. The project is general guidelines and comments. The project 
contains K1, K2, K3 and K4.  

This study presents for the K2 and K3 regulatory frameworks and then describes a 
comparison between them. The companies that are not defined as larger companies in 
accordance with the Annual Accounts Act have the opportunity to choose between the two 
systems. The aim of our study is to analyze the differences between K2 and K3 regulatory 
framework and to find out how the choice between the regulations affecting the company's 
accounting result, taxable result and distributable funds. In addition to comparing the rules 
and find out how they affect the income statement we will analyze the regulations from the 
tax principles. The study also includes an analysis about the legislative activity, and the 
significance of it because it is not binding.  

Implementation of the study has been done through a qualitative content analysis. The study 
contains scenarios that in an teaching way explains the differences between the regulations 
and the effect it may have on the accounting result, the taxable result and distributable funds 

In this study, we concluded that there are differences between the regulations and that these 
affect the accounting result, the taxable result and distributable funds. The reason that there 
are differences in the two different results and distributable funds depends largely on that the 
regulations differ from the valuation of the assets. Depending on what assets it owns and 
which parties they want to please, they should choose one framework over the other. 

This study is written in Swedish.  

 

Keywords: K2, K3, generally accepted accounting principles, true and fair view, accounting 
result, taxable result, distributable funds  
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Sammanfattning 

I Sverige finns det ett samband mellan redovisning och beskattning. Enligt 
Bokföringsnämnden skall företagen utföra löpande bokföring samt upprätta ett bokslut. När 
företagen redovisar skall detta göras i enlighet med god redovisningssed och rättvisande bild. 
Det är Bokföringsnämnden som har ansvaret för att utveckla god redovisningssed samt 
upprätta allmänna råd. Bokföringsnämnden startade K-projektet, vilket är allmänna råd. 
Projektet innehåller K1, K2, K3 och K4.  

I den här studien redogörs det för K2-regelverket samt K3-regelverket för att sedan redogöra 
för en jämförelse mellan dessa. De företag som inte definieras som större företag enligt 
årsredovisningslagen har möjligheten till att välja mellan de två regelverken. Syftet med vår 
studie är att analysera skillnaderna mellan K2-regelverket och K3-regelverket samt att ta reda 
på hur valet mellan regelverken påverkar företagets redovisningsmässiga resultat, 
skattemässiga resultat samt utdelningsbara medel. Utöver att jämföra regelverken och ta reda 
på hur de påverkar resultaträkningen analyseras regelverken även utifrån skatteprinciper. 
Studien innehåller även en analys kring normgivningens betydelse då den inte är tvingande.  

Genomförandet av studien har gjorts genom en kvalitativ innehållsanalys. Studien innehåller 
typfall som på ett pedagogiskt sätt förklarar skillnaderna mellan regelverken samt vilken 
effekt det kan få på det redovisningsmässiga resultatet, det skattemässiga resultatet samt 
utdelningsbara medel.  
 
I studien kom vi fram till att det finns skillnader mellan regelverken och att dessa påverkar det 
redovisningsmässiga resultatet, skattemässiga resultatet samt utdelningsbara medel. 
Anledningen till att det finns skillnader i de två olika resultaten samt utdelningsbara medel 
beror till stor del på att regelverken skiljer sig vid värdering av företagets tillgångar. Beroende 
på vilka tillgångar företaget innehar samt vilka intressenter de skall gynna bör de välja det ena 
regelverket framför det andra.  
 

 
Nyckelord: K2, K3, god redovisningssed, rättvisande bild, redovisningsmässigt resultat, 
skattemässigt resultat, utdelningsbara medel  
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1. Inledning 
Följande kapitel kommer att innehålla en bakgrund till vårt ämnesval samt en 
problemdiskussion kring ämnesvalet. Studien kommer att innehålla en jämförelse mellan 
regelverken K2 och K3, för att på så vis se vilka skillnader det finns mellan regelverken. 
Syftet med studien är att ta reda på om det ena regelverket är mer förmånligt än det andra ur 
ett skattemässigt perspektiv samt vilken påverkan det får på utdelningsbara medel. Det 
innebär att de områden inom regelverken som påverkar företagets redovisningsmässiga och 
skattemässiga resultat skall analyseras för att kunna dra slutsatser utifrån syftet. Studien 
kommer att innehålla information och analys av både redovisning och skatt, därmed är det 
nödvändigt att se till förhållandet mellan redovisning och beskattning. Studien kommer att 
behandla vad Thorell (1984) och den skatterättsliga doktrinen benämner omfångsfrågor och 
periodiseringsfrågor, för att på så vis visa den skattemässiga betydelsen av valet av regelverk.  

1.1 Bakgrund 
Det råder inga tvivel om att det finns ett samband mellan företagens redovisning och 
beskattning i Sverige, menar Bjuvberg (2006, s.19) och Thorell (1984, s.15). Enligt Bjuvberg 
(2006, s.37) har ett samband mellan beskattning och redovisning funnits under en lång tid. 
Grunden för sambandet mellan regelverken inom beskattning och redovisning fick sina 
grunddrag redan i kommunalskattelagen 1928:370 (KL) och bokföringslagen 1929:117 
(GGBFL) (Johansson 2012 s.4). Sambandet har dock funnits längre än så vilket Bjuvberg 
(2006, s.37) förklarar med att regelverken bygger på varandra. Det är det redovisade resultatet 
som utgör grunden för den skattemässiga beräkningen. Bjuvberg (2006, s.37) poängterar dock 
att sambandet inte får ses som heltäckande eftersom vissa justeringar görs av det redovisade 
resultatet.  

I en del länder har redovisningen ett starkt samband med beskattningen, medan de i andra 
länder inte har ett lika starkt samband. Hur starkt sambandet mellan redovisning och 
beskattning är brukar hänföras till de två civilrättsliga traditionerna, kontinental respektive 
anglosaxisk tradition (Smith 2006, s.67-70; Nobes, 1998 s.166). Knutsson, Norberg och 
Thorell, (2012, s.21) menar att de i ett flertal kontinentaleuropeiska länder, t.ex. Tyskland, 
Frankrike och Spanien (Callao, Ferrer, Jarne & Lainez 2009, s.49) använder regelverk där 
redovisning och beskattning påverkar varandra. Den kontinentala traditionen bygger på att 
man har avsikten att reglera de flesta fall i lagen och därmed göra så att förarbeten får en 
mindre betydelse (Johansson 2010, s.51). De anglosaxiska länderna, t.ex. Storbritannien och 
Irland (Farinha & López-de-Foronda 2009, s.169) ses som motsatsen. Där har man valt ett 
friare förhållningssätt mellan redovisningen och beskattningen. Den anglosaxiska traditionen 
har därmed baserats i mindre utsträckning på lagtext, och istället fokuserat på sedvanerätt 
tillsammans med prejudikat från domstolar. Huvudsyftet inom denna tradition är att 
företagens redovisning skall ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och 
resultat (Johansson 2010 s.51). Sverige tillhör de länder där redovisningsreglerna tillhört den 
kontinentala traditionen fram till de senaste decennierna (Smith 2006, s.72) vilket har 
resulterat i ett starkt samband mellan beskattning och redovisning i Sverige. Under de senare 
decennierna har dock den anglosaxiska redovisningstraditionen i allt större utsträckning 
påverkat de svenska redovisningsreglerna (Smith 2006, s.70). 

De svenska företagens redovisning bygger på att företag i Sverige är bokföringsskyldiga 
(Klercker 1948, s.79). Företagen måste enligt Bokföringsnämnden (BFN) ha en löpande 
bokföring samt upprätta ett bokslut (Henriksson & Schröder 2000, s.125). Sambandet mellan 
beskattning och redovisning brukar principiellt delas in i tre olika kategorier, ett materiellt 
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samband, ett formellt samband samt en kategori där inget samband mellan redovisning och 
beskattning föreligger (Knutsson, Norberg & Thorell 2012 ss.74-76).  

Den materiella kopplingen mellan redovisning och beskattning menar Henriksson och 
Schröder (2000, s.125) bygger på att beräkningen av företagets inkomst skall grunda sig på 
bokföringsmässiga grunder samt att redovisningen skall vara i enhet med god 
redovisningssed.  Utgångspunkten för beskattningen är alltså redovisningslagstiftningen samt 
god redovisningssed (Hilling 2007, s.61) vilket betyder att redovisningsreglerna är de 
styrande inom det materiella sambandet (Knutsson m.fl. 2012 s.74). Det formella sambandet 
bygger till skillnad från det materiella sambandet på att beskattningen styr. Inom detta 
samband spelar det ingen roll hur redovisningsreglerna är utformade eftersom 
beskattningsreglerna prioriteras (Knutsson m.fl. 2012, s.74).  

Som ovan nämnt skall redovisningen enligt Henriksson och Schröder (2000, s.125) vara i 
överrensstämmelse med god redovisningssed. Begreppet god redovisningssed infördes 1976 i 
bokföringslagen 1976:125 (GBFL), men det fanns då ingen definition på begreppet. 
Definitionen finns dock att tillgå i förarbeten (Johansson 2010, s.93), som definierar 
begreppet på följande sätt: 

”Som utredningen påpekar torde god redovisningssed kunna beskrivas genom en 
hänvisning till att det bör röra sig om en faktiskt förekommande praxis hos en 
kvalitativ representativ krets bokföringsskyldiga. Vad som är god redovisningssed 
kan ibland behöva bestämmas branschvis” (Proposition (prop.) 1975:104 s.148) 

Det är BFN som har i uppgift att utveckla god redovisningssed och utarbeta allmänna råd. 
BFN har publicerat sina allmänna råd samt vägledning inom dessa där det även finns 
kommentarer till normerna (Johansson 2010, ss. 68-69).  

Det har skett en utveckling inom redovisningsområdet och därmed även av begreppet god 
redovisningssed i Sverige (Nilsson 2011, s. 118). När Sverige har utvecklat 
redovisningsområdet och därmed normsystemet har de bland annat påverkats av den 
internationella utvecklingen. K3-regelverket som är en senare utveckling inom området har i 
hög grad varit influerade av internationella normer av en högre grad (Nilsson 2011, s. 116). 
Uttalandet om att normerna som BFN utvecklar skall följas, har BFN stärkt. De har även sagt 
att allmänna råd är uttryck för god redovisningssed (Nilsson 2011, s. 118).  

Utvecklingen av redovisningsområdet har även inneburit att en utveckling av företagens 
externa informationsgivning har fortgått under en lång period, där införandet av 
årsredovisningslagen 1995:1554 (ÅRL) och bokföringslagen 1999:1078 (BFL) är två 
väsentliga delar (Drefeldt & Törning 2012, s.17). BFN tog ett beslut år 2004 att ge ut 
allmänna råd i förhållande till företagsstorlekar och typ av företag. När detta beslut togs 
bildades fyra olika kategorier för svenska företag, dessa kategorier fick namnen K1, K2, K3 
och K4. Reglerna inom de olika kategorierna skiljer sig åt när det gäller årsbokslut och 
upprättandet av årsredovisning. Ju längre upp i kategorierna företagen kommer desto större 
krav ställs på årsbokslutet och årsredovisningen (Drefeldt & Törning 2012, s. 18).  

I den här studien läggs fokus på K2 och K3 då en jämförelse mellan dessa sker. Till K2 tillhör 
de mindre företagen och de mindre ekonomiska föreningarna medan till K3 hör de företag 
som enligt normerna skall upprätta en årsredovisning samt en koncernredovisning (Drefeldt & 
Törning 2012, s.19). En viktig aspekt är att BFN inte kan föreskriva ett sätt att redovisa med 
hjälp av allmänna råd om underlaget leder till ett annat beskattningsunderlag än det som 
skattelagstiftningen kräver (Drefeldt & Törning 2012, s.19).  
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1.2 Problemdiskussion 
Av avsnitt 1.1 framgår det att det råder ett starkt samband mellan ett företags redovisning och 
beskattning (Bjuvberg 2006, s.19). Olikheter finns dock mellan normerna som styr 
beskattningen och normerna som styr redovisningen, där den främsta skillnaden är att de utgår 
från olika typer av värderingsregler. De skattemässiga reglerna är minimivärderingsregler, 
medan redovisningsreglerna är maximivärderingsregler (Bjuvberg 2006, s.37). De finns även 
andra skillnader mellan redovisningen och beskattningen som ofta förklaras genom 
problematiken kring masshantering vid taxering. Bjuvberg (2006, s.37) menar att det finns 
exempel på lösningar på denna problematik i regelverken för beskattning. Genom att använda 
sig av ett schablonmässigt utformande kan processen kring beskattning i jämförelse med 
redovisning förenklas. 

Smith (2006, s.72) menar att lagstiftningen i Sverige historiskt sett varit inriktat på att 
tillgodose statens skatteintresse samt skydda borgenärernas intresse. Det ligger i statens 
intresse att företagen inte värderar sina tillgångar för lågt och därigenom visar ett sämre 
resultat samt en lägre skatt. Samtidigt ligger det i borgenärernas intresse att företagen inte 
övervärderar sina tillgångar och skapar en bättre bild av företaget än vad som är rättvisande. 
Det finns med andra ord en konflikt mellan de två olika intressena som skiljer civilrätten och 
skatterätten åt. I och med denna konflikt har begreppen högsta respektive lägsta tillåtna värde 
introducerats. Högsta tillåtna värde uttrycks i civilrättsliga reglerna som en övre gräns på hur 
stort resultat ett bolag får redovisa, medan de skatterättsliga reglerna sätter den nedre gränsen. 
Det innebär att det sätts ett minimum och ett maximum (Smith 2006 s.72), så kallade minimi- 
och maximivärderingsregler (Bjuvberg 2006, s.37).  

Sambandet mellan redovisning och beskattning medför att klassificeringen och 
periodiseringen i redovisningen utgör grunden för beskattningen (Knutsson m.fl. 2012 s.22).  
Norberg (2005, s.329) återger att man inom skatterätten brukar skilja på två olika 
frågeställningar, frågor kring skatteplikt och avdragsrätt samt frågor som berör rätt 
beskattningsår. Den första typen av frågor brukar kallas för omfångsfrågor medan den andra 
typen kallas periodiseringsfrågor. Norberg (2005, s.329) poängterar även att gränsdragningen 
mellan dessa olika frågor inte alltid är glasklar, utan att det i praktiken kan vara svårt att dra 
gränsen. Att gränsen är svår att dra kan resultera i problem för företagen då de skall redovisa. 
Omfångsfrågor är regler som bestämmer huruvida en redovisad intäkt är skattepliktig eller 
skattefri samt om en kostnad är avdragsgill eller icke avdragsgill (Knutsson m.fl. 2012 s.22). 
Bjuvberg (2006, s.199) förklarar omfångsfrågor som frågor om avdragsrätt respektive 
skatteplikt. Han menar också att det kanske är dessa frågor som är den mest intresseväckande 
både hos professionen och hos allmänheten. Knutsson m.fl. (2012 s.22) beskriver 
omfångsfrågor som skattefrågor vilket betyder att frågorna avgörs uteslutande på innehållet av 
skattelagstiftningen.  

Regler som berör huruvida en inkomst eller utgift skall tas upp som en intäkt eller kostnad vid 
beskattning brukar kallas för periodiseringsfrågor (Knutsson m.fl. 2012 s.22). Dessa frågor 
har sin grund i 14 kap 2 § inkomstskattelagen (IL), som fastställt att det skattemässiga 
resultatet skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder samt god redovisningssed 
(Bjuvberg 2006, s. 215). Bjuvberg (2006, s.215) menar att redovisningen ligger till grund för 
beskattningen vilket leder till att periodiseringsfrågor kan kategoriseras som ett materiellt 
samband.   Periodiseringsfrågorna kan i sin tur delas upp i två kategorier (Knutsson m.fl. 2012 
s.22). Ena kategorin där redovisningsregelverken är direkt bestämmande även vid beskattning 
brukar benämnas det kopplade området. Om det däremot finns skatteregler som är uttryckliga 
går dessa före redovisningen vilket kallas det frikopplade området (Bjuvberg 2006, ss.38-40).  
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Regelverken har betydelse då det inte finns några särskilda skatteregler som bör följas, då 
periodiseringsfrågorna skall behandlas. I Sverige har BFN utformat ett nytt regelverk för 
större företag som inte är noterade, vilket kallas K3-regelverket. De har framförallt anpassats 
till ÅRL samt till skattelagstiftningen (Drefeldt & Törning 2012, s. 19). Enligt K3, som ett 
allmänt råd, skall alla företag som tillämpar ÅRL även tillämpa K3 vid upprättandet av en 
finansiell rapport. Det skall dock inte tillämpas av de företag som valt att tillämpa K2-
regelverket (Drefeldt & Törning 2012, ss. 26-27). Företag som anses vara ett mindre 
aktiebolag eller en mindre ekonomisk förening kan välja vilket regelverk de vill tillämpa. De 
företag som enligt ÅRL är större företag måste tillämpa K3-regelverket (K3 p.1.3). ÅRL 
definierar större företag som 

”Företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel 
på reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller företag som uppfyller mer än ett av följande 
villkor:   

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,” (1 kap 3 § ÅRL) 

Väljer företaget att tillämpa ett av regelverken skall detta tillämpas fullt ut (Yström 2010, 
s.69). Det har formulerats bestämmelser om att två regelverk inte får blandas, företaget får 
med andra ord inte plocka regler från båda regelverken (Drefeldt & Törning 2012, s. 27). Då 
företagen inte får plocka från båda regelverken är det viktigt för företagen, som har 
möjligheten att välja mellan regelverken (Drefeldt & Törning 2012, s. 27), att analysera vad 
som passar deras verksamhet bäst, utifrån vilka behov som finns (Broberg 2010, s. 40-41). 

Det nya K3-regelverket innebär en principbaserad redovisning och därmed är regelverket inte 
heltäckande (Nilsson 2011, s. 123). Vid principbaserad redovisning kan det innebära att 
redovisaren måste göra tolkningar då det kan finnas fall där regelverket inte är heltäckande 
samt fall där det inte finns någon normgivning alls (Nilsson 2011, ss. 123-124). I båda fallen 
gäller god redovisningssed vilket kan skapa problem. Problemet ligger i att företaget då måste 
identifiera god redovisningssed och söka vägledning i annan normgivning i form av principer, 
vilket kan vara kostsamt. Då företaget själva skall identifiera god redovisningssed resulterar 
det i att olika företag finner olika innehåll i standarden. Företagen kommer förmodligen tolka 
på olika sätt och redovisningen utvecklas då åt olika håll, vilket i sin tur leder till olika 
ekonomiska utfall (Nilsson 2011, s. 124).  

1.3 Forskningsfråga 
Följande forskningsfråga kommer att behandlas: 

- Hur påverkar valet av regelverk företagets redovisning och vilka effekter får det på 
företagets skattemässiga resultat samt utdelningsbara medel? 
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1.3.1 Delfrågor 
För att kunna besvara huvudfrågan har följande delfrågor utformats: 

- Vilka skillnader finns det mellan regelverken K2 och K3 som påverkar det 
skattemässiga resultatet och utdelningsbara medel? 

- Finns det situationer där företag bör välja det ena regelverket framför det andra för att 
få ett så fördelaktigt skattemässigt resultat alternativt så högt utdelningsbart medel 
som möjligt?  

- Är möjligheten till val mellan regelverken förenligt med beskattningsprinciperna? 
- Behöver företag välja mellan regelverken då BFN inte har någon normgivningsmakt? 

De två sista delfrågorna grundar sig i att det finns en möjlighet till att välja vilket regelverk 
företaget skall tillämpa. Det är därmed intressant att ta reda på om företaget överhuvudtaget 
behöver göra valet samt om valet kan motiveras ur beskattningssynpunkt.  

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att analysera skillnaderna mellan K2 och K3 för att ta reda på hur valet 
av regelverk påverkar företagets redovisning och därmed det redovisningsmässiga resultatet 
samt hur valet av regelverk påverkar företagets skattemässiga resultat och utdelningsbara 
medel. Utöver att jämföra regelverken och analysera dess påverkan på resultaträkningen är 
studiens syfte även att analysera regelverken utifrån skatteprinciper och normgivningens 
betydelse inom området då den inte är tvingande.  

1.5 Avgränsning 
Fokus i studien kommer att ligga på periodiseringsfrågor inom det kopplade området och 
därmed kommer inte andra redovisningsfrågor att behandlas. En beskrivning av 
omfångsfrågor kommer att tas upp för att få en förståelse för området men en fördjupad 
beskrivning kommer inte att göras. Fokus ligger på de frågor som inte hanteras genom 
särskilda skatteregler, då regelverken har en betydande roll. Alla regler i regelverken kommer 
inte att behandlas, uran endast de regler som anses kommer att vara mest förekommande och 
aktuella för företagen. 

 

Skatterättsliga frågeställningar 

 

 Omfångsfrågor          Periodiseringsfrågor 

      

    Skatterättsliga                
                 periodiseringsregler  

 

Figur 1 Skatterättsliga frågeställningar (Egen figur) 

Studien behandlar de företag som har möjligheten att välja mellan K2 och K3 för att på så vis 
kunna analysera hur valet påverkar företagets skattemässiga resultat samt utdelningsbara 
medel. Studien riktar in sig på juridiska personer och bortser därmed från regler och 

K2         K3 
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vägledning kring koncernredovisning. När det gäller utdelningsbara medel kommer studien 
endast behandla vad som är möjligt att dela ut och därmed inte ta hänsyn till lagar och regler 
kring vinstutdelning. Inga bedömningar av hur mycket som skall delas ut kommer att göras. 

De skatteprinciper som regelverken kommer att analyseras utifrån är skatteförmågeprincipen, 
legalitetsprincipen, likformighetsprincipen och neutralitetsprincipen.  

1.6 Disposition  
Uppsatsen disponeras fortsättningsvis på följande sätt. I kapitel två beskrivs vilken metod som 
har används, där forskningsdesign, undersökningsansats och datainsamling ligger i fokus. 
Även motivering till arbetssättet skall tas upp. Reliabilitet och validitet är även väsentligt att 
ta upp tillsammans med en metoddiskussion. Utgångspunkterna är vad som skall göras, hur 
det skall göras samt varför studien skall göras.   
 
I kapitel tre kommer en teoretisk referensram presenteras. Den teoretiska referensramen 
behandlar befintlig forskning som finns inom området. Befintlig forskning som kommer att 
tas upp är hur redovisningen och beskattningen har utvecklats över tid, forskning kring 
omfångs- och periodiseringsfrågorna, god redovisningssed samt K2 och K3. Även 
intressentmodellen och principal- agentteorin kommer att presenteras i detta kapitel. 
 
I kapitel fyra presenteras den empiriska referensramen där regelverket K3 och K2 kommer att 
förklaras mer ingående. Den empiriska referensramen utformas med hjälp av olika typer av 
dokument. Utöver detta kommer även flera typfall att presenteras för att öka förståelsen för 
skillnaderna mellan K3 och K2. 
 
I analysen i kapitel fem ställs den teoretiska referensramen mot den empiriska studien, på så 
sätt ställs teori i förhållande till praktik. När materialet har analyserats skall en slutsats som 
svarar på den forskningsfråga som utformats i kapitel 1 kunna formuleras. 
 
Det sjätte kapitlet kommer att innehålla slutsatsen som bygger på den analys som gjorts i 
föregående avsnitt. Här kommer vi att formulera svaret på vår forskningsfråga. 
 
I det sista kapitlet framför vi en avslutande diskussion. I kapitlet lämnas även förslag till 
vidare forskning. 
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2. Metod 
Studien är en kvalitativ studie där fokus ligger på att tolka datamaterialet och få en djupare 
förståelse inom området. Studien innefattar en innehållsanalys där dokument har analyseras. 
Studien innefattar även typfall som tillsammans med dokumenten har analyserats och utifrån 
dessa har hållbara slutsatser kunnat presenteras. I detta kapitel kommer forskningsansatsen, 
undersökningsansatsen, hur datamaterialet har samlats in samt urvalet att presenteras. Utöver 
det tas även källkritik och kritiskt granskande upp.  

2.1 Forskningsansats 
Det finns två forskningsansatser som skiljer sig åt vid insamling av data. Det är i detta 
sammanhang viktigt att skilja mellan ett deduktivt angreppssätt och ett induktivt angreppssätt 
(Grønmo 2006, ss.44-45). Under ett deduktivt angreppssätt utgår forskaren från påståenden 
som deducerar nya hypoteser. Genom att sedan göra empiriska undersökningar kan forskaren 
förstärka en teori eller försvaga den. Teorin som ligger bakom forskningen är från början 
relativt enkel men blir mer komplex under studiens gång, vilket leder till att ny kunskap och 
bättre förståelse skapas (Holme & Solvang 1997, s.51). Det induktiva angreppssättet skiljer 
sig från det deduktiva på så vis att här är teorin resultatet av forskningen. Man kan säga att det 
är omvänt mot det deduktiva angreppssättet.  Det induktiva synsättet innebär att forskaren går 
från empiri till teori (Jacobsen 2002, s 35).  Jacobsen (2002, s 35) menar även att det inte skall 
finnas några begränsningar i forskarens insamling av data då man tillämpar det induktiva 
angreppssättet. 

I vår studie antar vi ett induktivt angreppsätt. Vi har utifrån insamlad data analyserat och 
dragit slutsatser. Vi har samlat in empirisk material som resulterade i att vi har kunnat dra 
slutsatser utifrån studiens syfte. Att vi har antagit ett induktivt angreppssätt visas även genom 
att vi inte har någon teori som ligger bakom studien från början. Studien kan istället leda fram 
till en teori vilken blir resultatet av den här studien. Vårt insamlade empiriska material har 
inte kunnat resultera i någon teori i den bemärkelsen. Anledningen till att vi inte har kunnat 
framställa någon färdig teori är på grund av att studien baseras på typfall och därmed har 
ingen generalisering kunnat göras. Typfallen utgörs av endast ett eget konstruerat företag och 
därmed kan studien inte representera en generell teori. Studien är inte tillräckligt omfattande i 
den bemärkelsen och därmed är det inte möjligt att ta fram en teori.  

2.2 Undersökningsansats 
Beroende på vilken undersökningsmetod, kvalitativ eller kvantitativ, som används får man 
fram en viss typ av data (Halvorsen 1992, s.78). I en kvantitativ forskning har forskaren ett 
deduktivt synsätt, då forskaren kategoriserar data innan den samlas in (Jacobsen 2002, s. 42). 
Kvantitativ forskning betonar kvantifiering av insamlad och analyserad data. Den kvalitativa 
forskningen innebär istället ett induktivt synsätt där forskaren lägger fokus på ord istället för 
kvantifieringen av insamlad data. Forskaren vill generera en teori då man genomför en 
kvalitativ forskning (Bryman 2011, s.40). 

Enligt Jacobsen (2002, s.145) skall en kvalitativ ansats användas när forskaren vill skapa en 
större klarhet, där syftet är att tolka och förstå, vilket vi vill göra i den här studien. Vår 
forskningsstrategi i den här studien är därmed kvalitativ eftersom att vi inte lägger fokus på 
kvantifiering av data utan istället har vi lagt fokus på ord. Vi har lagt vikten på att förstå och 
tolka för att på så sätt skapa en klarhet inom området.  

Insamlingen av data har bestått av texter och dokument som sedan har analyseras, för att på så 
sätt förstå innehållet och kunna dra slutsatser utifrån det insamlade empiriska materialet. Vi 
har därmed gjort en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys är vanligt då en 
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kvalitativ analys av data utförs. Det går ut på att försöka hitta bakomliggande teman i 
materialet som forskaren analyserar (Bryman 2011, s.55). Den kvalitativa innehållsanalysen 
bygger på ett processtänkande och det är viktigt att den som utför studien kan närma sig 
texten på ett sätt så att man får en förståelse för den kontext som dokumentet skrevs i (May 
2001, s.232).  

2.3 Datainsamling 
Studien är som nämnt en kvalitativ innehållsanalys där olika typer av dokument har 
analyserats. Forskning som baseras på dokument kan innehålla många olika typer av 
dokument. Det kan vara historiska dokument som lagar och förordningar men även andra 
former av data som kan ses som sekundärdata och officiell statistik (May 2001, s.215). May 
(2001) redogör för tre olika klassifikationer av dokument. Första klassifikationen innehåller 
sekundärdata och primärdata. Den andra klassifikationen innefattar offentliga och privata 
dokument medan den tredje klassifikationen innefattar avsiktliga och oavsiktliga dokument 
(May 2001, s.217). Innehållsanalys som forskningsdesign ålägger processen att analysera ett 
meddelande för att sedan dra slutsatser angående meddelandets teoretiska signifikant, vilket är 
innehållsanalysens bidrag till empirisk forskning (Bryder 1985, s.57).  

Genom att vi har utfört en kvalitativ innehållsanalys bidrar denna studie till empirisk 
forskning. I den här studien har vi använt oss av kvalificerad ekonomisk och juridisk litteratur 
i form av böcker, artiklar, doktorsavhandlingar samt lagar, förordningar och förarbeten till 
lagar. Vi anser att vår insamlade data är främst sekundärdata eftersom att vi inte själva har 
samlat in den data vi har analyserat. Vår data består till stor del av offentliga dokument vilket 
inte är ny data utan data som redan finns. Vi är medvetna om att man kan klassificera data på 
olika sätt och att vår data kan anses vara både primärdata och sekundärdata. Vi har dock valt 
att klassificera den som sekundärdata utifrån ovanstående motivering.  

Studien innehåller även typfall. Anledningen till att typfall har konstruerats och används är på 
grund av att det nya K3-regelverket ännu inte tillämpas av företag. Det är därför ett 
pedagogiskt sätt att förklara för läsaren hur regelverken kommer att fungera.  

2.4 Urval 
Någon form av urvalsteknik bör användas då en innehållsanalys skall genomföras. Det är 
viktigt att man inte gör ett för litet urval utan det bör vara tillräckligt stort för att det sedan 
skall kunna resultera i slutsatser som är hållbara (Bell 2006, s. 129).  

För att denna studie skulle kunna resultera i hållbara slutsatser har vårt urval bestått av två 
regelverk, K2-regelverket och K3-regelverket. Anledningen till att vårt urval består av dessa 
två regelverk är för att företag har möjligheten till att välja mellan dem, och därmed finns det 
ett motiv till att jämföra dessa och ta reda på skillnaderna. Vidare har endast väsentligt 
betydande regler i regelverken valts ut för att på så vis begränsa studien. Reglerna som har 
valts ut anses vara de regler som företag vanligtvis kommer i kontakt med i sin redovisning. 
Ytterligare en anledning till att just de reglerna har valts är på grund av att de visar på 
skillnader i det skattemässiga resultatet samt utdelningsbara medel. Typfallen är uppbyggda 
utifrån urvalet av dessa regler.  

2.5 Källkritik 
Det finns olika källor som kan användas i en studie där exempel är böcker, tidningar, 
protokoll och olika muntliga källor så som intervjusvar och uttalanden. Thurén (2005, ss. 9-
13) presenterar fyra källkritiska principer vilka är äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet. Principerna kan ses som självklarheter men är svåra att tillämpa i verkligheten 
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(Thurén 2005, ss. 9-13). Enligt Friberg (2012, s.54) skall alla källor användas utifrån den 
information som källan ger. Författaren behöver därmed kritiskt bedöma källorna som har 
används (Friberg 2012, s.54). När forskaren genomför en analys är det viktigt att ha ett 
kritiskt förhållningssätt till den information som man samlar in (Repstad 1999, s.116). Friberg 
(2012, s.54) ger förslag på frågor som kan ställas då man bedömer sina källor. Förslag på 
frågeställningar är bland annat vilken form av litteratur som används, vem som utgivit den, 
när den är tryckt samt om den tryckta källan är kvalitetsgranskad (Friberg 2012, s.54). 

All litteratur som används i den här studien har vi bedömt som kvalificerad litteratur med hög 
kvalité. Vid bedömning av kvaliteten har hänsyn tagits till författarens roll inom området samt 
tidsperioden då materialet har utgetts.  

2.5.1 Offentliga dokument 
Enligt Friberg (2012, s.51) kan offentliga dokument innebära allt från lagar och författningar 
till alster. I studien har vi i största möjliga mån använt informationen utifrån den form som 
den har förmedlats. I studien har offentliga dokument används i stor utsträckning. Eftersom att 
två regelverk har jämförts och analyserats bygger studien på tolkning av regler. K2-
regelverket och K3-regelverket har används för att kunna framföra de skillnader som kan 
uppkomma då företag tillämpar regelverken. ÅRL och IL är två andra offentliga dokument i 
form av lagstiftning som har använts för att kunna genomföra studien utifrån dess syfte. 
Utöver dessa har offentlig information från BFN samt Statens Offentliga Utredningar (SOU) 
varit av stor användning och betydelse i studien.  

2.5.2 Kvalificerad ekonomisk och juridisk litteratur 
Friberg (2012, s.49) menar att en viktig källa till kunskap är avhandlingar. Avhandlingarna 
kvalitetsgranskas under tiden de genomförs och skrivs samt när den anses vara klar. Även 
vetenskapliga artiklar har granskats och bedömts för att bra forskning skall kunna publiceras 
(Friberg 2012, s.48-49).  

Vår studie baseras till stor del på kvalificerad ekonomisk och juridisk litteratur. Den 
litteraturen har bestått av avhandlingar, artiklar och information i olika format från experter 
inom berört ämnesområde. De svenska artiklar som använts har hämtats från tidskriften 
Skattenytt samt Balans, för att med hjälp av dessa ta del av information från experter inom 
området. Tidskrifterna är erkända svenska tidskrifter inom skatt och redovisning. Vi har tagit 
del av mestadels svenska böcker, artiklar och avhandlingar men även engelsk litteratur i form 
av vetenskapliga artiklar. Anledningen till att mestadels svensk litteratur har använts beror på 
att K2-regelverket och K3-regelverket är regelverk som innefattas av ett svenskt projekt. 
Engelsk litteratur inom området är därmed begränsad.  

2.5.3 Internet 
De dokument som hämtas fritt från webbplaster kräver en mer kritisk granskning av 
användaren än många andra källor. Alla kan lägga ut material på den fria webben och därmed 
är det svårt att kontrollera kvaliteten på det som läggs ut (Friberg 2012, ss. 54-55). Friberg 
(2012, s.55) menar att man ska ställa vissa frågor innan man använder information från 
webbplaster. En fråga är om man kan ta reda på informationen på ett annat sätt, genom en 
annan källa. 

Vi har i så stor utsträckning som möjligt undvikit att använda information från internet. 
Anledningen till det är att vi anser att information som hämtas från internet är svårare att ta 
del av vid ett senare tillfälle samt att det inte finns samma tillförlitlighet vad gäller källor på 
internet som tryckta källor. Internet försvårar för andra att ta fram samma information på ett 
enkelt sätt. Vi har tagit hänsyn till frågan som nämns ovan och försökt att hitta informationen 
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genom andra källor istället. De internetkällor som har används i studien är information från 
BFN samt Nationalencyklopedin (NE). Anledningen till att informationen har hämtats där är 
för att det är ursprungskällan, vilket vi har försökt att använda om möjligt, då vi anser att den 
är mer tillförlitlig.  

2.5.4 Övrig litteratur 
Läroböcker är viktigt för att inhämta kunskap men man skall även veta att de kan innehålla 
fördomar och personliga åsikter samt kunskap som inte är relevant i den tid som verkar nu 
(Friberg 2012, s.50). Friberg (2012, s50) menar därför att man alltid bör se till när boken är 
utgiven för att undvika inaktuell kunskap.  

I studien har vi använt olika böcker i form av läroböcker samt andra böcker som inte 
klassificeras som avhandlingar. Böckerna har gett relevant information utifrån vårt syfte samt 
gett kunskap inom forskningsämnet. Vi har använt oss av så nyutkomna böcker som möjligt 
men även en del äldre böcker har används på grund av att informationen i dessa har bedömts 
relevant för vår studie.  

2.6 Kritiskt granskande 
Genom att se till hur forskarna samlat in, analyserat och tolkat informationen i en studie kan 
kvaliteten av studien bedömas. Vid bedömning av studiens kvalitet och trovärdighet bör två 
kriterier beaktas, reliabilitet och validitet (Merriam, 1994, s.175) 

2.6.1 Validitet 
Begreppet validitet mäter i hur stor utsträckning studien undersöker det den är avsedd att 
undersöka, och på så sätt också om studien kan ge hållbara slutsatser. Validitet kan delas in i 
två olika grupper, intern och extern validitet (Yin, 2007, s.55), vilket också gjorts i studien. 

Extern validitet, även kallat yttre validitet, anger i vilken grad studiens resultat är 
generaliserbart till andra studier. Den externa validiteten undersöker på så sätt om studiens 
urval är representativt för en generell slutsats (Johannessen & Tufte 2003 ss. 240-241). 
Studien syftar till att göra en jämförelse mellan regelverken K3 och K2. Studien har 
avgränsats till de regler som gäller juridiska personer. Utifrån reglerna som omfattar juridiska 
personer har en jämförelse gjorts mellan regelverken för att välja ut de regler som skiljer sig 
mest mellan K2 och K3. Utifrån dessa har studiens typfall byggts upp för att tydliggöra 
skillnaderna mellan regelverken. Eftersom inte alla skillnader mellan K2 och K3 tagits med 
samt att endast ett konstruerat typfall har analyserats undviker vi i studien att göra en 
generalisering av regelverken i sin helhet, då detta kan leda till att den externa validiteten 
ifrågasätts. Vi väljer istället att dra slutsatser utifrån de skillnader som ligger till grund för vår 
studie.  

Den interna validiteten avser huruvida forskarna observerar eller mäter det som det enligt 
studien är meningen att forskarna ska observera eller mäta (LeCompte & Goetz 1982, s.44). 
Jämförelsen bygger på två regelverk samt kommentarer av BFN gällande regelverken, vilket 
gör risken för observation av något utöver det som tänkts minimal. En större risk mot den 
interna validiteten finns däremot i att vi missar att ta med något som skulle påverka studiens 
resultat. För att undvika misstag, och därmed stärka den inre validiteten har kontinuerliga 
kontroller av vårt resultat gjorts gentemot kvalificerad ekonomisk och juridisk litteratur. 

2.6.2 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet tar fasta på om en annan forskare, utifrån samma studie, kan få samma 
resultat och slutsatser som den ursprungliga studien. Detta kan dock vara svårt att uppnå i 
praktiken, enligt Grønmo (2006, s.223), eftersom samhället befinner sig i en ständig 
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förändring samtidigt som studieobjekten blir mer komplexa. Reliabilitet kan, likt validitet, 
delas upp i extern respektive intern reliabilitet.  

Den externa reliabiliteten syftar till i hur stor utsträckning en studie är replikerbar (LeCompte 
& Goetz 1982, s.32). Vad gäller vår studie bygger den på en innehållsanalys där empirisk data 
är hämtad från två olika regelverk. Då regelverken är offentliga dokument som alla kan tillgå 
finns möjligheten att göra samma studie med samma empiriska data. Därav anses 
replikerbarheten av studien vara hög. Vid ett försök att replikera studien bör dock 
tidsaspekten beaktas då förändringar inom regelverken och synen på redovisning kan komma 
att förändras över tid.  

Den interna reliabiliteten är enligt LeCompte & Goetz (1982, s.41) risken för att forskare, i de 
studier de är fler än en, är oeniga huruvida data skall tolkas. För att stärka den interna 
reliabiliteten har vi gjort varsin jämförelse mellan regelverken K2 och K3. Vid en jämförelse 
av våra enskilda bedömningar framkom få skillnader. I de fall där olikheter förekom har en 
diskussion förts inom gruppen för att slutligen komma fram till ett gemensamt resultat. 
Studiens interna reliabilitet anses hög i studien då båda inom forskarlaget vid studiens slut 
delat de åsikter som presenteras i studien.  

2.7 Metodreflektion 
Det finns brister i det metodval vi har gjort eftersom att vi inte har kunnat framställa en 
generell slutsats. Vi anser dock att det är svårt att se vilket metodval som annars hade varit ett 
bättre alternativ eftersom att resultatet beror på vilken verksamhet regelverken tillämpas på. 
På grund av att företag är olika blir det svårt att generalisera resultatet.  

Fördelar med vårt metodval är att vi har kunnat utforma typfall som kan visa läsaren valet av 
regelverkens påverkan på ett pedagogiskt sätt. En fördel med typfall är även att vi har kunnat 
konstruera det på ett sätt som resulterat i att vi kunnat visa på de största skillnaderna mellan 
regelverken. Hade vi exempelvis tillämpat regelverken i ett företag med verklig förankring 
hade skillnaderna eventuellt inte kunnat visas lika tydligt.  

Studien har baserats på dokument som har bedömts som kvalificerad litteratur. Det har 
resulterat i en stor tillförlitlighet och bred kunskap inom området. Hade vi valt en annan 
undersökningsansats där studien hade baserats på exempelvis intervjuer, observationer eller 
enkäter hade det funnits en större osäkerhet kring datainsamlingen. Vi anser inte att 
kunskapen vi har varit i behov av genom regelverken hade gått att insamla på ett annat sätt än 
genom dokument. Vi hade då fått omformulera vår frågeställning samt vårt syfte. Fördelen 
med att använda sig av dokument istället för intervjuer, observationer och enkäter är 
tillgången till materialet. Vi är medvetna om att det kan finnas brister även i det 
tillvägagångssättet men vi anser att dessa brister är färre än vid ett annat metodval. 

En nackdel med vårt metodval är att vi inte har kunnat göra någon generalisering inom ämnet. 
Att vi har konstruerat ett eget företag istället för att titta på ett företag i verkligheten kan ses 
som en nackdel. Typfallen är konstruerade efter de största skillnaderna mellan regelverken 
och därmed är de inte verklighetsförankrade. Fördelen med att konstruera typfall är att det är 
typiska fall som kan inträffa i verkligheten. Genom att konstruera typfallen har vi fått med fall 
som skulle kunna inträffa i verkligheten trots att K3-regelverket ännu inte är tillämpbart. Vi 
menar att flera utav dessa typfall kommer att inträffa då företagen skall välja mellan 
regelverken. Vi anser även att den pedagogiska fördelen som typfallen för med sig är av en 
stor betydelse.   
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3. Teoretisk referensram 
BFN har gett ut allmänna råd för olika storlekar och företagstyper vilka kallas för K-
regelverken, för att på så vis underlätta för företagen inom redovisningsområdet (Yström 
2010, ss. 28-29). Arbetet med K-projektet kommer att redogöras i den teoretiska 
referensramen tillsammans med viktiga aspekter inom redovisning. För att kunna uppnå syftet 
med studien är det nödvändigt att även redogöra för utvecklingen av dels redovisningen och 
dels beskattningen. Det finns principer inom både redovisning och beskattning som är av stor 
betydelse vilka tas upp i kapitlet, vilka sedan skall vara en av utgångspunkterna i analysen.  

3.1 Sambandet mellan redovisning och beskattning 
Det finns frågor som utgår antingen från skattelagstiftningen eller från 
redovisningslagstiftningen, vilka kallas för omfångsfrågan och periodiseringsfrågan. 
Omfångsfrågan utgår från skattelagstiftningen där redovisningen inte har någon betydelse 
(Knutsson m.fl. 2012 s.22), vilket förklaras mer utförligt nedan. Periodiseringsfrågan utgår 
istället ifrån hur företaget redovisar olika poster där det finns två olika områden. Ett av 
områdena är det kopplade området vilket innebär att redovisningen styr beskattningen 
(Knutsson m.fl. 2012 s.71). Den här studien behandlar periodiseringsfrågan och bortser från 
omfångsfrågan, där det kopplade området och det frikopplade området är av intresse.  

3.1.1 Omfångsfrågan 
Omfångsfrågor är de frågor som berör huruvida en intäkt är skattepliktig eller ej samt 
huruvida en kostnad är avdragsgill eller ej (Kellgren & Bjuvberg 2008, s.18). Ett exempel på 
ett ämne som berör intäkter som är skattefria är utdelning från dotterföretag, där det inte 
förekommer någon beskattning. Ett annat exempel på kostnader som inte är avdragsgilla är 
representation av visst slag. Omfångsfrågor utgår enbart från skattelagstiftningen. Hur en post 
är redovisad i redovisningen har ingen betydelse då man endast ser till skattelagstiftningen 
(Knutsson m.fl. 2012 s.22). Bjuvberg (2006, s.201) hävdar dock att det är allt för kategoriskt 
att påstå att redovisningen inte har någon påverkan på omfångsfrågor, då redovisningsreglerna 
i vissa enstaka fall faktiskt kan påverka omfångsfrågor. För företagarna finns en tumregel som 
man i praktiken använder sig mycket av för att skilja på redovisat resultat och skattemässigt 
resultat. Alla inkomster ses som skattepliktiga om inget annat framgår av lagar eller 
skattepraxis. Detsamma gäller med utgifter, alla utgifter ses som avdragsgilla om inget annat 
anges (Knutsson m.fl. 2012 s.63).  

3.1.2 Periodiseringsfrågan 
Periodiseringsfrågor ser, till skillnad från omfångsfrågorna, inte till lagstiftningen kring 
beskattningen utan utgår istället från hur en viss post är redovisad. Därmed behandlar 
periodiseringsfrågor när en inkomst får tas upp som en intäkt samt när en utgift får tas upp 
som en kostnad. Som tagits upp tidigare i avsnittet kan dessa frågor delas in i två olika 
grupper, det kopplade området respektive det frikopplade området. Skillnaden mellan dessa 
två kategorier är att beskattningsreglerna gäller framför redovisningsreglerna i det frikopplade 
området, medan redovisningsreglerna är direkt bestämmande inom det kopplade området 
(Knutsson m.fl. 2012 s.22). Ett område som ofta lyfts fram som exempel för det frikopplade 
området är reglerna om avskrivning på byggnader. Enligt 19 kap 4 § IL skall avskrivningen 
bestämmas av en procentsats av byggnadens anskaffningsvärde. När man där emot skall 
bestämma hur stort värdeminskningsavdrag som får göras tas ingen hänsyn till hur stora 
avskrivningar man valt att göra. Då detta är ett frikopplat område påverkar heller inte upp- 
eller nedskrivningar i redovisningen den skattemässiga värderingen av byggnaden (Knutsson 
m.fl. 2012 s.71). Inom det kopplade området påverkar redovisningen beskattningen vilket 
leder till att huvudregeln inom det kopplade området är att god redovisningssed gäller såvida 
inte skatteregler finns och frågan ses som frikopplad (Knutsson m.fl. 2012 s.71).  
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3.1.3 Materiellt samband 
Utöver det kopplade och det frikopplade området förekommer även begreppen materiellt och 
formellt samband i förarbeten samt litteratur (Knutsson m.fl. 2012 s.74). Det materiella 
sambandet har berörts tidigare.  

Med det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning menar man ofta de 
situationer, där det likt det kopplade området, inte finns någon särskild skatteregel utan 
beskattningen utgår från redovisningen och där med också god redovisningssed (Knutsson 
m.fl. 2012 s.74). Vid det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning brukar 
man säga att identitet föreligger mellan de båda områdena. Det betyder att sättet som 
resultatmätningen utförts i redovisningen även tillämpas vid beskattningen. En konsekvens av 
detta blir att valen som gjorts i redovisningen blir bindande i beskattningen. Detta kan ha 
särskild betydelse om det enligt god redovisningssed kan finnas flera sätt att redovisa på. Ett 
företag får vid sådana tillfällen inte välja en metod i redovisningen och en annan i 
beskattningen utan de måste hålla sig till en och samma metod inom de både områdena 
(Knutsson m.fl. 2012 s.74-75).  

3.1.4 Formellt samband 
Den formella kopplingen mellan redovisningen och beskattningen grundar sig på företagens 
löpande bokföring (Henriksson & Schröder 2000, s.125). En förutsättning för att 
beskattningen skall kunna bygga på redovisningen i form av företagens bokföring är att 
företagen har en ordnad bokföring och att den har förts i enlighet med regelverken och god 
redovisningssed.  Detta yttrar sig i 14 kap 2 § IL där följande grundregel gäller: 
 

”Resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Vid beräkningen av 
resultatet ska inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det 
beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något 
annat är särskilt föreskrivet i lag. Detta gäller även skattskyldiga som inte är 
bokföringsskyldiga.”  

Bestämmelsen innebär att redovisningen skall ligga till grund för beskattningen såvida 
redovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed (Johansson 2004, s.239). 

Det formella sambandet menar Henriksson och Schröder (2000, s.125) innebär att 
skattelagstiftningen i vissa fall kräver att avsättningar i företagens redovisning görs för att 
avdrag för eventuella avsättningar skall tillåtas. De menar även att värden av vissa tillgångar i 
räkenskaperna skall värderas på liknande sätt (Henriksson & Schröder 2000, s.125). 
Redovisningsreglerna måste därmed följa beskattningsreglerna (Skatteverket 2012, s.28). Ett 
vanligt exempel på det formella sambandet är reglerna om räkenskapsenligt avskrivning som 
behandlas av Knutsson m.fl. (2012 s.75). 

3.1.5 Inget samband 
Inom den tredje och sista kategorin där inget samband föreligger har redovisningen och 
beskattningen var sitt regelsystem. Det finns ingen koppling mellan dessa vilket betyder att 
företagens redovisning inte påverkar företagsbeskattningen överhuvudtaget (Knutsson m.fl. 
2012 s.76) och att de skatterättsliga bestämmelserna får appliceras oberoende av 
redovisningen (Alhager & Alhager 2004, s.43).  
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3.2 Utvecklingen av beskattningen  
Utgångspunkten för beskattningen har varit att samhället gemensamt ådragit sig utgifter som 
måste finansieras. Eftersom dessa utgifter varit gemensamma har det en lång tid tillbaka setts 
som naturligt att alla i samhället bidrar till finansiering av de gemensamma utgifterna (Rabe 
& Hellenius 2011, s.21).  

Rabe och Hellenius (2011, s. 22) menar att de svenska skatterna kan sägas ha sin start i början 
på 1700-talet i samband med den s.k. allmänna bevillningen. Den allmänna bevillningen får 
ses som föregångare till det vi idag kallar för den allmänna inkomstskattelagen. Dessförinnan 
var skatterna i landet spridda och oregelbundna. Var i landet man bodde hade en stor 
betydelse för hur hög skatt individen skulle betala. Skatterna varierade även från år till år. Ett 
klart samband kan ses mellan skattesatserna och krigsföringen (Rabe & Hellenius 2011, s. 
22). Den största skillnaden mellan 1700-talets allmänna bevillning och dagens allmänna 
inkomstskattelag är att det idag arbetas med tre olika inkomstkällor tillskillnad från åtta 
inkomstkällor. Antalet inkomstkällor minskades till tre i samband med reformeringen år 1861 
(Rabe & Hellenius 2011, s. 22). Samtidigt lades beskattningen om på ett sätt som kan sägas 
bilda grunden för vår moderna inkomstskatt (Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg & 
Simon-Almendal 2011, s. 9). 

Rabe och Hellenius (2011, s.23) menar att ett av de mest betydelsefulla åren i den svenska 
skattehistorien är år 1902 eftersom Sverige då för första gången fick en allmän inkomstskatt. 
Denna skatt var statlig och progressiv vilket var nytt för den svenska beskattningen. 
Beskattningen grundades på den samlade nettoinkomsten istället för att se till de enskilda 
inkomstkällorna, vilket markerar ett byte av princip i det svenska beskattningssystemet. 
Principen fasthölls fram till år 1990 då den fick minskat utrymme i det svenska 
skattesystemet. Vad gäller bolagsinkomsterna beskattades de efter samma princip som 
enskilda individer fram till år 1902 då dubbelbeskattningsprincipen infördes genom att 
utdelningar från aktiebolag blev skattepliktiga i Sverige (Rabe & Hellenius 2011, s.23).  

Nästa stora reform som genomfördes i det svenska skattesystemet ägde rum år 1910. I 
samband med denna reform togs den allmänna bevillningen, som levt kvar parallellt med 
allmänna inkomstskattelagen, bort vid den statliga beskattningen men dock inte vid den 
kommunala beskattningen. I reformen år 1920 fastställdes att vissa kapitalvinster blev 
skattepliktiga. Kapitalvinster hade tidigare varit skattefria då dessa inte kunde hänföras till 
någon specifik inkomstkälla (Lodin m.fl. 2011, s. 10). 

Under år 1915 till och med 1927 pågick en utredning vars mål var att skapa en modern och 
hållbar inkomstbeskattning för både statliga och kommunala syften (Lodin m.fl. 2011, s. 10). 
En tillfällig kommunalskattereform skapades år 1920 (Rabe & Hellenius 2011, s.24) vilket 
följdes av en permanent reform år 1928, som länge fungerade som vår huvudlagstiftning 
(Lodin m.fl. 2011, s.10). Blake, Akerfeldt, Forts och Gowthorpe (1997, s.87) menar att 1928 
års kommunskattelag var starten på den tydliga kopplingen mellan redovisning och 
beskattning. Reformen har med betydande modifikationen överlevt alla skattereformer under 
1900-talet (Rabe & Hellenius 2011, ss. 23-24).   

Utvecklingen efter år 1928 års skattereform var betydande främst för bolagsbeskattningen. 
Kedjebeskattningen i bolagen avskaffades samtidigt som fri lageravskrivningsrätt infördes. 
Detta följde av bolagsskatten som blev proportionell år 1938 samtidigt som rätten till fria 
avskrivningar infördes (Rabe & Hellenius 2011, s.24).  

Till följd av skatthöjningarna under andra världskriget fanns det ett behov av att se över 
beskattningen år 1947, vilket resulterade i en ny reform. Denna reform innebar att skatten 
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sänktes i de lägre inkomstskikten och höjdes i de högre inkomstskikten. Därefter följde ett 
antal skattehöjningar vilket slutligen resulterade i något som Rabe och Hellenius (2011, s.25) 
benämner avdragshysteri. Nya reformer gjordes år 1982 och 1990 för att motverka detta vilket 
också medförde förändringar i bolagsbeskattningen. En lägre bolagsskatt som finansierades 
genom att rätten till lagernedskrivning slopades blev resultatet. Efter detta har bolagsskatten 
sänkts ytterligare, vilket tros ha sin förklaring i den ökade konkurrensen om internationella 
företagsetableringar (Rabe & Hellenius 2011, ss.21-27). 

Det svenska skattesystemet har under 1900-talet även varit utsatt för kontinuerliga utredningar 
som resulterat i ett antal förändringar. Anledningen till de kontinuerliga utredningarna tror 
Lodin m.fl. (2011, s.11) är resultatet av svenskarnas ständigt stegrande otillfredsställelse av 
skattesystemet. En av de större utredningar som gjorts är SOU 1964:25, som resulterade i 
införandet av mervärdesskatten i Sverige. Som ett nästa steg presenterades även SOU 1976:62 
som diskuterade progressiva utgiftskatter. Utredningen resulterade endast i mindre 
förändringar i skattesystemet. Även utredningar kring real inkomstbeskattning (SOU 1982:1) 
och utgiftsskatt (SOU 1986:40) har tagits upp under 1900-talet (Lodin m.fl. 2011, s.11).  

I SOU 2008:80 diskuteras sambandet mellan redovisning och beskattning. Här framställs både 
för- och nackdelar med en frikoppling mellan områdena. Hultqvist (2009, Dagens Industri) 
presenterar remisskritiken mot en frikopplad redovisning i sin artikel som presenteras i DI. 
Han påpekar att kritiken mot en frikopplad beskattning är stor både från näringslivet och från 
Skatteverket (SKV).   

3.3 Utvecklingen av redovisningen 
Året efter att reformen av kommunskattelagen genomförts då den statliga och den kommunala 
inkomstskattelagen förenades (Hultqvist 1995, s.33) infördes GGBFL vilket i allmänhet 
brukar ses som en civilrättslig lagstiftning (Hultqvist, 2009 s.258). Exempel på detta finns i 
SOU 1931:40 (s.230) där GGBFL beskrivs under inledningen ”I Civillagstiftningen finns 
bestämmelser…”. Thorell (2008, s.59) avser att GGBFL i hög grad var en ramlagstiftning 
vars syfte var att koppla bokföringsskyldigheten till seder. Detta gjordes i form av 
formuleringar som bokföringsgrunder och god köpmannased (Thorell 2008, s.59).  

Begreppet god köpmannased tolkas som föregångare till god redovisningssed. Sillén (Sillén & 
Hemberg 1970, s.26) gör ett försök till tolkning av detta begrepp, och kommer fram till att 
begreppet sed förutsätter en faktiskt förekommande praxis som är utbredd hos en majoritet av 
näringsidkarna. Slutsatsen som Sillén (Sillén & Hamberg 1970, s.26) drar av begreppet god 
sed är att innebörden av begreppet ändras i takt med att den ekonomiska utvecklingen går 
framåt. Han påpekar att ”nya förhållanden skapar nya problem och kräver ny, vanligen 
förbättrade praxis” (Sillén & Hemberg 1970, s.26). Klercker (1948, s.57) menar däremot att 
en klar definition av god köpmannased inte kan ges.  

Efter en revidering av BFL presenterades SOU 1973:57 som ett förslag på ny BFL (SOU 
1973:57). Utredning resulterade i en ny bokföringslag, GBFL, som trädde i kraft tre år senare. 
En stor skillnad mellan GGBFL och GBFL är att begreppet god redovisningssed för första 
gången införs i lagtext. I flera paragrafer kan begreppet god redovisningssed utläsas (1 kap 2 
§ GBFL). I samband med att GBFL trädde i kraft år 1976 grundades även BFN som är en 
statlig myndighet1.   

GBFL, BFL samt ÅRL är formulerade som så kallade ramlagar. De vill säga att de innehåller 
allmänna principer för redovisning. Principerna i sin tur måste kompletteras med normer 
                                                 
1 http://www.ne.se/bokf%C3%B6ringsn%C3%A4mnden?i_h_word=BFN (2013-03-01) 

http://www.ne.se/bokf%C3%B6ringsn%C3%A4mnden?i_h_word=BFN
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vilket görs i form av god redovisningssed (Dahlqvist & Elofsson 2005, s. 90). Med 
redovisningsnormer avses regler, rekommendationer och lagar som styr innehållet i 
redovisningen. Normerna bidrar till en harmonisering av redovisningen samtidigt som det ser 
till att en viss kvalité på redovisningen upprätthålls (Falkman 2004, s.17). Enligt prop. 
1975:104 (s. 148) avsågs god redovisningssed vara ”en faktiskt förekommande praxis hos en 
kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga.” Det påpekas också i förarbetarna till 
GBFL (Prop. 1975:104, s.148) att god redovisningssed ibland kan behöva bestämmas utifrån 
bransch (Olsson 2010, s.25), samt att de uttalande som görs av expertisen som arbetar med 
redovisningsfrågor både teoretisk och praktiskt har stor betydelse för begreppet god 
redovisningssed (Prop. 1975:104, s.148). Numera anses god redovisningssed innefatta dels de 
normer som grundas på lag och föreskrifter och traditionell lagtolkning, men också 
redovisningspraxis samt rekommendationer och uttalande från normgivande organ, framför 
allt BFN, Finansinspektionen (FI) och Redovisningsrådet (RR) (Prop. 2006/07:65, s.205). RR 
lades år 2007 ner och ersattes med Rådet för finansiell rapportering (RFR)2.   

År 1989 upprättades ett avtal mellan revisionsbranschen, industrin och regeringen för att bilda 
ett nytt normgivande organ. Resultatet blev RR där nio ledamöter placerades för att upprätta 
nya rekommendationer och på så sätt ge aktiemarknaden nytt liv (Rundfelt 1993, ss.585-586). 
Två år senare lämnade RR ut sin första rekommendation i form av RR 1:00 
koncernredovisning.  

BFN och RR, är normgivande organ som identifierar de normer som behövs för utfyllnad 
(Dahlqvist & Elofsson 2005, s.91). Det framgår främst av BFN:s råd och anvisningar samt 
RR:s uttalanden, i frågor som rör bokslut i marknadsnoterade företag, vad god 
redovisningssed är. Varken BFN:s eller RR:s uttalande har dock någon bindande verkan utan 
fungerar endast som råd. Det är domstolen som i slutändan avgör vad god redovisningssed 
innebär (Dahlqvist & Elofsson 2005, s.91). Domstolen tar dock stor hänsyn till de 
normgivande organens syn på god redovisningssed (Prop. 2006/07:65, s.205).  

I takt med att RR skapade sina första rekommendationer kom god redovisningssed att gå från 
ett försiktighetssynsätt mot ett matchningssynsätt. Detta menar Tidström och Hesselman 
(1991, ss.14-15) ledde till att skatterätten kan acceptera avsättningar som har en hög 
sannolikhet. Utvecklingen av redovisningen går under denna tidsperiod från att vara starkt 
präglad av försiktighetsprincipen till att utgå mer från matchningsprincipen (Tidström & 
Hesselman 1991, s. 15).  

Denna utvecklig kan bland annat utskiljas i rättsfallet Key Code som haft betydelsefull 
inverkan i historiken kring god redovisningssed. Grunden i fallet går dock att utläsa redan i 
RÅ 1977 ref. 13, även kallat Anticimex. Under lång tid hade Anticimex-fallet en stor inverkan 
på frågor kring periodiseringen av intäkter från tjänsteavtal. Omständigheterna i rättsfallet är 
att en distriktschef på Anticimex gjort ett avdrag för avsättning till garantifond med 
motiveringen att de var förskottsbetalningar som avsåg nästkommande år. Regeringsrätten 
(RegR) valde i fallet att gå på SKV:s linje och neka distriktschefen rätten att fördela 
inkomsterna på två beskattningsår. (RÅ 1977 ref. 13).  

Rättsfallet RÅ 1999 ref. 32, även kallat Key Code, tar likt RÅ 1977 ref. 13 upp 
periodiseringsfrågan. Fallet berör företaget Key Code Security AB som erbjuder kunder en 
bricka att ha bland nycklarna. Vid en förlust av nycklarna kan man med hjälp av brickan få 
tillbaka dem. I rättsfallet har företaget redovisat en skuld på drygt 5 500 tkr, avseende 
förskottsbetalda åtaganden, i deklarationen. SKV underkände denna skuld och upptog istället 
                                                 
2 http://www.bfn.se/redovisning/RADET/radet.aspx (2013-03-01) 

http://www.bfn.se/redovisning/RADET/radet.aspx
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de dryga 5 500 tkr till beskattning med ett avdrag på 100 tkr. Rättsfallet gick genom alla tre 
instanser. Länsrätten (LR) liksom kammarrätten (KR) dömde till SKV:s fördel bl.a. med 
hänvisning till RÅ 1977 ref. 13. I samband med överklagan till RegR krävdes ett uttalande 
från BFN. BFN ansåg att det i fallet rörde sig om ett avtal som fullgjordes kontinuerligt och 
på så sätt hade företaget ansvar gentemot kunden under hela perioden. Under dessa 
förutsättningar ansåg BFN att Key Code inte fullgjort sitt åtagande förrän avtalstiden löpt ut 
och därför ansågs det att Key Code:s periodisering, i likhet med försäkringsavtal, var förenligt 
med god redovisningssed. RegR gick på BFN linje och dömde till Key Code:s fördel (RÅ 
1999 ref. 32).  
 
Rättsfallet har inte bara spelat en stor roll för frågor kring periodisering i skattefrågor utan har 
även blivit betydelsefullt i frågor vad gäller god redovisningssed. I motiveringen från RegR 
framkommer nämligen att god redovisningssed kan uppnås på flera sätt vilket varit 
anledningen till fallets betydelsefulla ställning i frågor om god redovisningssed (RÅ 1999 ref. 
32).  
 
Utöver frågor kring god redovisningssed har fallet även en stor betydelse i frågor beträffande 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Norberg (2003, s.343) menar dock att 
rättsfallet inte gjort att kopplingen mellan redovisning och beskattning förstärkts utan snarare 
att praxis bekräftar lagtextens innehåll. Utifrån ytterligare rättspraxis, RÅ 1998 ref. 18 och 
RÅ 2000 ref. 26 drar Norberg (2003, ss. 343-344) istället slutsatsen att det är svårt att lösa 
sambandsfrågan på ett övergripande sätt då det inte handlar om ett totalt kopplat eller 
frikopplat samband mellan redovisning och beskattning (Norberg 2003, s.344).  
 
Utvecklingen av god redovisningssed har även påverkat normgivningen. De senaste normerna 
som presenterats är BFN:s projekt K1-K4. Det första projektet som är K1 gavs ut år 2006 och 
började tillämpas från och med 1 januari 2007. Därefter presenteras K2 som tillämpades först 
för de som hade bokslut 31 december 2008. Det sista av projekten som presenterats är K3-
regelverket som träder i kraft 31 december år 2013 (Westermark 2012, ss. 148-153).  

3.4 Redovisningsprinciper  
Redovisningsprinciper skall vara vägledande för företag då de utför redovisning. Några av 
principerna som företagen bör ta hänsyn till är försiktighetsprincipen, matchningsprincipen, 
kongruensprincipen, realisationsprincipen samt objektivitetsprincipen (Falkman 2004, s.30).  

3.4.1 Försiktighetsprincipen  
Försiktighetsprincipen har länge varit en av de vägledande redovisningsprinciperna (Falkman 
2004, s.30) och en stark tradition inom redovisningen (Thomasson 2006, s.112). Den är 
tillsammans med matchningsprincipen grundläggande för bokföringsmässig redovisning av 
intäkter och kostnader (Norberg 1991, s.87). Principen framträder i 2 kap 4 § p. 3 ÅRL där det 
står ”Värdering av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall göras med 
iakttagande av rimlig försiktighet”. Syftet med principen är enligt Falkman (2004, s.30) att 
inte skapa för positiva bilder av olika verksamheter. Försiktighetsprincipen kan uttryckas på 
tre olika sätt:  

• Tillgångar skall värderas så lågt som möjligt medan skulder skall värderas så högt som 
möjligt.  

• Icke realiserade intäkter skall inte redovisas.  
• Finns det flera alternativ skall alltid alternativet med det sämsta utfallet redovisas 

(Falkman 2004, s.30). 



18 
 

Sammanfattar man punkterna ovan menar Ingblad och Fagerberg (2000, s.35) att principen 
innebär att man vid osäkerhet vid värdering alltid skall välja den lägre värderingen. Dessa 
grunder leder till att försiktighetsprincipen skapar stabila förutsättningar för 
externredovisningen. Det leder också till att varken ägarna eller borgenärerna utsätts för några 
onödiga risker. Försiktighetsprincipen kan därmed förklaras utifrån ett ägar- och 
borgenärsperspektiv (Falkman 2004, s.30).  

3.4.2 Matchningsprincipen  
Matchningsprincipen brukar ses som försiktighetsprincipens motsats då denna princip inte 
alltid resulterar i det mest negativa utfallet. Falkman (2004, s.30) påpekar dock att principerna 
i de flesta fall överensstämmer med varandra. Grundtanken i matchningsprincipen är att 
utgifterna skall kostnadsföras samma period som intäkterna realiseras och redovisas 
(Gustafson 2006 s.4). Ett sätt att se det på är att ett samband mellan intäkter och kostnader 
sökes för att kunna matcha dessa mot varandra under samma tidsperiod (Thomasson 2006, 
s.35). Förespråkarna för matchningsprincipen menar på att om denna princip uppfylls 
redovisas det rätta resultatet över tid (Falkman 2004, s.30).  

3.4.3 Kongruensprincipen  
Kongruensprincipen bygger på att alla förändringar som skett i tillgångarna respektive 
skulderna skall redovisas över resultaträkningen, undantag finns dock för utdelning och 
aktieägartillskott. Att redovisa direkt mot balansräkningen är inte tillåtet utifrån 
kongruensprincipen då ett sådant tillvägagångssätt anses reducera tydligheten i redovisningen. 
Principen innebär också att ingående balansräkningar skall stämma överrens med utgående 
balansräkningar (Nilsson 2010, s.41). Falkman (2004, s.30) anser att kongruensprincipen 
stärker försiktighetsprincipen med motiveringen att kongruensprincipen skapar ytterligare 
tydlighet i redovisningen. Principen garanterar även öppenhet gentemot aktieägarna vilket 
även de får anses som ett komplement till försiktighetsprincipen (Falkman 2004, s.30).  

3.4.4 Realisationsprincipen  
Realisationsprincipen innebär att redovisning av en intäkt i resultaträkningen inte får ske 
förrän realisation av den har skett. Problematiken ligger i om redovisning av en icke realiserad 
värdeförändring realiserats kan en positiv bild av bolaget skapas (Falkman 2004 ss.30-31). 
Om värdeförändringen däremot visas sig vara felaktig och utfallet blir sämre än vad man 
räknat med kan detta ha lett till beslut som tagits på den felaktiga informationen. 
Realisationsprincipen menar Falkman (2004, ss. 30-31) skapar en stabiliserande effekt på 
resultatutvecklingen.  

3.4.5 Objektivitetsprincipen  
Ett av syftena med externredovisning är att beslutsfattare skall kunna fatta beslut på den 
information som företaget presenterar för dem (Falkman 2004, s.31). För att besluten skall bli 
så bra som möjligt krävs det att informationen som besluten fattas på är så objektiv som 
möjligt. Ju mer komplex informationen om företaget desto svårare är det att få en tydlig bild 
av bolaget. Objektivitetsprincipen innebär alltså att redovisningen i möjligaste mån skall vara 
objektiv (Nilsson 2010, s.38). Falkman (2004, s.31) menar att objektiv information förbättrar 
beslutsprocessen bland annat genom att garantera att processen är fri från felaktigheter. För att 
detta skall vara möjligt måste alla ekonomiska transaktioner kunna styrkas (Falkman 2004, 
s.31). Detta görs genom att redovisningsdata skall vara verifierbar samt att den i möjligaste 
mån skall kunna anknytas till en affärshändelse (Nilsson 2010, s.38). Detta garanterar dock 
inte objektiviteten utan en avvägning mellan objektivitet och rättvisande bild måste oftast 
göras. Objektivitetsprincipen kräver även att informationen skall vara neutral för att vara 
objektiv (Falkman 2004, ss.31-32).  
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3.5 Beskattningsprinciper  
Som grund till det svenska skattesystemet ligger ett antal beskattningsprinciper som lagar och 
regler baseras på, precis som i de flesta västerländska länder. De olika principerna har haft 
olika stor betydelse i Sverige de senaste åren. Vilken av principerna som har störst betydelse 
beror mycket på den politiska majoriteten och hur de väljer att lägga upp de svenska skatterna 
(Rabe & Hellenius 2011, s.44). 

3.5.1 Skatteförmågeprincipen  
Skatteförmågeprincipen är en princip som har sitt ursprung i Tyskland och ligger fast 
förankrat även i det svenska skattesystemet. Principen innebär att den skatteskyldige ska 
betala skatt utefter sin egen förmåga (Samuelson 1994, s.211). De vill säga att en högre 
inkomst medför en större skatteförmåga än en lägre inkomst (Wenehed 2000 s.200). Principen 
innebär också att endast de som har förmåga att betala skatt skall vara skyldiga att betala skatt 
(Rabe & Hellenius 2011, s.44-45). Enligt Påhlsson (2002, s.61) är skatteförmågeprincipen 
svår att identifiera i en eller ett par lagregler, istället kommer principen i uttryck i 
uppbyggnaden av skattesystemet samt i motivuttalanden. Vad gäller skatteförmågeprincipens 
påverkan på det svenska skattesystemet kan denna delas upp i två kategorier. Rabe och 
Hellenius (2011, s.44-45) menar att principen påverkar både på en mer övergripande nivå 
samtidigt som den påverkar utformningen på de mer detaljerade reglerna. Då det gäller den 
övergripande nivån ligger främst problemet att avgöra huruvida en persons skatteförmåga är 
bra eller dålig. Det lättaste sättet att avgöra detta på är att se till inkomsten. Utifrån detta har 
det införts ett grundläggande antagande i det svenska skattesystemet som 
skatteförmågeprincipen vilar på. Grundsatsen bygger på att inkomstnyttan är avtagande vilket 
innebär att det förutsätts att det är lättare för en person med högre inkomst att avstå från 
ytterligare 10 000 kronor än det är för en person med lägre inkomst att avstå från 10 000 
kronor. På detaljnivå tar skatteförmågeprincipen dels sikte på vilka inkomster som skall vara 
skattepliktiga men också vid vilken tidpunkt skatten skall erläggas (Rabe & Hellenius 2011, s. 
44-45).  

3.5.2 Likformighetsprincipen  
Likformighetsprincipen är en princip som fått en allt starkare position i utvecklingen av det 
svenska skattesystemet (Rabe & Hellenius 2011, s.46). Principen är en rättviseprincip som 
kan sägas innebära att alla fall skall bedömas så lika som möjligt (Lodin m.fl. 2011, s.44). Det 
innebär att beskattningen skall göras på ett sådant sätt att det blir så rättvist och likformigt 
som möjligt mellan liknande parter i samhället (Gunnarsson 1995 s.110). Precis som 
skatteförmågeprincipen kan likformighetsprincipen delas upp i två delar, nämligen en 
övergripande princip och en princip som inriktar sig på detaljutformning i skattesystemet. 
Rabe och Hellenius (2011, s.46) hävdar att den övergripande delen av principen innebär att 
beskattningen skall ses som likformig ur ett samhällsperspektiv. Detta innebär att 
beskattningen bör fördelas på ett sådant sätt att fördelningen blir rättvis och likformig mellan 
samhällsmedborgarna. Då uppfattningen om vad som är rättvist och likformigt kan variera 
mellan individer i samhället har ett försök till definition gjorts genom formuleringen 
”beskattningen ska vara likformig och rättvis fördelad enligt den uppfattning, som företräds 
av en majoritet av samhällsmedborgarna” (Rabe & Hellenius 2011, s.46). 
Likformighetsprincipens övergripande del syftar enligt Lodin m.fl. (2011, s.44) på att 
inkomster som är ekonomiskt likvärdiga skall beskattas på ett likvärdigt sätt. Innebörden av 
likformighetsprincipen på detaljnivå vid utformandet av beskattningssystemet innebär 
däremot enligt Rabe och Hellenius (2011, s.46) att skattereglerna skall vara utformade på ett 
sådant sätt att beskattningen blir rättvis och likformig. Med andra ord skall individer som 
lever i samma ekonomiska och sociala situation beskattas på liknande sätt (Rabe & Hellenius 
2011 s.46).  
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3.5.3 Neutralitetsprincipen  
Syftet med beskattningen är enligt Lodin m.fl. (2011, s.45) att ”skattereglerna ska vara 
neutrala inför den skatteskyldiges val mellan olika handlingsalternativ.” Skatterna skall 
därmed inte påverka den enskilde skattebetalarens handlingsalternativ (Tjernberg 1999, s.68). 
Innebörden av neutralitetsprincipen är således att beskattningen skall vara utformad på ett 
sådant sätt att det inte skall styra den enskildes handlande (Persson Österman 1997, s.32). Det 
svenska beskattningssystemet vilar på neutralitetsprincipen, dock inte fullt ut enligt Rabe och 
Hellenius (2011, s.47). Exempel på när den enskildes handlande medvetet försökts påverkas 
är koldioxidskatt som införts i syfte att minska användningen av fossila bränslen (Rabe & 
Hellenius 2011, ss. 47-48). Liksom skatteförmågeprincipen är neutralitetsprincipen inte 
lagreglerad, utan framkommer genom systematiken inom det svenska skattesystemet. 
Principen används t.ex. mycket i förarbeten för att motivera utformningen av regler och 
system (Påhlsson 2002, s.63). 

3.5.4 Legalitetsprincipen  
Legalitetsprincipen fungerar som en allmän princip där innebörden påverkar hela det juridiska 
området. Rabe och Hellenius (2011, s.45) menar att legalitetsprincipen främst uttrycks i 1 kap 
1 § p.3 Regeringsformen (RF). Hultqvist (1995, s.12) och Olsson (2001, s.40) däremot menar 
att legalitetsprincipen främst åberopats i 8 kap 2 § RF. Syftet med legalitetsprincipen är att 
den ska vara en av offentligrättens byggstenar. Principen innebär att all offentlig 
maktutövning skall ha stöd i lagen (Påhlsson 2002, ss. 58-59). Skattemässigt innebär det att 
uttag av skatt ska ha stöd i lagen, det s.k. föreskriftkravet. Vad gäller legalitetsprincipen bör 
dock förtydligas att inte alla uttryck behöver lagregleras för att de ska gälla. Det finns olika 
typer av situationer som kan uppstå och var av en av dessa kan inte regleras i lagtext, därmed 
behöver det finnas stöd i lagen för tolkning (Påhlsson 2002, ss. 58-59).  

3.6 Rättvisande bild 
Begreppet rättvisande bild är centralt i redovisningen då resultaträkningen, balansräkningen 
och noterna enligt 2 kap 3 § ÅRL skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av 
företagets resultat och ställning (Dahlqvist & Elofsson 2005, s.91). Det är revisorn som skall 
ta ställning till om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolaget (Scheja 2009 s.27). 
Helhetskravet medför bland annat att tilläggsinformation som kan vara relevant för förståelsen 
av resultat- och balansräkningen måste presenteras i noterna, såvida informationen inte 
presenterats i rapporterna (Ingblad & Fagerberg 2000, s.32). Begreppet rättvisande bild 
infördes i den svenska lagstiftningen genom Europeiska Gemenskapens (EG) 4:e 
bolagsrättsliga direktiv (Westermark 2012, s.119). Innebörden av begreppet är dock något 
oklart (Bjuvberg 2006, s.177). I samband med införandet av begreppet i de olika 
medlemsstaternas lagstiftning har begreppet kommit att färgas av respektive lands 
redovisningstraditioner och redovisningspraxis (Prop. 1995/96 del 2, s. 11). Det står dock 
klart att begreppet rättvisande bild, till skillnad mot begreppet god redovisningssed, inte 
avspeglar rådande praxis eller rekommendationer. Kravet på att bolagen skall redovisa en 
rättvisande bild får istället ses som en skyldighet för det enskilda fallet att korrigera för 
eventuella missvisande resultat menar Dahlqvist och Elofsson (2005, s.91).  

Vad gäller avvikelser från god redovisningssed får dessa endast ske i de fall där god 
redovisningssed inte ger en rättvisande bild. I dessa fall får företag avvika från 
rekommendationer, allmänna råd och vedertagen praxis och istället prioritera att ge en 
rättvisande bild (Dahlqvist & Elofsson 2005, s.91). Till skillnad från många andra stater i 
Europeiska Unionen (EU) föreligger det dock inte någon rättighet eller skyldighet att med 
hänvisning till begreppet rättvisande bild göra avsteg från föreskrifter i lagen (Ingblad & 
Fagerberg 2000, s.32).  
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3.7 God redovisningssed  
God redovisningssed fungerar enligt Hilling (2007, s.61) som en rättslig standard som 
kompletterar den relativt otydliga lagstiftningen på redovisningsområdet. Begreppet god 
redovisningssed förekommer såväl i ÅRL som BFL. Enligt 2 kap 2 § ÅRL skall 
årsredovisningen upprättas i enlighet med god redovisningssed samtidigt som 
bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 
redovisningssed enligt BFL. Begreppet god redovisningssed har diskuterats enda sedan det 
infördes i svensk lag. Trots denna diskussion har inget enhetligt synsätt på begreppet 
etablerats, utan flera olika synsätt på hur god redovisningssed skall definieras finns 
(Westermark 2012, s.112). Försök till att fastställa vad god redovisningssed egentligen utgör 
har resulterat i att man kommit fram till att man bör sätta stor vikt vid uttalanden från BFN, 
RR och FI. I slutändan är det dock domstolen med utgångspunkt i lagtext som avgör om god 
redovisningssed tillämpats i ett specifikt fall (Ingblad & Fagerberg 2001, s.41).  

I prop. 1998/99 presenteras problematiken kring god redovisningsseds oklara definition. Här 
tas två olika synsätt på god redovisningssed upp. Det första synsättet som diskuteras i prop. 
1998/99 (s.175) är att god redovisningssed utgörs av praxis som förekommer. Andra hävdar 
däremot att god redovisningssed bestäms genom de uttalanden som görs av normgivande 
organ, BFN och RR. Enligt regeringens förslag i prop. 1998/99 (s.183) bör utvecklandet av 
god redovisningssed främst byggas på uttalanden från normgivande organ. Westermark 
(2012, s.118) menar att man varken kan jämställa god redovisningssed med rådande praxis 
eller uttalande från normgivande organ. I prop. 1998/99 (s.187) väljer man istället ett helt 
annat synsätt där man beskriver god redovisningssed som något där traditionell tolkning av 
föreskrifter i lag, och i andra författningar bör ligga i centrum. Om en traditionell lagtolkning 
inte räcker måste en utfyllnad av lagtexten göras. En utfyllande tolkning av lagtexten menar 
Nilson och Törning (2012, s.82) är vanligt i svensk lag då den svenska lagstiftningen sker 
genom så kallad ramlagstiftning. Denna utfyllande tolkning menar Nilson och Törning (2012, 
s.82) i sin tur kan delas in i två delar, uttalande från normgivande organ samt bransch- och 
företagspraxis. De menar också att uttalandena från de normgivande organen fått en mer 
central roll i utvecklingen av god redovisningssed, och att praxis fått stå bakom. Bransch- och 
företagspraxis får framförallt betydelse då det gäller något som är oreglerat eller då 
uttalandena från de normgivande organen är otydliga (Nilson & Törning 2012, ss.82-83).  

I figuren som Thorell (1984, s.33) väljer att utgå från i sin beskrivning av god redovisningssed 
kan alla de ovanstående diskussionerna urskiljas. Thorell (1984, s.33) väljer att se god 
redovisningssed som regel där flera olika regler och praxis påverkar.  

 

Figur 2 God redovisningssed (Thorell 1984, s.33) 

Att bokföringen skall ligga till grund för företagets beskattning är naturligt men det måste ske 
i enlighet med god redovisningssed. För att beräkna ett resultat för ett företag i enlighet med 
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god redovisningssed skall inkomsterna redovisas som intäkter och utgifterna redovisas som 
kostnader. Om det finns en särskild skatteregel så skall denna följas istället. Tidigare har 
problematiken kring definitionen av god redovisningssed tagits upp (Nilsson 2011, ss. 83-84). 
Inom de områdena där det inte finns någon särskild skattemässig regel skall ÅRL följas 
tillsammans med BFN kompletterande regelverk som exempelvis K2 eller K3. På grund av 
kopplingen som finns mellan redovisning och beskattning kan företag göra avvikelser från det 
kompletterande regelverket (Nilsson 2011, s.84). Normgivningen är inte heltäckande inom 
alla områden men god redovisningssed skall alltid efterföljas. På grund av att det inte finns 
normgivning för alla situationer kan problem uppstå då företaget i dessa fall måste identifiera 
god redovisningssed. Det i sin tur leder till att god redovisningssed får olika innehåll i olika 
sammanhang och för olika företag. Därmed får tillämpningen av god redovisningssed ett visst 
tolkningsutrymme (Nilsson 2011, s. 124).  

3.8 Regelbaserad och principbaserad redovisning 
BFN har själva uttalat sig om att K3-regelverket är ett principbaserat regelverk (Norberg 
2012, s. 798). Redovisningsprinciperna är till för att vägleda de bedömningar som redovisarna 
skall göra (Hronsky & Houghton 2001, s.123). Det kan dock vara svårt att definiera begreppet 
principbaserat. En beskrivning av vad ett principbaserat regelverk är kan vara ett regelverk 
som innehåller principer samt generella och breda riktlinjer. Ett regelbaserat regelverk är inte 
lika generellt och brett utan innehåller mer detaljerade regler där normgivaren har fokuserat 
på konkreta situationer (Norberg 2012, s. 798). Det anses ibland vara svårt att se skillnaden 
mellan regelbaserade standarder och principbaserade standarder vilket kan leda till olika 
tolkningar inom området (Bennett, Bradbury & Prangnell 2006, s.190) 

En skillnad mellan ett regelbaserat och ett principbaserat regelverk är att det principbaserade 
regelverket kräver professionell bedömning av redovisarna, vilket det inte finns lika höga krav 
på i ett regelbaserat regelverk. Det finns mer vägledning i principbaserade standarderna 
medan de regelbaserade standarderna är mer komplexa (Bradbury & Schröder 2012, ss.5-9). 
De regler som finns i K3-regelverket kan härledas till principer och de anses vara allmänt 
hållna och breda i de flesta kapitel i regelverket (Norberg 2012, s. 798). När ett regelverk är 
principbaserat kan det ha en stor påverkan på de siffror som redovisas och det finns en risk för 
manipulering av resultatet (Hronsky & Houghton 2001, s.123). 

Abrahamsson, Arnell & Overud (2011, ss.42-44) och Lennartsson (2012, ss. 14-15) menar att 
K3-regelverket är ett principbaserat regelverk medan K2-regelverket är regelbaserat. 

3.9 Intressentmodellen  
En organisations intressenter är de individer, grupper och organisationer som på något sätt har 
en utbytesrelation med organisationen. Detta betyder att intressenterna och organisationen står 
i ett förhållande där de är beroende av varandra (Tagesson & Öhman 2010, s.13). 
Organisationen är beroende av att intressenterna vill medverka i organisationen medan 
intressenterna är mer eller mindre beroende av organisationen för att tillfredsställa sina behov. 
Intressenterna kan kategoriseras i grupper så som, ägare, anställda, kunder, leverantörer, 
banker samt stat och kommun (Bruzelius & Skärvad 2006, ss. 73-74). 
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Figur 3 Intressentmodellen (Freeman 1984, s.25) 

Utöver intressentgrupperna i figuren tar Freeman (1984, ss.21-22) upp fackföreningar och 
media som två intressentgrupper. Även företagsledningen kan ses som en intressent men har 
samtidigt ansvaret för att balansen mellan de olika intressenterna fungerar på ett bra sätt 
(Bruzelius & Skärvad 2006, s. 74). Likväl kan konkurrenter ibland ses som intressenter, med 
motiveringen att konkurrenterna har en stor påverkan på organisationen (Chia-Hui 2007, 
s.254). Vad som skall räknas som intressent och inte är mycket omtvistat (Jansson 2010, 
s.130) och hundratals definitioner finns att hitta i den akademiska litteraturen (Miles 2012, 
s.285).  

Ursprungligen hade modellen endast fyra intressentgrupper (Fassin 2008, s.114), därefter har 
flera grupper som anses påverka företaget lagts till. Modellen presenteras som en karta där 
företaget är navet i hjulet och intressenterna ses som ändarna av ekrarna runt hjulet (Frooman 
1999, s.191). Sedan denna bild av intressentmodellen presenterades år 1984 har det 
akademiska intresset för modellen vuxit till en mycket omdiskuterad och använd modell idag 
(Freeman 2004, s.233-234).  

Utbytesrelationerna mellan organisationen och intressenterna är olika beroende på vilken 
intressent det gäller. Intressenterna bidrar på olika sätt till organisationens verksamhet men de 
ställer också olika krav på vad de vill ha i gengälld (Bruzelius & Skärvad 2006, s. 74).  

• Ledningen i företaget vill i utbyte mot de arbetsinsatser de lägger i företaget ha en god 
lön. Känslan av att leda ett företag kan även den ses som en viktig del för 
företagsledningen.  

• Ägarna, bidrar till verksamheten genom att satsa kapital i bolaget, på så sätt tar de 
också en risk att förlora de kapital de satsat. I gengälld vill ägarna ha en bra avkastning 
på kapitalet de satsat och de är därmed måna om att bolaget går med vinst. 

• Anställda, medverkar till bolagets överlevnad genom det arbetet de lägger ner i 
bolaget. För arbetet vill de ha en ersättning, vilket mer än lön kan vara god 
arbetsmiljö, trygghet i arbetet samt utveckling. 
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• Kunder, anses ofta vara den viktigaste intressentgruppen eftersom de är 
förutsättningen för bolagets verksamhet. De blir den viktigaste gruppen genom att 
efterfråga, köpa och betala för varorna som bolaget erbjuder. Kraven från kunderna 
ligger främst i bra priser, leveranssäkerhet m.m.  

• Leverantörer, bidrar till bolagets verksamhet genom att förse bolaget med varor och 
tjänster. För att bolaget ska upprätthålla en god relation med leverantörerna kräver de 
en säker kund som betalar i tid.  

• Banker, ses som en annan finansiär utöver ägarna som bidrar med kapital som 
erfordras av bolaget. I utbyte vill de att bolaget betalar ränta och amortering i tid.  

• Stat och kommun, stödjer bolaget genom att erbjuda samhällsservice av olika slag, 
men de kan också bidra till bolagets finansiering genom t.ex. bidrag. I utbyte vill 
staten och kommunen att företaget tar samhällsansvar genom att betala skatt och bidra 
till sysselsättning i samhället (Bruzelius & Skärvad 2006, ss. 74-76).  

Konflikter mellan de olika intressenternas intressen kommer till uttryck på olika sätt. Ett 
exempel på en konflikt mellan två intressentgrupper är att ägarna vill ha en högre utdelning 
medan de anställda istället vill ha en högre lön. För att lösa konflikter som dessa, vilket får 
anses som ledningens främsta uppgift, måste intressenterna vara villiga att medverka 
(Bruzelius & Skärvad 2006, s. 77). Detta betyder i sin tur att de måste vara nöjda med den 
motprestation som bolaget ger dem. Om någon intressent upplever att utbytet är för dåligt kan 
det äventyra företagets hela existens (Greve 2003, s.13). Å andra sidan är det viktigt för 
bolaget att vara effektiva, vilket i sin tur leder till att vissa intressentgrupper bör 
uppmärksammas mer än andra (Freeman 1999, s.234).  

3.10 Principal – Agentteorin 
Principal – Agentteorin handlar i huvudsak om ett kontrakt mellan en agent och en principal 
och relationen mellan dessa två aktörer (Artsberg, 2005, s.85). Båda parterna är ute efter att 
maximera sin egen nytta, därav finns det ingen anledning att tro att agenten alltid kommer att 
agera för att maximera principalens intresse. Det samma gäller för principalen, det finns ingen 
anledning att tro att principalen alltid agerar för att öka agentens nytta. Detta eftersom 
parternas vilja om maximal nytta för egen del inte drar åt samma håll (Godfrey, Hodgson, 
Tarca, Hamiltion, & Holmes 2006, ss.258-262) Agenten har i detta förhållande en 
beslutstagarbehörighet som principalen saknar. Det betyder att agenten kan transferera 
förmögenhet från principalen såvida principalen inte agerar. Ur företagets synvinkel ses det 
som ett problem att förena de två parternas önskan om maximal nytta vilket bidrar till ökade 
kostnader för företaget. Dessa kostnader kan delas upp i tre delar, kontrollerande kostnader, 
bindande kostnader samt residual kostnader (Godfrey m.fl. 2006, ss.258-262). 

Bodie, Merton och Cleeton (2009, s.33) menar att problemet mellan principal och agent 
bygger på att principalen, i agentens position, med samma kunskap och information som 
agenten, inte hade fattat samma beslut som agenten. Detta beror på den intressekonflikt som 
finns mellan parterna, vilket ibland kan leda till att agenten handlar helt emot principalens 
intressen (Bodie m.fl. 2009, s.33). Ett exempel på en sådan situation som kan uppstå är att 
företagsledningen väljer att maximera sina bonusar och på så sätt minskar vinsten. Vid en 
lägre vinst finns det mindre pengar att dela ut till aktieägarna (Godfrey m.fl. 2006, s.258-262).  

3.11 K-projektet 
BFN startade projektet med de fyra K-regelverken då de gav ut allmänna råd. K-regelverken 
består av K1, K2, K3 och K4 (Drefeldt & Törning 2012, s.18). Det gjordes för att göra de 
tidigare allmänna råden mindre komplicerat (Yström, 2010 ss. 28-29). Nedan redogörs det 
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kortfattat för samtliga K-regelverk för att sedan förklara K2 och K3, som ligger i fokus i 
denna studie, mer ingående.  

3.11.1 K-projektet i sin helhet 
De företag i Sverige som är onoterade kan välja att följa International Financial Reporting 
Standards (IFRS) och dess redovisningsregler, som har utfärdats av RR, alternativt välja att 
följa allmänna råd som utfärdas av BFN (Yström 2010, s.28).  Företag upprättar extern 
redovisning i form av grund- och huvudbokföring, årsbokslut och en årsredovisning. Det är 
viktigt att identifiera vilka regler som styr bokföringen eftersom bokföringen har betydelse för 
den skatterättsliga avgränsningen (Nilsson 2011, s.63). I BFL och ÅRL finner man lagar inom 
redovisningsområdet, men det finns även fler lagar där redovisningsregler kan hittas. Lagarna 
kompletteras med god redovisningssed (Nilsson 2011, s.64).  

År 2004 valde BFN att ge ut allmänna råd för olika storlekar och företagstyper med syfte att 
förenkla redovisningsreglerna för företagen. Genom utgivandet av dessa allmänna råd sattes 
projektet med de fyra K-regelverken i gång (Drefeldt & Törning 2012, s.18). Det finns fyra 
olika kategorier som BFN har valt att dela in företagen i. De fyra kategorierna kallas för K1, 
K2, K3 samt K4. Indelningen i kategorierna är baserad dels på företagsstorleken enligt ÅRL 
och dels hur bokföringen skall avslutas enligt BFN (Nilsson Skattenytt 2011, s. 265). De 
allmänna råden som utfärdats av BFN är förenklingar av de standarder som har utfärdats av 
RR. En anledning till att BFN valde att starta K-projektet var dels för att det har ansetts vara 
komplicerat att upprätta finansiella rapporter samt att det har varit svårt att begripa tidigare 
allmänna råd. De finansiella rapporterna anses inte vara tillräckligt jämförbara och de är svåra 
att tolka för användarna (Yström 2010, ss. 28-29). 

K1 innefattar de företag som får upprätta ett förenklat bokslut enligt BFL. Reglerna inom K1 
är detaljerade och talar om vad som gäller i olika situationer och tanken bakom reglerna är att 
de skall förenkla för de företagen som har rätt att tillämpa K1 (Nilsson Skattenytt 2011, s. 
265). Kategorin K2 omfattas av de företag som anses vara mindre företag enligt ÅRL. De 
företag som anses vara mindre företag är alla företag som inte klassificeras som större företag 
enligt definitionen i ÅRL (1 kap 3 § ÅRL). Även K2 har byggts upp ur ett förenklingssyfte. 
K2 är precis som K1 ett regelsystem som är regelbaserad där normgivaren har strävat efter att 
regelverket skall vara så heltäckande som möjligt. K3-regelverket som ligger i fokus i denna 
studie innefattas av de företag som är skyldiga att avsluta bokföringen med en årsredovisning. 
Större företag enligt definitionen i 1 kap 3 § ÅRL som inte är noterade är skyldiga att tillämpa 
K3 medan mindre företag som upprättar en årsredovisning kan välja mellan K3 och K2 
(Nilsson Skattenytt 2011, s. 265).  

Beroende på vilket regelverk och vilka normer som ett företag väljer att tillämpa resulterar det 
i ett visst ekonomiskt utfall. Avgränsningsfrågor, värderingsfrågor och periodiseringsfrågor 
kan skilja sig mellan regelverken vilket gör att det är viktigt för företaget att avgöra vilket 
regelverk de bör följa (Nilsson 2011, s. 64). De förenklade normerna som innefattas av K1 
och K2 är redan gällande medan K3-regelverket först kommer att tillämpas från och med 
2014 (Ytström 2010, s.29). 

3.11.2 Vad innebär K2-regelverket? 
BFN har vid två tillfällen, 2006 och 2007, publicerat förslag till allmänna råd genom K2-
regelverket (Yström 2010, 29). Fokus har legat på att företagen skall utge sådan information 
som är nödvändig för främst borgenärer och skattemyndigheten. Information som andra 
intressenter är i behov av anses uppfyllas på annat sätt än de officiella finansiella rapporterna 
som utges. I den rapport som BFN utgav 2006 angående K2 framkommer även att det är 
önskvärt att minska skillnaderna mellan redovisningsreglerna och skattereglerna. Frågan om 
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begriplighet och jämförbarhet har också haft betydelse i utformandet av K2-regelverket 
(Yström 2010, 29). Reglerna i K2 har företagen fått tillämpa sedan 31 dec 2008 (Broberg 
2010, s.52).  

Syftet med K2-regelverket är att det skall vara enkla att förstå och tillämpa och därmed är 
reglerna standardiserade (Broberg 2010, s.52). Kraven på att redovisaren ska göra 
professionella bedömningar är inte lika höga som i K3-regelverket. Företagen som följer K2 
måste tillämpa alla regler och dessa skall tillämpas tillsammans i sin helhet (Broberg 2010, 
s.53). Om det saknas regler skall redovisaren gå till K2-rådet som reglerar liknande frågor och 
om dessa saknas, finns det vägledning i de grundläggande principerna i 2 kap 4 § ÅRL, samt 
de principer som regleras i rådet (Broberg 2010, s.53). När företagen skall upprätta 
årsredovisningen skall de följa de grundläggande principerna som anges i ÅRL (Broberg 
2009, s.16). Reglerna i K2-regelverket bygger framförallt på försiktighetsprincipen, värdering 
till anskaffningsvärdet, tydliga väsentlighetsregler, färre valmöjligheter samt språkliga och 
pedagogiska förenklingar (Broberg 2010 s. 53-54).  

Det finns en uppställningsform som skall följas enligt K2. Det enda avvikelserna som 
företagen får göra från uppställningsformen är byte av namn på de poster som skall tas upp 
enligt formen. Uppställningsform finns för förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och 
balansräkningen (Broberg 2010, s.28). För att företaget skall uppnå en rättvisande bild kan det 
krävas att vissa tilläggsupplysningar uppges men kravet på dessa är väldigt lågt. Företaget 
behöver endast lämna de tilläggsupplysningar som är lagstadgade men i vissa fall kan det vara 
en fördel för företagen att välja att lämna ytterligare upplysningar trots att det inte är 
lagstadgat (Broberg 2010, s.28). 

3.11.3 Vad innebär det nya K3-regelverket? 
 Det var under 2010 som BFN kom ut med ett förslag om allmänna råd gällande upprättandet 
av företagens årsredovisningar, som benämndes K3-regelverket. Tanken med K3-regelverket 
är att det skall ersätta de regler som finns idag, vilket kommer att innebära en del förändringar 
för de företag som kommer tillämpa det nya regelverket (Nilsson Skattenytt 2011, s.265). 
Eftersom att det idag finns ett samband mellan redovisning och beskattning kan det nya K3-
regelverket påverka företagens skattesituation (Nilsson Skattenytt 2011, s.265). Det nya 
regelverket kommer att påverka företagens redovisning av intäkter och kostnader såväl som 
tillgångar och skulder (Lennartsson 2012, ss. 14-15). 

BFN har ansvaret att utforma allmänna råd. K3 som allmänt råd skall tillämpas av de företag, 
bortsett från de företag som redovisar enligt IFRS, som tillämpar årsredovisningslagen. 
Allmänna råd skall tillämpas i sin helhet med vissa undantag. Undantag finns för mindre 
företag (Drefeldt & Törning 2012, s.26-27). Att det allmänna rådet skall tillämpas i sin helhet 
menas att inga avvikelser får ske från de redovisningsområden som regelverket omfattar 
(Norberg 2012, s.797). Det kan utläsas i BFNs utkast om K3. Företaget skall därmed inte 
tillämpa annan normgivning än ÅRL tillsammans med K3-regelverket. Tillämpar företaget 
inte det allmänna rådet i sin helhet får företaget inte ange att normgivningen är tillämpad vid 
årsredovisningen enligt K3 p. 1.8 (K3 p. 1.5 - 1.8).  

Om det skulle vara något område som inte är reglerat i allmänna råd så skall företagen, enligt 
BFN, tillämpa en redovisningsprincip där utgiven information blir relevant för de som 
använder informationen som beslutsunderlag (K3 p. 1.16). Redovisningsprincipen skall sökas 
i bestämmelser i allmänna råd som behandlar liknade frågor, grundläggande principer eller i 
internationell redovisningsstandard (K3 p. 1.16). Informationen skall även vara tillförlitlig 
vilket innebär att årsredovisningen skall ge en rättvisande bild av den finansiella ställningen 
och resultatet samt kassaflöden i företaget. Tillförlitlighet innebär även att årsredovisningen är 
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baserad på en försiktig bedömning, återspeglar företagets transaktioner och andra händelser 
samt att årsredovisningen är fullständig i alla väsentliga hänseenden (K3 p. 1.5). Utöver detta 
är tanken bakom regelverket även att hålla nere reglerna för företagen som upprättar 
finansiella rapporter. BFN har valt att se skillnad på vilken information som är nödvändig att 
ge ut och vilken information som är bra för användarna att ta del av (Norberg 2012, s. 796). 

Det är framförallt större företag som kommer att tillämpa regelverket eftersom att de är 
skyldiga att avsluta årets bokföring med en årsredovisning (Nilsson Skattenytt 2011, s. 265). 
Utöver de större företagen kommer även de mindre företag som inte förenklingsregelverket 
K2, från och med 1 januari 2014, vara tvungna att tillämpa de nya reglerna inom K3 
(Lennartsson 2012, ss. 14-15). Enligt 1 kap 3 § ÅRL är ett större företag de företag som 
uppfyller mer än en av följande punkter: 

”medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 
företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 
företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.” 

 

Det är som tidigare nämnt obligatoriskt för de större onoterade företagen att tillämpa K3, om 
de inte ingår i en IFRS-koncern. De företag som är noterade på börsen skall tillämpa IFRS då 
de upprättar koncernredovisningen. Dessa företag, som tillämpar IFRS vid 
koncernredovisning, skall även tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
Rådet För Finansiell Rapportering (RFR) 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. 
Moderbolaget i koncernen skall vidare även tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. Även de koncerner som frivilligt väljer att tillämpa IFRS skall tillämpa RFR. För de 
dotterbolag som ingår i dessa koncerner finns det en möjlighet att välja mellan att tillämpa 
RFR eller K3 (Norberg 2012, s.784).  

Vissa företag kommer med andra ord att vara tvungna att tillämpa K3-regelverket, men hela 
96-97 procent av de svenska företagen kommer kunna välja om de vill tillämpa K3 eller inte. 
Detta på grund av att 96-97 procent av företagen klassificeras som mindre företag. Dessa 
företag kan välja K2 istället. Ideella föreningar och små enskilda näringsidkare kan även välja 
K1. På grund av att det finns valmöjligheter bör företagen se till fördelar och nackdelar med 
att tillämpa regelverket (Lennartsson 2012, ss. 14-15). Abrahamsson redovisningsspecialist på 
Ernst & Young och ledamot i Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR) policygrupp för 
redovisning, uttalar sig i Balans nr 8-9 (Lennartsson 2012, ss. 14-15), att det som är en fördel 
med K3 är att det är ett komplett huvudregelverk. Abrahamsson säger även att jämförbarheten 
kommer att bli bättre då alla större företag följer samma regelverk. Det finns dock fördelar 
med att tillämpa K2. Där en fördel är som tidigare nämnt att redovisaren inte behöver göra 
några bedömningar och avvägningar utan reglerna är fasta vilket underlättar upprättandet av 
årsredovisningen (Lennartsson 2012, ss. 14-15). Om ett företag kan byta mellan regelverken 
från ett räkenskapsår till ett annat är ännu inte helt klart men tanken är att ett företag skall 
kunna välja att tillämpa ett regelverk från en högre kategori (Norberg 2012, s. 795). 

K3-regelverket kommer även att påverka utvecklingen av god redovisningssed och det leder 
även till en anpassning till internationell utveckling för Sverige. K3-regelverket är en 
modernisering av den nuvarande normgivningen. Det kommer även att innebära normgivning 
som täcker ett större område än tidigare och det kommer att vara omfattande trots att 
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regelverket är ett principbaserat regelverk (Abrahamsson, m.fl. 2011, ss. 42-44). Norberg 
(2012, s. 793) anser att det har funnits ett stort behov av ett moderniserat regelverk för 
onoterade företag. Den äldre normgivningen kommer ta lång tid att utesluta helt, vilket är 
målet med K-projektet. Då K–regelverken är fullständigt för alla företagsformer skall BFN:s 
allmänna råd (BFNAR) uteslutas helt, men eftersom att det kommer att ta tid, kommer 
därmed den äldre normgivningen finnas kvar tills vidare (Norberg 2012, s.795). 

3.11.4 Fördelar och nackdelar med regelverken 
Både K2-regelverket och K3-regelverket är två regelverk som är samlade i ett för de företag 
som tillämpar K2 och ett för de företag som tillämpar K3. K3-reglerna är mer principbaserade 
vilket innebär att det inte finns vägledning på samma sätt, trots att den är mer omfattande, för 
de företag som väljer att tillämpa K3 som för de företag som väljer K2. Det finns inte lika 
tydlig vägledning i hur företagen skall tolka de olika bestämmelserna i K3-regelverket. Det i 
sin tur leder till att större krav ställs på de som redovisar enligt K3 eftersom att det anses vara 
ett mer komplicerade att tillämpa (Broberg 2010, ss.38-39). Trots att K3-regelverket inte ger 
samma vägledning som K2-regelverket samt är principbaserat så är det väldigt omfattande 
(Abrahamsson mfl. 2011, ss. 42-44). Den redovisningen som skall göras enligt K3 ställer ett 
högre krav på rättvisande bild vilket är syftet med upprättandet av regelverket. Det finns fler 
möjligheter då företagen väljer att tillämpa K3, vilka är möjligheten att göra uppskrivningar, 
aktivera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar samt värdera till verkligt värde 
(Broberg 2010, ss.38-39). Möjligheterna i K2-regelverket är mer begränsat. Företaget bör se 
över vad de har för behov av att exempelvis värdera till verkligt värde eller aktivera 
egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar då de står inför valet mellan regelverken. 
Utöver att se över behov som ovan nämnda bör de se över vad det finns för behov av den 
finansiella rapporteringen för intressenterna med åtanke på att redovisningskravet är högre för 
de som tillämpar K3-regelverket (Broberg 2010, s. 40-41). Ju fler intressenter ett företag har 
desto fler skäl finns det att välja K3, då jämförbarheten är en viktig faktor (Lennartsson 2012, 
ss.14-15). 

FAR har engagerat sig i det utkast som BFN har utgett för K3. Då FAR gav sina remissvar 
kom det fram att en del förbättringar bör göras. Enligt FAR finns det exempelvis brister i 
användarvänligheten, vägledning om hur man byter mellan K2 och K3, tydligare 
övergångsregler samt regler om koncernredovisning (Abrahamsson m.fl. 2011, s. 42). De 
ansåg även att regelverket bör tillämpas av en större målgrupp, det vill säga alla företag utom 
de riktigt små företagen. För att få fler att använda sig av K3-regelverket, som BFN vill göra 
till huvudregelverket, bör reglerna inte avskräcka de mindre företagen. Det är relativt stora 
skillnader mellan K2 och K3 vilket har betydelse för de företag som skall välja. FAR har gett 
ett förslag på hur detta skulle kunna åtgärdas. De vill att man gör en till version av K3-
regelverket för mindre företag där det finns en del förenklingsregler (Abrahamsson m.fl. 
2011, ss.42-44).  

3.12 Tvingande normgivning 
Tidigare i studien har det nämnts att inom de områdena där det inte finns någon särskild 
skattemässig regel skall ÅRL följas tillsammans med BFN kompletterande regelverk som 
exempelvis K2 eller K3. I vissa delar av den kompletterande normgivningen anges dock att 
den normgivningen inte behöver följas trots att de inleds med en punkt om att normgivningen 
skall användas i sin helhet (Nilsson 2011, s.84). BFN är en statlig myndighet och har som 
uppgift att upprätta och utveckla allmänna råd.  Nämnden har dock, till skillnad mot många 
andra statliga myndigheter, inte någon egen normgivningsmakt. Det innebär att BFN endast 
får upprätta normer som inte är bindande. De allmänna råden är därmed inte bindande för 
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varken myndigheter eller företag (Olsson 2012, s. 270). Råden kan heller inte betecknas som 
författningar (Påhlsson 1995, s.85).  
Kellgren (2003, s. 331) menar att själva redovisningslagstiftningen inte besvarar de 
redovisningsfrågor som är stora och mest förekommande. Det finns istället rekommendationer 
inom redovisningsrätten som besvarar dessa. Redovisningsorganen som upprättar dessa 
rekommendationer, som exempelvis BFN, saknar normgivningsmakt och därmed är företagen 
inte bindande till att följa det som de utger. Kellgren (2003, s. 331) ställer därmed frågan om 
ett företag behöver några goda skäl för att avvika från de rekommendationer som utges. Till 
följd av det ifrågasätter även Kellgren (2003, s. 331) när en redovisning skall eller kan anses 
vara felaktig på grund av en avvikelse.  

Inom ramen för normgivning har EG utfärdat direktiv inom redovisningsfrågor. Direktivens 
huvudsyfte är, som tidigare nämnt, att företag skall upprätta årsredovisning i enlighet med 
rättvisande bild. De skall med andra ord, genom årsredovisningen, ge en rättvisande bild av 
företagets resultat och ställning. Den delen av EG:s redovisningslagstiftning benämns det 
fjärde direktivet (78/660/EEG, 1978, s.1). Det fjärde direktivet innefattar skyldigheten att 
upprätta ett årsbokslut. Det innehåller en huvudregel samt två kompletterande regler som 
framkommer under tre punkter. De reglerna är tvingande för medlemstaterna, till skillnad mot 
de allmänna råden för svenska företag (Björne 2000, s.160). Den första punkten kring 
bestämmelserna om rättvisande bild är ”att årsbokslutet skall ge en rättvisande bild av 
bolagets tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och resultat” (78/660/EEG, 1978, s.2,3). 
Den andra punkten anger att om direktivets bestämmelser inte räcker för att företaget skall 
kunna ge en rättvisande bild enligt den första punkten skall företaget lämna 
tilläggsupplysningar (78/660/EEG, 1978, s.1). Den sista punkten i bestämmelserna anger att 
avsteg kan göras från första punkten om rättvisande bild inte uppnås, och om ett avsteg görs 
skall det anges i en not (78/660/EEG, 1978, Artikel 2 p.5).  

I ÅRL finns det tidigare förklarats några grundläggande principer som skall följas. De är i 
stort sätt tvingande för företagen, för att med hjälp av dessa tolka bestämmelserna i lagen. 
Principerna är dock inte helt tvingande eftersom att avsteg får göras om det finns skäl för 
avsteg. Om avsteg skall göras måste det vara förenligt med rättvisande bild och god 
redovisningssed (Björne 2000, s. 166). BFN menar att företagen är skyldiga att, utöver ÅRL, 
även följa den kompletterande normgivningen eftersom att det ger uttryck för god 
redovisningssed (Edenhammar & Thorell 2009, s.29). Den normgivning som skall vara 
bindande måste regleras i lagen, vilket allmänna råd inte är (Nilsson 2011, s. 118). 
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4. Empiri 
Regelverken K2 och K3 innefattar en del väsentliga skillnader. De skall tillämpas beroende på 
storleken på företaget och kommer att ha betydelse för företagets redovisning (1 kap 3 § 
ÅRL). K2-regelverket har tillämpats av företag sedan 31 dec 2008 medan K3-regelverket tas i 
bruk av företagen först från och med januari 2014 (Ytström 2010, s.29). K2-regelverket får 
tillämpas av företag som enligt definitionen tillhör mindre företag medan K3 måste tillämpas 
av större företag men kan även tillämpas av mindre företag (Lennartsson 2012, ss. 14-15). För 
studiens syfte kommer de båda regelverken att jämföras nedan. 

4.1 Skillnaden mellan K2 och K3 
Beroende på vilket regelverk företagen väljer kommer deras redovisning att påverkas. Nedan 
förklaras de områden som har betydelse för företagens redovisning och resultat.  

4.1.1 Principer 
Det finns ett antal principer i ÅRL som är tvingande för företagen enligt det fjärde 
bolagsrättsliga direktivet. Enligt K3 p. 2.1 skall de grundläggande principerna följas om annat 
inte anges i det allmänna rådet, i en annan lag eller författning. Utöver dessa principer finns 
det ytterligare några principer, så kallade kvalitativa egenskaper, som framkommer i K3-
regelverket p. 2.6. De kvalitativa egenskaperna som BFN har utformat är till för att 
tillfredsställa informationsbehovet för användarna. Genom dessa egenskaper skall den 
finansiella rapporten uppnå nödvändiga kvalitetskrav. Följande egenskaper tas upp i 
regelverket: 
 

1. Begriplighet: Informationen som ges ut skall vara begriplig för en användare som har 
en rimlig kunskap om affärsverksamheten, ekonomin och redovisningen. Användaren 
skall kunna förstå innebörden av den utgivna informationen. 

2. Tillförlitlighet: Informationen skall vara neutral och inte innehålla väsentliga fel. Med 
neutral menar man att informationen inte får utges på ett sådant sätt att den leder till 
beslut som resulterar i ett förutbestämt resultat eller mål. Användarna skall kunna vara 
säkra på att informationen utges på ett riktigt sätt och den skall vara aktuell. 

3. Relevans: informationen skall vara relevant för beslutsfattande. Den skall vara till 
nytta för användarna. 

4. Väsentlighet: Det skall finnas väsentlighet i utgivandet och informationen skall inte 
vara felaktig eller vilseledande (K3 p 2.6). 

 
Eftersom att K2 är ett regelbaserat regelverk innefattar regelverket inte ovan nämnda 
principer, men de principer som anges i ÅRL gäller även för K2. I K2-regelverket finns det 
även vissa förenklingar av de principerna som finns i ÅRL, där ett exempel är 
periodiseringsprincipen. I BFNs allmänna råd för mindre aktiebolag (K2) finns det i p. 2.1 – 
p. 2.8 angivelser då företaget får göra avvikelser från de grundläggande principerna som är 
angivna i ÅRL och gäller för alla företagsformer (BFNAR 2008:1, ss. 2-3). Inga sådana 
angivelser finns i K3-regelverket. I K3-regelverket anges ett syfte med kapitlet om de 
grundläggande principerna, där syftet är att utge information om företagets finansiella 
ställning och resultat samt kassaflöde (K3 Kommentar p. 2.1).  
 

4.1.2 Värdering av finansiella tillgångar till anskaffningsvärde eller verkligt 
värde 
I K3-regelverket finns det flera olika värderingsgrunder som företaget skall tillämpa i olika 
kombinationer och omfattning. I regelverket anges att företaget skall värdera till 
anskaffningsvärde vid det första redovisningstillfället om regelvärdet inte kräver en annan 
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värderingsgrund. I punkt 2.14 i K3 anges det att företaget får värdera enligt schablonmetoden 
om ingen annan mer exakt värdering kan motiveras av kostnadsskäl. 
 
Huvudregeln i ÅRL är att finansiella instrument skall värderas till anskaffningsvärdet. Enligt 
K3 p. 2.14 skall finansiella anläggningstillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde 
med avdrag för nedskrivningar. Omsättningstillgångarna skall värderas enligt lägsta värdets 
princip. Vissa finansiella tillgångar kan dock få värderas till verkligt värde och då skall 
förändringen i verkligt värde påverka resultaträkningen. I 4 kap 14d § ÅRL anges dock att 
värdeförändringen av vissa finansiella tillgångar får redovisas i en fond i balansräkningen 
istället för i resultaträkningen. Vilka dessa finansiella tillgångar är anges inte i vägledningen 
(K3 Kommentar p. 2.14). Enligt K3 får företagen med andra ord värdera finansiella tillgångar 
till verkligt värde vilket inte får göras enligt K2 p. 11.6. K3-regelverket innehåller därmed inte 
några värderingsbestämmelser för finansiella instrument utan företaget skall utgå från god 
redovisningssed. När K3-företag väljer att redovisa till anskaffningsvärde skall de redovisa 
enligt bestämmelserna i ÅRL eftersom att K3 saknar bestämmelser inom detta område (Kap 4 
ÅRL).  
 
Istället för att värdera till anskaffningsvärde kan företagen som nämnt välja att värdera till 
verkligt värde. För att kunna värdera till verkligt värde krävs en aktiv marknad alternativt en 
annan värderingsteknik. De finansiella instrument som inte skall värderas till verkligt värde 
värderas alltid till anskaffningsvärdet. Det gäller exempelvis leverantörsskulder och 
kundfordringar. Sammanfattningsvis kan man säga att de företag som tillämpar K3 får värdera 
till verkligt värde men de företag som tillämpar K2 får inte värdera till verkligt värde (K2 p. 
11.6; K3 Kommentar p. 2.14). 

4.1.3 Varulager 
I K3-regelverket finns det en definition på varulager vilken är följande: 
 

”Varor i lager är omsättningstillgångar som är 
a) avsedda att säljas i den löpande verksamheten 
b) under tillverkning för att säljas, eller 
c) i form av material eller förnödenheter som ska förbrukas i tillverkningsprocessen 

eller vis tillhandahållandet av tjänster” (K3 p. 13.2) 
 
Enligt 4 kap 9 § ÅRL skall varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Företag skall värdera post för post för att på så vis komma fram till 
om varulagret skall värderas till anskaffningsvärde eller nettoförsäljningsvärdet. Det finns 
dock undantag till detta, vilket kallas för kollektiv värdering som kan göras för homogena 
varugrupper eller om en individuell värdering skulle bli för dyr för företaget (BFNAR 2000:3 
p. 3.1).  Företaget kan även tillämpa en lättnadsregel då de kan värdera till samma belopp och 
mängd under flera år, det får göras under vissa förutsättningar (4 kap 12 § ÅRL). Exempel på 
förutsättningarna är att varorna ska omsättas och det sammantagna värdet är av underordnad 
betydelse för företaget. Den lättnadsregeln gäller även för K2 företagen då lagervärdet 
varierar till högst 20 % (K2 p. 12.6).  
 
Det finns relativt många bestämmelser kring värdering av varulager i ÅRL och därmed har 
K3 inte behövt upprätta särskilt många bestämmelser utan de som finns har istället utvecklats. 
Hur en lagervärdering skall gå till i olika situationer regleras inte i ÅRL och därför finns den 
regleringen istället i K3-regelverket i kapitel 13. Det kan uppstå situationer där företaget inte 
kan värdera till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Ett alternativ till 
värderingen är att använda sig av återanskaffningsvärdet. Enligt 4 kap 3 § p.3 ÅRL får lagret 
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värderas till 97 procent av anskaffningsvärdet om det värdet inte är högre än 
nettoförsäljningsvärdet.  

4.1.4 Materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar 
Enligt K3 p. 17.1 är en materiell anläggningstillgång en tillgång som är fysisk, och skall 
användas under minst ett räkenskapsår. Avskrivningar skall göras under nyttjandeperioden, 
vilket visar på förbrukningen av tillgången (K3, p. 17.2). Regelverket har delat upp värdering 
av anläggningstillgång på dels värdering vid första redovisningstillfället och dels på värdering 
efter första redovisningstillfället. Vid första redovisningstillfället värderas tillgången till 
anskaffningsvärde medan värdering efter första redovisningstillfället kan göras genom 
avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar (K3 p. 17.13 – 17.19). Enligt K2 skall en 
materiell anläggningstillgång värderas till anskaffningsvärde och efter första 
redovisningstillfället skall avskrivningar och eventuella nedskrivningar göras. Uppskrivning 
är inte tillåtet enligt K2, förutom för byggnad och mark (K2 p. 10.34). Alla 
anläggningstillgångar får enligt K3 värderas till verkligt värde, det finns därmed ingen 
begränsning till endast fastigheter (K3 Kommentar p. 17.13 – 17.19). Enligt ÅRL får detta 
dock inte tillämpas i juridisk person (RFR 2, 2012, s.16). Enligt BFNs vägledning K3 p. 17.9 
skall anskaffningsvärdet beräknas genom nuvärdet av alla framtida betalningar avseende 
tillgången. Det finns undantag i ÅRL då det är tillåtet att värdera enligt schablonmetoden, 
vilket innebär värdering till samma mängd och belopp under flera år. Det finns dock vissa 
förutsättningar för att företagen skall få värdera enligt den metoden (4 kap 12 § ÅRL). 
 
Materiella anläggningstillgångar är enligt ÅRL byggnader och mark, maskiner och andra 
tekniska anläggningar, inventarier, verktyg och installationer, pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella anläggningstillgångar. I årsredovisningen kan dock ytterligare 
uppdelningar göras. Det finns bestämmelser i ÅRL om vad som skall ingå i 
anskaffningsvärdet. K3 skiljer sig från ÅRL inom detta område, där K3 p. 17.6 kräver att 
indirekta tillverkningskostnader som är en väsentlig del av anskaffningsvärdet och har ett 
betydande belopp skall ingå i anskaffningsvärdet. Enligt 4 kap 3 § ÅRL får företag räkna in 
en skälig andel av de indirekta tillverkningskostnaderna. K3 p. 17.13 kräver även i vissa fall 
särredovisning av tillgångens olika komponenter, om komponenten är av betydelse eller om 
nyttjandeperioden för de olika komponenterna är av väsentlig skillnad. Det finns ingen 
definition på väsentlig och betydande och inte heller vägledning för vad en komponent är. 
Enligt K2-regelverket är värdering av komponenter inte tillåtet, utan anläggningstillgången 
ses som en enhet (K2 p. 10.18).  
 
Till skillnad mot K3 innehåller K2 relativt många schablonregler om avskrivningar. Exempel 
på dessa schablonregler är att avskrivning får göras med samma belopp varje år, maskiner och 
inventarier får alltid skrivas av över fem år (K2 p. 10.19 & 10.23). Enligt kommentar till K3 
p. 17.13 – 17.16 får företaget välja mellan linjär, degressiv eller produktionsberoende 
avskrivningsmetod, men all avskrivning skall ske på ett systematiskt sätt.  
 
Enligt K2 får en materiell anläggningstillgång kostnadsföras om nyttjandeperioden är 
maximalt tre år eller om värdet är lägre än 10 000 kronor (BFNAR 2008:1, s.43).  Det gäller 
även för en juridisk person enligt K3 (K3 p. 17.22). 
 
Immateriella tillgångar är inte av fysisk form men de är identifierbara. Det kan exempelvis 
vara en rättighet att nyttja någon annan tillgång. I K3 p. 18.2 definieras en immateriell 
anläggningstillgång som en ”identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form”. Det anges 
även att det kan vara en egenupparbetad immateriell anläggningstillgång om det går att 
identifiera de ekonomiska fördelarna som är hänförliga till tillgången (K3 p. 18.2). Det är inte 
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säkert att den immateriella tillgången alltid kan tas upp som en tillgång i balansräkningen. 
Den måste uppfylla kraven på att företaget har kontroll över den, att den är identifierbar samt 
att den innebär ekonomiska fördelar för företaget, för att den skall få tas upp. Dessa krav 
gäller för både K2 och K3 (RR 15, 2000, s. 3). En immateriell anläggningstillgång skall 
värderas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivning. 
Det finns dock vissa immateriella anläggningstillgångar som exempelvis anskaffas genom ett 
rörelseförvärv som får värderas till verkligt värde enligt K3 p. 18.9. 
 
Den största skillnaden mellan regelverken inom detta område är värdering av internt 
upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Enligt K3 p. 18.5 skall antingen 
kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen användas vid värdering. 
Kostnadsföringsmodellen innebär att alla utgifter skall redovisas som en kostnad. Enligt 
aktiveringsmodellen skall arbetet med den intern upparbetade immateriella tillgången delas 
upp i två faser, en forskningsfas och en utvecklingsfas. Utgifter i forskningsfasen är kostnader 
och utgifter i utvecklingsfasen är immateriell tillgång. Enligt K2 p. 10.3 är det inte tillåtet att 
aktivera internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar utan endast de som är 
förvärvade immateriella tillgångarna är tillåtna att ta upp. 
 
Precis som vid avskrivning på materiella anläggningstillgångar skall avskrivningen för de 
immateriella anläggningstillgångarna ske systematiskt över tid. Skillnaden mellan K2 och K3 
här är att nyttjandeperioden för den förvärvade immateriella tillgången alltid får bestämmas 
till fem år (K2 p. 10.19; 10.23). Kommentar till K3 p. 18.14 - 18.20 hänvisar till 4 kap 4 § 
ÅRL där det anges att nyttjandeperioden skall vara en bestämd tid och att den skall anses 
uppgå till högst fem år för en immateriell anläggningstillgång. Om det dock finns en längre 
tid av rimlig grad som kan fastställas av säkerhet kan den tiden användas. I K3 p. 18.14 - 
18.20 kan det även utläsas att avskrivningen är en kostnad och att företaget får välja 
avskrivningsmetod men om avskrivningen inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt skall den 
ske linjärt (K3 Kommentar p. 18.14 – 18.20). 

4.1.5 Leasingavtal 
Syftet med leasing är att leasetagaren skall få nyttja en tillgång som den inte äger i sin egen 
verksamhet. K3-regelverket skiljer på operationell och finansiell leasing där finansiell leasing 
kan ses som ett avbetalningsköp medan operationell leasing kan ses som ett hyresavtal (K3 p. 
20.4). Kapitel 20 i BFNs vägledning K3 (2012, p. 20.1) bortser från operationell leasing i 
form av förlustkontrakt. Uppdelningen handlar om risk, där den finansiella leasingen innebär 
att mer risk och fler förmåner ligger hos leasetagaren än vid en operationell leasing (K3 p. 
20.4). Enligt K3 p. 20.10 skall leasingavtalet antingen klassificeras som finansiellt eller 
operationellt då avtalets ingås och det får inte ändras under leasingavtalets gång om inte 
villkoren är ändrade och det gällde även då parterna ingick i avtalet. 
 
Vid finansiell leasing skall leasetagaren redovisa en skuld och en tillgång (K3 p. 20.12). 
Värderingen av tillgången och skulden är enligt K3 det lägsta av nuvärdet av 
minimileasingavgifterna och det verkliga värdet på tillgången (K3 p. 20.5). Vid beräkning av 
minimileasingavgiften skall företaget använda den implicita räntan. Om de inte har tillgång 
till den skall de använda den marginella låneräntan (K3 p. 20.12). Varje betalning skall sedan 
redovisas som en amortering av skulden samt som en räntekostnad. Tillgången som tagits upp 
skall skrivas av precis som de andra tillgångarna i företaget. Leasegivaren skall redovisa den 
finansiella leasingen som en finansiell anläggningstillgång och avgifterna som leasetagaren 
betalar skall delas upp på amortering och ränteintäkter. Leasegivaren har en fordran vilket 
innebär en viss kreditrisk (K3 p. 20.13). Räntan och amorteringen på skulden skall beräknas 
enligt effektivräntemetoden (K3 p. 20.13). 
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Avskrivning på tillgången vid ett finansiellt leasingavtal skall skrivas av som en tillgång 
enligt allmänna råd. Om parterna inte kan fastställa med säkerhet att leasetagaren skall ta över 
äganderätten vid leasingavtalets slut måste leasingtillgången skrivas av helt under 
leasingperioden (K3 p. 20.14). 
 
Enligt K3 kap 20 skall, vid en operationell leasing, leasetagaren kostnadsföra betalningarna i 
takt med nyttan av tillgången, därmed redovisas kostnaden linjärt över tid. Med andra ord 
periodiserar leasetagare betalningarna. Leasegivare redovisar tillgången som en materiell 
anläggningstillgång och gör avskrivningar på denna. Leasetagare kan redovisa avgifterna på 
ett annat systematiskt sätt om det återspeglar nyttan på ett bättre sätt eller kostnaderna ökar i 
takt med inflationen (K3 p. 20.16). I K3 anges i punkt 20.31 och 20.32 att som juridisk person 
får en finansiell leasing redovisas som en operationell leasing. Om den juridiska personen 
väljer att redovisa en finansiell leasing som en operationell leasing skall de ge upplysningar 
om det redovisade värdet enligt den finansiella leasingen på balansdagen, enligt K3 p. 20.32. 
 
Skillnaden mellan K2 och K3 inom leasingområdet är att K2 inte tillåter finansiell leasing 
utan alla leasingavtal skall redovisas som operationell leasing (K2 p. 7.10). 

4.1.6 Avsättning 
Avsättningar är en skuld som behöver uppskattas. Avsättningar skall dock separeras från 
andra skulder eftersom att den är osäker till skillnad mot en skuld. Enligt 3 kap 9 § ÅRL skall 
en avsättning redovisas om den är säker eller sannolik till sin förekomst men oviss till 
beloppet eller tidpunkten. Företaget skall beräkna ett belopp om beloppet är osäkert. 
Förlustkontrakt är ett exempel då företaget skall göra en avsättning. Kontraktet innebär att 
företaget kommer få in lägre intäkter än vad kostnaderna innebär. Utöver förlustkontrakt skall 
även avsättningar göras vid legal och informell förpliktelse, ansvarsförbindelse, 
eventualtillgång samt upplupen kostnad enligt BFNs vägledning K3 (s.142). En legal 
förpliktelse uppkommer i samband med ett kontrakt, lagstiftning eller en annan laglig grund 
medan en informell förpliktelse uppkommer på grund av en etableras praxis, offentliggjorda 
riktlinjer eller ett uttalande där externa parter har visat sig påta skyldigheter. Den informella 
förpliktelsen skapar därmed en förväntan hos de externa parterna att de skall fullgöra dessa 
skyldigheter (K3 p. 21.6). 

Det finns tre krav för att en avsättning skall få redovisas, enligt K3 p. 21.8. Det första kravet 
innebär att det skall finnas en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad 
händelse för företaget. Det innebär att företaget har antingen gjort ett uttalande eller skrivit 
under ett kontrakt. Dessa regler skiljer sig från K2 reglerna, där avsättningar endast får göras i 
följd av en legal förpliktelse (K2 p. 16.2). Det andra kravet enligt K3 är att ett utflöde av 
resurser sannolikt kommer att krävas. Det sista kravet är att företaget skall på ett tillförlitligt 
sätt kunna uppskatta ett belopp. I K3-regelverket finns det även särskilda bestämmelser 
gällande omstrukturering där en omstruktureringsplan kan få redovisas som en avsättning. 
Planen är inte legal utan de legala förpliktelserna uppstår först senare där uppsägningskontrakt 
är ett exempel (K3 Kommentar p. 21.8 – 21.9).  

Avsättningen skall avse den kostnaden som företaget kommer att drabbas av för att kunna 
uppfylla sitt åtagande. Enligt BFNs vägledning K3 (2012, s.139) skall avsättningen redovisas 
till nuvärde av de framtida betalningar som krävs för att företaget skall reglera den 
förpliktelse som föreligger. Beloppet skall omprövas varje balansdag och eventuellt justeras 
för att det skall återspegla den bästa aktuella uppskattningen av beloppet, vilket påverkar 
resultaträkningen då justeringen ses som en räntekostnad (K3 p. 21.13).  
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Utöver skillnaden mellan regelverken K2 och K3 angående legal och informell förpliktelse 
finns en beloppsskillnad. K2 anger att företaget inte behöver göra en avsättning om den totala 
avsättningen inte överstiger 25 tkr och 10 % av eget kapital (K2 p. 16.6). Beräkning till 
nuvärde är tillåtet enligt K2 men det är inget tvång. Om företaget väljer att värdera till 
nuvärde skall alla avsättningar värderas till nuvärde (K2 p. 16.11).  

4.1.7 Intäkter 
Definitionen på en intäkt enligt BFNs vägledning K3 p. 2.16 är följande: 

”en intäkt är en ökning av ekonomiska fördelar under ett räkenskapsår till följd av 
inbetalningar eller en ökning av tillgångars värde eller en minskning av en 
skulders värde som medför en ökning av eget kapital. Tillskott från ägare som 
ökar eget kapital är inte en intäkt” (K3 p. 2.11). 

En intäkt skall med andra ord öka eget kapital men får inte vara ett tillskott från ägarna och 
därmed krävs det vinsttillägg i företagets transaktioner. Då företaget periodiserar en inkomst 
resulterar det i en intäkt. Skillnaden mellan begreppet intäkt och inkomst är således att en 
inkomst inte begränsas till en viss period medan en intäkt skall hänföras till den period som 
den tillhör. Enligt K3 skall en intäkt redovisas då det finns ett inflöde av en ekonomisk fördel 
som företaget har erhållit eller kommer att erhålla. Den ekonomiska fördelen skall komma 
företaget själv till godo (K3 2012, p. 23.5). Enligt BFNs vägledning K3 p. 23.5 (2012, s.159) 
skall företaget värdera intäkten till verkligt värde. Värdering till verkligt värde innebär inga 
större svårigheter om kunden betalar kontant eller med en normal kredittid. Företaget skall 
redovisa transaktionerna var och en för sig men undantag får göras om det är svårt att särskilja 
transaktionerna. Det finns inga större skillnader mellan K2 och K3 vid redovisning av 
intäkter. En väsentlig skillnad som dock finns är då kunden inte betalar vid angiven tidpunkt 
och företaget då skall beräkna intäktens värde vid uppskjuten betalning, där ränta läggs på. 
Enligt K3 p 23.6 skall intäkten då redovisas till nuvärdet medan i K2 finns det inga regler om 
nuvärdesvärdering utan i normalfallet värderas intäkten till fakturabeloppet. 

4.1.8 Nedskrivningar 
Nedskrivningar kan göras på tillgångar då ett företag exempelvis har bedömt 
nyttjandeperioden på ett felaktigt sätt. När bedömningen av en nedskrivning skall göras 
används återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta värdet av verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet (K3 p 27.8). Om det återvinningsvärdet 
är lägre än det redovisade värdet måste en nedskrivning göras (K3 p. 27.6). I 4 kap 5 § ÅRL 
finns ett nedskrivningskrav vilket är att det skall vara en bestående värdeminskning för att 
företaget skall få göra en nedskrivning på tillgången. Enligt K3 uppfyller företaget detta 
genom att beräkna återvinningsvärdet. För att beräkna en nedskrivning enligt 4 kap 5 § ÅRL 
skall det finnas ett lägre värde att jämföra det redovisade värdet med. Det anges dock inte 
någon definition på ett lägre värde, medan återvinningsvärdet anges som lägre värde i K3. 

Företaget måste göra en nedskrivningsprövning om det finns indikatorer på att en 
nedskrivning behöver göras. Enligt kommentarer till K3 finns det ett flertal olika indikatorer 
på att ett nedskrivningsbehov kan finnas (K3 p. 27.7). Enligt Kommentar till K3 p. 27.7 skall 
företaget per balansdagen bedöma om ett nedskrivningsbehov finns, och därmed om en 
beräkning av återanskaffningsvärdet är nödvändig.  

K2 skiljer sig från K3 i den bemärkelse att K2-regelverket förutsätter att avskrivningsperioden 
på en tillgång är fem år, vilket anses vara en kort period. På grund av detta kommer det inte 
att uppkomma något nedskrivningsbehov. Dessa tillgångar behöver endast skrivas ner om det 
är uppenbart att det finns ett sådant behov (K2 p. 10.32).  
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4.1.9 Inkomstskatter 
Alla företag som är självständiga skattesubjekt skall betala inkomstskatt i Sverige. De som är 
självständiga skattesubjekt är aktiebolag, ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser. 
Stiftelser och ideella föreningar behöver dock inte vara fullt skatteskyldiga. Utöver dessa 
företagsformer drivs även handelsbolag och kommanditbolag vilka inte är självständiga 
skattesubjekt eftersom att delägarna betalar skatt på sin del av resultatet (2 kap 3 § och 6 kap 
IL). Inkomstskatten i ett företag beräknas på det skattepliktiga resultatet vilket är intäkter 
minskat med kostnader samt justering för skattemässiga dispositioner (K3 p. 39.5). Om 
företaget har verksamhet i flera länder får vanligtvis skatten som betalas i utlandet dras av 
innan företaget skall beskatta vinsten i Sverige. Enligt BFNs vägledning K3 p 29.10 - 29.13 
skall företaget redovisa årets skattekostnad som aktuell skatt samt uppskjuten skatt, om 
företaget har en uppskjuten skatt att redovisa. Aktuell skatt skall beräknas och redovisas i det 
år den utfaller.  Enligt K2 p 21.1 får företag inte redovisa uppskjuten skatt och därför 
innehåller årets skattekostnad endast aktuell skatt för ett företag som tillämpar K2. Beroende 
på hur företaget redovisar sina transaktioner skattemässigt kan årets skattekostnad därför 
variera i relation till resultat före skatt. 

Företagen betalar preliminärskatt under året som sedan avräknas från den aktuella skatten för 
året. Om en del av den aktuella skatten inte betalas per balansdagen blir detta en skuld för 
företaget. Om skatten som betalats under årets samt eventuellt tidigare räkenskapsår 
överstiger den slutliga aktuella skatten skall en tillgång redovisas. Om företaget skall få 
tillbaka betald skatt skall en fordran redovisas. Enligt K3 p. 29.30 kan företaget kvitta en 
fordran i ett beskattningsår med en skuld i ett annat beskattningsår, om de har legal rätt till 
kvittning. Att en kvittning får göras i det hänseendet innebär att företaget får göra undantag 
från principen om kvittningsförbud. Enligt BFNs vägledning K3 p. 29.5 skall den aktuella 
skatten beräknas på det skattemässiga resultatet som är underskottet eller överskottet under 
räkenskapsåret.  

Den skillnaden som finns mellan K2-regelverket och K3-regelverket är som ovan nämnt att 
enligt K2-regelverket skall endast aktuell skatt redovisas och inte uppskjuten skatt (K2 p. 
21.1). 
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4.2 Sammanfattning av skillnader 
I tabellen nedan presenteras skillnaderna mellan de båda regelverken utifrån hur företag skall 
redovisa. Tabellen är en sammanfattning av ovanstående stycken.    
 

Område K2 K3 
Principer Grundläggande principer enligt 

ÅRL 
Grundläggande principer enligt 
ÅRL. Kvalitativa egenskaper: 
Begriplighet, tillförlitlighet, 
relevans samt väsentlighet. 

Värdering till 
anskaffningsvärde och 
verkligt värde 

Värdering till anskaffningsvärde. 
Värdering till verkligt värde är 
endast tillåtet på fastigheter.  

Flera värderingsgrunder. 
Värdering till anskaffningsvärde 
vid första redovisningstillfället. 
Schablonmetoden och värdering 
till verkligt värde är tillåtet. 

Varulager LVP gäller. Huvudregeln är 
värdering post för post men 
kollektiv värdering eller en 
schablonmetod kan användas i 
särskilda fall för att fastställa 
anskaffningsvärdet. 
Lättnadsregeln gäller alltid när 
det sammantagna värdet varierar 
till högst 20 % även om företaget 
inte lever upp till de andra 
förutsättningarna. 
Anskaffningsvärdet får tas upp 
till 97 % om det inte är högre än 
nettoförsäljningsvärdet. 

LVP gäller. Huvudregeln är 
värdering post för post men 
kollektiv värdering eller en 
schablonmetod kan användas i 
särskilda fall för att fastställa 
anskaffningsvärdet. 
Lättnadsregeln gäller endast om 
företaget lever upp till 
förutsättningarna. 
Värdering till 
återanskaffningsvärdet är ett 
alternativ om värdering till 
anskaffningsvärde och 
nettoförsäljningsvärde inte är 
möjligt. 

Materiella 
anläggningstillgångar 

Värdering till anskaffningsvärde. 
Indirekta tillverkningskostnader 
får inte räknas med i värdet. Får 
alltid skrivas av på fem år och 
med samma belopp. 
Nedskrivning skall göras vid 
behov. 
Tillgångar får kostnadsföras om 
de har en nyttjande period på 
maximalt 3 år eller ett värde som 
inte överstiger 10 000 kronor.  
Särredovisning av komponenter 
är inte tillåtet.  

Värdering till anskaffningsvärde. 
Indirekta tillverkningskostnader av 
väsentlig betydelse skall räknas 
med i värdet. Att slå ihop poster är 
tillåtet.  
Avskrivning, nedskrivning och 
uppskrivning är tillåtet. 
Tillgångar av mindre värde får 
endast kostnadsföras i juridisk 
person. 
Särredovisning av komponenter är 
tillåtet i vissa fall. 

Immateriella 
anläggningstillgångar 

Internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar är inte 
tillåtet att ta upp som tillgång.  
Nyttjandeperiod på 5 år är alltid 
tillåtet för förvärvade 
immateriella tillgångar.  
Uppskrivning är inte tillåtet. 

Kostnadsföringsmodellen och 
aktiveringsmodellen är tillåten att 
använda vid värdering av en 
internt upparbetad immateriell 
anläggningstillgång.  
Olika avskrivningsmetoder kan 
användas, om osäkerhet finns skall 
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avskrivningen ske linjärt.  
Uppskrivning är tillåtet. 

Leasingavtal Endast redovisning av 
operationell leasing är tillåten. 

Redovisning av operationell och 
finansiell leasing är tillåten. I 
juridisk person får ett finansiellt 
leasingavtal redovisas som ett 
operationellt leasingavtal. 

Avsättningar Endast redovisning av avsättning 
för en legal förpliktelse är 
tillåten. 
Behöver inte redovisa 
förpliktelser som understiger 25 
tkr och 10 % av eget kapital.  
Beskrivning hur avsättningar 
skall beräknas finns.  
Inget tvång på att de skall 
redovisas till nuvärde finns.  

Redovisning av avsättning för 
legal och informell förpliktelse är 
tillåtet.  
Avsättningen skall beräknas på 
bästa sätt.  
Avsättningen skall värderas till 
nuvärde.  

Intäkter Inget tvång om 
nuvärdesberäkning vid 
uppskjuten betalning. 

Nuvärdesberäkning vid uppskjuten 
betalning skall göras. 

Nedskrivning Jämför med ett lägre värde, inget 
speciellt värde anges. 
Förutsätter att om 
nyttjandeperioden är fem år 
kommer inte något 
nedskrivningsbehov förekomma, 
nedskrivning görs då endast om 
det är uppenbart att det finns ett 
behov. 

Jämför med 
återanskaffningsvärdet.  
Nedskrivningsprövning skall göras 
om det finns indikatorer på att ett 
nedskrivningsbehov kan finnas.  

Inkomstskatter Endast aktuell skatt redovisas, 
redovisning av uppskjuten skatt 
är inte tillåten. 

Aktuell skatt och uppskjuten skatt 
redovisas. Kvittning av skatteskuld 
och skattefordran är tillåten. 

Tabell 1 Sammanfattning av skillnader mellan K2 och K3 (Egen tabell)  
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4.3 Typfall 
För att kunna analysera och dra slutsatser utifrån studiens syfte kommer flera typfall att 
användas. Typfallen illustreras med hjälp av ett företag som fortsättningsvis kommer att 
benämnas företag X.  

Företag X är ett mindre företag utifrån definitionen på större företag enligt 1 kap 3 § ÅRL, 
som har beskrivits tidigare i studien. Eftersom att företag X är ett mindre företag har de 
möjligheten att välja mellan regelverken K2 och K3. Utifrån de olika typfallen som kommer 
att presenteras nedan kommer K2 och K3 att jämföras. Jämförelsen kommer att göras mellan 
det redovisningsmässiga resultatet, det skattemässiga resultatet, årets skatt samt 
utdelningsbara medel. Varje typfall innehåller information om företagets innehav och sedan 
jämförs regelverken. Typfallen avslutas med att det redovisningsmässiga resultatet, 
skattemässiga resultatet, årets skatt och utdelningsbara medel redovisas i en tabell. I typfallen 
kommer maximala överavskrivningar att göras. Vidare kommer en skattesats på 22 % att 
tillämpas.   

4.3.1 Materiella anläggningstillgångar 
 
Fastighet 
Företag X äger en fastighet som anskaffades för 10 år sedan. Anskaffningsvärdet uppgår till 
8 000 000 kronor. En avskrivning på fastigheten görs med 2 % i redovisningen varje år. Det 
finns indikatorer på att fastigheten behöver skrivas ned. En nedskrivning på 3 000 000 kronor 
utförs därför i år. 
 
Hur redovisas maskinen om K2 respektive K3 tillämpas samt vad blir effekten på det 
redovisningsmässiga resultatet? 
Nedskrivning görs enligt 3 kap § 5 ÅRL då värdeminskningen anses vara bestående. Det blir 
därmed ingen skillnad mellan K2 och K3 i det redovisningsmässiga resultatet.  
 
I samband med nedskrivningen skall företag X redovisa en uppskjuten skatt enligt K3, vilket 
inte är tillåtet enligt K2. Eftersom att det redovisningsmässiga värdet på tillgången är lägre än 
det skattemässiga värdet uppstår en uppskjuten skattefordran i balansräkningen på 660 000 
kronor (22 % * 3 000 000) och en uppskjuten skatteintäkt på 660 000 kronor i 
resultaträkningen. Enligt K2 p. 21.1 redovisas endast den aktuella skatten.  
 
Vad blir effekten på det skattemässiga resultatet? 
Eftersom att nedskrivningen görs enligt båda regelverken och dessa måste återföras vid 
skatteberäkningen vilket resulterar i att det skattemässiga resultatet är detsamma enligt båda 
regelverken.  
 
Fastigheten skrivs av med 2 %, det vill säga med samma belopp som i redovisningen.  
 
Hur mycket skatt skall redovisas och hur stor del av årets vinst kan delas ut till aktieägarna 
vid tillämpning av K2 respektive K3? 
Enligt K2 skall endast aktuell skatt redovisas medan enligt K3 skall aktuell skatt samt 
uppskjuten skatt redovisas, som påverkar årets skattekostnad. Enligt skattelagstiftningen 
måste företaget återföra nedskrivningen innan skatteberäkningen görs. Den uppskjutna skatten 
blir i detta exempel en uppskjuten skatteintäkt, vilket resulterar i att utdelningsbara medel blir 
660 000 kr högre enligt K3 i jämförelse med K2, vilket redogörs i tabellen nedan. 
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(Tkr) K2 K3 
Resultat 5 000 5 000 
Årets avskrivning -100 -100 
Nedskrivning -3 000 -3 000 
 1 900 1 900 
   
Aktuell skatt 
(skattemässigt resultat) 

-1 078 
(4 900) 

 

-1 078 
(4 900)  

Uppskjuten skatteintäkt 0 +660 
Utdelningsbara medel 822 1 482 

 
Anläggningstillgång 1 
Företag X anskaffar i början av år 2 anläggningstillgång 1. Den materiella 
anläggningstillgången utgörs av en maskin med ett anskaffningsvärde på 2 500 000 kronor. 
Maskinen har ett verklig värde på 3 250 000 kronor och en nyttjandeperiod på 5 år samt ett 
restvärde på 0 kronor vid nyttjandeperiodens slut.  
 
Hur redovisas maskinen om K2 respektive K3 tillämpas samt vad blir effekten på det 
redovisningsmässiga resultatet? 
Anläggningstillgången kommer att tas upp till anskaffningsvärde enligt både K2 och K3 
eftersom att företaget är en juridisk person. Hade det varit en koncern hade värdet på 
anläggningstillgången skiljt sig i moderbolagets koncernredovisning där den då hade tagits 
upp till verkligt värde enligt K3. Planenlig avskrivning på 5 år kommer att redovisas i 
resultaträkningen, dvs. 500 000 kronor (20 % * 2 500 000). Avskrivningarna kommer att 
redovisas till samma värde, enligt både K2 och K3 vilket innebär att det inte ger någon 
skillnad på det redovisningsmässiga resultatet.  
 
Vad blir effekten på det skattemässiga resultatet? 
Enligt 18 kap 13 § IL får värdeminskningsavdrag göras genom räkenskapsenlig avskrivning. 
Kompletteringsregeln innebär i detta fall samma avskrivning. Tillämpning av huvudregeln 
resulterar i en avskrivning på 30 % vilket innebär 750 000 kronor (30 % * 2 500 000) för 
anläggningstillgång 1.  
 
Det resulterat i en överavskrivning på 250 000 kronor (750 000 – 500 000), vilket innebär att 
resultatet sänks. 
 
Hur mycket skatt skall redovisas och hur stor del av årets vinst kan delas ut till aktieägarna 
vid tillämpning av K2 respektive K3? 
Det blir ingen skillnad i varken skattemässigt resultat, aktuell skatt eller utdelningsbara medel 
förekommer mellan regelverken.  
 

(Tkr) K2 K3 
Resultat 1000 1000 
Årets avskrivning -500 -500 
Överavskrivningar -250 -250 
 250 250 
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Årets skattekostnad 
(skattemässigt resultat) 

-55 
(250) 

-55 
(250) 

Utdelningsbara medel 195 195 
 
Anläggningstillgång 2 
Anläggningstillgång 2 anskaffades år 1. I år finns det indikatorer på att anläggningstillgången 
behöver skrivas ned. Dessa indikatorer är dock inte uppenbara. Den materiella 
anläggningstillgången utgörs av en maskin med ett anskaffningsvärde på 2 000 000 kronor. 
Maskinen har ett redovisat värde på 1 600 000 kronor och ett återvinningsvärde på 1 500 000 
kronor samt ett restvärde på 0 kronor. Nyttjandeperioden uppgår till 5 år.  
 
Hur redovisas maskinen om K2 respektive K3 tillämpas samt vad blir effekten på det 
redovisningsmässiga resultatet? 
Anläggningstillgången redovisas till anskaffningsvärde med hänsyn till avskrivningar, vilket 
resulterar i ett redovisat värde innan årets avskrivningar på 1 600 000 kronor enligt K2. En 
nedskrivning till återvinningsvärdet på 1 500 000 kronor görs enligt K3. Nedskrivning på 
100 000 kronor görs enligt K3 på grund av att det finns någon form av indikation på att värdet 
har minskat. Nedskrivningen görs inte enligt K2 eftersom att indikatorerna inte är uppenbara 
vilket krävs enligt K2 p. 10.31. Anläggningstillgången får ett lägre värde enligt K3 och 
därmed blir avskrivningarna lägre vilket påverkar resultaträkningen. Planenlig avskrivning 
görs vilket ger en avskrivning enligt K2 på 400 000 kronor (20 % * 1 600 000) och enligt 
K3 på 375 000 kronor (20 % * 1 500 000), vilket ger en skillnad på det redovisningsmässiga 
resultatet.  
 
Vad blir effekten på det skattemässiga resultatet? 
Innan årets skatt skall betalas måste nedskrivningen återföras i inkomstdeklarationen.  
Enligt huvudregeln får företaget göra ett värdeminskningsavdrag på anläggningstillgången på 
480 000 kronor (30 % * 1 600 000) i år. Det är som tidigare nämnt en särskild skatteregel 
vilken går före redovisningsreglerna i K2 och K3 då företaget skall beräkna skatten. Eftersom 
att återföringen av nedskrivningen görs resulterar det inte i någon skattemässig skillnad då 
företaget redovisar enligt K2 eller K3.  
 
Det resulterar i en överavskrivning på 80 000 kronor (480 000 – 400 000) vid tillämpning av 
K2 och en överavskrivning på 105 000 kronor (480 000 – 375 000) vid tillämpning av K3. 
Det innebär att K3 redovisar ett lägre skattemässigt resultat. 
 
Hur mycket skatt skall redovisas och hur stor del av årets vinst kan delas ut till aktieägarna 
vid tillämpning av K2 respektive K3? 
Eftersom att nedskrivningen på 100 000 kronor återförs enligt skattelagstiftningen resulterar 
den inte i någon skillnad i det skattemässiga resultatet på grund av nedskrivningen. 
Avskrivning över plan tillämpas vilket ger en skillnad i det redovisningsmässiga resultatet och 
även i det skattemässiga resultatet. Utdelningsbara medel skiljer sig mer då nedskrivningen 
som har gjorts enligt K3 men inte enligt K2 räknats med samt på grund av olika värden på 
överavskrivningar föreligger, vilket visas i exemplet nedan. 
 

(Tkr) K2 K3 
Resultat 1000 1000 
Årets avskrivning -400 -375 
Nedskrivning 0 -100 
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Överavskrivningar -80 -105 
 520 420 
Årets skattekostnad 
(skattemässigt resultat) 

-114 
(520) 

-114 
(520) 

Utdelningsbara medel 406 306 
 
Anläggningstillgång 3 
Anläggningstillgång 3 är en egentillverkad materiell anläggningstillgång som tillverkades i 
början av året. Anläggningstillgången har ett beräknat anskaffningsvärde på 2 000 0000 
kronor samt en nyttjandeperiod på 5 år. Till anläggningstillgång 3 finns det indirekta 
tillverkningskostnader som uppgår till 300 000 kronor. De indirekta tillverkningskostnaderna 
kan hänföras till tillgången men de är enligt ÅRL inte av en skälig andel.  
 
Hur redovisas maskinen om K2 respektive K3 tillämpas samt vad blir effekten på det 
redovisningsmässiga resultatet? 
De indirekta tillverkningskostnaderna på 300 000 kronor tillgodoförs anläggningstillgångens 
anskaffningsvärde enligt K3 men inte enligt K2. De indirekta tillverkningskostnaderna läggs 
endast på anläggningstillgångens anskaffningsvärde om de är av skälig andel av 
anskaffningsvärdet, enligt K2. Tillgången får därmed ett högre värde då K3 tillämpas vilket 
resulterar i högre avskrivningar som påverkar resultaträkningen. De indirekta 
tillverkningskostnaderna på 300 000 kronor kostnadsförs direkt enligt K2. Avskrivningen sker 
enligt plan vilket resulterar i en avskrivning på 400 000 kronor (20 % * 2 000 000) enligt K2 
och en avskrivning på 460 000 kronor (20 % * 2 300 000) enligt K3. De olika beloppen samt 
att den direkta kostnadsföringen av de indirekta kostnaderna resulterar i en skillnad på 
redovisningsmässiga resultatet. 
 
Vad blir effekten på det skattemässiga resultatet? 
Det finns ingen särskild skatteregel i IL angående indirekta tillverkningskostnader vilket 
innebär att god redovisningssed tillämpas. Det skattemässiga resultatet blir det samma som 
det redovisningsmässiga resultatet. En räkenskapsenlig avskrivning görs på 
anläggningstillgången vilket resulterar i ett värdeminskningsavdrag på 30 % enligt 
huvudregeln. Om företaget redovisar enligt K2 blir värdeminskningsavdraget 600 000 kronor 
(30 % * 2 000 000) och enligt K3 blir avskrivningen 690 000 kronor (30 % * 2 300 000). 
Skillnaden i avskrivningsbeloppen beror på att det finns en skillnad i anskaffningsvärdet, där 
de indirekta tillverkningskostnaderna har tillförts anskaffningsvärdet enligt K3 men 
kostnadsförts enligt K2. 
 
Det resulterar i en överavskrivning på 200 000 kronor (600 000 – 400 000) vid tillämpning av 
K2 och en överavskrivning på 230 000 kronor (690 000 – 460 000) vid tillämpning av K3. 
 
Hur mycket skatt skall redovisas och hur stor del av årets vinst kan delas ut till aktieägarna 
vid tillämpning av K2 respektive K3? 
Företag X tillämpar avskrivning över plan på anläggningstillgången. Eftersom att de indirekta 
tillverkningskostnaderna på 300 000 kronor kostnadsförs direkt enligt K2 resulterar det i en 
skillnad i det skattemässiga resultatet och därmed den aktuella skatten. Det skattemässiga 
resultatet blir lägre enligt K2 på grund av att de indirekta tillverkningskostnaderna på 300 000 
kronor kostnadsförs direkt. Även utdelningsbara medel skiljer sig mellan regelverken 
eftersom att det redovisningsmässiga resultatet skiljer sig, vilket visas nedan.  
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(Tkr) K2 K3 
Resultat 1000 1000 
Kostnad för 
anläggningstillgång 

-300 0 

Årets avskrivning -400 -460 
Överavskrivningar -200 

 
-230 

 
 100 310 
Årets skattekostnad 
(skattemässigt resultat) 

-22 
(100) 

-68 
(310) 

Utdelningsbara medel 88 242 
 
 
Anläggningstillgång 4 
Den fjärde materiella anläggningstillgången anskaffades under året. Den har ett 
anskaffningsvärde på 10 000 kronor och en nyttjandeperiod på maximalt 3 år.  
 
Hur redovisas maskinen om K2 respektive K3 tillämpas samt vad blir effekten på det 
redovisningsmässiga resultatet? 
Anläggningstillgången kommer att tas upp som en kostnad enligt båda regelverken, eftersom 
att företaget är en juridisk person blir det ingen skillnad på det redovisningsmässiga resultatet. 
Hade företaget varit en koncern hade anläggningstillgången enligt K3 istället tagits upp som 
en tillgång och avskrivningar hade gjorts. Då hade det skattemässiga resultatet skiljt sig 
mellan regelverken i moderbolagets koncernredovisning.  
 
Vad blir effekten på det skattemässiga resultatet? 
En anläggningstillgång som är av ett mindre värde eller har en nyttjandeperiod på maximalt 3 
år får dras av som kostnad direkt enligt 18 kap 4 § IL. Det innebär att effekten på det 
skattemässiga resultatet är densamma som på det redovisningsmässiga resultatet, där båda är 
990 000 kronor. 
 
Hur mycket skatt skall redovisas och hur stor del av årets vinst kan delas ut till aktieägarna 
vid tillämpning av K2 respektive K3? 
Eftersom att tillgången kostnadsförs enligt båda regelverken resulterar det inte i någon 
skillnad i det skattemässiga resultatet och den aktuella skatten. Det blir heller ingen skillnad i 
utdelningsbara medel.  
 

(Tkr) K2 K3 
Resultat 1000 1000 
Kostnad  -10 -10 
 990 990 
Årets skattekostnad 
(skattemässigt resultat) 

-218 
(990) 

-218 
(990) 

Utdelningsbara medel 772 772 
 
 



44 
 

4.3.2 Immateriell anläggningstillgång 
Egenupparbetad immateriell anläggningstillgång 
Företag X har under året värderat en internt egenupparbetad immateriell anläggningstillgång 
till ett värde på 1 500 000 kronor. Den egenupparbetade immateriella anläggningstillgången 
utgörs av utvecklingskostnader samt forskningskostnader, där utgifterna i forskningsfasen 
uppgår till 750 000 kronor och utgifterna i utvecklingsfasen uppgår till samma belopp.  
Tillgången har en nyttjandeperiod på 5 år. Tillgången anses kunna tas i bruk. 
 
Hur redovisas maskinen om K2 respektive K3 tillämpas samt vad blir effekten på det 
redovisningsmässiga resultatet? 
Om företag X tillämpar K3 värderar de tillgången enligt aktiveringsmodellen. Utgifterna i 
forskningsfasen blir en kostnad för företaget medan utgifterna i utvecklingsfasen får tas upp 
som en immateriell anläggningstillgång. Enligt K2 skall hela beloppet tas upp som en 
kostnad. I resultaträkningen kommer företaget därmed enligt K3 redovisa en kostnad på 
750 000 kronor samt avskrivningar på den immateriella tillgången medan i K2 kommer en 
kostnad på 1 500 000 kronor att redovisas. Tillgången som redovisas enligt K3 skrivs av 
enligt planenlig avskrivning. Årets avskrivning blir därmed 150 000 kronor (20 % * 750 000). 
Årets avskrivning kommer att innebära ett lägre resultat med 150 000 kronor om företaget 
tillämpar K3. På grund av de olika redovisningsmetoderna resulterar det i en skillnad i det 
redovisningsmässiga resultatet. Nedan görs även överavskrivningar vilket ger ännu en effekt 
på resultatet. 
 
Vad blir effekten på det skattemässiga resultatet? 
Räkenskapsenlig avskrivning enligt huvudregeln får göras på tillgången vilket resulterar i en 
avskrivning på 225 000 kronor (30 % * 750 000) då företaget tillämpar K3-regelverket.  
 
Vid tillämpning av K3 kommer företag X att redovisa en överavskrivning på 75 000 kronor 
(225 000 -150 000). 
Eftersom att ingen tillgång är redovisad enligt K2 kan ingen avskrivning eller överavskrivning 
att göras.  
 
Hur mycket skatt skall betalas och hur stor del av årets vinst kan delas ut till aktieägarna vid 
tillämpning av K2 respektive K3? 
Eftersom att hela tillgången kostnadsförs enligt K2 resulterar det i ett lägre skattemässigt 
resultat och en lägre aktuell skatt än i K3. Även utdelningsbara medel blir lägre enligt K2 i 
jämförelse med K3.  
 

(Tkr) K2 K3 
Resultat 5000 5000 
Kostnad -1500 -750 
Årets avskrivning 0 -150 
Överavskrivning  0 -75 
 3500 4025 
Årets skattekostnad 
(skattemässigt resultat) 

-770 
(3500) 

-886 
(4025) 

Utdelningsbara medel 2730 3139 
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4.3.3 Omsättningstillgång 
Varulager 
Omsättningstillgången består utav ett varulager som har värderats post för post enligt lägsta 
värdets princip. Värdet på varulagret är 2 000 000 kronor.  
 
Hur redovisas maskinen om K2 respektive K3 tillämpas samt vad blir effekten på det 
redovisningsmässiga resultatet? 
Varulagret kommer att värderas till samma belopp enligt båda regelverken och det kommer 
inte ha någon påverkan på resultaträkningen.  
 
Vad blir effekten på det skattemässiga resultatet? 
Varulagret påverkar inte resultaträkningen och därmed inte det skattemässiga resultatet. 
Varulagret redovisas endast i balansräkningen.  
 
Hur mycket skatt skall betalas och hur stor del av årets vinst kan delas ut till aktieägarna vid 
tillämpning av K2 respektive K3? 
Värdering av varulagret har ingen effekt på det skattemässiga resultatet, aktuell skatt eller 
utdelningsbart medel. 
 

(Tkr) K2 K3 
Resultat 1000 1000 
Årets skattekostnad  
(skattemässigt resultat) 

-220 
(1000) 

-220 
(1000) 

Utdelningsbara medel 780   780 

4.3.4 Finansiell tillgång  
Företag X innehar en finansiell tillgång som har ett anskaffningsvärde på 100 000 kronor och 
ett verkligt värde på 150 000 kronor. 
 
Hur redovisas den finansiella tillgången om K2 respektive K3 tillämpas samt vad blir effekten 
på det skattemässiga resultatet? 
Enligt K3 kommer den finansiella tillgången av värderas till verkligt värde på 150 000 kronor. 
Det är endast tillåtet för vissa tillgångar enligt 4 kap 14a § ÅRL. I 4 Kap 14b § ÅRL anges de 
tillgångar som inte får redovisas till verkligt värde. Typfallets finansiella tillgång innefattas 
inte i den paragrafen och får därmed värderas till verkligt värde. Värdeförändringen på 50 000 
kronor (150 000 – 100 000) kommer att redovisas i en fond för verkligt värde enligt 4 kap 14d 
§ ÅRL. Enligt K2 värderas den till anskaffningsvärde på 100 000 kronor.  
 
Den finansiella tillgången redovisas endast i balansräkningen och därmed kommer inga poster 
i resultaträkningen att påverkas. Inga avskrivningar, nedskrivningar eller uppskrivningar görs 
på den finansiella tillgången vilket kan göras på andra tillgångar, därmed får skillnaden 
mellan regelverken ingen påverkan på resultatet.   
 
Vad blir effekten på det skattemässiga resultatet? 
Den finansiella tillgången påverkar som ovan nämnt inte resultaträkningen och därmed inte 
heller det skattemässiga resultatet. Det skattemässiga resultatet blir i detta fall 1 000 000 
kronor vilket även det redovisningsmässiga resultatet blev. Inga skattemässiga justeringar 
görs vid beräkning av det skattemässiga resultatet och därmed blir det ingen skillnad.  
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Hur mycket skatt skall betalas och hur stor del av årets vinst kan delas ut till aktieägarna vid 
tillämpning av K2 respektive K3? 
Den finansiella tillgången har ingen effekt på det skattemässiga resultatet och därmed heller 
inte någon effekt på beräkningen av årets skattekostnad. Tillgången får ingen påverkan på den 
aktuella skatten och inte heller på utdelningsbara medel. 
 

(Tkr) K2 K3 
Resultat 1000 1000 
Årets skattekostnad  
(skattemässigt resultat) 

-220 
(1000) 

-220 
(1000) 

Utdelningsbara medel 780 780 

4.3.5 Leasing  
Finansiell leasing/operationell leasing 
Företaget leasar en tillgång vilken är klassificerad som en finansiell leasing enligt K3. 
Tillgången har ett värde på 220 000 kronor. Under året uppgår leasingavgiften till 57 000 
kronor. 
 
Hur redovisas maskinen om K2 respektive K3 tillämpas samt vad blir effekten på det 
redovisningsmässiga resultatet? 
Enligt K3 får företag X redovisa ett leasingavtal som antingen en finansiell leasing eller en 
operationell leasing. Om avtalet klassificeras som ett finansiellt leasingavtal finns möjligheten 
att välja om företaget vill redovisa avtalet som en finansiell eller operationell leasing i juridisk 
person, enligt K3 p. 20.31 och 20.32. Företag X är en juridisk person och väljer att redovisa 
avtalet som en operationell leasing på grund av att det finns osäkerhet kring att redovisa ett 
finansiellt leasingavtal vid bedömning av SKV (RR 6:99 p. 60), samt av förenklingsskäl.   
 
Enligt K2 är redovisning av finansiell leasing inte tillåtet utan alla leasingavtal skall redovisas 
som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavtalet inte resulterar i någon skillnad i 
redovisningen mellan de två regelverken. Leasingavgiften på 57 000 kronor blir en kostnad i 
resultaträkningen. 
 
Vad blir effekten på det skattemässiga resultatet? 
Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill vilket innebär att den sänker det skattemässiga 
resultatet med 57 000 kronor oavsett vilket regelverk företag X väljer att tillämpa. 
 
Hur mycket skatt skall betalas och hur stor del av årets vinst kan delas ut till aktieägarna vid 
tillämpning av K2 respektive K3? 
Det blir ingen skillnad mellan regelverken gällande årets skattekostnad eller hur mycket 
företaget kan dela ut vilket visas nedan.  
 

(Tkr) K2 K3 
Resultat 1000 1000 
Leasingavgift -57 -57 
 943 943 
Årets skattekostnad  
(skattemässigt resultat) 

-207 
(943) 

-207 
(943) 

Utdelningsbara medel 736 736 
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4.3.6 Avsättningar 
Företag X har en avsättning i form av en informell förpliktelse med ett nuvärdet som kan 
anses uppgå till 50 000 kronor. Utöver den informella förpliktelsen har de även en avsättning 
som klassificeras som en legal förpliktelse. Den legala förpliktelsen uppgår till 24 000 kronor. 
Den informella förpliktelsen är i form av en fastställd omstruktureringsplan medan den legala 
förpliktelsen utgörs av ett kontrakt. 
 
Hur redovisas maskinen om K2 respektive K3 tillämpas? 
Om företag X redovisar enligt K3 skall en avsättning göras för den informella förpliktelsen 
samt den legala förpliktelsen. Enligt K2 får företaget inte göra någon avsättning för den 
informella förpliktelsen medan de skall göra avsättning för den legala förpliktelsen. De 
behöver dock inte göra avsättningen för den legala förpliktelsen om den inte överstiger 25 000 
kronor. En avsättning är en skuld som avser den kostnaden som företag X troligtvis kommer 
att drabbas av för att kunna uppfylla de åtaganden de har. Den redovisas därmed som en skuld 
men tas även upp i resultaträkningen som en kostnad. I det här typfallet görs inga avsättningar 
enligt K2 och påverkar därmed varken balansräkningen eller resultaträkningen.  
 
Hur mycket skatt skall betalas och hur stor del av årets vinst kan delas ut till aktieägarna vid 
tillämpning av K2 respektive K3? 
Inga avsättningar görs enligt K2 vilket resulterar i att K3 kommer redovisa en 
omstruktureringskostnad samt en kostnad som utgörs av ett kontrakt, som inte K2 redovisar. 
Tillämpar företaget K2 redovisar de kostnaden först när den uppkommer. Det resulterar i ett 
mindre skattemässigt resultat för K3 och därmed ett lägre belopp för årets skatt samt 
utdelningsbart medel. 
 
 

(Tkr) K2 K3 
Resultat 1000 1000 
Omstruktureringskostnad 0 -50 
Kontrakt 0 -24 
 1000 926 
Skatt  
(skattemässigt resultat) 

-220 
(1000) 

-204 
(926) 

Utdelningsbara medel 780 722 
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4.4 Sammanfattning av typfallen 
Ovanstående typfall visar på skillnader i det redovisningsmässiga resultatet, skattemässiga 
resultatet samt årets skatt och hur mycket företaget får dela ut, beroende på vilket regelverk 
som tillämpas. Val av regelverk och därmed redovisningen påverkar det skattemässiga 
resultatet endast då det inte finns någon särskild skatteregel som skall tillämpas. Om det finns 
en särskild skatteregel gäller den före redovisningsreglerna (Nilsson 2011, ss. 83-84). 
Beroende på framförallt vad för sorts tillgångar företaget innehar och hur dessa värderas samt 
förändras i värde under innehavande period kan val av regelverk ha betydelse. För att se till 
ovanstående typfall finns det några poster som påverkar resultaträkningen på grund av valet 
av regelverk medan andra inte påverkar.  

Fastigheten värderas på samma sätt enligt båda regelverken och har därmed ingen effekt på 
det redovisningsmässiga resultatet. Det finns en särskild skatteregel inom området vilket 
innebär att nedskrivningen måste återföras, det görs oavsett tillämpning av regelverk och det 
resulterar i att det inte finns någon skillnad i det skattemässiga resultatet. Regeln om att 
företag som tillämpar K3 skall redovisa uppskjuten skatt har dock en väsentlig betydelse i 
detta sammanhang. Det resulterar i det här fallet, då det innebär en skattefordran, att företaget 
får dela ut mer till aktieägarna om de tillämpar K3 istället för K2.  

Nedskrivning på en anläggningstillgång är endast tillåten enligt K3 i detta fall vilket ger en 
skillnad i det redovisningsmässiga resultatet för anläggningstillgång 2. Nedskrivningen måste 
återföras innan beräkning av skatten vilket gör att det skattemässiga resultatet och årets skatt 
blir lika oavsett tillämpning av regelverk. Utdelningen till aktieägarna blir dock högre enligt 
K2 på grund av att det inte finns några nedskrivningar samt att avskrivningarna skiljer sig 
mellan regelverken på grund av värderingen av tillgången.  

Indirekta tillverkningskostnader läggs på tillgångens anskaffningsvärde enligt K3 men är en 
kostnad som kostnadsförs direkt enligt K2. Det resulterar i att K2 redovisar ett lägre resultat, 
både redovisningsmässigt och skattemässigt, eftersom att inga särskilda skatteregler finns att 
tillämpa. På grund av en väsentligt större kostnad i K2 blir årets skatt lägre och det finns inte 
utrymme för lika stora utdelningar som i K3. På liknande sätt kan den intern egenupparbetade 
tillgången förklaras då det är dels en tillgång och dels en kostnad i K3 men endast en kostnad 
i K2.  

Resterande poster som presenterats ovan har visat sig ha betydelse i redovisningen och i vissa 
fall i det redovisningsmässiga resultatet. Det har dock inte bidragit till någon skillnad mellan 
regelverken i en större bemärkelse. Det har inte haft någon större betydelse på årets skatt då 
det skattemässiga resultatet har varit relativt lika. Det har inte heller haft någon betydelse för 
det möjliga utdelningsutrymmet. Vad som är värt att poängtera är att avsättningen för 
omstruktureringsplanen är av ett litet belopp, om ett större belopp hade avsatts hade det fått en 
större inverkan.  
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4.4.1 Sammanställning av skillnader i typfallet  
 
Företag X 
Org.nr xxxxxx-xxxx 

Resultaträkning (tkr) K2  K3  
     
 2012 2011 2012 2011 
Nettoomsättning  50 000 35 500 50 000 35 500 
Bruttoresultat  50 000  35 500 50 000 35 500 
     
Övriga rörelsekostnader      
Kostnad för sålda varor  -23 000 -19 000 -23 000 -19 000 
Personalkostnader -18 000 -14 000 -18 000 -14 000 
Nedskrivning fastighet -3 000 - -3 000 - 
Nedskrivning anläggningstillgång 2 -0 - -100 - 
Kostnad för anläggningstillgång 3 -300 - -300 - 
Kostnad för anläggningstillgång 4 -10 - -10 - 
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 500 -  -750 - 
Leasingavgift -57 -57 -57 -57 
Årets avskrivningar -1 400 -400 -1 585 -400 
Omstruktureringskostnad 0 - -50 - 
Kontrakt 0 - -24 - 
Övriga rörelsekostnader -1 000 -800 -1 000 -800 
Rörelseresultat 1 733 1 243 2 124 1 243 
     
Finansiella poster     
Finansiella intäkter 5 4 5 4 
Finansiella kostnader -10 -8 -10 -8 
Resultat efter finansiella poster 1 728 1 239 2 119 1 239 
     
Obeskattade reserver      
Överavskrivning  -530 - -660 - 
Resultat efter obeskattade reserver  1 198 1 239 1 459 1 239 
     
Skatt -924 -273 -1 003 -273 
(Skattemässigt resultat) (4198) (1239) (4559) (1239) 
Uppskjuten skatteintäkt 0 - +660 - 
     
Årets resultat 274 966 1 116 

 
966 
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Företag X 
Org.nr xxxxxx-xxxx 

Balansräkning (tkr) K2  K3  
     
TILLGÅNGAR 2012 2011 2012 2011 
     
Anläggningstillgångar     
     
Materiella anläggningstillgångar     
Fastighet 5 000 8 000 5 000 8 000 
Anläggningstillgång 1 2 500 - 2 500 - 
Anläggningstillgång 2 2 000 2 000 1 900 2 000 
Anläggningstillgång 3 2 000 - 2 300 - 
Anläggningstillgång 4 0 - 0 - 
Totala ackumulerande avskr. -3 400 -2 000 -3 335 -2 000 
     
Immateriella anläggningstillgångar     
Egenupparbetad immateriell tillgång 0 - 750 - 
Ackumulerande avskrivningar 0 - -150 - 
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Aktier och andelar 100 100 150 100 
     
Omsättningstillgångar     
     
Varulager     
Råvaror 2 000 1 500 2 000 1 500 
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 5 000 4 500 5 000 4 500 
Övriga fordringar 500 600 500 600 
Förutbetalda kostnader 130 120 130 120 
     
Kassa och bank 1 500 1 400 1 500 1 400 
     
SUMMA TILLGÅNGAR 17 330 16 220 18 245 16 220 
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 K2  K3  
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER 2012 2011 2012 2011 
     
Eget kapital     
     
Aktiekapital 100 100 100 100 
Årets resultat 274 966 1 116 966 
Balanserat resultat 5 966 5 000 5 966 5 000 
Uppskrivningsfond 0 - 300 - 
Summa eget kapital 6 340 6 066 7  482 6 066 
     
Skulder     
Avsättningar     
Informell förpliktelse 0 - 50 - 
Legal förpliktelse 0 - 24 - 
     
Fond för verkligt värde  0 - 50 - 
     
Långfristiga skulder     
Banklån 9 540 9 134 9 189 9 134 
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 1 400 980 1 400 980 
Övriga skulder 50 40 50 40 
     
Summa skulder 10 990 10 154 10 763 10 154 
     
SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER  

17 330 16 220 18 245 16 220 
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5. Analys 
5.1 Skillnader mellan K2 och K3 
De företag som definierats som icke större företag enligt definition i 1 kap 3 § ÅRL, får i och 
med införandet av K2-regelverket och K3-regelverket möjligheten att välja vilket av dessa två 
regelverk de vill tillämpa i sin redovisning (Lennartsson 2012, ss. 14-15). Typfallen som 
presenterats i studien visar att valet av regelverk kan påverka resultatet av företagets 
redovisning och därmed utdelningsbara medel, då dessa två regelverk skiljer sig inom vissa 
områden. Där det inte finns någon särskild skatteregel påverkas även det skattemässiga 
resultatet och därmed årets skattekostnad som skall betalas av företaget (Nilsson 2011, ss. 83-
84). Tidigare i studien har de skillnader som finns mellan regelverken presenterats, utifrån vad 
som gäller för en juridisk person.  

I K3 p 2.6 finns det fler principer som skall följas vilka inte finns i K2, dessa leder till att fler 
principer måste tas i beaktning inom redovisningen. Principerna skall följas då man redovisar 
exempelvis tillgångar. Då företaget skall värdera sina tillgångar finns det möjlighet att värdera 
till verkligt värde enligt K3, där finansiella tillgångar enligt K3 p. 2.14 skall värderas till 
verkligt värde. Den möjligheten finns inte i K2 (K2 p. 11.6). En annan skillnad mellan 
regelverken är möjligheten till uppskrivning av en anläggningstillgång, där det endast är 
tillåtet att göra uppskrivningar på byggnad och mark enligt K2 p. 10.34 medan enligt K3 p. 
17.13 - 17.19 finns möjligheten till uppskrivning på fler anläggningstillgångar. Det är möjligt 
att värdera de materiella anläggningstillgångarna till verkligt värde enligt K3, dock inte i en 
juridisk person enligt ÅRL (RFR 2 2012, s. 16). Enligt K2 skall nedskrivning på tillgångar 
göras om det finns ett uppenbart behov och då värdeminskningen anses vara bestående (3 kap 
5 § ÅRL), medan i K3 räcker det att det finns indikatorer. Fastigheten i typfallet illustrerar 
detta. Det blir då ingen skillnad oavsett vilket regelverk företaget väljer att tillämpa. 
Skillnaden här blir dock den uppskjutna skatten, som skall redovisas enligt K3 p. 29.10 - 
29.13 vilket inte är tillåtet enligt K2 p. 21.1. Utöver uppskrivningar och nedskrivningar på 
anläggningstillgångar finns det även en skillnad då det gäller om indirekta 
tillverkningskostnader får läggas till anskaffningsvärdet eller inte, vilket det får enligt K3 p. 
17.6 men inte enligt 4 kap 3 § ÅRL om de inte är av skälig andel. För att visa på skillnader 
mellan regelverken är de indirekta tillverkningskostnaderna inte av skälig andel enligt ÅRL 
och får därmed inte hänföras till tillgången vid tillämpning av K2-regelverket. Det blir istället 
en kostnad som kostnadsförs direkt.  

Om man ser till typfallet i studien har internt egenupparbetade immateriella 
anläggningstillgångar en stor betydelse i redovisningen och jämförelsen mellan de två 
regelverken. Där hela kostnaden för denna anläggningstillgång skall kostnadsföras enligt K2 
p. 10.3 medan enligt K3 p. 18.5 skall en del kostnadsföras och en del tas upp som tillgång. 
Det leder i detta fall till en stor skillnad på det redovisningsmässiga och skattemässiga 
resultatet samt årets skatt och utdelningsbara medel. Leasingavtal är ett annat område som kan 
ha betydelse för företag då det kan skilja sig i redovisningen beroende på vilket regelverk som 
tillämpas. Enligt K3 p. 20.4 skiljer man mellan finansiell och operationell leasing medan 
enligt K2 p. 7.10 skall alla leasingavtal klassificeras och redovisas som operationell leasing. I 
K3 p. 20.31 och 20.32 får dock en juridisk person redovisa ett finansiellt leasingavtal som ett 
operationellt leasingavtal. Det innebär att skillnaderna inte har någon betydelse vad gäller 
redovisningen i studiens typfall.  

Det visar sig även att avsättningar hanteras på olika sätt där företaget enligt K3 p. 21.6 kan 
göra avsättning för både informella och legala förpliktelser medan enligt K2 p. 16.2 skall 
företaget göra avsättningar för legala förpliktelser om de överstiger 25 000 kronor. 
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Aktierelaterade ersättningar presenteras i ett eget kapitel i K3, kapitel 26, medan i K2 finns 
inga bestämmelser inom området. I studiens typfall har företag X inga aktierelaterade 
ersättningar och därmed analyseras inte skillnaden vidare. Anledningen till att avsnittet om 
aktierelaterade ersättningar ändå presenteras i empirin är på grund av att det är en stor skillnad 
mellan regelverket, eftersom att K2 inte behandlar området överhuvudtaget. 

Den redovisningen som skall genomföras enligt K3 anses ställa högre krav på rättvisande bild 
vilket även är syftet med upprättandet av regelverket. K3-regelverket ger fler möjligheter, 
vilka exempelvis är som ovan nämnt uppskrivningar, aktivering av internt egenupparbetade 
immateriella anläggningstillgångar samt värdering till verkligt värde (Broberg 2010, ss.38-
39). Innan företaget väljer regelverk bör de se över de behov som finns till att ta upp vissa 
tillgångar och värdering av dem, där intressenterna bör finnas i åtanke (Broberg 2010, s. 40-
41). Det är viktigt för företaget att se till behovet som dess intressenter har av finansiell 
information, vilket kan analyseras med hjälp av intressentmodellen. Enligt intressentmodellen 
tas ett flertal intressenter upp. Intressenterna och företaget står i ett förhållande där de är 
beroende av varandras verksamheter (Tagesson & Öhman 2010, s.13).  

Olika intressenter har olika intresse i det redovisningsmässiga och skattemässiga resultatet 
samt årets skatt och utdelningsbara medel. Det redovisningsmässiga resultatet kan alla 
intressenter ha användning för, då det resultatet ska skildra en rättvisande bild av företagets 
ekonomiska ställning (78/660/EEG, 1978, s.1). Redovisning enligt K3 ställer ett högre krav 
på rättvisande bild (Broberg 2010, ss.38-39) och trots att det är principbaserat är 
redovisningen enligt K3 mer omfattande än enligt K2 (Abrahamsson  mfl. 2011, ss. 42-44).  

Om man ser till det skattemässiga resultatet i förhållande till intressentmodellen är det 
framförallt myndigheterna som har ett intresse i resultatet och därmed årets skatt. Stat och 
kommun kräver att företag betalar skatt då stat och kommun erbjuder samhällsservice av olika 
slag (Bruzelius & Skärvad 2006, ss. 74-76). Enligt studiens typfall skiljer sig det totala 
skattemässiga resultatet mellan de båda regelverken. Om företag X tillämpar K3 får de ett 
skattemässigt resultat på 4 559 000 kronor där skatten då blir 1 003 000 kronor. Om företaget 
istället tillämpar K2 redovisas ett skattemässigt resultat på 4 198 000 kronor och skatten blir 
därmed  924 000 kronor, vilket ger en skillnad på 79 000 kronor i skatt.  

Skillnaderna ovan beror till stor del på att vissa tillgångar kostnadsförs direkt enligt K2, 
istället för att de redovisas som en tillgång enligt K3. Företag X har en anläggningstillgång 
som har indirekta tillverkningskostnader, vilken blir en tillgång i K3 och en direkt kostnad i 
K2. De har även en internt egenupparbetad immateriell anläggningstillgång som inte får tas 
upp som tillgång enligt K2 utan kostnadsförs direkt, vilken har en stor betydelse på det 
skattemässiga resultatet då det blir lägre enligt K2. Det är framförallt de två tillgångarna som 
påverkar det skattemässiga resultatet samt årets skatt. Som ovan nämnt är det i statens och 
kommunens intresse att skatt betalas och om man skall se till detta typfall leder tillämpning av 
K3 till en högre skatt. Enligt intressentmodellen är det av ägarnas intresse att det finns bra 
avkastning på pengarna och därmed är de intresserade av att företaget redovisar en vinst 
(Bruzelius & Skärvad 2006, ss. 74-76). Utifrån typfallet och företag X skattemässiga resultat 
samt årets skatt är det därmed av ägarnas intresse att företaget tillämpar K2.  

Studiens syfte är dels att analysera det skattemässiga resultatet och dels utdelningsbara medel. 
Enligt intressentmodellen är det ägarna som är intresserade av utdelningsbara medel. De vill 
ha så hög avkastning som möjligt på de medel som de har satsat i verksamheten (Bruzelius & 
Skärvad 2006, ss. 74-76). I studiens typfall blir totala utdelningsbara medel väsentligt högre 
om företag X redovisar enligt K3, vilket visas i resultaträkningen. Det beror på att ett högre 
redovisningsmässigt resultat har redovisats. Att det redovisningsmässiga resultatet är högre 
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enligt K3 beror till stor del på att vissa tillgångar har redovisats som tillgång enligt K3 och 
kostnad enligt K2. Då en tillgång istället kostnadsförs direkt sänks resultatet och därmed 
utdelningsbara medel. Den post som har störst betydelse är den internt egenupparbetade 
immateriella anläggningstillgången. Utöver detta har en uppskjuten skattefordran i 
balansräkningen och en uppskjuten skatteintäkt i resultaträkningen redovisats enligt K3, vilket 
höjer resultatet ytterligare och därmed utdelningsbara medel. Det kan utifrån typfallet 
konstateras att i ägarnas intresse är tillämpning av K3 mer förmånligt då det gäller 
utdelningsbara medel. Som ovan nämnt leder dock K3 till att årets skatt blir högre vilket inte 
är i ägarnas intresse. På grund av den uppskjutna skatteintäkten samt de andra tillgångarna 
som resulterar i högre utdelningsbara medel vid tillämpning av K3, kan K3 i detta fall ändå 
vara det mest förmånliga alternativet.  
 
Enligt agent- principalteorin är båda parterna ute efter att maximera sin egen nytta. Det kan 
därför uppstå en konflikt då det inte finns någon anledning att tro att agenten alltid kommer 
att agera för att maximera principalens intresse (Godfrey m.fl 2006, ss.258-262). Det har 
konstaterats att ur ägarnas perspektiv, som i detta fall är principalen, är det mest förmånligt att 
tillämpa K3-regelverket då utdelningsbara medel är högre. Enligt agent- principalteorin skulle 
agenten, vilket är ledningen, dock ha ett annat intresse för att maximera sin nytta. De vill 
behålla medlen i företaget för att det ger företaget en större ekonomisk möjlighet att utveckla 
verksamheten. De vill även betala så lite skatt som möjligt och därmed är K2-regelverket ett 
bättre alternativ ur ledningens perspektiv.   
 
Utöver ledningen finns det intressenter i intressentmodellen som inte är av samma intresse 
som ägarna och istället vill behålla pengarna inom företaget. Det finns kreditgivare som ses 
som en finansiär till företaget samt leverantörer som levererar varor och tjänster till företaget. 
De kräver att en viss säkerhet och att företaget betalar i tid (Bruzelius & Skärvad 2006, ss. 74-
76). Utifrån studiens typfall är tillämpning av K2 ett tryggare alternativ för kreditgivare och 
leverantörer då det innebär mindre utdelningsbara medel och pengarna stannar i företaget, 
vilket även är av ledningens intresse.   
 
Det finns med andra ord olika intressen inom verksamheten och därmed har valet av regelverk 
betydelse. Som tidigare nämnt bör företaget se över dessa behov och välja regelverk därefter 
(Broberg 2010, s. 40-41). Det är nödvändigt att poängtera att om företag X hade varit en 
koncern hade det inneburit att moderbolaget skulle ha upprättat en koncernredovisning, det 
hade då förmodligen blivit större skillnader. K3-regelverket ger större möjligheter till att 
värdera till verkligt värde istället för anskaffningsvärdet vid upprättandet av en 
koncernredovisning.  

5.2 Regelverken i förhållande till beskattningsprinciperna 
Det svenska skattesystemet i Sverige bygger på ett antal beskattningsprinciper som har ett 
stort inflytande på hur lagar och regler utformas. Principerna används som utgångspunkt i 
frågor kring hur den svenska beskattningen skall verka i Sverige. Beroende på politisk 
majoritet prioriteras principerna olika (Rabe & Hellenius, 2011, s.44).  

I studien har flera skillnader mellan K2 och K3-regelverken konstaterats både i redovisningen 
men även i typfallen som visar på skillnader mellan årets skattekostnad och utdelningsbara 
medel. Följden av valet av regelverk blir således att ett och samma företag kan få två olika 
utfall beroende på vilket av regelverken de väljer att använda sig av. Det innebär i sin tur att 
den skattekostnad som företaget är skyldig att redovisa kan bli olika hög beroende på hur 
företaget väljer att redovisa.  
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Enligt skatteförmågeprincipen skall den skatteskyldiga betala skatt utefter sin förmåga 
(Samuelson 1994, s.221). Det innebär att en högre inkomst ger en högre skatteförmåga medan 
en lägre inkomst ger en lägre skatteförmåga (Wenehed 2000, s.200). Indirekt betyder det även 
att endast de som har förmågan att betala skatt skall vara skyldiga att göra det, resterande som 
inte har samma förmåga har inte samma skyldighet (Rabe & Hellenius 2011, s.44). 
Problematiken med denna princip är hur man skall bedöma huruvida en skatteförmåga är bra 
respektive mindre bra. Enligt Rabe och Hellenius (2011, s. 44-45) är det lättaste sättet att 
avgöra huruvida skatteförmågan är bra eller mindre bra är att se till inkomsten. Begreppet 
inkomst i ett företag kan tolkas på olika sätt. Inom skatterätten tolkas inkomst som summan 
av en persons samtliga skattepliktiga intäkter under en viss period3. Utefter denna definition 
skall alltså skatteförmågan bestämmas efter summan av de skattepliktiga intäkterna. Med 
utgångspunkt i studiens typfall skulle det betyda att företag X, oavsett vilket regelverk de 
väljer att tillämpa, har en skatteförmåga som bedöms vara densamma. Det eftersom summan 
av intäkterna i företaget är lika höga oavsett valet av regelverk, då skillnaderna mellan 
regelverken främst berör kostnaderna i resultaträkningen.   

Ett annat sätt att se på vilken skatteförmåga ett företag har är att se till hur stor vinst företaget 
har åstadkommit. Med utgångspunkt i redovisningen kan ett skattemässigt resultat räknas 
fram, som i sin tur är grunden till beskattningen. Därmed får det skattemässiga resultatet ses 
som företagets skatteförmåga, på grund av att skatteförmågan enligt skatteförmågeprincipen 
skall ligga till grund för hur mycket skatt företaget betalar. I typfallen visas det att de 
skattemässiga resultaten skiljer sig i redovisningen beroende på vilket regelverk företaget 
tillämpar. I och med valet av regelverk kan man alltså påverka det skattemässiga resultatet 
och därmed också företagets skatteförmåga enligt skatteförmågeprincipen. Redovisning enligt 
K2 i typfallen leder till ett lägre resultat jämfört med redovisning enligt K3, vilket också leder 
till ett lägre skattemässigt resultat. Enligt resonemanget där det skattemässiga resultatet 
bestämmer skatteförmågan betyder det också att redovisning enligt K2 gör att företaget anses 
ha en lägre skatteförmåga än om de hade valt att redovisa enligt K3. Det leder i sin tur till att 
samma företag kan anses ha olika skatteförmågor beroende på vilket regelverk de väljer att 
tillämpa.  

Likformighetsprincipen är en annan princip som har fått en starkare position i det svenska 
skattesystemet (Rabe & Hellenius 2011, s.46). Principen kan även ses som en rättviseprincip 
då den innebär att beskattningen skall utföras på ett sådant sätt att rättvishet och likformighet 
uppstår mellan liknande parter i samhället (Gunnarsson 1995, s.110). Det betyder enligt Rabe 
och Hellenius (2011, s.46) att parter som lever i samma ekonomiska och sociala situation 
skall beskattas på ett liknande sätt. Sammanställningen av typfallen i resultaträkningen tyder 
på att redovisning utefter de olika regelverken leder till olika hög skattekostnad beroende på 
vilket regelverk företag X väljer att tillämpa. Eftersom en jämförelse har gjorts mellan 
regelverket med hjälp av ett och samma företag är den ekonomiska och sociala situationen för 
företaget detsamma oavsett vilket regelverk man väljer att tillämpa. Väljer man att se på 
typfallen som två olika företag, ett som redovisar enligt K2 och ett som redovisar enligt K3, 
som har samma siffror och samma sociala situation borde de, enligt likformighetsprincipen 
beskattas på liknande sätt. Utfallet av typfallen tyder dock på en skillnad i beskattningen med 
nästan 8 procent, trots att det är samma företag som har exakt samma ekonomiska och sociala 
situation.  

En tredje princip som det svenska skattesystemet vilar på är neutralitetsprincipen (Rabe & 
Hellenius 2001, s.47). Neutralitetsprincipen innebär att den enskildes handlingsalternativ inte 

                                                 
3 http://www.ne.se/inkomst/211800 (2013-05-15) 
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skall påverkas av beskattningen (Tjernberg 1999, s.68). Det finns dock situationer där man 
väljer att medvetet styra den enskildes handlingsalternativ genom att ta hjälp av 
beskattningen, så kallade punktskatter, som exempelvis koldioxidskatten (Rabe & Hellenius 
2011, s. 47-48). Det svenska skattesystemet vilar därmed inte på neutralitetsprincipen fullt ut 
(Rabe & Hellenius 2011, s.47). Valet mellan K2 och K3 får dock ses som ett 
handlingsalternativ där inga undantag förekommer vilket gör att beskattningen, enligt 
neutralitetsprincipen, inte skall styra den enskildes handlingsalternativ (Persson Österman 
1997, s.32). Den enskilde, det vill säga företag X, skall därmed kunna göra valet mellan K2 
och K3 utan att det ska påverkas av beskattningen. Typfallen visar dock att en skillnad i 
beskattningen uppstår vid redovisning mellan de olika regelverken. Redovisning enligt K2 
leder till en lägre skatt än redovisning enligt K3 vilket kan ses som en positiv påverkar från 
företagets sida att välja K2, då man vill ha en så låg skattekostnad som möjligt.  

Legalitetsprincipen som också ligger till grund för beskattningen i Sverige skiljer sig lite från 
de andra tre. Principen innebär att all offentlig maktutövning skall ha stöd i lagen (Påhlsson, 
2002, s.58). Skattemässigt betyder principen att uttag av skatt skall ha stöd i lagtext. Undantag 
finns dock då alla situationer inte går att reglera vilket är förklaringen till tolkningsutrymmena 
som finns i lagtexten (Påhlsson, 2002, s.59). Skattemässigt påverkas inte valet av regelverk av 
legalitetsprincipen eftersom den endast reglerar att skatteregler finns i form av lagtext. Inom 
detta område, de frikopplade området, påverkar inte redovisningsreglerna beskattningen. 
Legalitetsprincipen är dock inte enbart en beskattningsprincip utan påverkar hela det juridiska 
området i form av att den offentliga makten skall utövas med stöd i lagtext (1 kap 1 § p.3 RF). 
Varken K2 eller K3 har stöd i lagtext utan är regelverk som är upprättade av BFN, som inte 
har någon normgivningsmakt (Olsson 2012, s. 270).   

5.3 Bokföringsnämndens normgivningsmakt 
I början av regelverken K2 och K3 finns en punkt om att regelverken skall följas i sin helhet 
(Nilsson 2011, s.84). Det kan dock ifrågasättas eftersom att BFN, som upprättar regelverken, 
inte har någon normgivningsmakt vilket innebär att de normer som finns i regelverken inte är 
bindande (Olsson 2012, s. 270). Detta hänseende kan vara av intresse då företag X skall välja 
vilket regelverk de skall tillämpa, eller snarare om de behöver välja ett regelverk 
överhuvudtaget. Drefeldt & Törning (2012, s. 27) menar att företaget inte får plocka regler 
från båda regelverken på grund av punkterna som finns angående att regelverken skall 
tillämpas i sin helhet. Eftersom att regeln om tillämpning i sin helhet uttrycks i allmänna råd 
innebär det att de inte nödvändigtvis behöver vara bindande. De allmänna råden, i form av K2 
och K3, utformas av BFN och som ovan nämnt har de ingen normgivningsmakt (Kellgren 
2003, s. 331). Med andra ord skulle företag X kunna plocka de regler som passar företagets 
redovisning bäst. De behöver inte tillämpa antingen K2 eller K3 i sin helhet om hänsyn tas till 
att allmänna råd endast är rekommendationer och inte bindande normer.  

Beroende på vilka intressenter företag X har och vill ta hänsyn till i redovisningen skulle de 
kunna välja de regler som leder till de resultat som de vill redovisa. Kellgren (2003, s. 331) 
ställer frågan om företaget behöver några goda skäl att avvika från regelverken vilket skulle 
ha betydelse för företag X. Om inga goda skäl krävs, på grund av att regelverken inte är 
bindande, skulle företaget kunna redovisa ett annat skattemässigt resultat samt utdelningsbara 
medel. De har då möjligheten att styra redovisningen och därmed det skattemässiga resultatet 
och utdelningsbara medel åt de håll som dem anser vara till deras fördel. Kellgren (2003, s. 
331) ställer även frågan när man kan anse att företaget har redovisat felaktigt på grund av en 
avvikelse. Om företag X gör en avvikelse kan det anses att de har redovisat felaktigt men då 
kan man ifrågasätta hur de kan ha redovisat felaktigt. Eftersom att reglerna som företag X 
avviker från inte är bindande går det att ifrågasätta om avvikelser från regelverken då kan 
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resultera i en felaktig redovisning. Det som är viktigt att poängtera är att om företaget inte har 
följt allmänna råd i sin helhet får de inte ange i årsredovisningen att allmänna råd har 
tillämpats (K3 p. 1.8). 

Inom det här området är det väsentligt att analysera begreppen rättvisande bild och god 
redovisningssed. Enligt utfärdade direktiv av EG skall företag upprätta en årsredovisning i 
enlighet med rättvisande bild. Det kan utläsas i det fjärde direktivet (78/660/EEG, 1978, s.1). 
Det fjärde direktivet är bindande till skillnad från de allmänna råden som BFN upprättar 
(Björne 2000, s.160). Om ett avsteg skulle göras från rättvisande bild skall det anges i en not 
(78/660/EEG, 1978, Artikel 2 p.5). Om företag X skulle göra avvikelser från det allmänna 
rådet, som de väljer att tillämpa, skulle en rättvisande bild kunna ifrågasättas. I det allmänna 
rådet hänvisas vissa regler till ÅRL vilket i sin tur anger ett antal principer som företaget 
endast får göra avsteg från om det finns goda skäl för det. Om avsteg skall göras måste det 
vara förenligt med rättvisande bild och god redovisningssed (Björne 2000, s. 166). Det 
innebär med andra ord att om företag X skall göra avsteg från allmänna råd måste de i vilket 
fall följa de principer som finns i ÅRL vilket även innebär att de blir tvingade till att redovisa 
en rättvisande bild och i förenlighet med god redovisningssed. För att kunna redovisa i 
enlighet med rättvisande bild och god redovisningssed kan redovisning i enlighet med de 
allmänna råden vara nödvändigt. Det kan vara nödvändigt eftersom att de allmänna råden, 
som kompletterade normgivning, är ett uttryck för god redovisningssed (Edenhammar & 
Thorell 2009, s.29).  

För att en normgivning skall vara bindande måste den regleras i lagen vilket allmänna råd inte 
gör (Nilsson 2011, s. 118). Normgivningen i form av allmänna råd är som nämnt ett uttryck 
för god redovisningssed (Edenhammar & Thorell 2009, s.29) men vad som kan ifrågasättas är 
om det är korrekt att upprätta normer som inte är bindande ur perspektivet god 
redovisningssed.   
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6. Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att svara på vår forskningsfråga som presenterades i kapitel 1. Ett 
svar på hur valet av regelverk påverkar företagets redovisning och vilka effekter det får på 
företagets skattemässiga resultat samt utdelningsbara medel kommer därmed att presenteras. 
För att kunna framföra ett svar på denna fråga har delfrågor ställts, därför kommer även vi 
redogöra för dessa i det här kapitlet.  

När företaget skall ta ett beslut om de skall tillämpa K2-regelverket eller K3-regelverket bör 
de se över vilka behov deras intressenter har av den informationen som skall utges. Beroende 
på vilken verksamhet som företaget bedriver och framförallt vilka tillgångar företaget har 
kommer valet av regelverk att spela en viss roll. Studien har visat på att valet mellan 
regelverken leder till en skillnad i det skattemässiga resultatet och därmed årets skattekostnad. 
Det har även visat sig att det redovisningsmässiga resultatet kan skilja sig vilket resulterar i en 
skillnad i utdelningsbara medel. I K3-regelverket finns det en större möjlighet till att värdera 
tillgångar till ett högre värde. Företaget kan genom tillämpning av K3-regelverket värdera till 
verkligt värde i en större mån än vid tillämpning av K2-regelverket där uppskrivning av 
tillgångar är begränsad. En annan stor skillnad mellan regelverken är då en tillgång antingen 
skall redovisas som en tillgång eller kostnadsföras direkt.  

Vi har utifrån de typfall som använts i studien konstaterat att det finns skillnader mellan 
regelverken och att dessa ger effekt framförallt beroende på vilka tillgångar företaget innehar. 
Det är dock viktigt att poängtera att resultatet av studien bygger på konstruerade typfall och 
skillnaderna kan ge andra effekter i andra verksamheter. Skillnaderna som finns mellan 
regelverken kan leda till en större eller mindre skillnad i redovisat resultat och utdelningsbara 
medel. Det kan även leda till en större eller mindre skillnad i det skattemässiga resultatet och 
därmed årets skattekostnad.  

Vilket regelverk som bör tillämpas av företaget beror på vilka intressenter företaget vill ta 
hänsyn till. Det vill säga hur mycket skatt de vill betala och hur mycket utdelning de vill dela 
ut ett visst räkenskapsår. K2-regelverket leder till ett lägre skattemässigt resultat och därmed 
en lägre skattekostnad. Genom att tillämpa K2-regelverket tillfredsställer företaget de flesta 
intressenterna förutom stat och kommun samt ägarna. K3-regelverket leder till ett högre 
redovisningsmässigt resultat och utdelningsbara medel vilket är framförallt av ägarnas 
intresse. Ledningen vill istället behålla medlen i verksamheten och önskar därmed inte lika 
stor utdelning som ägarna. Det finns inget generellt svar på vilken regelverk som skall väljas 
utan det beror på ur vilket perspektiv man ser utifrån.  

Vi har även analyserat om möjligheten till val mellan regelverken är förenligt med 
beskattningsprinciperna. Utifrån skatteförmågeprincipen har vi konstaterat att med 
utgångspunkt i resultatet av typfallen blir företagets skatteförmåga olika. Eftersom att företag 
X är ett företag med samma förutsättningar bör det rimligtvis anses ha samma skatteförmåga 
oberoende av vilket regelverk som tillämpas. Enligt denna analys konstateras det att 
möjligheten till val mellan regelverken till viss mån bestrider skatteförmågeprincipen. 
Liknande slutsats kan även fastställas gällande likformighetsprincipen och 
neutralitetsprincipen. Likformighetsprincipen innebär att liknande företag skall betala 
liknande skatt. Att företag X är ett och samma företag, likt motiveringen kring 
skatteförmågeprincipen ovan, kan slutsatsen om att valet mellan regelverken bestrider 
principen styrkas. Företag x har en identisk ekonomisk och social situation oberoende av val 
av regelverk. Vi kan även konstatera att möjligheten till valet av regelverk inte sammanfaller 
med neutralitetsprincipen. Principen innebär att företagets handlingsalternativ inte skall bli 
påverkat av beskattning. Eftersom att det finns skillnader i skattekostnaden beroende på 
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tillämpning av regelverk blir handlingsalternativet påverkat av beskattningen, då 
handlingsalternativet i detta fall anses vara valet av regelverk. 

I studien har vi även analyserat om regelverken är bindande för att komma fram till om 
företagen kan plocka regler ur båda regelverken eller om de måste följa ett utav dem. I studien 
har det konstaterats att regelverken inte är bindande eftersom att de är upprättade av BFN, 
vilka inte har någon normgivningsmakt. Företagen skall dock följa god redovisningssed och 
rättvisande bild. Om allmänna råd inte följs i sin helhet kan det resultera i brister i god 
redovisningssed och rättvisande bild. 

Slutsatsen av studien är att valet av regelverk påverkar företagets redovisning framförallt på 
grund av värdering av tillgångarna, vilket kan ge effekt på det skattemässiga resultatet och 
utdelningsbara medel.  
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7. Avslutning 
I det här kapitlet kommer vi att framföra en avslutande diskussion kring studiens resultat. 
Utöver avslutande diskussion kring resultatet kommer även förslag till framtida forskning att 
presenteras.  

7.1 Avslutande diskussion 
 Efter att ha tagit del av K2-regelverket samt K3-regelverket har vi kunnat svara på den 
forskningsfråga som har utformats. Det har visat sig att det finns skillnader mellan 
regelverken. Genom jämförelsen mellan regelverken anser vi att företag bör se över 
möjligheten till att välja mellan dessa. Valet kan ha en relativt stor betydelse för vissa 
verksamheter, vilket vi visat i vår studie. Beroende på vart i utvecklingen företaget befinner 
sig bör beslut tas om vilka intressenter som skall prioriteras och därmed vilket regelverk som 
företaget drar mest nytta utav. Förmodligen kommer det att behövas tid och resurser för att 
kunna göra korrekt bedömning av hur valet påverkar den egna verksamheten. Vi anser dock 
att det kan vara nödvändigt att lägga denna tid och de resurser som krävs för att inta rätt 
kunskap då det kan förekomma stora skillnader som påverkar företaget på olika sätt. I vissa 
företag kommer valet mellan regelverk inte att påverka varken det redovisningsmässiga eller 
det skattemässiga resultatet i lika stor utsträckning. I dessa företag har förmodligen 
tillgångarna en mindre betydelse i redovisningen och värderingen av dessa påverkar inte 
resultatet i den mån som de gör i företag med större andel tillgångar. Valet anses då inte vara 
lika viktigt. 

Vi har analyserat om regelverken är bindande och om företagen måste välja mellan dem. Det 
finns ingen klar bild om företag kan plocka regler från båda regelverken eller om det måste 
följas i sin helhet. I regelverken finns en punkt, K3 p. 1.8, om att de skall följas i sin helhet 
men eftersom att allmänna råd inte är juridisk bindande skapar denna punkt en oklarhet. Vi 
anser dock att företag bör följa allmänna råd och därmed antingen K2-regelverket eller K3-
regelverket i sin helhet. Motiveringen till det är att företagen skall redovisa en rättvisande bild 
samt följa god redovisningssed och dessa uttrycks i allmänna råd. Företag bör tillämpa 
allmänna råd som kompletterande normgivning för att vara mer säker på att god 
redovisningssed följs samt redovisa en rättvisande bild.  Historiskt sett har rättsfall bedömts 
utifrån BFNs uttalande vilket visar på att de har ett starkt inflytande även om de inte har 
någon specifik normgivningsmakt.  

Med den kunskap som vi har införskaffat oss genom denna studie kan vi konstatera att det 
finns frågeställningar inom området som ännu inte finns någon klarhet i. Att det finns 
oklarheter leder till bristande i kunskapen inom området vilket i sin tur kan leda till beslut 
som inte vilar på någon stark grund.  

7.2 Förslag till framtida forskning  
Det finns mycket kunskap att hämta inom detta område och därmed flera alternativ till 
framtida forskning. Ett förslag på framtida forskning som vi tror skulle ha betydelse för 
många verksamheter är att se på hur skillnaderna påverkar företag i olika branscher. Det 
skulle vara intressant och givande att se om företag i en bransch påverkas mer av valet av 
regelverk än företag i en annan bransch. Om det finns skillnader mellan branscherna skulle 
man även kunna titta på vilka branscher som påverkas mest av de skillnader, som regelverken 
leder till i det redovisningsmässiga och skattemässiga resultatet, samt vilka branscher som inte 
påverkas lika mycket. 

Ett annat förslag till framtida forskning är att undersöka regelverken med hjälp av en 
fallstudie. Genom en fallstudie hade man kunnat titta på ett verkligt fall och på så vis fått 
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kunskap om ett specifikt företag. Det hade förmodligen inte resulterat i en generell slutsats 
kring valet av regelverk men forskaren hade med större säkerhet kunnat uttala sig om vilket 
regelverk det specifika företaget bör välja utifrån olika perspektiv. Det hade eventuellt 
resulterat i en djupare förståelse då man tillämpar regelverken i ett företag med verklig 
förankring.   
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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