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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I redovisningen har frågan om investeringsutgifter för datorprogram delats upp i två 

frågor. Dessa två frågor består dels av frågan om redovisning för utgifter för utveckling 

av datorprogram för försäljning, dels frågan om redovisning av utgifter hos användare. 

Dessa frågor behandlas i några äldre uttalanden av bokföringsnämnden, BFN U 88:15 

och 16. Uttalandena säger att enligt huvudregeln i BFN R 1 om redovisning av 

forsknings- och utvecklingskostnader skall båda typerna av utgifter kostnadsföras 

löpande. Utgifterna skall generellt sett inte hänföras till själva datorinvesteringen. I RÅ 

83 1:29 accepterade regeringsrätten denna princip skattemässigt, i alla fall vad gäller 

redovisning hos användaren. Omedelbart avdrag medgavs. Hänvisning gavs dels till den 

gamla bokföringslagens 17 § andra stycke (nuvarande årsredovisningslagens 4 kap. 2 §) 

som bland annat handlar om forskning och utveckling och dels till BFN R1 Redovisning 

av forsknings- och utvecklingskostnader. Det förefaller som om både 

bokföringsnämnden och regeringsrätten anser att kostnaderna generellt sett är att 

hänföra till forskning och utveckling. Även i Riksskatteverkets skattehandledning 

hänvisas det i skattehänseende till detta resonemang för investeringsutgifter för 

datorprogram.1 

 

Verkligheten ser idag annorlunda ut än vad den gjorde vid tidpunkten för 

regeringsrättens avgörande och BFN:s uttalanden. Utvecklingen på dataområdet har 

under senare år gått snabbt och utgifterna för det allt mer datoriserade näringslivet ökar 

i samma takt.2 De projekt som för företag tidigare ansågs mycket tekniskt komplicerade 

eller med osäkert resultat, är idag produkter som kan köpas färdiga eller som lätt kan 

förändras enligt kundens önskemål. Kan det därför ifrågasättas om inte prejudikatvärdet 

i regeringsrättens utslag samt styrkan i BFN:s uttalanden på detta område har 

försvagats? Hänförs kostnaderna till forskning och utveckling innebär detta att 

                                                
1 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2002 års beskattning, s. 889, i det 

fortsatta arbetet benämnd ”Skattehandledningen”. 
2 Aas 
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omedelbart avdrag medges. Finns det anledning att klassificera utgifterna på annat sätt 

än som forskning och utveckling kan det innebära att omedelbart avdrag inte medges.  

1.2 Problemformulering 

Hur ser en tolkning av gällande rättsläge ut angående den skattemässiga klassificeringen 

av investeringsutgifter för datorprogram?  

 

Detta spörsmål influerar även uppsatsens huvudsakliga problem - frågan om hur 

rättsläget kan se ut i en mer nyanserad bedömning av den skattemässiga 

klassificeringsfrågan? Kan utgifterna klassificeras som forskning och utveckling, 

inventarier, immateriella rättigheter, lager eller pågående arbeten? 

1.3 Syfte 

I detta arbete avser jag att försöka skissera ett svar på hur rättsläget i denna fråga ser ut i 

dagsläget. Mitt huvudsyfte med uppsatsen är att ge förslag på hur den skattemässiga 

klassificeringen av företags investeringsutgifter för datorprogram kan se ut i en 

nyanserad bedömning. I denna process avser jag att analysera den skatterättsliga 

klassificeringen av investeringsutgifter för datorprogram som forskning och utveckling, 

inventarier, immateriella rättigheter, lager eller pågående arbete. 

1.4 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer endast inkomstbeskattningsfrågor som rör behandlingen av 

investeringsutgifter för datorprogram att tas upp. Andra typer av juridiska frågor tas upp 

i mån av relevans för detta arbete. Jag kommer att begränsa mig till att utreda om 

datorprogram skall klassificeras som forskning och utveckling, inventarier, immateriella 

rättigheter, lager eller pågående arbeten.  

 

För att åskådliggöra problematiken kring datorprogram och inkomstskattesystemet har 

jag valt att enbart fokusera på investeringskostnader och därmed hänförliga kostnader. 

Jag utesluter därför kostnader som inte har anknytning till själva investeringstillfället, 

eller som uppstår på grund därav.  

 

Det problemområde som jag tänker behandla är framförallt klassificeringsfrågan vad 

gäller de skatterättsliga grundfrågorna. Detta innebär att omfångs- och 
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periodiseringsfrågan inte kommer att analyseras i någon större utsträckning. De tre 

frågorna - klassificering, omfång och periodisering - kan i vissa fall vara svåra att hålla 

avskilda, samtidigt som det oftast inte heller är lämpligt att behandla dem helt och hållet 

fristående från varandra. Därför kommer framförallt periodiseringsfrågan att behandlas i 

det inledande allmänna avsnittet i varje kapitel, eftersom jag anser att det kan finnas 

intresse att veta hur de olika utgiftsklassificeringarna berör periodiseringsproblematiken 

i ”huvudfallet”. Jag anser att det är av intresse för läsaren att veta hur klassificeringen 

av investeringsutgifterna påverkar det praktiska resultatet. Däremot avser jag inte att 

låta det praktiska resultatet påverka klassificeringen, även om en praktisk effekt av 

klassificeringen innebär ett redovisat nollvärde för tillgången. Detta beror på att jag tror 

att det i många avseenden är sådana hänsynstaganden som skapar ett osäkert rättsläge. 

Ibland kan utvecklingen rusa ifrån gällande rätt, och det som en gång hade ett nollvärde 

får plötsligt ett stort värde för företaget. I ett sådant läge kan ett rättsligt vakuum uppstå.  

 

En annan aspekt som framträder ur klassificeringsproblematiken är gränsdragningen 

mellan de olika skatterättsliga kategorier som kommer att behandlas i arbetet. Således 

avser jag även att försöka överblicka de konkurrenssituationer som kan tänkas uppstå 

mellan de valda kategorierna, men inte mellan några andra kategorier än de som 

uppsatsen behandlar. Med konkurrenssituationer avser jag i första hand situationer som 

uppstår på grund av gränsdragningsproblematiken och inte situationer som uppstår på 

grund av regelkonkurrens. Regelkonkurrens innebär en form av rättslig defekt som 

medför faktiska regelvalsproblem vid rättstillämpningen,3 till skillnad från 

gränsdragningsproblem som i princip uppstår i samband med klassificeringsfrågan.  

 

Den redovisningsrättsliga klassificeringen av investeringsutgifter för datorprogram 

kommer inte att behandlas i detta arbete, annat än i de fall redovisningen har direkt eller 

indirekt betydelse för den skatterättsliga klassificeringsfrågan eller annars krävs för 

förståelsen av huvudproblematiken. I vissa kapitel tas därför frågan om den 

redovisningsrättsliga klassificeringen upp, och i andra utesluts den helt.  

 

I de fall jag talar om ”företag” avser jag, om inget annat nämns, ett svenskt aktiebolag.  

                                                
3 Aldén, S, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten, s.49 
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1.5 Metod  och disposition 

De deskriptiva kapitlen 2 och 3 utgör en slags bakgrund och förberedelse inför den 

fortsatta framställningen. Detta innebär att jag i kapitel 2 kommer att beskriva 

datorprogrammens rättsställning genom att ge en praktisk och teknisk bakgrund. Denna 

bakgrund skall jag försöka ge med utgångspunkt i min uppfattning av den praktiska 

verkligheten för datorprogram, såväl i tekniskt avseende som i juridiskt sådant. 

Eftersom jag anser att de upphovsrättsliga antaganden som kan göras i förhållande till 

datorprogram är relevanta för förståelsen av uppsatsens problematik kommer även 

denna aspekt att belysas. Annan ”t eknisk” information än den som återfinns i kapitel 2 

kommer att vävas in i den löpande texten. För denna information har jag valt att inte 

använda något notsystem då jag anser att detta dels skulle bli klumpigt och 

svårhanterligt, dels består många av de antaganden jag gör av allmänt kända fakta. Med 

allmänt kända fakta avser jag sådana fakta som den generelle datoranvändaren skulle 

anse vara ”allmänt kända fakta”. För den som är intresserad av att läsa mer kan jag 

hänvisa till den litteratur som jag själv har använt mig av – framförallt Gjert Melsoms 

artikel i Skattenytt,4 ”Att köpa ADB -system med avtal 90” 5 och ”Datarättens ABC”.  

 

Kapitel 3 kommer att användas för att beskriva gällande rättsläge. Kapitlet är deskriptivt 

i den mening att jag avser att presentera en beskrivning av gällande rätt utan att i 

närmare utsträckning analysera de konstateranden som kommer att göras. Däremot 

kommer jag att leverera en tolkning som inte kan göra anspråk på att vara deskriptiv, 

utan är en tolkning där jag lägger in mina egna värderingar. Denna tolkning kommer 

inte att vara analyserande i någon större utsträckning. 

 

Med detta i bakhuvudet går jag därefter in på den genomgripande analysen av 

klassificeringsproblematiken från kapitel 4 och framåt, där även huvudproblematiken 

behandlas. Kapitel 4 kan likväl anses utgöra ett kapitel som prövar hållbarheten av den 

gällande rätt som konstaterats i kapitel 3. Min ansats är att försöka genomföra analysen 

av klassificeringsproblematiken med en principiell utgångspunkt i den komplexitet det 

normativa resonemanget medför. Detta innebär att jag kommer att försöka finna den 

lösning som jag med de skatterättsliga principerna i bakhuvudet finner mest rimlig. 
                                                
4 Skattenytt s. 642 ff 1996 
5 Framförallt det som står om nyttjande av programprodukter s 61 ff 
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Mina slutsatser grundar sig på de förslag och argument som så småningom kommer att 

framstå tydligt i det fortsatta arbetet samtidigt som jag väger dessa mot varandra. Denna 

vägning baseras framförallt på vad jag personligen anser vara lämpliga och rimliga 

antaganden. Syftet är att finna en i mina ögon rimlig lösning som stämmer väl överens 

med hur jag tycker att de skatterättsliga principerna skall tolkas. Detta innebär att i 

denna del av arbetet så kommer varje enskilt kapitel att vara uppbyggt på samma sätt, 

med en allmän inledande del om den specifika klassificeringskategorin. Efter denna 

inledande del kommer analysen att byggas upp med koppling mellan det som generellt 

gäller för klassificeringskategorin, och det som specifikt gäller i det enskilda fallet för 

investeringsutgifter för datorprogram. Det är framförallt i denna del som den ovan 

beskrivna vägningsproblematiken uppstår.    

 

Enkelt uttryckt kan det sägas att jag i den första delen av arbetet, det vill säga i kapitel 2 

och 3, och i visst avseende kapitel 4, avser att göra en preliminär tolkning av gällande 

rätt. Därefter, det vill säga i kapitel 4 ff, avser jag att genom den komplexa 

vägningsproblematiken, tolka och bedöma olika aspekter i förhållande dels till varandra, 

dels till mina egna normativa värderingar. 

  

Ett lästips är att se huvudproblematiken i de olika delarna av arbetet i ett sammanhang. I 

de flesta fall är det till och med lämpligt att läsa kapitlen tillsammans. Detta beror bland 

annat på att en del av ämnets komplexitet är gränsdragningssvårigheterna mellan de 

olika klassificeringarna.   
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2 Bakgrund  

Innan den skatterättsliga analysen kan påbörjas måste en teoretisk bakgrund kring 

datorprogram finnas för att en förståelse för problemställningen ska kunna uppnås. I 

detta kapitel skall jag först förklara begreppet datorprogram dels ur en teknisk vinkel 

och dels ur en upphovsrättslig vinkel. Sedan skall jag beskriva hur jag tror att de 

praktiska avtalssituationerna som kan uppstå ser ut.  

2.1 Datorprogram 

En dator är en maskin som behandlar information. Datorn kan endast utföra beräkningar 

efter de instruktioner som användaren lämnar. För att dessa instruktioner skall kunna 

förstås av datorn måste de föreligga i binär form, det vill säga i kombinationer av 

siffrorna 1 och 0. Det räcker inte att instruktionerna föreligger i binär form, utan 

informationen måste även kunna lämnas i sådan binär kodform som datorn kan tolka. 

Denna kodform kallas maskinkod och är den kodform som instruktionerna måste vara 

skrivna i för att datorn skall kunna utföra sin uppgift. Maskinkod är alltså det 

programspråk en dator använder internt. För att exempelvis spela ett spel eller att 

övervaka ett kärnkraftverk kan en serie av instruktioner kombineras. En sådan serie av 

instruktioner kallas normalt datorprogram.6 Datorprogram är en sekvens av entydiga 

instruktioner som i detalj styr maskinens funktionssätt. Datorprogram skrivs vanligen i 

ett programspråk med hjälp av en texteditor. Denna form av programmet kallas källkod 

och kan senare omformas till objektkod och ett körbart program. Det är med andra ord i 

källkoden som programmets know-how är ”n edskrivet”. Program skrivna i ett 

skriptspråk är körbara utan denna omvandling. 

 

Datorprogram benämns ofta mjuk- eller programvara. Begreppen har ungefär samma 

innebörd, men Datatermgruppen7 rekommenderar användning av ordet programvara 

framför mjukvara. Begreppet programvara omfattar dock mer än själva 

datorprogrammet, eftersom programbeskrivningar och användarhandböcker inkluderas i 

                                                
6 Plogell, Michael, Immaterialrättsliga aspekter på datorprogram, s 9-12 

7 Svenska datatermgruppen (http://www.nada.kth.se/dataterm/) är en brett sammansatt grupp som ger 

rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. Den har sitt säte vid KTH/NADA 

och har stöd från TNC och Svenska språknämnden. 
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begreppet.8 Detta är anledningen till att jag i framställningen enbart talar om 

datorprogram9, och inte om program- eller mjukvara.  

 

I upphovsrättsligt avseende är alla regler i upphovsrättslagen i princip tillämpliga på 

datorprogram. En förutsättning för skydd är dock att det finns verkshöjd, det vill säga 

originalitet och särprägel vid utformningen av källkoden. Verkshöjdsbegreppet kan vara 

svårtillämpat, det finns obetydligt med rättspraxis på området. I frågan om verkshöjd för 

datorprogram uppstår framförallt två problem. Dels uppstår problem som grundar sig i 

programmets struktur (1), dels problem som uppstår i förhållande till det ursprungliga 

utrymmet (2).10 Dessa problem skall förklaras i det följande. 

 

1. Framförallt i fråga om standardprogram är programmets utformning av källkod 

en direkt följd av problemens struktur, eftersom det inte finns så många 

alternativ till att skapa standardapplikationer. Exempelvis skapar inte strukturen 

stora problem om alla kottar i skogen kan användas för att skapa ett 

datorprogram. I ett sådant fall är chansen stor att finna många olika kottar som 

kan användas och möjligheten att lyckas sätta ihop kottarna till ett program som 

uppnår verkshöjd är därmed stora. Finns det däremot endast tre kottar i skogen 

som kan användas vid skapandet av programmet är det svårt att hitta olika 

variationsmöjligheter. Detta blir extra tydligt för till exempel bokföringsprogram 

eftersom strukturen beror på bland annat lagstiftning och programmets algoritm 

blir då i stor utsträckning given. Med andra ord finns det i detta fall inte så 

många kottar att välja mellan. 

2. Av det ursprungliga utrymmet framkommer att det inte får vara fråga om ett 

refererande eller reproducerande av äldre verk. I exemplet med kottar innebär 

detta att de kottar som finns att välja bland för att skapa ett datorprogram inte får 

vara gamla och redan kända kottar som används på nytt. Finns det bara kottar i 

skogen som är gamla och kända är det ursprungliga utrymmet litet. I 

                                                
8 Randes Thomas, Patentering av programvara, s 7 
9 Så vitt jag har förstått ligger ingen skillnad i betydelse mellan begreppen dataprogram och 

datorprogram. Jag har ändå valt att använda begreppet datorprogram och inte dataprogram. Givetvis 

används dataprogram när jag refererar till vad någon annan sagt, om denne har valt detta uttryck. 
10 Ahlstedt, H, Datarättens ABC, s.106 
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verkligheten är det ursprungliga utrymmet för datorprogram litet, eftersom 

dataspråken som sådana är enkla och risken för att skapandet utgörs av 

refererande eller reproducerande av äldre verk blir med anledning av detta stor. 

Resultat av mekaniskt skapande omfattas inte av upphovsrättslagen. 

 

Av detta resonemang framkommer att många datorprogram riskerar att sakna 

upphovsrättsligt skydd eftersom svårigheterna är stora med att hitta många olika kottar 

som dessutom inte redan är kända. Som en följd av detta skall kravet på verkshöjd 

ställas relativt högt i förhållande till litterära verk.11  

 

 Objektet för upphovsrätt är upphovsmannens individuella utformning av verkets idé 

eller ämne. Detta betyder att källkoden och objektskoden upphovsrättsligt är 

skyddsobjekt. 

2.2 De tänkta avtalssituationerna 

Gjert Melsom har presenterat en praktisk beskrivning och klassifikation av 

datorprogram för skatteändamål.12 Han baserar sin indelning på den omsättning som 

sker av datorprogram i praktiken. Jag tycker att Melsoms indelning är så heltäckande 

och förnuftig som en generell indelning av detta ämne kan bli, och finner därför ingen 

anledning att inte utgå ifrån denna modell. Han har delat in anskaffning av 

datorprogram i fyra huvudgrupper vilka illustreras i en figur på nästa sida. 

                                                
11 Aas 
12 Skattenytt s. 645 1996 
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Figur 1: Gjert Melsoms indelning för skatteändamål av de vanligaste 

anskaffningsmöjligheterna för datorprogram 

 

1. Köp av ett programexemplar. Köpet innehar vissa särdrag såsom att ett 

engångsvederlag erläggs för programmet samtidigt som köparen får 

programmet i maskinkod. Därmed får köparen inte tillgång till programmets 

källkod (programmets know-how) som visar hur programmet är uppbyggt. 

Köparen har de rättigheter och skyldigheter som följer av upphovsrättslagen 

och det föreligger inte någon tidsbegränsning för hur länge köparen kan 

använda programmet. Normalt sätt är det här fråga om standardprogram men 

även individuellt anpassade program kan förekomma. 

2. Avtal om slutanvändarlicens. Till skillnad från ett köp så avtalas det här 

närmare om vilka rättigheter och skyldigheter som uppstår i anslutning till 

nyttjande av programmet. Rätten till att använda datorprogrammet är i 

princip evig. I regel betalas ett engångsvederlag som följs av en löpande 

betalning vilken täcker underhåll och service. Avtalet kallas ofta även ”enkel 

licens” i det att kunden erhåller en icke överlåtbar nyttjanderätt.  

3. Köp eller licens av upphovsrätt till ett datorprogram med avsikt att sälja eller 

överlåta kopior av programmet till tredje man. Exempelvis Royaltyavtal som 

är knutna till hur många kopior som säljs.  

4. Utveckling av ett datorprogram, antingen vid egenutveckling eller vid avtal 

med extern utvecklare. Detta är egentligen det första steget i klassificeringen 

1. Köp av ett programexemplar 

2. Avtal om slutanvändarlicens 

3. Köp eller licens av upphovsrätt 

4. Utveckling av ett datorprogram 
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av datorprogram. Efter det att utvecklingen är avklarad kan kategorierna 1-3 

bli aktuella. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att datorprogrammen kan vara förvärvade eller 

egenproducerade. Oavsett vilket kan de vara avsedda att överlåtas till någon annan, eller 

vara avsedda att användas i den egna verksamheten. Med utgångspunkt i de ovan 

beskrivna rättsfigurerna skall den valda problemställningen analyseras i den senare 

delen av arbetet, det vill säga i kap. 4 ff.  
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3 Gällande rätt 

I detta kapitel skall den bakgrund som i föregående kapitel lades kring det allmänna 

begreppet datorprogram utvecklas genom en koppling till det skatterättsliga rättsläget 

för investeringsutgifter för datorprogram. Därför kommer i det följande gällande rätt 

och min tolkning därav att behandlas. Allra först kommer ett avsnitt om den allmänna 

kopplingen mellan redovisning och beskattning, ett avsnitt som är viktigt att ha i åtanke 

inför den fortsatta läsningen. 

3.1 Kopplingen mellan skatterätt och redovisning 

I Sverige har vi en internationellt sett ovanligt stark koppling mellan beskattningen och 

affärsbokföringen.13 Strävan vid företagsbeskattningen är att så långt det är lämpligt 

utgå från och bygga beskattningen på det uppvisade affärsresultatet. Detta gäller under 

förutsättning att redovisningen överensstämmer med god redovisningssed. Denna 

tradition kommer i inkomstskattelagen till uttryck i reglerna om inkomstberäkning av 

näringsverksamhet som återfinns i dess 14 kapitel. Kapitlets 2 § stadgar att resultatet 

skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Inkomster skall 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. Regeln innebär att 

såvida inte någon skatterättslig regel uttryckligen behandlar en avvikelse från civilrätten 

skall den civilrättsliga inkomstberäkningen följas även i beskattningen. Det ovan 

diskuterade sambandskravet gäller framförallt periodiseringsfrågan, det vill säga när 

avdrag skall medges efter att avdragsrätt konstaterats.  Enkelt uttryckt blir alltså god 

redovisningssed avgörande för beskattningen i de fall det inte finns någon uttrycklig 

skatterättslig regel. God redovisningssed styrs i första hand av bokföringslagen och 

årsredovisningslagen. I praktiken sker regleringen emellertid i form av kompletterande 

normgivning och av praxis. Om rättspraxis saknas sker regelkompletteringen främst av 

Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar och genom rekommendationer 

                                                
13 Thorell, Per, Skattelag och affärssed s 15 
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från Redovisningsrådet.14 Det finns flera rättsfall som bekräftar denna princip om 

regelkomplettering.15 

 

Efter denna korta beskrivning av kopplingen mellan den svenska beskattningen och 

redovisningen, skall gällande rätt för företags investeringsutgifter för datorprogram 

försökas nystas upp. 

3.2 Skattehandledning –02  

I Riksskatteverkets skattehandledning finns en uttrycklig handledning om datorprogram 

under rubriken ”Speciellt om datorprogram m.m.” 16. I det här avsnittet av arbetet 

behandlas därför Skattehandledningen och dess komponenter tas upp i kronologisk 

ordning. Detta innebär att först behandlas användarens kostnader, sedan tas tillverkarens 

kostnader upp och sist i skattehandledningen, och därmed även i detta avsnitt, behandlas 

RR 15 om immateriella tillgångar. 

 

Inledningsvis nämner Skattehandledningen att frågan hur utgifter för datorprogram för 

användare skall behandlas redan har prövats skattemässigt av regeringsrätten. I RÅ 83 

1:29 ansågs JC Inköps AB:s kostnad för s k systemarbete inför övergång till nytt 

datasystem utgöra direkt avdragsgill driftskostnad. Det var fråga om ett förhandsbesked 

i taxeringsfråga som överklagats efter att Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden 

medgett avdrag enligt reglerna för avskrivning av maskiner och inventarier.  

 

I sitt beslut fastställde regeringsrätten sambandet mellan redovisning och beskattning. 

Bokföringsnämnden uttalade att det administrativa utvecklingsarbetet som motsvarade 

systemarbetet låg i fasen före programmeringen. Detta arbete var knutet till de olika 

funktionerna inom företaget och gjordes i princip oberoende av huruvida systemet 

senare skulle användas manuellt eller med hjälp av dator. Denna kostnad skulle 

kostnadsföras. Beslutar sig företaget senare att satsa på datoranvändning måste systemet 

                                                
14 Johansson, G och Rabe, G, Det svenska skattesystemet, s 283 
15 Exempelvis i RÅ 83 1:29 byggde regeringsrätten sitt avgörande på en anvisning från 

Bokföringsnämnden. I anvisning nr 18 (nuvarande BFN U 88:16) uttalade Bokföringsnämnden att 

avdragsrätt förelåg för de i rättsfallet aktuella utgifterna på en gång, varför även regeringsrätten medgav 

omedelbart avdrag.  
16 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2002 års beskattning, s. 889 
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datoranpassas för att kunna ligga till grund för programmeringen. Enligt 

Bokföringsnämnden är båda dessa faser, det vill säga såväl datoranpassning som 

programmering, att betrakta som utvecklingsarbete och skall därför jämställas med 

utgifter för teknisk/vetenskaplig forskning och utveckling. Detta skulle enligt 

bokföringsnämnden innebära att utgifterna löpande skall belasta företagets 

resultaträkning. Yttrandet hänvisar även till anvisning nr 1817 som senare har ersatts av 

BFN U 88:16, vilken kommer att behandlas mer utförligt senare i arbetet. Hänvisningen 

gäller frågan om aktivering och fastställer att programmeringskostnaden beträffande det 

skräddarsydda program i fråga kan tas upp som en tillgång. Detta beror på att kostnaden 

ifråga handlade om ett större system av väsentligt värde för företaget under kommande 

år och under förutsättning att den ekonomiska livslängden beräknades överstiga tre år. 

Regeringsrätten godtog detta resonemang och domslutet föll i enlighet därmed. 

Kostnaden ansågs utgöra en direkt avdragsgill driftskostnad.  

 

Redovisning av utgifter för datorprogram hos användare behandlas i BFN U 88:16. 

Huvudregeln är enligt nämnden att investeringsutgifter för datorprogram hos den 

slutlige användaren skall kostnadsföras löpande. De skall som huvudregel inte heller 

hänföras till själva datorinvesteringen. Utgångspunkten för uttalandet är den gamla 

bokföringslagens 17 § 2 st. eftersom det i uttalandet sägs att ”utgifter av det här slaget”, 

syftandes på forskning och utveckling, i vissa fall får aktiveras. Bokföringslagens 

bestämmelser i dåvarande 17 § 2 st. återfinns numera i årsredovisningslagens 4 kap. 2 § 

och behandlar, då som nu, forsknings- och utvecklingskostnader. För närmare 

upplysningar om vad ”får aktiveras” innebär hänvisar uttalandet till BFN R 1 

Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader. Det står med andra ord klart att 

bokföringsnämnden anser att de olika typer av datorprogram som tidigare redovisades 

är av samma slag som kostnader för forskning och utveckling. Genom RSV:s 

hänvisning till BFN U 88:16 erkänns detta resonemang även i skattemässigt hänseende.  

 

Även när det handlar om redovisning av tillverkarens kostnader hänvisar 

Skattehandledningen till ett uttalande från Bokföringsnämnden. Det åsyftade uttalandet 

är BFN U 88:15 Redovisning av utgifter för utveckling av dataprogram för försäljning 

m.m. Det konstateras att även BFN U 88:15 hänvisar till BFN R 1. Följden av detta 

                                                
17 KFS 1982:12;BFN:18 
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resonemang innebär alltså att huvudregeln även för tillverkares kostnader är att 

utgifterna skall kostnadsföras löpande. För att utgifterna skall kunna aktiveras måste de 

enligt årsredovisningslagens 4 kap. 2 § vara av väsentligt värde för företaget i 

framtiden. Skattehandledningen hänvisar till uttalandet ytterligare när det sägs att vid en 

analog tillämpning av BFN R 1 bör villkoren för aktivering i punkt 12-15 i 

nämnda rekommendation tolkas så att aktivering får ske bara för utgifter som 

uppkommer fr.o.m. den tidpunkt när man kan bedöma att programmet är kommersiellt 

gångbart. Utgifterna får aktiveras högst till ett värde som svarar mot beräknade framtida 

försäljningsintäkter. 

 

De båda BFN uttalandena hänvisar som sagt till den gamla bokföringslagens 17 § 2 st. 

Paragrafen behandlade utgifter som sammanfattande brukade benämnas 

organisationskostnader. Ordalydelsen i den nya årsredovisningslagens 4 kap. 2 § är 

således något avvikande från det ursprungliga innehållet i 17 § 2 st. Med lagändringen 

är det dock inte avsett att någon sakförändring skall uppstå.18 

 

Skattehandledningen hänvisar även till RR 15 Immateriella tillgångar, en hänvisning 

som är gemensam för både tillverkare och användare. De punkter som handledningen 

hänvisar till som i ”detta sammanhang (det vill säga gällande datorprogram, min 

markering) varande intressanta” 19 är punkterna 42, 45 och 92. Dessa behandlar 

uttryckligt kostnader för forskning och utveckling och anger huvudregeln, nämligen att 

dessa kostnader normalt ska kostnadsföras direkt utan balansering (p. 42). Punkt 45 

behandlar utvecklingsfasen i ett projekt och konstaterar att utgifterna skall tas upp som 

en immateriell tillgång ”om, och endast om” de uppräknade förhållandena i punkten kan 

uppfyllas. Jag återkommer till RR 15 senare i framställningen. 

 

Sammanfattningsvis bör det påpekas att skattehandledningen inte säger att 

investeringsutgifter för datorprogram alltid skall hänföras till forskning och utveckling. 

Vad som sägs i skattehandledningen är att bedömningen skall göras enligt 

huvudprinciperna för forskning och utveckling. Det är även intressant att notera att som 

källa till BFN U 88:16 Redovisning av utgifter för dataprogram hos användare, anges 

                                                
18 Thorell, Per, ÅRL – Lagkommentar s. 176 
19 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2002 års beskattning, s. 890 
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endast BFN R1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader. Ingen annan 

källa anges. Vidare kan det konstateras att skattehandledningen är en rekommendation 

från Riksskatteverket, vilket innebär att den inte är bindande för de skattskyldiga. 

Skattehandledningen utgör snarare ett tolkningsförslag av redan ganska detaljerade 

regler än bindande riktlinjer.20 

 

Min tolkning av skattehandledningen är att den, även om den saknar bindande verkan 

för skattskyldiga, är ett uttryck för gällande rätt. Det rättsläge som skisseras antyder 

därför att det finns ett utrymme i skatterätten för en generell bild av klassificeringen av 

datorprogram. Denna generella bild anger enligt min mening att datorprogram och dess 

investeringskostnader huvudsakligen skall behandlas enligt principerna om forskning 

och utveckling. Utrymme ges således inte för en mer nyanserad bedömning i det 

enskilda fallet. 

3.3 Doktrin inom rättsområdet 

I den specifika skatterättsliga behandlingen av investeringsutgifter för datorprogram 

finns inte mycket skrivet i den svenska juridiska litteraturen. Inför millennieskiftet 

debatterades frågan om redovisning av utgifter för att anpassa datorprogram till år 2000, 

en principfråga som även aktualiseras inför europeiska företags övergång till euro. 

Eftersom diskussionen snarare avsåg frågan huruvida en avsättning för framtida utgifter 

skulle kunna göras, än hur klassificeringsfrågan skulle behandlas kan någon hjälp ur 

resonemanget som då fördes knappast vara av någon större vikt i detta arbete.  

 

Mig veterligen var ämnet om datorprograms skatterättsliga klassificering i princip 

obehandlat fram tills dess att Gjert Melsom fick sin artikel om beskattning av utvecklare 

och användare av datorprogram publicerad i Skattenytt 1996. Melsom var vid 

publiceringstillfället rådgivare vid ”skattelovavdelingen” i Det norske 

Finansdepartement. Artikeln ingick i en komparativ studie av norsk, amerikansk, dansk, 

finsk och svensk rätt. 

 

Syftet med artikeln var att undersöka om utgifter för utveckling och anskaffning av 

datorprogram enligt svensk skatterätt medges avdrag (omedelbart) eller om utgifterna 

                                                
20 Kellgren, J, Skattenytt s. 331 2003 
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får aktiveras och därmed medges årliga värdeminskningsavdrag. Ansatsen är sålunda 

något avvikande från detta arbete, men detta påverkar inte relevansen av Melsoms 

artikel för den här uppsatsens frågeställning. Tvärtom har hans resonemang i många 

avseenden påverkat mitt arbete. Det faktum att de svenska skatterättsdomstolarna i viss 

mån har börjat tillämpa det resonemang som Melsom förespråkar, talar för att den tyngd 

jag har gett Melsoms resonemang i mitt arbete är ändamålsenlig. I LR Mål nr 1200-98 

och 1201-98 har nämligen domslut fattats med hänvisning till Melsoms resonemang. 

Detta skall emellertid behandlas i det kommande arbetet, jfr kapitel 6.2.5.  

3.4 Sammanfattning  

Genom den starka kopplingen som finns mellan beskattningen och redovisningen i 

Sverige har Riksskatteverket i skattehänseende åberopat den redovisningsrättsliga 

tolkningen av problematiken kring företags investeringsutgifter i datorprogram. 

Skattehandledningen säger inte att investeringsutgifter för datorprogram alltid skall 

hänföras till forskning och utveckling, utan konstaterar att bedömningen skall göras 

enligt huvudprinciperna för forskning och utveckling. Min tolkning av 

skattehandledningen är således att den, även om den saknar bindande verkan för 

skattskyldiga, är ett uttryck för gällande rätt. Utrymme ges inte för en mer nyanserad 

bedömning i det enskilda fallet. En sådan mer nyanserad bedömning har till viss del 

prövats av Melsom, vilken även vunnit gehör för sina åsikter i ett domslut från 

Länsrätten.  

 

På grund härav kan det följande kapitlet om forskning och utveckling ses som ett kapitel 

där hållbarheten av det jag kallar gällande rätt testas för att se dess slagkraftighet. I de 

kapitel som kommer efter det om forskning och utveckling kan en sådan koppling till 

gällande rätt inte anses göras.  
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4 Forskning och utveckling 

I det första av de kapitel som analyserar de aktuella utgiftsslagen direkt kopplade till 

datorprogram kommer forsknings och utvecklingskostnader att behandlas. Till en 

början görs en allmän översikt av begreppet forskning och utveckling i både 

skatterätten och i redovisningsrätten. Efter det följer analysen av begreppet kopplat till 

investeringsutgifter för datorprogram.  

4.1 Allmänt  

4.1.1 Redovisning  

Eftersom redovisningen behandlar frågor om periodisering, tar den upp frågan om 

utgifterna är möjliga att aktivera eller om de skall dras av omedelbart. För reglerna om 

forskning och utveckling i årsredovisningslagens 4 kap. 2 § innebär detta att det är de 

fall i vilka företag har rätt att aktivera utgifterna som behandlas. Ifall utgifterna för 

forskning och utveckling får aktiveras som tillgång utgör tillgången en immateriell 

anläggningstillgång. Även om utgifterna för forskning och utveckling utgörs av 

materiella investeringar anses tillgången som helhet utgöra en immateriell 

anläggningstillgång. Det är inte bara när tillgången skall aktiveras som 

årsredovisningslagen kan få betydelse. Även när utgifterna skall klassificeras och 

rubriceras kan årsredovisningslagen vara behjälplig. 

 

Årsredovisningslagens 4 kap. 2 § stadgar att sådana utgifter som är av väsentligt värde 

för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriell anläggningstillgång. 

Paragrafen stämmer nära överens med den gamla bokföringslagens 17 § som behandlar 

driftskostnader. Någon saklig skillnad är inte avsedd i den nya årsredovisningslagen 

jämfört med stadgandet i den gamla bokföringslagen.21 Texten är endast omformulerad 

med hänsyn till omformningen av EG:s fjärde bolagsdirektiv. Utgifterna får alltså tas 

upp om de är av väsentligt värde. Men vad innebär väsentligt värde? I förarbetena 

nämns att det skall kunna förutses att utgifterna föranleder intäkter, eller i vart fall 

kostnadsminskningar, för företaget under kommande år. 22 Årsredovisningslagens 4 kap. 

                                                
21 Thorell, Per, Årsredovisningslagen – lagkommentar s 175 
22 Prop. 1994/95:10 
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2 § ger med andra ord inte någon definition på begreppet forskning och utveckling. För 

att få svar på denna fråga måste därför redovisningsrekommendationerna användas. En 

av redovisningsrekommendationerna för redovisning av utgifter för forskning och 

utveckling är BFN R1. Enligt BFN R1 p 9 kan svar på frågan om vad som är forskning 

och utveckling, sökas i vad som i statistiska sammanhang anses vara forskning och 

utveckling.23 Således kan forskning och utveckling statistiskt, och härmed även 

redovisningsmässigt, definieras såsom  

 

”verksamhet på systematiskt grundval för att öka fonden av vetande, att utnyttja 

detta vetande för nya användningsområden och för att åstadkomma nya eller 

förbättrade produkter, system eller metoder”.  

 

Vidare görs i rekommendationen en uppdelning i tre undergrupper: grundforskning, 

tillämpad forskning och utvecklingsarbete. Grundforskning är 

 

”att systematiskt och metodiskt söka efter ny kunskap och nya idéer utan någon 

bestämd tillämpning i sikte”.  

 

Tillämpad forskning är  

 

”att systematiskt och metodiskt söka efter ny kunskap och nya idéer med en 

bestämd tillämpning i sikte”.  

  

Utvecklingsarbete är 

 

”att systematiskt och metodiskt utnyttja forskningsresultat och vetenskapli g 

kunskap och nya idéer för att åstadkomma nya produkter, nya processer, nya 

system eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana”.  

 

Den andra redovisningsrekommendationen som blir aktuell för redovisning av utgifter 

för forskning och utveckling är RR 15 Immateriella tillgångar. RR 15 gäller fr.o.m. 

redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2001. Denna rekommendation behandlar 

                                                
23 Jfr SCB:s råd och definitioner till forskning och utveckling inom företagssektorn, 2001 s.5-6 
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dock inte enbart kostnader för forskning och utveckling utan, vilket framgår av namnet, 

även andra immateriella tillgångar. En stor del av rekommendationen ägnas dock åt 

dessa kostnader, varför rekommendationen får stor relevans för behandlingen för 

kostnader för forskning och utveckling. RR 15 både överensstämmer med och grundar 

sig på IAS 38 Intangible Assets. Det finns dock vissa punkter där överensstämmelse 

saknas. Detta beror på att årsredovisningslagen inte i alla avseenden är 

överensstämmande med internationell normgivning, samtidigt som den svenska 

beskattningen även påverkar redovisningen.24 Emellertid blir inte IAS-reglerna 

automatiskt en del av svensk god redovisningssed. Det är först när Redovisningsrådet 

tar fram en rekommendation som bygger på motsvarande IAS, som en IAS-standard blir 

del av svensk god redovisningssed.25 Så är alltså fallet med RR15 och IAS 38. I 

huvudsak överensstämmer RR15 med BFN R1. 

 

Huvudregeln i BFN R 1 är att kostnadsföring skall ske av utgifter för forskning, och 

aktivering skall ske för utgifter för utveckling. Tankegången är att utveckling på mer 

tillförlitliga grunder än forskning konkret kan anses leda till framtida ekonomiska 

fördelar. Per definition är det under utvecklingsfasen som forskningen ger ett 

ekonomiskt resultat. Innan dess är det som sagt ett långsiktigt systematiskt sökande som 

bedrivs. Det faktum att det ofta är problematiskt att särskilja de olika momenten i ett 

projekt ger naturligtvis utrymme för tolkning. 

4.1.2 Skatterätt   

Kostnader för forskning och utveckling är ett stort och nödvändigt inslag i många 

företags verksamhet. Om forskningen eller utvecklingsarbetet har direkt samband med 

den bedrivna verksamheten medges givetvis avdrag enligt de vanliga bestämmelserna i 

inkomstskattelagens 16 kap. 1 §. I den allmänna avdragsrätten krävs som sagt ett direkt 

samband mellan kostnaderna och verksamheten. Eftersom detta kan skapa problem 

framförallt vid extern forskning har avdragsrätten för kostnader för forskning och 

utveckling uttryckligt reglerats i inkomstskattelagens 16 kap. 9 §.26  Enligt denna 

paragraf krävs inte längre något direkt samband, det räcker att verksamheten som 
                                                
24 Falkman, Pär, Redovisningens reglering s 61 
25 Jönsson-Lundmark, B, IASC & IAS – en introduktion, s. 28 
26 Staberg, Lennart, Avdragsrätt för kostnader för forskning och utveckling, Skattenytt nr 12 1993. Vid 

tidpunkten för artikelns publicering var Staberg byrådirektör vid skatterättsnämndens kansli. 



 20 

bedrivs har eller kan antas få betydelse för näringsverksamheten. Detta får framförallt 

betydelse för grundforskningen där nyttan kan ligga långt fram i tiden. Endast för 

forskning och utveckling som ligger helt utanför den bedrivna verksamheten vägras 

avdrag. Avdragsrätten avser såväl kostnader för framtagning av forsknings- och 

utvecklingsresultat i den egna verksamheten, som för förvärvade resultat från 

utomstående. 

 

Lagtexten ger ingen ledning vid försök att definiera det skattemässiga begreppet 

forskning och utveckling. I förarbetena till den första lagregleringen exemplifieras dock 

verksamheter som kan anses utgöra forskning och utveckling.27 Där framgår det att i 

begreppet skall ingå såväl grundforskning, tillämpad forskning som utvecklingsarbete. 

Utvecklingsarbetet utgörs av det steg som följer efter det att forskningen är avslutad, då 

i form av systematisk tillämpning och utnyttjande av resultaten från forskningen. Inte 

heller i förarbetena kan alltså en egentlig definition av vad forskning och utveckling är 

för något återfinnas. Det som finns är en uppräkning av vilka verksamheter som kan 

omfattas och vilka som utesluts. För att avdrag skall medges kan det ändå utläsas att 

forskningen och utvecklingen måste vara reell och inte enkel eller förutsebar.  

 

I en artikel i Skattenytt 1993 konstaterar Lennart Staberg att man i första hand bör 

försöka avgöra vad som är forskning och utveckling genom att söka ledning i 

förarbetena.28 Fås det ingen hjälp i förarbetena och läget är tveksamt kan ledning sökas i 

vad som anses vara forskning och utveckling i statistiska sammanhang. Med andra ord 

förespråkar han en lösning som överensstämmer med den som återfinns i redovisningen.  

 

Som tidigare konstaterats finns det inte någon skattemässig definition av begreppet 

forskning och utveckling. Därför anser jag det vara lämpligt att tillämpa samma princip 

som framkommer i BFN R 1, nämligen att titta på den statistiska definitionen av 

forskning och utveckling. Detta påstående är dock inte ett självklart tankeslut eftersom 

det framförallt är vid periodiseringsfrågor som redovisningen kan få betydelse för 

beskattningen (jfr ovan fört resonemang). I enlighet med Staberg anser jag att det i 

denna fråga som saknar reglering i skatterätten är rimligt att söka ledning i 

                                                
27 Prop. 1970:135 s. 32 ff 
28 Staberg, Lennart, Avdragsrätt för kostnader för forskning och utveckling, Skattenytt nr 12 1993.  
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redovisningen. Om en koppling till redovisningsrätten inte skulle göras i detta avseende 

skulle det praktiska resultatet i vissa fall kunna bli aningens klumpigt och framförallt 

inte ändamålsenligt. En stor del av företags investeringsutgifter i datorprogram behöver 

nämligen inte nödvändigtvis uppstå i företag som bedriver en sådan verksamhet vilken, 

enligt förarbetena till den skatterättsliga regleringen, skall klassificeras som forskning 

och utveckling. I många fall är kostnaderna för att investera i datorprogram snarare en 

specifik kostnad som inte utgör en direkt del av den verksamhet som företaget bedriver. 

Det handlar således om en bikostnad som därmed inte kan klassificeras enligt 

förarbetenas uppräkning. Genom att bara titta på förarbetena skulle således resultatet i 

många av dessa fall kunna bli att den eventuella forskning och utveckling som bedrivs 

inte faller in under inkomstskattelagens 16 kap. 9 §. Detta oavsett om företagets 

redovisning överensstämmer med god redovisningssed. Genom detta resonemang 

framstår den ovan förda logiken om att indirekt tillämpa de redovisningsrättsliga 

reglerna som allt rimligare. Detta beror på att de redovisningsrättsliga definitionerna ger 

utrymme för att även sådan biverksamhet som inte omfattas av förarbetena kan 

klassificeras som forskning och utveckling.  

 

En indirekt koppling till redovisningsrätten skulle, enkelt uttryckt, innebära att 

forskning skatterättsligt handlar om en systematisk verksamhet som skall kunna 

tillämpas på nya användningsområden, och på nya eller förbättrade produkter, system 

eller metoder. Vidare är utveckling skatterättsligt att systematiskt och metodiskt utnyttja 

forskningsresultat och vetenskaplig kunskap och nya idéer för att åstadkomma nya 

produkter, nya processer, nya system eller väsentliga förbättringar av redan existerande 

sådana. Företagens utgifter för investeringar i datorprogram skall alltså stämma in på 

dessa definitioner för att inkomstskattelagens  16 kap. 9 § skall kunna bli aktuell. 

4.2 Datorprogram som forskning och utveckling 

4.2.1 Utveckling för försäljning m.m. 

Redovisningsrätten skall alltså indirekt påverka den skatterättsliga kategoriseringen av 

forskning och utveckling. Som konstaterats ligger även Skattehandledningen till grund 

för att BFN U 88:15 skall få tillämpning på datorprogram. I detta avsnitt kommer jag 

med uttalandet referera till BFN U 88:15. Uttalandet omfattar enligt rubrikens 

ordalydelse ”redovisning av utgifter för utveckling av dataprogram för försäljning 
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m.m.”. De fall som skall omfattas är enligt texten situationer när fö retag för egen 

räkning utvecklar datorprogram ”för försäljning m.m.” till utomstående. Detta innebär 

alltså att företag som fungerar som mellanhänder inte omfattas av uttalandet eftersom de 

själva förvärvar rätten att sälja vidare programmet, oftast i form av kopior. De har inte 

själva för egen räkning utvecklat datorprogrammet. Det kan emellertid även vara så att 

företaget vilket agerar mellanhand har beställt arbetet som har utförts på 

datorprogrammet av någon utomstående. Om denne utomstående har arbetat på uppdrag 

för företaget som agerar mellanhand skulle den sistnämnde anses omfattas av uttalandet.  

  

Uttalandet hänvisar till bokföringslagens 17 § 2 st. vilken idag återfinns i 

årsredovisningslagens 4 kap. 2 §. Därför måste frågan ställas om reglerna om forskning 

och utveckling i denna lagtext passar in på de datorprogram som enligt ovan fört 

resonemang kan anses omfattas av uttalandet. Som redan har konstaterats så saknar 

årsredovisningslagens 4 kap. 2 § en definition av forskning och utveckling och det blir 

därför aktuellt att använda redovisningsrekommendationerna (härmed avses i den 

fortsatta framställningen BFN R1 och RR 15). Enligt BFN R1 p 9 är utveckling att 

systematiskt och metodiskt utnyttja forskningsresultat och vetenskaplig kunskap och 

nya idéer för att åstadkomma nya produkter, nya processer, nya system eller väsentliga 

förbättringar av redan existerande sådana. För datorprogram innebär detta i normalfallet 

att forskning och utveckling föreligger när utvecklingen av datorprogrammet består av 

ett arbete där utvecklaren drar nytta av okända metoder och algoritmer. Utvecklaren kan 

i vissa fall även dra nytta av redan kända metoder och algoritmer, men då ställs höga 

krav på att nyhets- alternativt väsentlighetsrekvisitet i BFN R1 p9 är uppfyllt. Många av 

de program som idag lämnas till försäljning består emellertid av kända programmoduler 

och kända programmeringsrutiner. Programmet anpassas därefter ytterligare till den 

enskilde kundens behov och datasystem.29 I detta avseende saknar det enlig min mening 

relevans huruvida utvecklingen sker i egen regi eller om utvecklingen sker på uppdrag 

hos ett utomstående företag. Det enkla faktum att företaget anpassar programmet efter 

det köpande företagets önskemål kan i de flesta fall i min mening antagligen inte anses 

utgöra utveckling enligt redovisningsrekommendationerna. Det mesta av det som 

branschen kallar ”utveckling av datorprogram” består som sagt av just sådan 

anpassning. Skattehandledningens hänvisning till årsredovisningslagens 4 kap. 2 § 

                                                
29 Melsom, Skattenytt s. 645 1996 
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(genom bokföringslagens 17 § 2 st) blir därför i majoriteten av alla fall felaktig eftersom 

forskning och utveckling enligt inkomstskattelagen måste vara reell och inte bestå av 

enkla och förutsebara arbeten. Enligt amerikansk taxeringspraxis skall det mycket till 

för att utveckling av datorprogram skall kunna kvalificeras som forskning och 

utveckling.30 Motsvarande borde enligt min mening också gälla i svensk rätt. I fall där 

reell utveckling verkligen åstadkoms, exempelvis då utvecklaren drar nytta av okända 

metoder och algoritmer, är en klassificering enligt reglerna om forskning och utveckling 

antagligen möjlig. 

4.2.2 Utgifter för datorprogram hos användare 

För redovisning av utgifter för datorprogram hos användare blir BFN U 88:16 aktuell. I 

detta avsnitt kommer jag med uttalandet referera till BFN U 88:16. Även detta uttalande 

hänvisar till den gamla bokföringslagens 17 § 2 st. och därmed även till den nu gällande 

årsredovisningslagens 4 kap. 2 §. Men vem är användare enligt uttalandet? Redan av 

uttalandets titel framgår det att det är den slutlige användaren som omfattas av 

uttalandet. Med slutlig användare avses den som kör ett datorprogram i en dator, till 

skillnad från den som återger annans programkod i egna datorprogram avsedda för 

spridning. Detta innebär att företag som fungerar som mellanhänder som regel utesluts 

från definitionen användare i egenskap av mellanhand. Använder de programmet i den 

egna verksamheten utan att sälja programmet vidare kan de givetvis omfattas av 

begreppet.  

 

I BFN U 88:16 kan fyra indelningar av olika typer av datorprogram urskiljas: 

 

1. Operativprogram: sådana program som erfordras för datorns allmänna funktion 

och som styr datorns arbete och samordningen mellan bildskärmar och annat 

som är anslutet till datorn.  

2. Applikationsprogram: sådana program som erfordras för att få datorn att utföra 

viss administrativrutin. 

3. Skräddarsydda program: sådana program som utvecklas för att användas av en 

speciell användare. Antingen utvecklas programmet internt eller av en inhyrd 

                                                
30 Wright, K i Computer Law Journal 1988 s. 485-510 cit efter Melsom, i Skattenytt s. 643 1996 
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konsult. I regel är dessa program applikationsprogram och kräver löpande, och 

ofta omfattande, underhåll. Användaren äger oftast programmet. 

4. Standardprogram: datorprogram som utvecklats för att utnyttjas av flera 

användare och som är av generell karaktär. Programtillverkaren är ofta den som 

äger och utvecklar programmet och överlåter sedan ofta nyttjanderätten till 

programmen till användarna. 

 

Vid dessa typer av program kan två olika situationer uppstå beroende på vem det är som 

är användaren. I en situation är användaren någon som förvärvar den färdiga produkten 

och i en annan situation har användaren på olika sätt varit delaktig i 

framtagningsprocessen av det färdiga datorprogrammet.  

 

I den första situationen är alltså användaren en kund som har betalat 

programtillverkaren för att erhålla det färdiga datorprogrammet. Detta är uppenbart inte 

utveckling enligt redovisningsrekommendationerna, även om programmet anpassas till 

kundens behov och datasystem. Detta är ett logiskt tankeslut eftersom användaren i 

detta fall överhuvudtaget inte har något med utvecklingen av datorprogrammet att göra, 

annat än att han på olika sätt förvärvar den färdiga produkten. Har användaren däremot 

gett i uppdrag till någon utomstående att ta fram ett nytt datorprogram, och denne 

utomstående har utvecklat programmet genom reell forskning eller utveckling, kan 

antagligen klassificering ske som forskning och utveckling.  

 

Den andra situationen som kan uppstå är när användaren och utvecklaren är samma 

”person”, det v ill säga framtagningen av datorprogrammet har skett för internt bruk i det 

egna företaget. När det är fråga om ett standardprogram av generell karaktär torde det, 

enligt min mening, inte spela någon större roll huruvida datorprogrammet har utvecklats 

internt eller inte. Utvecklingen av ett standardprogram av generell karaktär kan 

antagligen inte utan vidare anses uppfylla kraven för att klassificeras som forskning och 

utveckling enligt redovisningsrekommendationerna. Det kan i detta fall vara intressant 

att jämföra den uppkomna situationen med den upphovsrättsliga bedömningen. Givetvis 

har inte bedömningen om verkshöjd någon avgörande betydelse för den skatterättsliga 

klassificeringen, men det kan ändå vara av intresse att beakta de svårigheter som 

datorprogram bevisligen har att uppnå verkshöjd. Detta faktum belyser 

datorprogrammens rättsliga särställning. Detta resonemang kan även föras i förhållande 
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till de andra tre olika datorprogram som omnämns i uttalandet, även om dess generella 

karaktär inte framstår lika tydligt. I det enskilda fallet måste givetvis en bedömning 

företas av den faktiska situationen. På grund härav anser jag därför att utveckling av 

framförallt standarddatorprogram, men även de andra omnämnda programmen, 

generellt sett inte kan hänföras till den skatterättsliga kategorin forskning och 

utveckling.  

4.3  Sammanfattning  

I enlighet med Staberg anser jag att det i denna fråga som saknar reglering i skatterätten 

är rimligt att söka ledning i redovisningen, vilket även skattehandledningen gör. 

Eftersom reglerna i nuvarande årsredovisningslagens 4 kap. 2 § saknar definition av 

begreppet forskning och utveckling blir redovisningsrekommendationerna avgörande 

för klassificeringen. I dagsläget består majoriteten av de utgifter företag har för 

egenutveckling av datorprogram för försäljning av sådan utveckling som inte kan anses 

omfattas av redovisningsrekommendationernas definitioner. Väldigt sällan kan en sådan 

klassificering göras i förhållande till utgifter för de program som omfattas av uttalandet 

om slutanvändares redovisning. Mellanhänder omfattas inte av något av de båda 

uttalandena, i vart fall inte i egenskap av mellanhänder. Uppnår de i det enskilda fallet 

statusen användare, och inte mellanhand, kan de dock komma att omfattas.  

 

Det kan konstateras att det jag har valt att kalla gällande rätt blir en fyrkantig 

konstruktion som passar dåligt överens med den praktiska verkligheten för majoriteten 

av de företag som har investeringsutgifter för datorprogram.  
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5  Inventarier  

Efter att ha granskat investeringsutgifter för datorprograms skatterättsliga 

klassificering som forskning och utveckling skall detta kapitel tillägnas inventarier.  

Först skall en allmän beskrivning av det allmänna rättsläget för denna utgiftskategori 

ges. I den senare delen av kapitlet angrips problematiken om datorprogram som 

inventarier.  

5.1 Allmänt  i skatterätten     

Inkomstskattelagen saknar definition av begreppet inventarier. Däremot stadgas det i 

dess 18 kap. 1 § att maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande 

bruk omfattas av detta kapitel. Det är syftet med innehavet som är avgörande, precis 

som i redovisningen. Alla materiella anläggningstillgångar som inte hänförs till 

byggnad, markanläggning och mark omfattas således av 18 kap.31 Det kan nämnas att 

enligt inkomstskattelagens 18 kap. 1 § 2 st. även bland annat patent, hyresrätter och 

liknande rättigheter behandlas som inventarier. Vissa speciella regler gäller däremot i 

vissa fall för dessa rättigheter varför de inte kommer att behandlas i detta kapitel, utan 

tas upp för grundligare analys i kapitel 6 om immateriella rättigheter.  

 

Gränsdragningssvårigheter uppstår ofta för vissa kategorier av tillgångar när det skall 

bedömas huruvida de är inventarier eller lager. I de flesta företag är exempelvis datorer 

en tillgång för stadigvarande bruk och är således inventarier. För vissa andra företag 

som säljer datorer blir datorn en omsättningstillgång och hänförs således skattemässigt 

till lager. Givetvis kan även tillgången ändra karaktär i företagets användning och byter 

således även skattemässig karaktär. Hur lager skall avgränsas och behandlas kommer 

jag att gå in på mer utförligt i kapitel 7. 

 

Skattemässigt finns det två schablonartade avskrivningsmetoder för inventarier som 

avser lägsta tillåtna värde. Dessa är räkenskapsenlig avskrivning och 

restvärdesavskrivning. I inkomstskattelagen 18 kap. 13 § finns huvudregeln som anger 

att värdeminskningsavdrag får göras med högst 30 procent vid räkenskapsenlig 

avskrivning, och med högst 25 procent per år av avskrivningsunderlaget (restvärdet) vid 

                                                
31 Lodin m.fl., Inkomstskatt s 278 
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restvärdesavskrivning. Detta är en degressiv avskrivning som innebär att restvärdet 

aldrig blir noll. Därmed kan aldrig hela anskaffningsutgiften kostnadföras. I 17 § finns 

därför en kompletteringsregel som kan tillämpas vid räkenskapsenlig avskrivning men 

inte vid restvärdeavskrivning. Kompletteringsregeln medger avdrag med ett så stort 

belopp att restvärdet därefter inte överstiger anskaffningsvärdet av inventarierna 

minskat med en beräknad årlig avskrivning med 20 procent. På detta sätt utgör lägsta 

utgående restvärdet enligt huvud- eller kompletteringsregeln gränsen för maximal 

avskrivning.   

 

I praktiken kan sägas att det finns ytterligare en avskrivningsmetod, nämligen regeln i 

inkomstskattelagen 18 kap. 4 § vilken säger att inventarier som kan antas ha en kortare 

livslängd än tre år får skrivas av helt under det första året. Detta gäller inventarier som 

vanligtvis kallas korttidsinventarier. Att inkomstskattelagens 18 kap. 4 § gäller oavsett 

inventariets kostnad följer av RÅ 1980 1:51 där en hög kostnad för produktion av en 

film medgavs omedelbart avdrag. Med andra ord finns det två fall när inventariernas 

anskaffningsutgift får kostnadsföras omedelbart, dels när inventariet anses ha en kort 

livslängd, dels då utgiften är av ett mindre belopp. RSV rekommenderar för mindre 

företag att beloppsgränsen sätts vid 2 000 kr och för större företag att den sättas vid 10 

000 kr. 32  Större företag motsvarar enligt RSV ett företag med minst 200 anställda eller 

en omsättning på över 100 miljoner. 

5.2 Datorprogram som inventarier  

5.2.1 Datorprogram i andra skattemässiga sammanhang 

Även i andra skattemässiga sammanhang verkar rättsläget kring datorprogram vara 

tämligen osäkert. Framförallt i förhållande till lagen (1981:1099) om särskilt 

investeringsavdrag vid redovisning  av mervärdesskatt (i fortsättningen benämnd lag om 

särskilt investeringsavdrag) har frågan om datorprograms skatterättsliga klassificering 

aktualiserats. Syftet med lagen var att stimulera näringslivet till investeringar i maskiner 

och andra inventarier. Det bör nämnas att denna lag har upphävts. Lag om särskilt 

investeringsavdrag medgav avdrag för inventarieanskaffning vid beräkning av 

nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och lagen om statlig inkomstskatt. 

                                                
32 RSV Dt 1992:10 
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Avdraget omfattade sådana tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlades enligt de 

bestämmelser som gäller för maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda 

inventarier. Som inventarier avsågs dock inte bland annat patenträttigheter och liknande 

rättigheter.33 

 

I två förhandsbesked från 1984 och 1985 tas frågan om datorprograms 

klassificeringstillhörighet upp. I RÅ84 1:74 är fråga om vid det aktuella 

leasingföretagets redovisning av mervärdesskatt, standardsystemprogram för datorer 

skall anses som inventarier avsedda för stadigvarande bruk eller inte. Riksskatteverkets 

nämnd för rättsärenden anförde i det överklagade förhandsbeskedet för det första att 

datorer och datorprogram måste bedömas var för sig. För det andra anfördes det att 

datorprogrammen i enlighet med BFN:18 (nuvarande BFN U 88:16) inte är att hänföra 

till kategorin inventarier. I den första frågan höll Regeringsrätten med nämnden, 

programmen och datorn skall bedömas var för sig. I den andra frågan fick dock inte 

nämnden medhåll. Regeringsrätten fastslog att programmen i detta fall, med tanke på 

den bedrivna leasingverksamheten, var att hänföra till den skatterättsliga kategorin 

inventarier. Avdrag medgavs alltså för anskaffningen.  

 

I RÅ 85 1:55 blev utslaget något annorlunda. Det aktuella dataserviceföretaget hade i 

sin balansräkning redovisat kostnader för egen framtagning och tillverkning av 

dataprogram till sitt virkesredovisningssystem såsom anläggningstillgång. Kostnaderna 

hade skrivits av enligt plan. Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden anförde att det 

utvecklade datorprogrammet utgjorde ett i egen regi framtaget s.k. skräddarsytt program 

som företaget äger. Utgifterna skall således vara att betrakta som kostnader för ett 

utvecklingsarbete enligt nämnden. Även i detta fall hänvisade man till BFN:18. Avdrag 

medgavs därför inte. Regeringsrätten ändrade inte beslutet.  

 

Investeringsbidraget var avsett att vara ett komplement till det ovan beskrivna 

investeringsavdraget.34 Investeringsbidraget utgick bara ifall när investeringsavdraget 

inte kunde utnyttjas helt. Regeringen tog ställning till huruvida köp av s.k. programvara 

till datamaskin utgjorde en sådan inventarieanskaffning som medförde rätt till 

                                                
33 Prop. 1981/82:30 s. 3 
34 Klange, Anders i Skattenytt s. 169 1980 
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investeringsbidrag.35 I detta fall hade programvaran levererats separat året efter det då 

datamaskinen förvärvats. RSV ansåg att det här var fråga om en organisationskostnad 

och inte om ett inventarium. Sedermera gjorde även RSV gällande att programvaran 

inte kunde utgöra ett självständigt inventarium eftersom programvara utgjorde en 

nödvändig beståndsdel av datoranläggningen. Regeringen beslutade dock, i motsats till 

RSV:s åsikt, att programvaran utgjorde ett inventarium varför bidrag medgavs. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att av regeringsrättens beslut framkommer att alla 

investeringsutgifter för datorprogram inte generellt kan dras över en kam. Det krävs att 

man i varje enskilt fall granskar den situation som har uppstått och därefter göra en 

bedömning av rättsläget. En viktig sak som framkommer i rättsfallen är att 

datorprogram i princip skall betraktas som en självständig enhet i förhållande till det 

som man kallar ”datamaskinen” även om densamme utgör en nödvändig beståndsdel för 

datorn. I förhållande till investeringsbidraget förefaller det som om hänsyn har tagits till 

att datorprogrammet levererats separat vid en senare tidpunkt än själva datorn. Enligt 

min mening saknar leveranstidpunkten relevans för klassificeringsfrågan vilket även 

stärks av regeringsrättens avgörande i RÅ84 1:74. I många fall är tillverkaren av datorn 

och tillverkaren av datorprogrammet olika personer vilket understryker det faktum att 

oavsett att programmet behövs för att datorn ska kunna användas, är det två väl avskilda 

komponenter som inte skall behandlas som en. Det är sällan eller aldrig så att det 

enskilda datorprogrammet är nödvändigt för att just en speciell dator skall kunna 

användas. I regel är de olika datorprogrammen utbytbara sinsemellan varför det inte 

finns någon anledning att sammanklumpa dessa två komponenter (det vill säga datorn 

och datorprogrammet) till en enhet. I praktiken uppstår däremot problem när betalning 

sker för de båda komponenterna tillsammans utan att någon delning företas. I ett sådant 

fall måste enligt min mening någon slags värdering göras för att lyckas urskilja två olika 

köpeskillingar ur klumpsumman som erlagts. Att finna det rätta värdet på datorn 

respektive datorprogrammet borde inte i praktiken kunna uppställa några större hinder 

för att en delad klassificering skall kunna genomföras.  

                                                
35 Regeringen i 1980-01-24, 3082/79 
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5.2.2 Köp av ett programexemplar 

Kan det vara så att datorprogrammet skall betraktas som inventarier i de fall man köper 

ett fysiskt exemplar av programmet? Ett fysiskt exemplar av datorprogrammet kan 

exempelvis vara en diskett eller en CD-skiva med programmet på. Melsom konstaterar 

dock att vid anskaffning av ett datorprogram kan inte den fysiske bäraren av 

programmet vara avgörande för klassificeringen.36 Jag anser att det är en rimlig åsikt i 

det att det snarare är en praktisk fråga hur programmet kommuniceras till användarens 

system än en rättslig sådan.  Det fysiska exemplaret av datorprogrammet bör i rättsligt 

avseende inte kunna beröra transaktionens art. Det borde istället vara syftet med 

anskaffningen som är avgörande för klassificeringen. Vid anskaffning av datorprogram 

är syftet för användaren att få tillgång till programmet i maskinkod – inte att få tillgång 

till bestämda fysiska föremål. Konsekvensen av att betrakta den fysiske bäraren som 

avgörande för klassificeringen skulle enligt Melsom bli att ett datorprogram som 

överförs via Internet, eller laddas ner direkt i användarens system inte är ett fysiskt 

objekt, utan ett immateriellt objekt till skillnad från kopian som läggs på en diskett. 

Under förutsättning att användaren i de båda fallen får samma rättsliga och faktiska 

rådighet över programmet finns det, enligt Melsom, en risk att en sådan lösning kan 

leda till skapande av skattemotiverade avtal och är därför inte rättstekniskt lämpligt. 

Slutsatsen är därför att det inte skall läggas någon vikt vid den fysiska disketten eller 

liknande vid bedömningen av den skatterättsliga klassificeringen av investeringsutgifter 

för datorprogram. Avgörande skall istället vara syftet för användaren att få tillgång till 

det immateriella objektet, det vill säga att få tillgång till programmet i maskinkod. Detta 

syfte vid köp av ett programexemplar är för användaren att kunna använda programmet 

i sin verksamhet. Köpet uppfyller således villkoren för att klassificeras som en 

anläggningstillgång och därför också i skatterättslig mening som inventarier. 

5.2.3 Slutanvändarlicens  

Vid avtal om slutanvändarlicens kan många likheter med det ovan beskrivna köpet av 

ett programexemplar urskiljas. Därför blir diskussionen kring det fysiska exemplaret 

relevant även för denna rättsfigur. Således skall även i detta fall syftet med användarens 

avtal om att få tillgång till maskinkoden ha avgörande betydelse för den skatterättsliga 

klassificeringen av investeringsutgiften. Även i detta fall är syftet att kunna använda 

                                                
36 Melsom, Skattenytt s. 645 1996 
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datorprogrammet stadigvarande i den egna verksamheten eftersom något 

omsättningssyfte inte finns. Även investeringsutgifter för avtal om slutanvändarlicens 

skulle därför enligt min mening kunna klassificeras som inventarier. 

 

Som redan konstaterats förs vanligtvis inte källkoden över till kunden i ett avtal om 

slutanvändarlicens, utan det kunden får tillgång till är maskinkoden. Enstaka gånger förs 

dock källkoden till programmet över till kunden i samband med avtal om 

slutanvändarlicens. Får kunden källkoden med på köpet, alltså utan att betala ett 

vederlag för källkoden, bör enligt Melsom inte källkoden kunna förändra den rättsliga 

klassifikationen av programmet eftersom någon egentlig utgift inte föreligger. Jag håller 

med Melsom i hans resonemang på denna punkt i det avseendet att det praktiska 

resultatet antagligen inte skulle påverkas av att källkoden skulle klassificeras på annat 

sätt än investeringsutgiften för hela datorprogrammet. Någon faktisk ersättning erläggs 

ju inte i detta fallet. Däremot finns en principiell invändning som kan göras mot detta 

resonemang. Samma tankegångar som låg till grund för att jag kunde slå fast att datorn 

och datorprogram skall särskiljas borde rimligen även ligga till grund för att källkoden, i 

det fall den överförs, skulle kunna särskiljas från det övriga datorprogrammet oavsett 

erlagd betalning. Samma sak gäller även för konstaterandet att datorprogrammets 

fysiske bärare inte skall ha relevans för klassificeringen av investeringsutgiften utan att 

syftet skall vara avgörande. Det faktum att ersättning inte erläggs för överföring av 

källkoden saknar enligt min mening principiell betydelse för denna fråga även om den i 

allra högsta grad har praktisk relevans. Till skillnad från Melsom anser jag alltså inte att 

själva existensen av erlagd betalning skall vara avgörande för klassificeringsfrågan. 

Däremot bör syftet med överföringen av källkoden vara avgörande. Ofta är föremålet 

med överföring av källkoden inte att få tillgång till know-how, utan att skaffa sig en 

försäkring utifall att leverantören inte klarar av att rätta fel i programmet, ändra det eller 

uppdatera det. Om kunden har källkoden kan denne själv klara av detta. Källkoden 

fungerar därmed som en säkerhetsrätt och inte primärt som överföring av know-how, 

vilket eventuellt skulle kunna föranleda en annan klassificering. Enligt Melsom skall 

vid erlagd betalning syftet med överföringen vara avgörande. Han anser därför att 

slutanvändarlicensen i detta avseende skall omfattas av reglerna om inventarier. På 

denna punkt håller jag med Melsom. Jag anser emellertid inte att betalningen 

principiellt skall ha en avgörande betydelse för klassificeringsfrågan utan som sagt 

endast syftet.   
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5.2.4 Köp eller licens av datorprogram med upphovsrätt  

Bland de ekonomiska rättigheter som upphovsrättslagen ger datorprogrammets 

upphovsman är möjligheten att sälja kopior av programmet en. Programmet som utgör 

underlaget för kopiering, kallas originalexemplaret. I vissa fall används 

originalexemplaret helt eller delvis i företaget eller så utgör den grunden för en löpande 

intäkt i verksamheten, exempelvis i form av royalty. Skall originalexemplaret och till 

detta knuten upphovsrätt i så fall kunna klassificeras som inventarier? 

 

Melsom använder sig av två exempel för att belysa frågeställningen.37 I det första 

exemplet köper en ADB-leverantör upphovsrätten till ett datorprogram för 1 miljon kr. 

1 000 kopior tas av programmet. 10 kopior används internt i företaget. 20 kopior säljs 

till andra leverantörer för vidarekopiering och distribution på den utländska marknaden. 

500 kopior säljs till slutanvändare på hemmamarknaden. 200 kopior hyrs ut. 270 kopior 

blir aldrig sålda.  

 

I exempel två ändras situationen något. I praktiken tas nämligen sällan kopior på 

förhand. Originalexemplaret ligger därför lagrad på hårddisken i företaget och kopieras 

upp när kunden beställer programmet. Leverantören gör därefter ofta enklare 

anpassningar av programmet innan den skickas till kunden. Programmet kan skickas till 

kunden på ett fysiskt medium, exempelvis diskett, eller över Internet. Kan 

originalexemplaret i de båda exemplen klassificeras som inventarier? 

 

Det som är grunden för det kommersiella utnyttjandet av programmet, både vid 

försäljning och vid uthyrning av kopior, är upphovsrätterna som är knutna till 

originalexemplaret. Originalexemplaret och upphovsrätterna kommer därför att verka i 

företaget i lång tid och kan således betraktas som inventarier.  

5.2.5 Utveckling av datorprogram 

För investeringsutgifter för datorprogram kan i vissa fall gränsdragningsproblem uppstå 

mellan de skatterättsliga kategorierna inventarier och forskning och utveckling. Om 

företaget utvecklar programmet för att använda det i den egna verksamheten och inte 

har något annat perspektiv på utvecklingsarbetet, är huvudföremålet med utvecklingen 

                                                
37 Aas 
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den funktionella nyttan programmet har för företaget.  Utvecklingsarbetet försöker i de 

flesta sådana fall inte att åstadkomma nya produkter, nya processer, nya system eller 

väsentliga förbättringar av redan existerande program, vilket krävs för att arbetet skall 

kunna klassificeras som skatterättsligt utvecklingsarbete. Vidare måste arbetet ha, eller 

kunna antas få, betydelse för den skattskyldiges näringsverksamhet. Detta innebär att 

utvecklingen i sig skall medföra ett värde till företaget, exempelvis i form av 

kostnadsbesparingar. Det ligger i frågans natur att arbetet inte kan klassificeras som 

forskning och utveckling om inte resultatet är av sådan art att det inte hade kunnat 

förvärvas på annat sätt än genom utvecklingsarbetet. När utvecklingen av datorprogram 

sker för det egna företagets användningsområde är det oftast så att det handlar om 

mindre justeringar och därmed inte heller om utveckling av know-how eller 

upphovsrätt. Syftet med utvecklingen är att stadigvarande nyttja datorprogrammet i den 

egna verksamheten. Givetvis kan det även vid utveckling för den egna verksamheten 

vara så att kraven för skatterättslig utveckling uppfylls, men det är lätt att anta att om ett 

sådant arbete skulle företas, även kommersialisering av den framtagna produkten skulle 

bli aktuell. I detta fall är det därför svårt att göra en generell bedömning. Jag anser ändå 

att datorprogrammet i detta fall generellt sett kan jämföras med köp eller avtal om 

slutanvändarlicens av ett datorprogram för bruk i verksamheten och bör därför 

skatterättsligt snarare betraktas som egenutvecklade inventarier, än som forskning och 

utveckling. 

5.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan sägas att det är viktigt att fastslå att datorprogram och datorer 

skall behandlas separat, var för sig. Detta innebär att de två kan komma att klassificeras 

på olika sätt. Datorprogrammet är ett immateriellt objekt som vid köp av 

programexemplar enligt min åsikt bör kunna klassificeras som inventarier.  

 

Rättsfiguren slutanvändarlicens påminner mycket om det rättsliga köpet och kan därför 

klassificeras som inventarier. Till denna kategori kan även ett avtal om 

slutanvändarlicens hänföras om källkoden mot betalning förs över till användaren i syfte 

att denne skall få tillgång till en slags säkerhetsrätt. Betalningen är emellertid inte 

avgörande för klassificeringen, utan enbart syftet med överföringen skall enligt min 

mening tillmätas betydelse.  
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Vid köp eller licens av datorprogram med upphovsrätt följer den ekonomiska rättigheten 

att ta kopior för kommersiellt bruk med. Originalexemplaret och de tillknutna 

upphovsrätterna utgör det verkliga värdet och dessa skall verka stadigvarande i 

företaget. En klassificering som inventarier blir därför aktuell även här.  

 

För investeringsutgifter för datorprogram kan gränsdragningsproblem uppstå, bland 

annat mellan de skatterättsliga kategorierna inventarier och forskning och utveckling. 

När utvecklingen av datorprogram sker för det egna företagets användningsområde är 

det oftast så att det handlar om mindre justeringar. Därför anser jag att det 

egenutvecklade datorprogrammet generellt sett kan jämföras med köp eller avtal om 

slutanvändarlicens av ett datorprogram för bruk i verksamheten. Klassificering bör 

därför skatterättsligt snarare betraktas som egenutvecklade inventarier, än som 

forskning och utveckling. 
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6 Immateriella rättigheter 

I det föregående kapitlet konstaterades det att vissa immateriella rättigheter 

skatterättsligt skall behandlas som inventarier, men även att de på vissa sätt skiljer sig 

från det vanliga inventariebegreppet. Med anledning av detta kommer jag i det följande 

att ta upp de immateriella rättigheternas särställning till analys. Efter det allmänna 

inledningsavsnittet kommer den ingående analysen av huvudproblematiken.  

6.1 Allmänt  

6.1.1 I redovisningen 

Enligt RR 15 Immateriella tillgångar, p 19 är ”icke -fysisk substans” nyckelordet för att 

lyckas avgränsa en immateriell tillgång. För att definitionen av en immateriell tillgång 

skall kunna uppfyllas krävs det att tre saker kan urskiljas hos tillgången: 

 

• Att tillgången är identifierbar, det vill säga för att kunna identifiera en tillgång 

krävs att den går att urskilja från andra tillgångar.  

• Att företaget har kontroll över tillgången. Med kontroll menas att företaget skall 

ha möjlighet att hindra andra företag från att ta del av ekonomiska fördelar som 

tillgången kan komma att generera i framtiden. Det är framförallt på grund härav 

som relationer till anställda och kunder inte kan tas upp som en tillgång. 

• Att tillgången kan tros tillföra företaget en framtida ekonomisk fördel.  

 

Rekommendationen syftar till att klargöra när en immateriell tillgång skall redovisas i 

balansräkningen och hur den skall värderas. 

 

I punkt 8 i RR 15 sägs att företag ofta lägger ner utgifter på att anskaffa, utveckla 

underhålla eller förbättra immateriella värden. Sådana värden exemplifieras varefter 

bland annat programvaror nämns i uppräkningen av dessa olika immateriella värden 

som kan omfattas av rekommendationen. Av rekommendationens punkt 9 följer att alla 

exempel i punkt 8, exempelvis programvaror, inte per automatik uppfyller kraven i 

definitionen av en immateriell tillgång. Det konstateras vidare att i de fall kraven inte 

uppfylls så skall utgiften kostnadsföras antingen när tillgången förvärvats eller när den 

upparbetats internt. 
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Ett specialfall uppstår när den immateriella tillgången är internt upparbetad. 

Huvudregeln enligt rekommendationen är att upparbetade immateriella tillgångar inte 

skall aktiveras. Men, som vanligt har varje regel ett undantag. I detta fall handlar det om 

de tillgångar som kan hänföras till utvecklingsutgifter. Det är nämligen först när den 

upparbetade tillgången har nått utvecklingsstadiet som företaget kan färdigställa 

tillgången och förutsättningar för att kunna sälja och distribuera tillgången uppstår. 

Enligt rekommendationen skall dessa förutsättningar anses uppfyllda då det kan bevisas 

att det finns en aktiv marknad för tillgången. En aktiv marknad existerar när tre villkor 

är uppfyllda:38 

 

1. Handeln avser likartade produkter 

2. Normalt finns det intresserade köpare och säljare. 

3. Information om priserna är allmänt tillgängliga. 

 

När de tre villkoren är uppfyllda förväntas tillgången ge upphov till ekonomiska 

fördelar. Skall tillgången enbart användas internt hamnar frågan i ett annat läge. Det 

krävs i sådant fall att tillgångens användbarhet skall kunna styrkas för att tillgången 

skall få tas upp i balansräkningen. Generellt sett uppstår det problem med internt 

upparbetade tillgångar när det handlar om att beräkna vilka utgifter som har varit och 

som fortfarande är hänförbara till den aktuella tillgången. Ett av problemen kan vara att 

hålla värderingen objektiv. 

6.1.2 I skatterätten 

Inkomstskattelagens 18 kap. 1 § 2 st. konstaterar att bl. a. patent, varumärken, 

hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter som förvärvats från någon annan också 

behandlas som inventarier. Detta är en kategori av tillgångar som används i 

verksamheten och som kan antas minska i värde i ungefär samma takt som inventarier.39 

I inkomstskattelagen omfattas dessa tillgångar alltså av inventariebegreppet. Lagtexten 

ställer upp ett krav på att rättigheten som skall omfattas av bestämmelserna måste vara 

förvärvad från någon annan. Rättigheten kan därmed inte vara internt upparbetad. Om 

                                                
38 RR 15 ”definitioner” punkt 7  
39 Lodin m.fl., Inkomstskatt s.286 
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så är fallet skall rättigheten inte behandlas enligt inkomstskattelagens 18 kap., utan 

enligt god redovisningssed eftersom det saknas skatterättsliga regler för 

egenproducerade rättigheter.  

 

Lagrådet ansåg i sitt yttrande till granskningen av inkomstskattelagen40 att 

egenproducerade immateriella rättigheter borde behandlas på samma sätt som andra 

förvärvade immateriella rättigheter och att det då gällande systemet inte gjorde skillnad 

på egentillverkade och förvärvade immateriella rättigheter. Regeringens uppfattning var 

dock att egenproducerade immateriella rättigheter inte skulle omfattas av bestämmelsen, 

utan hänföras till god redovisningssed.41 

 

Eftersom redovisningen ställer krav på separering mellan immateriella rättigheter och 

övriga, möjliggörs en tillämpning av olika avskrivningsregler för de immateriella 

tillgångarna och övriga inventarier.  

 

Det bör även påpekas att reglerna för korttidsinventarier inte omfattar sådana rättigheter 

m.m. vilka avses i inkomstskattelagen 18 kap. 1 § 2 st. Korttidsreglerna gäller alltså inte 

för förvärvade immateriella rättigheter. För mer ingående beskrivning av vad 

korttidsreglerna innebär, jfr ovan i kapitlet om inventarier. 

6.2 Datorprogram som immateriell rättighet 

6.2.1 Köp av ett programexemplar 

I kapitlet om inventarier slogs det fast att datorprogrammet vid köp av ett 

programexemplar är ett immateriellt objekt oberoende av dess fysiske bärare. Det 

konstaterades även att köpet skatterättsligt skulle kunna klassificeras som inventarier.  

Frågan uppstår om det finns någon situation när detta köp kan anses omfattas av någon 

av de immateriella rättigheterna som omnämns i 18 kap. 1 § 2 st.? För att kunna besvara 

frågan om hur gränsdragningsproblematiken mellan inventarier och immateriella 

rättigheter skall behandlas måste först karaktären av köp av ett programexemplar 

avgöras. 

                                                
40 Prop. 1999/2000:2 Bilaga 6 
41 A prop s 
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Det kan bli svårt att hävda att ”licenser” eller ”hyresrätter” som finns med i 

inkomstskattelagens uppräkning av immateriella rättigheter kan omfatta denna rättsfigur 

då det handlar om köp av ett programexemplar. I fortsättningen av lagtextens 

uppräkning följer kategorin ”liknande rättigheter”. Liknande rättigheter omfattar bland 

annat upphovsrätt och rätt till know-how.42  

 

Vad krävs för att köp av datorprogram skall kunna klassificeras som överföring av 

upphovsrätt (1) alternativt överföring av know-how (2)? 

 

1. Den upphovsrättsliga specialregleringen av datorprogram återfinns i 26 g § och 

26 h § upphovsrättslagen. (Minns från kapitel 2 att alla regler i 

upphovsrättslagen i princip är tillämpliga på datorprogram!) Dessa speciella 

lagregler är tillämpliga både i näringsverksamhet och inom offentlig 

verksamhet. Förvärvaren ges härmed bland annat en rätt att använda 

datorprogram, rätt att framställa säkerhetsexemplar och göra ändringar samt 

rätta fel. En förutsättning är dock att åtgärderna är nödvändiga för den avsedda 

användningen av programmet. Vidare regleras förvärvarens rätt att dekompilera 

programmet det vill säga att översätta kodens form. Dessa regler finns i 

upphovsrättslagen kapitel 2 om ”Inskränkningar i upphovsrätten”. För att det 

rättsliga köpet skulle kunna jämställas med en överföring av upphovsrätt krävs 

ett avtal som inte inskränker de rättigheter som användaren får vid erhållandet 

av programexemplaret. Eftersom det här är fråga om inskränkningar av 

upphovsrätt är det därför svårt att hävda att köp av datorprogram kan 

klassificeras som överföring av upphovsrätt (eller för den delen, som licens av 

upphovsrätt).  

 

2. I kapitel 2 konstaterades att det är datorprogrammets know-how som är 

”nedskrivet” i källkoden. Men den som köper ett datorprogram får inte 

programmet i en sådan källkod, utan bara den enklare maskinkoden (det vill 

säga datorns interna programspråk). Köp av ett programexemplar medför 

därmed inte överföring av know-how. Köparen får inte tillgång till know-how; 
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denne använder bara det färdiga programmet på samma sätt som man använder 

en maskin eller liknande. 

 

Köp av datorprogram kan alltså varken likställas med know-how eller upphovsrätt. Det 

är därför svårt att argumentera för att en sådan rättsfigur skulle kunna komma att 

omfattas av begreppet ”liknande rättigheter” enligt inkomstskattelagens 18 kap. 1 § 2 st. 

Min slutsats blir därför att gränsdragningsproblematiken mellan inventarier och 

immateriella rättigheter skall behandlas så att köp av ett datorprogram inte är förvärv av 

en immateriell rättighet, utan i detta fall skall klassificeras som inventarier.    

6.2.2 Slutanvändarlicens  

I inkomstskattelagens 18 kap. 1 § 2 st. finns begreppet ”licenser” uppräknat. Det blir 

därför aktuellt att undersöka huruvida ett avtal om slutanvändarlicens till ett 

datorprogram kan komma att omfattas av detta begrepp och därmed anses vara en 

immateriell rättighet. Först måste frågan besvaras vad en licens är för något.  

 

När en begränsad eller obegränsad rätt till att utnyttja en immateriell rättighet överförs 

används traditionellt begreppet licens.43 Det är vanligt att licensiera exempelvis patent 

eller varumärken. När licensen handlar om upphovsrätt är det oftast rätten till att 

kopiera och distribuera kopior av originalexemplaret som omfattas av avtalet. 

Slutanvändarlicens avser i detta fall en situation där datorprogrammet används internt i 

företaget och där man inte har rätt att överföra kopior av programmet till andra. Det 

ligger i begreppets natur att en licens medför viss handlingsfrihet för användaren. Så 

sker i regel inte i denna rättsfigur. I normalfallet skall därför inte slutanvändarlicensen 

klassificeras som en immateriell rättighet ur denna aspekt. 

 

Även ”hyresrätter” finns med i den inkomstskatterättsliga definitionen av immateriella 

rättigheter. Finns det därför anledning att argumentera för att en slutanvändarlicens är 

att betrakta som en hyresrätt? Rätten till att använda datorprogrammet är i princip evig 

och erhålls oftast mot en engångsbetalning som följs av löpande betalningar som avser 

underhåll och service.  Om det är så att den löpande betalningen sker för att användaren 

skall få tillgång till maskinkoden, skulle avtalet enligt min mening kunna klassificeras 
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som en hyresrätt. Eftersom det i fall med slutanvändarlicenser vanligtvis erläggs ett 

engångsvederlag för nyttjanderätten anser jag dock att den eventuella hyresrätten 

snarare påminner om ett sådant köp som ovan har beskrivits som ”köp av 

programexemplar”. Avtalet om slutanvändarlicens skall därför även i detta avseende 

klassificeras som inventarier och inte som hyresrätt och därmed inte heller som en 

immateriell rättighet. På samma grunder som det ovan redovisade ”köp av 

programexemplar” inte kan hänföras till ”liknande rättigheter” i inkomstskattelagens 18 

kap. 1 § 2 st., kan inte heller avtal om slutanvändarlicens av datorprogram anses utgöra 

sådan överföring av upphovsrätt som krävs för att klassificering som immateriell 

rättighet är möjlig. 

 

Det är vanligt att i tillägg till avtalet om slutanvändarlicenser överföra enstaka 

upphovsrätter. Medför detta att slutanvändarlicensen kan komma att klassificeras som 

en immateriell rättighet enligt inkomstskattelagens 18 kap. 1 § 2 st.? Detta beror 

givetvis på vilka rättigheter det är som överförs, samt på vilket sätt överföringen sker. 

En vanlig situation innebär att datorprogrammet läggs i en gemensam server på 

företaget. Ett fast antal användare är uppkopplade mot servern och kopierar programmet 

varje gång det skall användas.  Betalningen regleras vanligen i form av ett 

engångsvederlag.44 I detta fall sker alltså betalningen för rätten till att ta kopior. Detta är 

ett exempel på hur de ekonomiska rättigheterna enligt upphovsrättslagen kan upplåtas. 

Det ligger därför nära till hands att hävda att avtalet är överföring av en upphovsrätt 

enligt upphovsrättslagens 2 §. Kopiorna kan dock inte spridas utanför nätverket vilket i 

detta fall är företaget. I praktiken innebär detta att kunden kunde ha fått samma antal 

kopior av leverantören och betalat för dessa utan att själv mångfaldiga 

datorprogrammet. En nätverksversion är alltså bara ett praktiskt sätt att distribuera 

programmet på. Ett sådant avtal skall därför inte behandlas på annat sätt än 

slutanvändarlicensen som redogjorts för ovan. 

 

Ibland följer källkoden med på köpet, men vanligast är nog ändå att förvärvaren får 

betala för tillgången till källkoden. Källkoden är datorprogrammets tekniska know-how. 

Om överföring sker för att få tillgång till källkoden kan därför klassificering eventuellt 

ske som en immateriell tillgång. I det första fallet där överföring av källkoden var 
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aktuell konstaterades det att eftersom syftet var att skaffa sig en säkerhetskopia, 

klassificering skulle ske enligt reglerna för inventarier. I vissa fall kan dock överföring 

av källkoden ske där huvudsyftet är att kunden vill kunna utnyttja denna know-how till 

att förvärva intäkter i verksamheten. Detta kan exempelvis vara att utveckla program för 

vidareförsäljning. I ett sådant fall skall anskaffningen betraktas som en rättighet som 

omfattas av anvisningen i inkomstskattelagens 18 kap. 1 § 2 st., eftersom det de facto är 

en av de ekonomiska rättigheterna som överförs. Med andra ord omfattas överföringen 

av källkoden i detta fall av begreppet ”liknande rättigheter”. Det bör här påpekas att det 

är avtalet som helhet som måste bedömas varför klassificeringen kan bli annorlunda 

trots att överföringen skett i det ovan beskrivna syftet. I detta avseende skulle i så fall 

samma sak gälla som för överföring av källkod med huvudsyfte att erhålla en 

säkerhetskopia (jämför reglerna om inventarier) trots att en ekonomisk rättighet har 

överförts. 

6.2.3 Datorprogram med upphovsrätt 

Givetvis kan kunden genom köp eller licens förvärva upphovsrätt till ett datorprogram 

för att sedan sälja programmet vidare till tredje man. Kan denna rättsfigur skatterättsligt 

anses utgöra en immateriell rättighet? Även om inte upphovsrätt är speciellt uttryckt i 

inkomstskattelagens 18 kap. 1 § 2 st. kan den som redan konstaterats anses omfattas av 

begreppet ”liknande rättighet”. RR har i RÅ 1993 ref 92 slagit fast att köp av 

filmrättigheter för en sjuårsperiod omfattas av ”liknande rättigheter”. Filmrättigheter är 

precis som datorprogram skyddade enligt upphovsrättslagen, även om det skydd som 

uppnås inte är identiska för datorprogram och filmrättigheter. Det som skiljer är som 

sagt skyddet. Rättighetens karaktär påverkas däremot inte av dessa skillnader varför jag 

anser att dessa skillnader inte bör ha någon relevans för frågeställningen. På samma sätt 

som en filmrättighet anses vara en immateriell rättighet bör enligt min mening även köp 

eller licens av upphovsrätt till ett datorprogram omfattas av inkomstskattelagens 18 kap. 

1 § 2 st. Eftersom upphovsrätten i detta fall förvärvas uppstår inte frågan om huruvida 

rättigheten är egentillverkad. 

6.2.4 Utveckling av datorprogram 

Enligt upphovsrättslagen 1 § kan upphovsrätt bara skapas av fysiska personer. Således 

kan inte ett företag skapa upphovsrätt. Enligt 40 a § överförs därför upphovsrätten från 

arbetstagaren till arbetsgivaren om inte något annat har avtalats. En förutsättning för 
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denna överföring är givetvis att arbetstagaren har skapat datorprogrammet som ett led i 

arbetsuppgifterna alternativt efter instruktioner från arbetsgivaren. Upphovsrätten 

överförs alltså formellt till arbetsgivaren (läs företaget) och datorprogrammet skulle 

därför eventuellt inte kunna betraktas som egentillverkat av företaget, eftersom en 

överföring sker. Enligt min mening är det dock rimligt att i detta läge se arbetsgivaren 

och arbetstagaren som en enhet och därför bortse från den formella överföringen av 

upphovsrätt. Arbetstagaren har skapat upphovsrätten till datorprogrammet på uppdrag 

av företaget och i företagets regi och datorprogrammet kan därmed anses vara 

egenutvecklat av företaget.  

 

Gränsdragningsproblematiken aktualiserar i detta avseende samma frågeställning som 

vid gränsdragningen mot inventarier, vilket är naturligt eftersom inventarier och 

immateriella rättigheter i många skatterättsliga avseenden skall behandlas lika. Som en 

konsekvens härav framstår gränsdragningen mot inventarier som än viktigare med tanke 

på att denna gränsdragning blir direkt avgörande för klassificeringsfrågan. Givetvis är 

gränsdragningen mot forskning och utveckling också avgörande, men denna fråga måste 

hanteras primärt i förhållande till avgränsningsproblemen som uppstår för inventarier. 

Som konstaterats ger inkomstskattelagens 16 kap. 9 § bara avdrag för reell forskning 

och utveckling och inte vid enkla eller förutsägbara utvecklingsarbeten. Frågan är därför 

istället om sådan enkel och förutsebar egen utveckling av datorprogram som inte 

omfattas av 16 kap. 9 § istället kan omfattas av reglerna om avdragsrätt för utgifter till 

egenutvecklade immateriella rättigheter. Egenutvecklade immateriella rättigheter skall 

kostnadsföras enligt god redovisningssed. Utgifter för sådana resurser skall enligt 

traditionella redovisningsprinciper som huvudregel kostnadsföras löpande.45 

Således kan det konstateras att det mesta av den utveckling som bedrivs i företagen inte 

kan skatterättsligt klassificeras som forskning och utveckling. I och med detta 

aktualiseras gränsdragningsproblematiken i förhållande till inventarier. I detta 

gränsområde handlar problematiken om utveckling av upphovsrätt och know-how. Det 

resonemang som kan föras här är detsamma som fördes i kapitel 6.2.3, med skillnad för 

att där uteslöts frågeställningen om egenutvecklade datorprogram eftersom det där var 

fråga om förvärvad upphovsrätt. Det kan därför i detta sammanhang enkelt konstateras 

att det egenutvecklade datorprogrammet som inte uppfyller kraven för att klassificeras 
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som forskning och utveckling uppfyller kraven för att betraktas som en immateriell 

rättighet. Därför är det logiskt att hävda att det aktuella datorprogrammet i 

inkomstskattehänseende är att betrakta som en egentillverkad immateriell rättighet som 

därmed skall kostnadsföras enligt god redovisningssed.  

6.2.5 Praktisk tillämpning - LR Mål nr 1200-98 och 1201-98  

Frågeställningen som har beskrivits i detta kapitel har till viss del kommit till praktisk 

tillämpning i LR Mål nr 1200-98 och 1201-98. Den del som är relevant för detta arbete 

är tvistigheten som rör klassificeringen av utgifter avseende dels anskaffande för att få 

nyttja programmet Devis-Unix, dels installation av programmet. Omständigheterna i 

målet var sådana att bolaget, S-Data, hade kostnadsfört utgiften för den ovan beskrivna 

utgiften i räkenskaperna på tre år. Den aktuella licensavgiften utgjorde en 

engångskostnad för rätten att få utnyttja programmet under en tvåårsperiod. Avtalet var 

sådant att det förlängdes automatiskt med två år om inte någon av parterna sade upp 

avtalet sex månader före avtalsperiodens utgång. Vid en sådan automatisk förlängning 

av avtalet skulle det inte utgå någon ny licenskostnad, utan endast kostnader för 

kundservice, underhåll och eventuella uppdateringar skulle utgå. Licensen var av sådan 

natur att den endast berättigade bolaget att använda programmet i en viss maskin för en 

specifik kunds räkning. Någon ytterligare förfoganderätt över programmet fanns inte.  

 

Skattemyndigheten anförde att den förvärvade licensen utgjorde en immateriell rättighet 

enligt 23 § anv p 16 KL och vägrade därför S-Data direktavdrag med hänvisning till RÅ 

1993 ref 92. Idag återfinns 23 § anv p 16 KL i inkomstskattelagen 18 kap. 1 § 2 st. 

 

Länsrätten konstaterar att frågan om en användarlicens avseende ett 

standarddatorprogram utgör en sådan immateriell rättighet som avses i 23 § anv p 16 

KL inte synes ha behandlats i praxis. I domen hänvisas till Gjert Melsoms resonemang i 

Skattenytt och att en sådan användarlicens som beskrivits inte kan anses utgöra en 

immateriell rättighet.46 Länsrätten konstaterar vidare att bestämmelsen i KL tar sikte på 

immateriella rättigheter varför ordalydelsen i 23 § anv p 16 KL istället tyder på att 

begreppet licenser endast omfattar ”egentliga” licensavtal. Enligt Melsom faller därför 

användarlicens för datorprogram utanför 23 § anv p 16 KL.  
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I domen utgår Länsrätten ifrån Melsoms resonemang och konstaterar därför att S-Datas 

kostnader för anskaffande av användarlicensen inte kan anses omfattas av 23 § anv p 16 

KL, nuvarande inkomstskattelagens 18 kap. 1 § 2 st. Istället skall utgiften i sin helhet 

betecknas som en utgift för anskaffande av inventarier. Den omständighet att bolaget i 

sina räkenskaper kostnadsfört utgiften genom årliga värdeminskningsavdrag, hindrar 

inte att direktavdrag medges vid taxeringen.47 Domen överklagades inte. 

6.3 Sammanfattning  

Köp av datorprogram kan i huvudfallet varken likställas med överföring av know-how 

eller av upphovsrätt och kan därmed inte utgöra förvärv av en immateriell rättighet, utan 

skall enligt min mening klassificeras som ”vanliga” inventarier.    

 

Slutanvändarlicenser omfattar i princip inte sådana licenser som inkomstskattelagen 

avser. Det som skulle kunna vara en hyresrätt påminner i själva verket mycket om ett 

köp av datorprogram och bör därför klassificeras som inventarier. I de fall källkoden 

överförs till användaren av slutanvändarlicensen och syftet är att överföra know-how 

eller upphovsrätt omfattas licensen av begreppet ”liknande rättigheter” och skall därför 

behandlas som en immateriell rättighet. 

 

På samma sätt som en filmrättighet anses vara en immateriell rättighet bör enligt min 

mening även köp eller licens av upphovsrätt till ett datorprogram omfattas av 

inkomstskattelagens 18 kap. 1 § 2 st. Eftersom upphovsrätten i detta fall förvärvas 

uppstår inte frågan om huruvida rättigheten är egentillverkad. 

 

Att arbetstagaren har utvecklat datorprogrammet hindrar inte att datorprogrammet anses 

egenutvecklat av företaget då arbetstagaren och arbetsgivaren skall ses som en enhet. 

Det konstaterades även att gränsdragningsproblematik uppkommer i förhållande såväl 

till forskning och utveckling som till inventarier. Gränsdragningsproblematiken 

gentemot forskning och utveckling är emellertid den samme för både immateriella 

rättigheter som för inventarier. Den mest intressanta gränsdragningsproblematiken för 

immateriella rättigheter är därför den gentemot inventarier. Det är emellertid vid köp 
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eller licens av upphovsrätt, samt utveckling av datorprogram som investeringsutgifterna 

skatterättsligt kan klassificeras som utgifter för immateriella rättigheter och inte för 

inventarier. Denna gränsdragning får däremot i princip endast praktisk betydelse för 

egenutvecklade immateriella rättigheter. Det aktuella datorprogrammet är i sådant fall, i 

inkomstskattehänseende, att betrakta som en egentillverkad immateriell rättighet som 

därmed skall kostnadsföras enligt god redovisningssed.  

 

I LR Mål nr 1200-98 och 1201-98 använder sig länsrätten av ett praktiskt resonemang 

som enligt min mening passar väl överens med företags praktiska verklighet. 
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7 Lager  

I kapitel 5 konstaterades det att lager framförallt behöver avgränsas mot inventarier. 

Denna avgränsning genomförs i inledningsavsnittet av detta kapitel där grunden för 

förståelsen av begreppet lager läggs. Även i detta kapitel kommer det därefter ett 

analyserande avsnitt med koppling till investeringsutgifter för datorprogram. 

7.1 Allmänt i skatterätten 

Enligt inkomstskattelagen 17 kap. 3 § är en lagertillgång en tillgång avsedd för 

omsättning eller förbrukning. Lagertillgången kan bestå av råvaror, varor under 

tillverkning och färdiga varor. I inkomstskattelagen används genomgående termen 

lagertillgång även när det i motsvarande bestämmelse i KL stod omsättningstillgångar.48 

Skattemässigt kan lagertillgången i princip vara vilken tillgång som helst, bara syftet är 

att omsätta eller förbruka tillgången. Detta innebär att exempelvis fastigheter och 

immateriella rättigheter kan ingå i lager.49 Även förnödenheter, det vill säga sådana 

tillgångar som används i företaget i dess normala tillverkningsprocess, anses utgöra en 

lagertillgång. Detta gäller även om förnödenheten inte är en omsättningstillgång. 

Däremot inräknas inte reservdelar till maskiner som är avsedda att brukas stadigvarande 

i verksamheten in i begreppet lagertillgång, utan hänförs skattemässigt till inventarier.   

 

Vidare krävs det för att uppfylla inkomstskattelagens definition att varorna finns 

inneliggande i lagret vid räkenskapsårets utgång. I förarbetena till den ursprungliga 

bestämmelsen om kontraktsnedskrivning berördes vad som menas med uttrycket 

inneliggande. 50 Numera återfinns denna bestämmelse om kontraktsnedskrivning i 

inkomstskattelagens 17 kap. 22 §. Vad förarbetena ansåg krävas för att ett varuparti 

skall anses ingå i köparens inneliggande lager är att det på balansdagen omhändertagits 

av köparen eller av tredje man för köparens räkning. Ett sista alternativ enligt 

förarbetena är att varupartiet senast på balansdagen skall ha avlämnats för transport till 

köparen. I praxis har resonemanget från förarbetena följts.  
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Enligt den skattemässiga huvudregeln som gäller får inte lagret tas upp till lägre värde 

än det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet, inkomstskattelagen 17 kap. 3 §. 

Inom skatterätten förekommer dock något som kallas inkuransavdragsregler vilket följer 

av inkomstskattelagen 17 kap. 4 §. Om värdenedgång under anskaffningspriset, det vill 

säga inkurans, uppstår vid värdering av lagret enligt lägsta värdets princip, beaktas 

denna inkurans endast vid beräkningen av verkligt värde. Denna paragraf medger alltså 

ett avsteg från lägsta värdets princip eftersom den erbjuder en möjlighet till att värdera 

lagret till 97 % av anskaffningsvärdet. Med andra ord medges ett schablonmässigt 

beräknat inkuransavdrag om 3 %. Den skattskyldige måste välja att antingen tillämpa 

inkuransavdragsreglerna eller att tillämpa huvudregeln i 3 §. Huvudregeln (3 §) kan 

alltså inte kombineras med alternativregeln (4 §), utan en av principerna måste tillämpas 

på hela lagret. 

7.2 Datorprogram som lager 

I de första två rättsfigurerna, det vill säga köp av programexemplar och avtal om 

slutanvändarlicens, är det uppenbart att omsättningskravet inte är uppfyllt. Dessa 

rättsfigurer är per definition menade att användas i den egna verksamheten och inte för 

omsättning. Det finns av denna anledning inte någon anledning att påbörja en analys av 

dessa rättsfigurers möjliga skatterättsliga klassificering som lager. 

7.2.1 Köp eller licens av upphovsrätt 

I kapitel 5.2.4 konstaterades det att originalexemplaret i vissa fall används helt eller 

delvis i företaget och i andra fall utgör den grunden för en löpande intäkt i 

verksamheten, exempelvis i form av royalty. Det konstaterades vidare att 

originalexemplaret och till den knuten upphovsrätt skulle kunna klassificeras som 

inventarier, eftersom syftet var att verka stadigvarande i verksamheten. Även om 

originalexemplaret och den tillknutna upphovsrätten avses att utnyttjas som inventarier, 

kan det vara så att de kopior som tas av originalexemplaret med stöd i den förvärvade 

upphovsrätten tas i syfte att vidaresäljas. Frågan blir därför om det enkla 

användningsområdet för dessa kopior kan påverka klassificeringen? 

 

1. Förvärvas originalexemplaret med sikte på att det i sin helhet skall säljas vidare, 

finns det fall där originalexemplaret och tillknuten upphovsrätt inte har verkat i 

företaget som inventarier. Detta gäller typiskt för ett företag som utvecklar 
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program, men som överlåter till en distributör att utnyttja originalexemplaret 

kommersiellt. Det kan ha varit en agent som har skaffat rättigheterna till ett 

program för den svenska marknaden och som överför alla rättigheterna vidare 

till en distributör. I detta fall är syftet med originalexemplaret att de kopior som 

tas skall omsättas.  

2. Köps originalexemplaret för att utnyttjas kommersiellt, det vill säga syftet är att 

kopior av originalexemplaret skall omsättas.  

 

Frågan som behöver besvaras är alltså huruvida kopiornas användningsområde kan vara 

avgörande för investeringsutgifterna i originalexemplaret skall klassificeras. Är det så 

att originalexemplaret kan betraktas separat från kopiorna som tas? Skall i så fall 

kopiorna och originalexemplaret kunna klassificeras olika som två självständiga 

kategorier?  

 

Svaret på frågan om hur originalexemplaret som utvecklas med sikte på att det i sin 

helhet skall säljas vidare skall behandlas kan ges med stöd av att det faktiskt är 

originalexemplaret som skall omsättas. Kopiornas användningsområde får därför inte 

relevans för klassificeringen, utan investeringsutgiften för originalexemplaret är att 

hänföra till lager.  

 

Frågan om klassificeringen av ett originalexemplar som köps för att utnyttjas 

kommersiellt har, som så mycket annat inom detta rättsområde, varken besvarats i 

praxis eller i doktrin. I praktiken aktualiseras här gränsdragningsfrågan mellan 

inventarier och lager. Om det i avtalet om köp eller licens har avtalats om två olika 

priser för rätten att använda originalexemplaret och för rätten att ta kopior skulle det 

kunna bli aktuellt med en tudelad klassificering. Detta förutsätter dock att de två olika 

avtalsobjekten är självständiga i förhållande till varandra. Med tanke på att kopiorna är 

beroende av det underliggande originalexemplaret för att överhuvudtaget existera, kan 

det vara svårt att tänka sig att ett avtal om rätten att ta kopior i detta fall skulle betraktas 

som ett självständigt avtalsobjekt. Även om det fysiska programexemplaret kan stå 

självständigt i förhållande till originalexemplaret, kan inte den enligt avtalet överförda 

rättigheten göra detsamma. Originalexemplaret och kopiorna skall därför enligt detta 

resonemang betraktas som en enhet. Denna logik förstärks ytterligare då regeringsrätten 

i RÅ 1980 1:51 avgjorde att egenproducerad spelfilm är att anse som inventarier och 
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inte omsättningstillgång. Stig von Bahr kommenterade rättsfallet och konstaterade att 

”Även om en filmproduktion resulterar i en eller flera filmrullar framstår inte dessa utan 

rätten att förfoga över de immateriella rättigheterna som det avgörande i 

sammanhanget.”. 51 Likheterna mellan filmproduktion och framställning av 

datorprogram är slående. På samma sätt som en filmproduktion resulterar i en eller flera 

filmrullar, resulterar kopierandet av originalexemplaret i en eller flera kopior. 

Originalexemplaret stannar kvar i företaget även efter det att kopiorna har sålts. Det är 

således den immateriella rättigheten, upphovsrätten, som framstår som avgörande i detta 

fall och originalexemplaret är inte avsett för omsättning, utan skall enligt detta 

resonemang klassificeras som inventarier och inte som lager. Jag anser dock att det i 

detta fall inte finns anledning att göra någon sådan helhetsbedömning. Det står klart att 

det övervägande värdet utgörs av den immateriella rättigheten som ligger till grund för 

kopieringen av datorprogrammen. Om denna anledning skulle vara avgörande för 

klassificeringen skulle detta innebära att kategorin lager i detta avseende i princip skulle 

kunna strykas ur lagtexten. I vilka fall är inte den inneliggande produkten beroende av 

en immateriell rättighet eller dylikt? Skall den producerande maskinen och den färdiga 

produkten klassificeras som en enhet och därmed som inventarier, eftersom den 

producerande maskinen är en förutsättning för den inneliggande produktens existens. 

Detta resonemang håller enligt min mening inte. Däremot kan resonemanget kanske 

finna sitt syfte om den immateriella rättigheten erkänns en särställning i förhållande till 

materiella tillgångar, i det att den inte på samma sätt är utbytbar och även har ett värde i 

sig. Jag finner dock inte någon anledning att anta ett sådant synsätt eftersom det inte bör 

kunna påverka de tagna kopiornas rättsliga status. Vidare handlar RÅ80 1:51 snarare 

om klassificering av egentillverkad spelfilm än om en skatterättslig separering mellan 

filmrättighet och framtagna filmrullar. Det är därför rimligt att anta att kopiorna av 

originalexemplaret självständigt kan hänföras till den skatterättsliga kategorin lager, 

eftersom dess syfte är att omsättas. Vid lösningen av gränsdragningsproblematiken skall 

originalexemplaret i detta avseende alltså klassificeras som inventarier, medan de 

inneliggande kopiorna klassificeras som lager. Anskaffningsvärdet för de kopior som 

klassificeras som omsättningstillgångar kommer troligtvis att bli lågt, men jag anser inte 

att denna praktiska aspekt skall ha relevans för den skattemässiga klassificeringen. 

                                                
51 Svensk Skattetidning s. 139 1994 
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7.2.2 Utveckling av datorprogram 

Under denna punkt aktualiseras i princip samma gränsdragningsproblematik som den 

som aktualiserades mellan inventarier och forskning och utveckling. Det konstaterades 

tidigare i arbetet att det mesta av den utveckling som bedrivs i företagen inte kan 

klassificeras skatterättsligt som forskning och utveckling. I ett sådant fall uppstår en 

gränszon mellan inventarier och lager där syftet med utvecklingen måste vara 

avgörande. Är syftet vidareförsäljning av datorprogrammet i sin helhet skall 

klassificering ske som lager. Är det kopiorna av programmet som är tänkta att omsättas 

aktualiseras samma frågeställning som i det ovan beskrivna. Kopiorna kan därför 

särskiljas från det utvecklade originalexemplaret och därmed klassificeras som lager, 

medan det utvecklade originalexemplaret skall klassificeras som inventarier. Saknar 

utvecklingen avsikt att omsätta någon av komponenterna i arbetet kan skattemässig 

klassificering som lager inte bli aktuell. I ett sådant fall skall istället klassificering ske 

som inventarier, eftersom utvecklingen har skett för att originalexemplaret 

stadigvarande skall användas i verksamheten. 

7.3 Sammanfattning  

Köp av programexemplar och avtal om slutanvändarlicens kan uppenbart inte vara lager 

eftersom omsättningssyfte saknas. 

 

Vid köp eller licens av upphovsrätt aktualiseras gränsdragningsproblematiken mellan 

inventarier och lager. Är det originalexemplaret som skall omsättas borde detta kunna 

klassificeras som lager. I andra fall stannar originalexemplaret kvar i verksamheten och 

skall därför hänföras till inventarier. Det är i min mening rimligt att anta att kopiorna av 

originalexemplaret självständigt kan hänföras till den skatterättsliga kategorin lager 

eftersom dess syfte, till skillnad från originalexemplaret, är att omsättas oavsett det låga 

anskaffningsvärdet tillgången får. 

 

Investeringsutgifter för egenutvecklade datorprogram aktualiserar i princip samma 

gränsdragningsproblematik som den som aktualiserades mellan inventarier och 

forskning och utveckling. Eftersom det mesta av den utveckling som bedrivs i företagen 

inte kan klassificeras skatterättsligt som forskning och utveckling, kan klassificering ske 

som lager om syftet är att omsätta det egenutvecklade datorprogrammet i sin helhet. 
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Skall kopior av originalexemplaret kommersialiseras kan även dessa klassificeras 

skattemässigt som lager, medan originalexemplaret skall klassificeras som lager. 
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8 Pågående arbete  

Alla uppdrag ett företag arbetar på kan naturligtvis inte vara avslutade vid 

taxeringstidpunkten. Därför handlar detta kapitel om hur arbeten på datorprogram som 

inte är avslutade skall hanteras. I det första avsnittet behandlas vad som egentligen är 

pågående arbeten i allmän skatterättslig och redovisningsrättslig mening. Som i de 

andra kapitlen företas därefter en analys med koppling till datorprogram.  

8.1 Allmänt  

8.1.1 I redovisningen 

I redovisningsrätten, närmare bestämt i årsredovisningslagens 4 kap. 10 §, finns en 

särskild kategori omsättningstillgångar som utgörs av s.k. pågående arbeten. Lagtexten 

saknar definition av begreppet såväl i den nu gällande årsredovisningslagen som i den 

gamla bokföringslagen. I förarbetena till den sistnämnda definieras pågående arbeten 

dock som  

 

”en branschspecifik post som kännetecknas av att man bedriver 

kontraktsreglerade arbeten på annans egendom med en successiv fakturering och 

med en värdering som baseras på nedlagda kostnader och ett av kontraktet 

beroende verkligt värde”. 52 

 

Direkt efter definitionen i förarbetena görs ett uttalande om att det är praxis även inom 

konsultbranschen att ta upp posten pågående arbeten i balansräkningen. Detta innebär 

att inskränkningen som görs i definitionen till att gälla arbeten på annans egendom 

utvidgas till att även omfatta uppdrag som inte gäller arbeten på annans egendom. I 

konsultbranschen är uppdragen ofta snarare av immateriell karaktär och även dessa skall 

således omfattas. Vidare kan RR 10 Entreprenader och liknande uppdrag och RR 11 

Intäkter vara relevanta för det redovisningsrättsliga begreppet.  

 

RR 10 p 8 stadgar att i vissa fall skall produktionen av varje enskilt objekt i ett avtal 

som omfattar flera objekt behandlas som ett särskilt uppdrag. Vidare sägs det i p 20 att 

                                                
52 Prop. 1975:104 s 221 



 53 

forsknings- och utvecklingsutgifter som inte kan hänföras till uppdragsverksamhet i 

allmänhet eller till något enskilt uppdrag, inte ingår i uppdragsutgifterna om inte 

ersättning härför skall utgå enligt entreprenadavtalet. I detta fall aktualiseras alltså en 

gränsdragningsproblematik mellan utgifter för pågående arbete och utgifter för 

forskning och utveckling.  

 

Vanligen utgör kategorin pågående arbeten bokföringsmässigt ett mellanting mellan 

lager och fordran. De redovisningsrättsliga reglerna om pågående arbete anses innebära 

ett avsteg från det lägsta värdets princip som återfinns i årsredovisningslagens 4 kap. 9 

§. Detta beror på att vid pågående arbeten kan man använda en s.k. successiv 

resultatavräkningsmetod, vilken innebär att ett sådant arbete får tas upp till ett högre 

värde än anskaffningsvärdet. Vid införandet ansågs dessa regler om successiv 

resultatavräkning vara sakligt motiverade och att de skulle komma att bidra till att ge en 

rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.53 

 

I lagregleringen finns även villkoren för när successiv vinstavräkning och därmed 

värdering över anskaffningsvärdet får ske. Det som krävs är att det skall finnas särskilda 

skäl och vara förenligt med kraven på god redovisningssed och rättvisande bild (jämför 

årsredovisningslagens 2 kap. 2 och 3 §§). Rekvisiten preciseras inte närmare, utan detta 

överlämnas till praxis med ledning av rekommendationer från normgivande organ med 

anpassning till internationell praxis (framförallt inom EU). I förarbetena sägs att EG:s 

kontaktkommittés uttalande bör tillmätas stor vikt i frågan om rekvisiten skall anses 

uppfyllda.54 Uttalandet kan sammanfattas så att 

 

”Direktivets försiktighet sprincip (artikel 31.1.c) är beaktad om (a) den totala 

kontraktsumman är känd (b) det är möjligt att beräkna den färdigställda delen av 

arbetet på ett tillförlitligt sätt och (c) arbetet enligt kontraktet har fortskridit 

tillräckligt.”  55 

                                                
53 Prop. 1995/96:10 del 2 s. 75 
54 Aa s.207 
55 Thorell, Per, ÅRL – lagkommentar s. 211 



 54 

8.1.2 I skatterätten  

Inte heller ifråga om pågående arbeten finns någon definition av begreppet angivet i 

lagtexten. Den skatterättsliga kategorin pågående arbeten avser enligt förarbetena 

påbörjade, men vid räkenskapsårets utgång ännu inte avslutade uppdrag, som en 

näringsidkare åtagit sig att utföra för en annan persons räkning.56 Karakteristiskt är att 

arbetet ofta saknar värde för annan än beställaren. De särskilda reglerna återfinns idag i 

inkomstskattelagens 17 kap. 23-32 §§. Kapitlets 23 § stadgar att den redovisning som 

har gjorts i räkenskaperna av pågående arbete skall följas vid beskattningen om den inte 

strider mot de särskilda skatterättsliga bestämmelserna i 24-32 §§. Denna huvudregel är 

tillämplig på sådana verksamheter som kan hänföras till byggnads-, anläggnings-, 

hantverks- eller konsultrörelse. De särskilda reglerna får tillämpas endast på sådana 

verksamheter och bedriver företaget även annan verksamhet skall de olika 

verksamheterna redovisas var för sig.57 

 

I RÅ 1998 ref. 18 har regeringsrätten tolkat 17 kap. 23 § så att de skatterättsliga 

bestämmelserna skall ses som minimiregler vilka kan frångås om en högre intäkt 

redovisas i bokföringen. I detta fall styrde alltså redovisningen beskattningen. I 

skatterätten finns det ju en generell koppling till redovisningen vilken innebär att om 

inte några speciella skatterättsliga regler finns redovisningen, i form av god 

redovisningssed, skall läggas till grund för beskattningen. Jag förutsätter att RR 10 ger 

uttryck för god redovisningssed och har därför påverkan på beskattningen. Detta 

innebär att den ovan beskrivna redovisningsrättsliga gränsdragningsproblematik som 

uppstått mellan pågående arbeten och forsknings- och utvecklingsutgifter även 

aktualiseras i skatterätten. 

 

Av ordalydelsen ”utfört för en annans räkning” fram kommer att ett uppdragsförhållande 

måste ha uppstått för att utgifterna skall kunna anses hänförliga till kategorin pågående 

arbeten. Ett avtalsförhållande måste alltså finnas mellan en uppdragstagare och en 

uppdragsgivare. I avtalet skall villkoren för uppdraget vara fastställda innan 

produktionen har påbörjats.  

 

                                                
56 Prop. 1980/81:68 s. 138 
57 RSV Dt 1993:1 
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Beroende av betalningsformen för det pågående arbetet delas dessa in i två 

huvudgrupper. Utgår ersättningen uteslutande eller så gott som uteslutande58 efter 

nedlagd tid och faktiska utgifter, anses det enligt 24 § utfört på löpande räkning och 

annars till fast pris. Fastprisarbeten har en något gynnsammare ställning skattemässigt 

eftersom det ligger en större kundförlustrisk häri än i arbeten på löpande räkning. Detta 

innebär i princip att vinsten på ett pågående arbete vid fast pris redovisas först vid 

arbetes slutförande, till skillnad från arbeten på löpande räkning då redovisningen sker 

schablonmässigt successivt.  

 

Enligt 27 § skall pågående arbete som utförs till fast pris och som inte har slutredovisats 

värderas antingen enligt lägsta värdets princip (27 § 1 st.) eller till 97 % av samtliga 

arbetens anskaffningsvärde (27 § 2 st.). Konsultrörelse omfattas dock inte av 2 stycket 

och får därmed inte värderas till något annat än det lägsta av anskaffningsvärdet och 

verkliga värdet. 

8.2 Datorprogram som pågående arbeten 

För att kunna gå in på frågeställningen om när investeringsutgifter i ett datorprogram 

kan klassificeras som pågående arbete, måste först klarläggas om dessa utgifter 

överhuvudtaget kan bli aktuella för en sådan klassificering. Detta innebär att frågan om 

verksamhetens branschtillhörighet allra först måste besvaras.  

 

De företagsbranscher som omfattas av de skatterättsliga reglerna om pågående arbete är 

byggnads-, hantverks-, anläggnings- samt konsultrörelse. I begreppet konsultrörelse 

inbegrips ett stort antal verksamheter och enligt Riksskatteverket bör bland annat 

verksamhet som bedrivs av datakonsulter omfattas av reglerna om pågående arbete.59 

Även duplicerings- och kopieringsbyråer skall räknas till konsultföretag.  

8.2.1 Köp av ett programexemplar 

Det framkommer tydligt redan av ordalydelsen att köp av ett programexemplar i den 

mening som åsyftas i detta arbete inte kan hänföras till kategorin pågående arbete. 

Köpet är per definition en rättshandling som för köparen inte innebär något annat än att 

                                                
58 Minst 90 % av ersättningen skall ha bestämts på angivet sätt – Aa 
59 Aa 
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betalning sker mot det att köparen, i detta fall, erhåller en kopia av ett 

programexemplar.  

8.2.2 Slutanvändarlicens  

Det har konstaterats att en slutanvändarlicens för användaren i princip har samma 

rättseffekter som ett köp av ett programexemplar. Därför hänvisas till resonemanget 

som förts i punkten ovan om köp av ett programexemplar som pågående arbete vilket 

resulterade i att en klassificering som pågående arbeten är omöjlig. 

8.2.3 Datorprogram med upphovsrätt  

I denna rättsfigur är det fråga om företag som typiskt sett agerar mellanhand. Företaget 

köper eller licensierar upphovsrätt till datorprogrammet för att sedan sälja eller överlåta 

kopior av programmet till tredje man. I typexemplet handlar det således inte om något 

annat än att företaget distribuerar kopior av datorprogrammet. Något arbete läggs 

emellertid inte ner på datorprogrammet före det att kopiorna säljs eller överlåts till 

tredje man. Det blir därför svårt att ens påbörja en argumentation om huruvida denna 

rättsfigur skatterättsligt skulle kunna klassificeras som pågående arbete. 

 

Däremot kan exemplet ändras något. Om företaget som agerar mellanhand inte bara 

avser att distribuera kopior av datorprogrammet, utan även utför arbeten med hjälp av 

den förvärvade upphovsrätten på datorprogrammet före det att kopiorna säljs eller 

överlåts, blir situationen annorlunda.  Denna situation tangerar även det som i uppsatsen 

kallas ”utveckling av datorprogram” och kommer därför att behandlas under följand e 

avsnitt. Det faktum att företaget köper eller licensierar upphovsrätt saknar självständig 

betydelse i sammanhanget varför en sammanklumpning av denna rättsfigur tillsammans 

med övriga under kommande punkt är lämplig.  

8.2.4 Utveckling av datorprogram 

Utvecklaren kan vara exempelvis ett dataserviceföretag eller liknande, det vill säga ett 

företag som på ett eller annat sätt utför arbete på datorprogrammet på uppdrag av annan. 

Av enkelhetsskäl har jag dock valt att kalla detta företag för utvecklare eftersom samma 

sak gäller för de olika typerna av företag. 
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Den situation som uppstår innebär alltså att utvecklaren har slutit avtal om uppdrag för 

annans räkning. Detta arbete har påbörjats men inte avslutats vid räkenskapsårets 

utgång. Det huvudsakliga kriteriet är ju att ett arbete utförs på uppdrag för annans 

räkning. Slutsatsen blir därför att så länge dessa kriterier är uppfyllda, 

investeringsutgifterna för datorprogram kan vara hänförliga till den skatterättsliga 

kategorin pågående arbeten. Naturligtvis krävs ytterligare att verksamheten är hänförlig 

till de tidigare beskrivna företagsbranscherna. 

 

Handlar det om pågående arbeten bara av det enkla faktum att avtal finns om 

exempelvis tillverkning av kopior av datorprogrammet och produktionen, efter det att 

avtal slutits, påbörjats men ännu inte avslutats vid räkenskapsårets utgång? Som 

konstaterades tidigare omfattas kopieringsbyråer av begreppet konsultrörelse i 

inkomstskattelagens 17 kap. 23 §. Kan exemplet med produktion av kopior av 

programmet på uppdrag av annan överensstämma med begreppet kopieringsbyrå?60 

Bedrivs verksamheten i form av en sådan kopieringsbyrå kan jag inte se någon 

anledning till att det faktum att de kopior som tas är datorprogram och inte papper 

skulle kunna förändra bedömningen. Således kan verksamheten omfattas av 

inkomstskattelagens regler om pågående arbeten. De kopior som kan bli aktuella för en 

sådan klassificering är framför allt den typ av datorprogram som i det föregående 

kapitlet klassificerades som lager. Ändring av exemplet medför dock att i detta fall har 

datorprogrammen inte uppnått statusen inneliggande och arbetet sker på uppdrag av 

annan, redan innan produktionen har påbörjats. I detta fall kan klassificering ske som 

pågående arbeten. 

 

En annan fråga som uppstår är gränsdragningen mellan forskning och utveckling och 

pågående arbeten. Skillnaden mellan de två begreppen framträder i de olika definitioner 

som givits tidigare i arbetet. Forskning och utveckling definieras skatterättsligt utifrån 

typen av verksamhet som bedrivs. Pågående arbete å sin sida definieras utifrån att det 

finns ett påbörjat uppdrag för någon annans räkning som inte ännu har avslutats. I och 

för sig omfattas även begreppet pågående arbete av rörelse som är hänförlig till viss 

verksamhet, men det är inte detta som är det avgörande. Detta innebär att ett arbete som 

sker på uppdrag av annan och som är av typen forskning och utveckling skulle kunna 

                                                
60 Jämför Aa 
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klassificeras som både forskning och utveckling och pågående arbete. En 

dubbelklassificering är givetvis omöjlig och därför måste fråga om var gränsen går 

utredas.  

 

I vissa fall är det så att det utförda arbetet inte kommer att föra med sig någon som helst 

nytta till företaget i framtiden. I sådant fall kan inte avdrag medges enligt 

inkomstskattelagens 16 kap. 9 §. Enda möjligheten för företaget att medges avdrag för 

den aktuella utgiften i sådant fall är att få den klassificerad som pågående arbeten. 

Gränsdragningsproblematiken blir således inte aktuell. I ett annat fall kan det aktuella 

uppdraget tappa kopplingen till det ursprungliga projektet och helt anta karaktären av ett 

forsknings- och utvecklingsprojekt. Inte heller i detta fall blir gränsdragningsfrågan 

problematisk eftersom det framgår att avdrag enbart kan medges enligt de skatterättsliga 

reglerna om forskning och utveckling. 

 

Under de omständigheter när det bedrivna arbetet uppfyller båda de olika kategoriernas 

kriterier för klassificering verkar det orimligt att ställa upp några begränsningar i denna 

fråga. Det förefaller således vara upp till företaget att själv bestämma till vilken kategori 

det vill att utgifterna skall vara hänförliga. 61 Men givet är att det måste vara det ena 

eller det andra. Av detta resonemang faller det även naturligt att företaget även kan välja 

att dela upp utgifterna i två delar, en för forskning och utveckling och en för pågående 

arbeten. 

8.3 Sammanfattning 

Bland annat datakonsulter och kopieringsbyråer kan omfattas av det 

inkomstskatterättsliga begreppet pågående arbeten. Trots detta kan varken köp av ett 

datorprogram eller avtal om slutanvändarlicens omfattas av reglerna eftersom det inte 

handlar om arbeten på uppdrag av annan. 

 

I typexemplet av överföring av datorprogram med upphovsrätt läggs inte något arbete 

ner på datorprogrammet före det att kopiorna säljs eller överlåts till tredje man och 

arbetet kan därför inte hänföras till den skatterättsliga kategorin pågående arbeten. 

                                                
61 Wennberg, F, Skatterättslig gränsdragning mellan forskning och utveckling och pågående arbete, s. 59,  
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Utförs arbeten på datorprogrammet på uppdrag av annan kan däremot en sådan 

klassificering ske. 

 

Så länge kriterierna är uppfyllda för klassificering som pågående arbeten enligt 

Inkomstskattelagen kan investeringsutgifterna för utveckling av datorprogram vara 

hänförliga till pågående arbeten. En gränsdragningsproblematik uppstår dock i de fall 

investeringsutgifterna kan hänföras såväl till forskning och utveckling som till pågående 

arbeten. I detta fall kan företaget själv välja vilken klassificering som vill åstadkommas. 

Företaget kan även dela upp kostnaderna på de två olika kategorierna. 
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9 Generella slutsatser  

Jag har funnit att gällande rätt innebär en rätt som är föga existerande i den mening att 

problematiken kring den skatterättsliga klassificeringen av företags investeringsutgifter 

för datorprogram sällan aktualiseras. Rättsläget beskrivs av en skattehandledning som 

generellt hänför utgifter för datorprogram m.m. till behandling enligt huvudprinciperna 

för forskning och utveckling. Skattehandledningen andas viss fyrkantighet då det inte 

nämns något annat än just denna hantering. I själva verket tillämpas i praktiken en mer 

nyanserad bedömning vilket även följer av grundläggande skattemässiga rättsprinciper. 

På grund av detta vore det önskvärt att även Skattehandledningen antog en mer flexibel 

hållning. En sådan mer flexibel bedömning har till viss del prövats av Melsom, vilken 

även vunnit gehör för sina åsikter i ett domslut från Länsrätten.  

 

Ett stort problem i arbetet har varit att förena den kritiska hållning jag antagit mot ett 

generaliserande synsätt med det faktum att jag i min presentation av ett nyanserat 

rättsläge, själv utgår ifrån ett generaliserande perspektiv.  

 

Rättsläget är alltså sådant att en mängd olika klassificeringsmöjligheter enligt min 

mening borde vara möjliga. Det är även detta som jag anser vara den stora behållningen 

av uppsatsens resultat – nämligen att framhäva den mångfald och komplexitet som 

utmärker det aktuella rättsområdet. I det enskilda fallet kan ytterligare ett otal 

situationer uppstå som jag inte har varit i närheten av att tangera. Men mitt syfte har inte 

heller varit att redovisa ett färdigt resultat av alla olika situationer som skulle kunna 

uppstå, utan att framhäva en i mina ögon rimlig lösning på ett oklart rättsläge.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är viktigt att fastslå att datorprogrammet som är 

ett immateriellt objekt och datorer skall behandlas separat, var för sig. Detta innebär att 

de två kan komma att klassificeras på olika sätt. En liknande delning kan även bli 

aktuell i förhållandet mellan datorprogram och källkod, samt mellan originalexemplaret 

och de kopior som eventuellt tas. Klassificeringen skall bestämmas med syftet för den 

enskilda investeringen som avgörande parameter. 

 

Mitt förslag på en nyanserad bedömning av klassificeringsproblematiken kan 

sammanfattningsvis och kortfattat se ut som figuren på nästa sida illustrerar. 
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Figur 2: Sammanfattning av de klassificeringsmöjligheter som har konstaterats i arbetet. 

 

I många avseenden har gränsdragningsfrågor uppstått mellan de olika skatterättsliga 

klassificeringskategorierna. De konkurrensfrågor som uppsatsen har uppmärksammat 

kan på ett enkelt sätt illustreras med figuren som följer på nästa sida. De feta pilarna 

motsvarar de primära gränsdragningsproblemen. Den streckade pilen avser att illustrera 

det faktum att immateriella rättigheter har en skatterättslig särställning i förhållande till 

inventarier, samtidigt som de i vissa avseenden är sammanhängande med desamma. 

Immateriella rättigheter konkurrerar således primärt med inventarier och 

gränsdragningen mot forskning och utveckling är gemensam med den för inventarier. 

 

4. Utveckling av datorprogram  
- Forskning & Utveckling 
- Pågående arbete 
- Inventarier eller immateriella 

rättigheter 
- Lager 

3. Köp eller licens av upphovsrätt  

- Immateriella rättigheter 
- Lager 
- Inventarier  

2. Avtal om slutanvändarlicens 

- Inventarier 
- Immateriella rättigheter 

1. Köp av ett programexemplar 

- Inventarier 
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Figur 3: Sammanfattning av de konkurrenssituationer som har framträtt mellan de olika 

skatterättsliga kategorierna i uppsatsen. 

 

 

Immateriella 

rättigheter 

Pågående 

arbeten 

Inventarier 

Forskning & 

Utveckling 

Lager 
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