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Abstract 
Det rådande sambandet mellan redovisning och beskattning utgör ett ständigt aktuellt 
juridiskt spörsmål. Vad beträffar immateriella tillgångar kan komplexiteten anses 
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1 INLEDNING  
 

1.1 Problembakgrund 
Innebörden av det rådande sambandet mellan ett företags redovisning och dess 
beskattning, utgör ett ständigt aktuellt skattejuridiskt spörsmål. Vad beträffar 
immateriella tillgångar kan komplexiteten anses förstärkas ytterligare av det faktum att 
lagstiftaren i vissa avseenden valt att jämställa de immateriella tillgångarna med 
inventarier.1 Vad händer när lagtexten inte ger hela svaret, eller ens någon del av svaret 
på en skatterättslig fråga? Om god redovisningssed skall komma att komplettera 
skatterätten, vad händer då om redovisningen i sin tur står i strid med äldre praxis från 
förvaltningsdomstolarna? Om det föreligger domstolspraxis vilken klargör rättsläget 
vad beträffar inventarier, kan dessa principer då även ligga till grund för behandlingen 
av immateriella tillgångar? I skuggan av dessa skatterättsliga spörsmål pågår en intensiv 
utveckling av redovisningsrätten. Europeiska Unionens strävan att harmonisera 
redovisningsförfarandena i de olika medlemsländerna kan nämnas som en anledning 
därtill.2 Dessutom har skatteverket visat ett allt större intresse för sambandet mellan 
redovisning och beskattning, samtidigt som antalet mål rörande det kopplade område 
vid förvaltningsdomstolarna har ökat.3 Dessa samlade omständigheter anser jag 
rättfärdigar ämnesvalet för denna uppsats.    
 
1.2 Problemformulering 
Vilken betydelse har god redovisningssed för den skattemässiga värderingen och 
periodiseringen av immateriella tillgångar. 
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda redovisningens betydelse för beskattningen av 
immateriella tillgångar. Denna målsättning gör det nödvändigt att först utreda när god 
redovisningssed egentligen skall tillåtas komplettera skatterätten, för att därefter 
beskriva de skatterättsliga konsekvenser som kan följa av att god redovisningssed får 
genomslag vid beskattningen.  
 
1.4 Metod 
Vad beträffar valet av juridisk metod medför det för uppsatsen valda ämnet vissa 
svårigheter. Min avsikt att i uppsatsens första del utreda vissa aspekter av det kopplade 
området, orsaka omfattande metodiska svårigheter. Problematiken följer dels av att 
lagstiftningen i vissa avseenden är att betrakta som sparsmakad, och dels av att de 
förarbeten som finns att tillgå är knapphändiga. Det är med andra ord inte lätt att ur 
lagar och förarbeten utläsa lagstiftarens �vilja�. Utvecklingen av det kopplade området 
kan därför huvudsakligen anses ske i praxis, och senare års studier av det kopplade 
området har huvudsakligen varit ägnade att utifrån praxis söka utläsa innebörden av 
sambandet mellan redovisning och beskattning.4 Vad sedan beträffar uppsatsens andra 
del, vilken är ägnad att i vissa avseenden analysera innebörden av god redovisningssed, 
kan problematiken anses bli än värre. Att som jurist, och med hjälp av juridiska 
metoder, försöka tolka olika innebörder av begreppet god redovisningssed ter sig 
tämligen knepigt. Flera orsaker kan åberopas, såsom exempelvis att god 
                                                
1 Se vidare avsnitt 2.2 
2 Fördrag 1606/2002 
3 Möller 2001, sid. 122 
4 Se vidare avsnitt 3.2.2 
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redovisningssed kommer till uttryck genom en ramlagstiftning, vilken hänvisar till 
flertalet olika rekommendationer, vilka i sin tur kan rikta sig till olika skattesubjekt. 
Därtill kan redovisningsrätten med rättvisa betraktas som ett tämligen dynamiskt 
rättsområde, vilket präglas av utländska influenser, kontinuerlig uppdatering och därtill 
möjligheten för redovisningsskyldiga att använda sig av olika förfaranden för att 
behandla en och samma redovisningsrättsliga situation. Dessutom kan nämnas att 
bestämmelserna i rekommendationerna vilar på olika redovisningsprinciper, vars 
inbördes auktoritet är att betrakta som oklar.  
 
Det ter sig därför i dylika sammanhang ändamålsenligt att använda en teleologisk 
tolkningsmetod, enligt vilken huvudsyftet med lagtolkningen är att tolka lagen enligt 
dess ändamål.5 Med tanke på att det kopplade området är ett i flera avseenden 
motsägelsefullt rättsområde, verkar det logiskt att söka utröna skattelagstiftarens 
bakomliggande syfte med att låta god redovisningssed komplettera skatterätten.  
 
När väl detta är fastställt återstår att tolka vissa aspekter av begreppet god 
redovisningssed. I detta sammanhang kan det betraktas som lämpligt att istället använda 
en så kallad aktualiserad subjektiv tolkningslära. En subjektiv tolkningslära anser att 
tolkningens huvudsyfte ligger i att fastställa lagstiftarens vilja, och en aktualiserad form 
av subjektiv tolkning syftar till att tolka den aktuella lagstiftarens vilja.6 Då lagstiftaren i 
ÅRL lagstiftat att ett företags redovisning skall upprättas i enlighet med god 
redovisningssed, men delegerat ansvaret för att utarbeta innebörden av nämnda begrepp, 
får enligt mig normgivande organ, vilket det än vara månne, i nämnda avseende 
likställas med lagstiftaren. Eftersom dessa normgivande organ ger ut riktlinjer i 
förhållandevis rask takt, synes det ändamålsenligt att utgå från en juridisk 
tolkningsmetod vilken huvudsakligen syftar till att utröna aktuell lagstiftares vilja. 
Nämnas bör avslutningsvis att de två nämnda tolkningsmetoder på intet vis behöver stå i 
strid med varandra.              
 
1.5 Disposition 
Denna uppsats är föremål för en tydlig frågeuppdelning, vilken har förespråkats i såväl 
doktrin som domstolspraxis.7 Den första frågeställningen som utreds behandlar 
huruvida god redovisningssed överhuvudtaget får genomslag i skatterätten?8 När denna 
första fråga är utredd kan följdfrågan bearbetas, nämligen utredningen av de 
konsekvenser som tillämpningen av god redovisningssed kan få för beskattningen av de 
immateriella tillgångar som avses i 18 kap. IL.9 Denna uppsats inleds med en allmän 
beskrivning av relevanta bestämmelser i 18 kap. IL. Därefter skall uppsatsen tredje 
kapitel ägnas sambandet mellan redovisning och beskattning, eller annorlunda uttryckt 
frågan om god redovisningssed egentligen skall tillåtas komplettera skatterätten i fråga 
om periodisering och värdering av immateriella tillgångar. I det tredje kapitlets 
inledning beskrivs det så kallade kopplade området i allmänna ordalag, och därefter 
avslutas kapitlet med en närmare utredning av de för uppsatsen två aktuella 
grundfrågorna om skatterättslig värdering och periodisering av immateriella tillgångar, 
samt dessa frågors förhållande till god redovisningssed. Det fjärde kapitlet avslutar 
uppsatsens första del med en sammanfattning ägnad frågan huruvida den goda 
                                                
5 Peczenik, sid. 195 
6 Peczenik, sid. 194 
7 Jmf. exempelvis Kellgren 2003, sid. 325 med RÅ 1999 ref. 32 
8 Denna frågeställning skall utredas inom ramen för uppsatsens första del (Del I i innehållförteckningen). 
9 (Del II i innehållsförteckningen) 
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redovisningsseden skall tillåtas komplettera skatterätten. Med kapitel fem inleds 
därefter en allmän beskrivning av god redovisningssed ifråga om hur den tillkommer 
och för vem den tillämpas. Kapitel fem avslutas därefter med en för immateriella 
tillgångar specifik beskrivning av regler och regelverk. Avslutande kapitel sex är 
därefter ägnat de slutsatser som jag dragit av det faktum att god redovisningssed tillåts, 
alternativt inte tillåts komplettera skatterätten.                
 
Jag förhåller mig dock avvaktande till den av universitet rekommenderade 
uppsatsindelningen.10 Orsaken till denna reservation är att jag anser dylik indelning ej 
vara för uppsatsändamålet optimalt läsarvänlig. Det vore enligt mig olämpligt att inte 
förrän i uppsatsens slutskede presentera ställningstaganden vilka grundar sig i 
sakomständigheter vilka läsaren tillgodogjort sig tjugofem sidor tidigare. I avsaknad av 
en tydlig indelning i referensram och analysdel kommer därför hela uppsatsen att 
fortlöpande genomsyras av mina egna ställningstaganden, vilket också kommer att 
tydligt markeras.    
 
1.6 Avgränsningar   
I samband med uppsatsarbetet har jag blivit nödgad att företa omfattande avgränsningar, 
varav den mest påtagliga är att uppsatsen endast behandlar de immateriella tillgångar 
som avses i 18 kap. 1 § st. 2 IL. Vidare skulle uppsatsens första del, vilken avser att 
utreda huruvida den goda redovisningsseden skall träda istället för skatterätten, tveklöst 
kunna göras till en uppsats i sig. Samma sak kan sägas om den följande beskrivningen 
av god redovisningssed. Detta är uppsatsens huvudsakliga svaghet och analysen kan 
inte anses vara lika djup som den är bred. Följaktligen har omfattande avgränsningar 
företagits, och det är huvudsakligen uppsatsens femte kapitel vilket i flera avseenden 
kan betraktas som ofullständigt.  
 
Inledningsvis skall konstateras att två huvudfrågor står i centrum för uppsatsen, 
nämligen värdering och periodisering av immateriella tillgångar. När väl redovisningens 
genomslagskraft inom skatterätten utreds, sker det med dessa två frågor i fokus. Vidare 
är endast de immateriella tillgångar som avses i 18 kap. IL föremål för utredning, varför 
fokus inte riktas mot scenarion vilka helt enkelt kan anses falla utanför det 18 kap. IL,11 
eller scenarier när det 18 kap. IL förvisso är tillämpligt, men särskilda lagregler 
förhindrar en allmängiltig diskussion.12  
  
Slutligen vill jag poängtera att det inte är så lite knepigt att på ett pedagogiskt korrekt 
sätt beskriva sambandet mellan redovisning och beskattning. Ibland kan det tyckas att 
varje fråga som besvaras bara lyckas väcka två nya frågeställningar (Tilläggas skall 
dessutom att enighet sällan råder om huruvida den förstnämnda frågan överhuvudtaget 
är korrekt besvarad). Det kopplade området kan enligt mig därför betraktas som den 
skatterättsliga motsvarigheten till den grekiska mytologins hydra. Resultatet blir att 
läsaren av denna uppsats inledningsvis kommer att bombarderas av olika 
frågeställningar, vilket densamme helt enkelt får ha överseende med.     
 
 

                                                
10 LiU förespråkar att juridikstuderandes kandidat- och magisteruppsatser indelas i �referensram� och 
�analysdel�. 
11 Såsom exempelvis när de immateriella tillgångarna är att betrakta som egenupparbetade 
12 Se vidare avsnitt 2.2 
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1.7 Avsedd läsarkrets 
För denna uppsats avsedd läsarkrets är jurister vilka tillgodogjort sig grundläggande 
universitetsutbildning i skatterätt (10p). Inom ramen för denna utbildning bör 
sambandet mellan redovisning och beskattning särskilt ha belysts i form av seminarier 
och för ändamålet avsedd kurslitteratur. Vidare krävs grundläggande eftergymnasiala 
kunskaper i såväl externredovisning som associationsrätt. 
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2 18 KAP IL.  
 
2.1 Inledning 
De immateriella tillgångarna tillmäts en allt större betydelse inom näringslivet. 
Tillgångarnas förekomst ger upphov till flertalet frågeställningar i samband med 
företagens beskattning. Inom ramen för denna uppsats kommer endast ett fåtal av dessa 
frågeställningar att beröras, och än färre faktiskt utredas. Detta kapitel är ämnat ge 
läsaren en grundläggande förståelse för den skatterättsliga behandlingen av immateriella 
tillgångar, samt särskilt markera frågeställningar berörande den skatterättsliga 
värderingen och periodiseringen av dylika tillgångar. Syftet är som sagt att utreda om 
den goda redovisningsseden överhuvudtaget skall styra den skatterättsliga värderingen 
och periodiseringen av immateriella tillgångar vilka förvärvats från annan.  
 
2.2 Allmänt 
Med ett inventarium avses skatterättsligt en tillgång vilken är införskaffad för 
stadigvarande bruk, vilket framgår av 18 kap. 1 § IL. De tillgångar som avses i 
lagrummet är enligt ÅRL att betrakta som anläggningstillgångar, om än det bör påpekas 
att begreppet �anläggningstillgång� innefattar mer än bara inventarier.13 
Gränsdragningen mot omsättningstillgångar brukar ofta nämnas, men här skall bara 
konstateras att det huvudsakligen är avsikten med innehavet av en tillgång som är 
avgörande vid en bedömning av huruvida tillgången är att betrakta som en 
anläggningstillgång eller ej. Det torde enligt mig vara förhållandevis sällsynt med 
scenarier i vilka det är svårt att avgöra om en immateriell tillgång är att betrakta som en 
omsättnings- eller anläggningstillgång. 
 
Den skattemässiga hanteringen av immateriella tillgångar regleras huvudsakligen av 
särskilda skatteregler. Bestämmelserna återfinns dock inte i något eget kapitel i IL, utan 
istället är det i just kapitlet om inventarier som de flesta föreskrifterna återfinns. I 18 
kap. 1 § IL anges att bestämmelserna i kapitlet gäller för �maskiner och andra 
inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk�. Vidare framkommer av paragrafen 
att som inventarier behandlas koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, 
goodwill och liknande rättigheter som förvärvats från någon annan. Någon klar 
skatterättslig definition av immateriella tillgångar framkommer ej i lagtext, utan den 
nyss nämnda uppräkningen av rättigheter är vad lagstiftaren erbjuder. En allmän 
definition av immateriella rättigheter framgår dock av RR15.14 Denna definition skall 
enligt skatteverket kunna tillämpas även skatterättsligt i syfte att utreda om en tillgång 
skall regleras enligt 18 kap. IL.15 Vidare hävdar skatteverket att det skulle vara möjligt 
att inrangera de tillgångar vilka inte omnämns i vare sig RR:s rekommendation eller 
uttryckligen i 18 kap. 1 § IL, i begreppet �liknande rättigheter�.16 Om detta verkligen 
stämmer kan diskuteras. Formuleringen i 18 kap. 1 § IL antogs nämligen i syfte att 
skapa enhetlighet med den ordalydelse som tidigare intagits i ÅRL, men i förarbetena 
till ÅRL framkommer dock att med �liknande rättigheter� avses vissa former av 
nyttjanderätter till fast egendom.17 Skatteverket påstår således att begreppet �liknande 
rättigheter� i 18 kap. IL är mer omfattande än begreppet �liknande rättigheter� i ÅRL, 

                                                
13 Kellgren 2005 
14 Red.R.15 art. 2,7 
15 Skatteverket, sid. 208 
16 Ibid. 
17 Jmf. Prop. 1995/96:10 del II med Prop. 1995/96:104 
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och då är ändå skattelagstiftningen i detta avseende att betrakta som en kodifiering av 
redovisningsrätten.  
 
Ett nödvändigt rekvisit för nyttjandet av reglerna i IL 18 kap. är att de immateriella 
rättigheterna förvärvats från någon annan. I samband med stiftandet av IL ifrågasatte 
lagrådet denna bestämmelse. Lagrådet ansåg att varken dåvarande lagtext eller dess 
förarbeten gav stöd för att begränsa bestämmelsens tillämplighet till förvärv från 
utomstående. Det fanns även praxis vilken talade för lagrådets synsätt. Regeringen var 
dock av åsikten att dåvarande lagtext inte var tydlig, och att den nya formuleringen inte 
innebär någon egentlig begränsning. Huruvida detta var korrekt kan diskuteras, men vad 
som klargjordes i samband med lagstiftningsarbetat var att den goda redovisningsseden 
skulle styra den skattemässiga behandlingen av egenproducerade immateriella 
rättigheter.18  
 
2.3 Periodisering 
Av 18 kap. 3 § IL framgår att vid inköp av inventarium skall kostnadsföring ske genom 
årliga värdeminskningsavdrag. Nämnda paragraf besvarar hur kostnadsföringen skall 
ske, men inte när. Värdeminskningsavdrag får enligt skatteverket företas när väl det kan 
konstateras att företaget verkligen äger tillgången i fråga. Av 18 kap. IL framgår dock ej 
när denna tidpunkt egentligen inträder. Det är med andra ord klart att 
värdeminskningsavdrag får företas när företaget väl äger tillgången, men det är oklart 
vid vilken tidpunkt företaget skatterättsligt är att betrakta som ägare.19 (Tilläggas skall 
även att det för den skatterättsliga kostnadsföringen saknar betydelse när under året som 
ett inventarium införskaffats). Enligt skatteverket får värdeminskningsavdrag ske när 
inventariet väl levererats till företaget.20 Enligt praxis, avseende inventarier, kan 
skattemässig avskrivning påbörjas innan förslitning inträtt. Av RÅ 1978 Aa 149 
framgick att avskrivning fick ske när leverans skett före årsskiftet, även om inte all 
inmontering hade skett. RR hänvisade så sent som i RÅ 1994 ref. 78 till RÅ 1978 Aa 
149, och proklamerade att det i praxis antyds att avskrivning kan ske även för tid då 
inventariet befunnit sig i näringsidkarens ägo utan att vara i bruk på något närmare 
angivet sätt. Beträffande immateriella tillgångar kan situationen anses vara mer otydlig, 
eftersom RegR. i ett rättsfall hävdat att tillgången �ekonomiskt skall ha kunnat tas i bruk 
för sitt syfte�.21 
 
Det är således enligt mig knepigt att avgöra när ett företag egentligen äger en 
immateriell tillgång och därmed får göra värdeminskningsavdrag. Svaret står som sagt 
ej att finna i 18 kap. IL. Skatteverket anser därför att eftersom inventarier och 
immateriella tillgångar figurerar i ett och samma skatterättsliga sammanhang, detta 
rättfärdigar ett likartat synsätt.22 Avdragsrätten för immateriella tillgångar skulle därmed 
inträffa i samband med att tillgången förvärvats. Eftersom den skatterättsliga 
förvärvstidpunkten för inventarier enligt Skatteverket infaller när tillgången 
�levererats�, skall samma sak gälla för immateriella tillgångar.  
 

                                                
18 Prop. 1999/2000:2 del II, sid. 231 
19 Normalt behöver denna prövning ej föranleda större problem vad gäller �vanliga� inventarier. 
20 Domstolspraxis beträffande förslitningstidpunktens inträffande föreligger, men tills vidare utgår jag 
ifrån leveranstidpunkten. 
21 Se vidare avsnitt 3.2.3 
22 Jmf. Möller 1999, sid. 20 med Skatteverket, sid. 209 
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Jag är av en annorlunda åsikt. Enligt mig är tidpunkten för kostnadsföringen en 
periodiseringsfråga, och det faktum att denna tidpunkt sammanfaller med tidpunkten för 
äganderättens inträde borde därför vara av underordnad betydelse. Enligt mig är det 
skatterättsliga intresset av tidpunkten för den civilrättsliga ägarövergången 
huvudsakligen motiverat av att denna tidpunkt i princip sammanfaller med den tidpunkt 
när företaget får göra värdeminskningsavdrag. Därför är detta enligt mig inte en fråga 
om när äganderätten egentligen övergår, utan en periodiseringsfråga avseende när ett 
företag bör få göra värdeminskningsavdrag.23 Eftersom svaret ej står att finna i 18 kap. 
IL borde väl god redovisningssed få genomslag i beskattningen? Om så ej skulle vara 
fallet kan fortfarande frågan ställas när en immateriell rättighet egentligen är att betrakta 
som �levererad�, alternativt �redo att ekonomiskt tas i bruk för sitt syfte�. 
 
Mitt och skatteverkets skilda synsätt föranleder ett för denna uppsats terminologiskt 
bryderi. Jag vill som sagt påstå att det är fråga om vid vilken tidpunkt som 
kostnadsföring får ske, varför detta är en periodiseringsfråga vilken i avsaknad av 
skatterättsliga regler skall kompletteras av god redovisningssed. Skatteverket (och i 
vissa avseenden även domstolen) har som ovan anförts däremot ej velat låta god 
redovisningssed komplettera skatterätten, utan har istället gjort gällande att detta är en 
fråga om den civilrättsliga äganderättens övergång, och att tillgången därmed får börja 
kostnadsföras när väl den aktiverats i bolagets balansräkning.24 De två ovan kursiverade 
begreppen kommer att i uppsatsen figurera lite om vartannat och vad som är viktigt för 
läsaren att ha i åtanke är att även om min egen och skatteverkets uppfattning skiljer sig 
åt, det hela tiden är fråga om från vilken tidpunkt som skatterättslig kostnadsföring 
egentligen får ske.                 
 
2.4 Värdering 
I 18 kap. 7 § IL stadgas att anskaffningsvärdet för inventarier är utgiften för förvärvet 
om de förvärvas genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt. Exempel på 
kostnader som skall inräknas i anskaffningsvärdet är tull, provisioner och frakt. 
Sambandet mellan redovisning och beskattning, vad beträffar värderingen av tillgångar, 
nödvändiggör en jämförelse mellan så kallad �initial värdering� och 
�periodiseringsvärdering�25  
 
Initial värdering syftar till att värdesätta det som flutit in, respektive ut ur företaget. Den 
initiala värderingen är därmed nödvändig för att avgöra storleken på skattepliktiga och 
avdragsgilla poster.26 För det företag som förvärvar en immateriell tillgång är det i 
första hand den erhållna tillgången somll ska värderas, för att därigenom möjliggöra 
uppskattningen av den kostnadsföring vilken skall ske i form av 
värdeminskningsavdrag. Normalt medför värderingen inte några bekymmer eftersom 
anskaffningsvärdet normalt motsvarar den initiala värderingen. Är ett företag redo att 
betala en vissa summa för ett inventarium så motsvarar den summan rent logiskt också 
tillgångens marknadsvärde. (Om två företag ingår i någon form av intressegemenskap 
blir det dock knepigare, för vilket är egentligen det �korrekta� värdet på en unik 

                                                
23 Dessa två tidpunkter behöver inte skilja sig åt, men vad beträffar immateriella tillgångar vilka förvärvas 
från annan kan så vara fallet enligt mig.  
24 Hade det varit en fråga som föll inom det kopplade området borde skatteverket och domstolen helt 
enkelt hänvisa till god redovisningssed, istället för att utarbeta egna former av �leveransbegrepp�. 
25 Det råder nämligen skiljaktiga meningar beträffande vilken form av värdering som 18 kap. 7 § IL 
egentligen ger uttryck för. 
26 Kellgren 2004, sid. 29 
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immateriell tillgång, och hur skall ett dylikt värde egentligen kunna påvisas av 
utomstående)?27 Sammanfattningsvis kan konstateras att värderingen av en tillgång 
utgör en central fråga inom såväl beskattningen som redovisningen. Inom de båda 
områdena får en allmän princip anses komma till uttryck, innebärande att den initiala 
värderingen skall ske med utgångspunkt i marknadsvärdet på aktuella objekt. När ett 
företag införskaffar en tillgång får erlagt vederlag automatiskt antas motsvara 
marknadsvärdet. Tilläggas skall också att räkenskaperna inte är prejudiciella i 
förhållande till beskattningen i denna fråga.28 Den skatterättsliga bedömningen av det 
initiala värdet är i princip självständig och den räkenskapliga bedömningen är således ej 
omedelbart avgörande.  
 
Periodiseringsvärdering å andra sidan handlar i första hand inte om att initialt värdera 
inkomster och utgifter, utan snarare om att avgöra till vilket år de hänför sig. Om ett 
företag inköper en maskin, beräknas dess värde inledningsvis genom en så kallad initial 
värdering. Att fastställa storleken på den värdeminskning som skett under året är 
däremot en periodiseringsfråga vilken hanteras genom att en periodiseringsvärdering 
genomförs.        
 
Vid värdering av en immateriell tillgång som förvärvats från annan framstår 18 kap. 7 § 
IL enligt mig som otillräcklig av flera anledningar. Dels är det svårt att fastställa ett 
korrekt marknadsvärde för tillgången, dels framstår det som oklart vilka merkostnader 
som kan läggas till anskaffningsvärdet. I doktrinen framkommer dock att i de fall de 
skatterättsliga reglerna lämnar någon fråga om anskaffningsvärdet obesvarad, torde 
redovisningsrätten få komplettera skattereglerna. Det får anses följa av att 14 kap. 2 § 
IL gör redovisningsrätten till något av en fond för skattereglerna.29 Jag funderar kring 
hur denna slutsats kan nås? Först vill jag påstå att 14 kap. 2 § IL behandlar 
periodiseringsfrågor, inte värdering. Lagstiftaren har dessutom med 18 kap. 7 § IL 
uppenbarligen haft för avsikt att skatterättsligt reglera frågan om värdering av 
inventarier och immateriella tillgångar. Dessa mina båda ställningstaganden har dock 
ifrågasatts av ledande akademiker, vilka dels menat på att lagstiftaren eventuellt inte 
avsett att uttömmande reglera frågan om värdering i 18 kap 7 § IL, dels att det inom 
ramen för 14 kap. 2 § IL faktiskt ryms frågor om periodiseringsvärdering.30    
 
Jag vill genmäla att det ter sig märkligt att tolka IL så att lagstiftaren haft för avsikt att 
ej uttömmande reglera den skatterättsliga frågan om värdering, när det i vare sig lagrum 
eller förarbeten framkommer att så skulle vara fallet. Under förutsättning att 18 kap. 7 § 
ändå skulle ge uttryck för periodiseringsvärdering, vilket på intet vis är givet, har jag 
ändå svårt att se hur 14 kap. 2 § IL skulle kunna bli tillämplig. Eftersom det föreligger 
ett uttryckligt stadgande kan inget materiellt samband anses råda. Det föreligger 
tillsynes ej heller något formellt samband, då 18 kap 7 § IL enligt mig ej kan anses ge 
uttryck för någon hänvisning till redovisningen.31 Om man därtill utgår ifrån att 18 kap. 
7 § IL handlar om initial värdering, vilket påstående till och med har gjorts i doktrinen, 
är frågan huruvida aktuell paragraf överhuvudtaget kan anses falla inom det kopplade 
området.32  

                                                
27 Se vidare avsnitt 5.6.2 
28 Kellgren 2004, sid. 102 
29 Kellgren 2004, sid. 153, LLMS 2004 I, sid. 283 
30 Bjuvberg och Kellgren II 
31 Läs mer om det materiella- och formella sambandet i avsnitt 3.2.2 
32 Jmf. Kellgren 2004, sid. 30 med Kellgren 2004, sid. 152 
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2.5 Sammanfattning kap. 2 
18 kap. IL stadgar att ett företags utgifter för de immateriella tillgångar som företaget 
förvärvat från annan skall kostnadsföras genom årliga värdeminskningsavdrag. Utgiften 
som företaget haft antas motsvara tillgångens skattemässiga anskaffningsvärde. Vad 
som nedan skall försöka besvaras, inom ramen för uppsatsen första del, är huruvida den 
goda redovisningsseden kan få användas för att �precisera� den skatterättsliga 
värderingen.  
 
Vad beträffar den skatterättsliga periodiseringen av immateriella tillgångar som 
förvärvats från annan, framgår ej svaret av 18 kap. IL. Skatteverket menar på att 
kostnadsföring får påbörjas när företaget är att betrakta som ägare till den immateriella 
tillgången, och i likhet med inventarier får immateriella tillgångar börja kostnadsföras 
när de har levererats. Jag vill påstå att det skatterättsliga intresset för den civilrättsliga 
äganderättsövergången huvudsakligen motiveras av att denna tidpunkt i princip 
sammanfaller med den tidpunkt då företaget får börja göra värdeminskningsavdrag. 
Äganderättsövergången är enligt mig av underordnad betydelse och egentligen är detta 
en periodiseringsfråga vilken i brist på skatterättsliga regler skall besvaras av 
redovisningen.  
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3 REDOVISNING OCH BESKATTNING 
 
3.1 Inledning 
Syftet med denna uppsats är, liksom flera gånger tidigare nämnts, att utreda 
redovisningens betydelse för beskattningen av immateriella tillgångar. Redovisningens 
betydelse är givetvis avhängig huruvida den överhuvudtaget skall tillämpas, varför jag 
nedan ämnar klarlägga principen för när god redovisningssed skall få komplettera 
skatteregleringen. När detta väl är utrett kan arbetet med att beskriva redovisningens 
innebörd inledas.33 Första delen av denna uppsats är som bekant endast ägnad åt att 
besvara den förstnämnda frågan, nämligen när redovisningsreglerna skall tillämpas.   
 
Den skatterättsliga behandlingen av immateriella tillgångar kan dock, trots beaktandet 
av det kopplade området, göras än mer invecklad. Lagstiftaren har valt att låta 
immateriella tillgångar och inventarier förekomma i ett och samma skatterättsliga 
sammanhang och resultatet blir liksom tidigare nämnts en än mer oviss skatterättslig 
behandling av immateriella tillgångar. Frågorna som väcks är många. I vilken 
utsträckning skall inventarier och immateriella tillgångar behandlas lika? Kan de 
principer som RR fastslår avseende �vanliga� inventarier, anses gälla även för 
immateriella tillgångar, och vad händer när dessa principer står i strid med god 
redovisningssed? Därmed kan denna uppsats anses få ytterligare en dimension, varför 
det enligt mig kan vara av stort intresse att identifiera och särskilja eventuell 
skatterättslig olikbehandling av inventarier och immateriella tillgångar. 
 
3.2 Sambandet mellan redovisning och beskattning 
 
3.2.1 Allmänt 
I svensk rätt råder ett påtagligt samband mellan ett företags redovisade resultat och 
beräkningen av dess skattepliktiga inkomst.34 En grundläggande konsekvens av detta 
samband, vilken är viktig att ha i åtanke, är att ett företags olika intressenter skall förlita 
sig på ett och samma underlag. Det kan därför diskuteras huruvida sambandet kan 
föranleda en redovisningsmässig kvalitetsförsämring.35 Sambandet introducerades under 
1920-talet och är huvudsakligen av betydelse för periodiseringen av intäkter och 
kostnader. Inom ramen för sambandet mellan redovisning och beskattning ryms dock 
även så kallad periodiseringsvärdering. Skatterättsliga omfångsfrågor faller dock i 
princip utanför sambandet.   
 
Sambandet brukar vanligtvis anses omfatta två olika scenarier, nämligen det materiella 
respektive det formella sambandet. Det materiella sambandet kommer att stå i fokus för 
denna uppsats. Även ett tredje scenario har i doktrinen presenterats av Norberg, vilket 
också kommer att belysas i nästkommande avsnitt. 
 
3.2.2 Studier av sambandet och Norbergs tre typfall         
Det kan ej påstås förekomma ett överflöd av studier av sambandet mellan redovisningen 
och beskattningen. Trots att sambandet har fått råda under en längre tid, och trots att det 
kopplade området, med hänsyn till antalet rättsliga avgöranden, kan anses ha vuxit i 

                                                
33 Se vidare Kap. 5 
34 Norberg 2003 II, sid.  
35 Se vidare Kellgren 2004 avsnitt 5.5 
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betydelse på senare tid, kan den �akademiska bevakningen� inte anses ha intensifierats i 
takt därmed. (fotnot artikel)   
 
De studier som faktiskt har företagits rörande sambandet mellan redovisning och 
beskattning, är ofta ägnade åt att tolka förvaltningsdomstolarnas praxis i ljuset av 
förarbetena, samt de grundläggande skatte- och redovisningsrättsliga principer som styr 
respektive område.36 Nämnas skall också att flertalet studier presenterades i samband 
med KLs upphörande och ILs ikraftträdande.37 Till skillnad från ovanstående arbeten 
syftade dessa snarare till att utreda huruvida lagstiftaren med införandet av IL kom att 
modifiera sambandet mellan redovisning och beskattning.   
 
Studierna är av intresse för denna uppsats eftersom de diskuterar huruvida det kopplade 
sambandet har kommit att förstärkts i svensk rätt. Frågan är om så är fallet, och vilka 
slutsatser som därmed skulle kunna dras. En av de personer som på senare tid bearbetat 
det kopplade området är Claes Norberg. Denne har i sitt arbete arbetat utifrån tre typfall 
vilka enligt min mening mycket väl beskriver det kopplade områdets omfattning, varför 
även denna uppsats kommer att utgå ifrån dessa så kallade typfall. Norbergs avsikt har 
dels varit att försöka visa på hur man kan gå till väga för att fastställa att en fråga hör till 
det kopplade området, dels utreda huruvida senare års rättsutveckling tyder på en 
förstärkt koppling.38 Då jag ämnar besvara den förstnämnda frågan vad beträffar 
periodiseringen och värderingen av immateriella tillgångar, ter sig Norbergs 
förhållningssätt väl lämpat även i detta sammanhang.   
 
Typfall 1 
God redovisningssed skall följas vid beskattningen enligt den grundläggande 
kopplingsregeln. Det saknas särskilda skatteregler för posten.   
 
Det materiella sambandet får huvudsakligen anses tydliggöras i 14 kap. 2,4 §§ IL. 
Lagrummen stadgar att näringsverksamhetens resultat skall beräknas enligt 
bokföringsmässiga grunder. Vid denna beräkning skall intäkter tas upp respektive 
kostnader dras av det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, 
såvida annat ej är föreskrivet i lag. Är således räkenskaperna upprättade i enlighet med 
god redovisningssed skall räkenskaperna följas i beskattningen vad beträffar (just och 
enbart) periodiseringsfrågan, förutsatt att särskilda regler i IL ej föreskriver annat.39 
 
Som tidigare konstaterats är det oklart från och med vilken tidpunkt ett företag har rätt 
att göra värdeminskningsavdrag för en förvärvad immateriell tillgång. Jag är av åsikten 
att detta är en periodiseringsfråga vilken inte besvaras i skattelagstiftningen och därmed 
skall god redovisningssed följas i enlighet med ovanstående angivet typfall. 
Alternativet, vilket förespråkas av skatteverket, skulle vara att låta den civilrättsliga 
äganderättsövergången avgöra tidpunkten från och med vilken skatterättsliga 
värdeminskningsavdrag får göras.   
 
Typfall 2 
Det finns en särskild skatteregel för värderingen av posten och den ställer uttryckligen 
krav på en koppling till räkenskaperna.   
                                                
36 Von Bahr, Thorell 1991, Norberg 2003 II 
37 Möller 2000, Westermark 
38 Norberg 2003 II 
39 Kellgren 2004, sid. 105 
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Detta förhållande anses ge uttryck för det så kallade formella sambandet, med vilket 
menas att det dels som förutsättning för att avdrag skall medges vid taxeringen krävs att 
motsvarande avdrag gjorts i räkenskaperna, dels att samma värdering av tillgångsposter 
skall ha företagits i räkenskaperna som vid taxeringen, för att godtas skattemässigt.    
 
Jag anser att det formella sambandet ej är möjligt att tillämpa vid besvarandet av någon 
av de frågeställningar vilka är aktuella för denna uppsats, varför sambandet vidare ej 
kommer att beröras.     
 
Typfall 3 
Det finns en särskild skatteregel för posten utan uttryckligt krav på kopplingen till 
redovisningen enligt lagtexten. 
 
Det tredje typfallet ger uttryck för det scenario vilket orsakat störst förvirring vad 
beträffar det rådande sambandet mellan redovisning och beskattning. Svårigheten med 
att avgränsa det kopplade området föranleder problemställningen. I vissa fall är det 
exempelvis svårt att avgöra om skatteregeln täcker en viss fråga, eller ej. Andra gånger 
kan det röra sig om tolkningen av ett begrepp vilket har sin motsvarighet i den 
bokföringsmässiga redovisningen. I litteraturen har uttryckts en benägenhet att avvisa 
kopplingar till redovisningen, när det ej föreligger uttryckligt lagstöd.40  
 
Jag frågar mig om det är möjligt att inrangera tidigare redogjord värderingsproblematik 
inom ramen för detta tredje typfall? I 18 kap. 7 § IL konstateras att utgiften för förvärvet 
är att betrakta som anskaffningsvärdet. Denna formulering kan dock betraktas som 
otillräcklig. Är det därför möjligt att låta den goda redovisningsseden �fylla ut� den 
ofullständiga lagregeln? Enligt doktrinen skulle så vara fallet, men hur dras denna 
slutsats? Jag vill själv rättfärdiga att god redovisningssed skall tillåtas komplettera 18 
kap. 7 § IL genom att likställa problematiken med ett scenario vilket enligt Norberg 
bidragit till det tredje typfallets uppkomst.41 Som tidigare nämnts syftar de tre typfallen 
till att besvara om en fråga hör till det kopplade området eller ej. När det ter sig 
uppenbart att typfall 1 och 2 ej är för handen, återstår bara typfall 3. Jag vill alltså påstå 
att 18 kap. 7 § IL blotta existens utesluter ett materiellt samband, och eftersom nämnda 
lagregel inte innehåller någon hänvisning till redovisningen torde det ej heller kunna 
röra sig om något formellt samband.42 Detta skulle i sin tur innebära att 18 kap. 7 § IL, i 
enlighet med Norbergs modell,43 endast skulle kunna falla inom det så kallade tredje 
typfallet.44 Jag vill således påstå att en värderingsproblematik liknande den som kan 
utläsas ur de rättsfall vilka givit upphov till det tredje typfallet, kan anses hemsöka 18 
kap. 7 § IL. 
 
I nedanstående avsnitt kommer betydelsen av förvaltningsdomstolarnas praxis att 
utredas. Inledningsvis kommer praxis presenteras berörande tidpunkten för aktivering 
av immateriella tillgångar vilka förvärvats från annan. (Detta scenario har jag som 
bekant velat inrangera i Norbergs typfall 1). Därefter kommer ett par rättsfall, utifrån 

                                                
40 Thorell 1991, sid. 592 
41 Se vidare nedan avsnitt 3.2.3.2 
42 Se ovan avsnitt 2.4 
43 Samt under förutsättning att frågan verkligen faller inom det kopplade området.  
44 Tilläggas bör att Norberg ej uttalat sig huruvida 18 kap. 7 § IL skall anses falla inom det kopplade 
området. Denna ståndpunkt framkommer däremot i såväl Kellgren 2004 som LLMS 2004.  
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vilka Norberg har formulerat det tredje typfallet, att refereras. Samtidigt skall också en 
diskussion föras kring vilka slutsatser som egentligen kan dras utifrån dessa rättsfall 
(Detta Norbergs typfall 3 är enligt mig intressant för den skatterättsliga värderingen av 
immateriella tillgångar).         
 
3.2.3 Praxis  
Betydelsen av förvaltningsdomstolarnas praxis är tudelad. Dels återfinns praxis vilken 
uttryckligen behandlar värdering och periodisering av immateriella tillgångar, dels 
praxis vilken behandlar helt andra skatterättsliga frågor, men där domstolens tolkning 
av sambandet mellan redovisning och beskattning ändå kan vara av intresse.  
 
Det kan anses råda en viss brist på domslut vilka behandlar frågan om från och med 
vilken tidpunkt som en immateriell tillgång får kostnadsföras. Tidigare har nämnts att 
det i praxis klarlagts att för inventarier får kostnadsföring inledas från och med den 
tidpunkt då inventariet levererats till köparen, och i avsaknad av särskilda regler för 
immateriella tillgångar får samma sak anses gälla även för dessa. Det tidigare gällande 
�leveransbegreppet� har dock nyligen kommit att modifieras i praxis, vilket 
inledningsvis skall redogöras nedan. Därefter följer i nästkommande avsnitt kortfattande 
referat av två rättsfall vilka enligt Norberg bidragit till uppkomsten av det så kallade 
tredje typfallet.45    
 
3.2.3.1 Praxis avseende skatterättslig periodisering av immateriella tillgångar 
 
KR målnr: 5299-1998 
 
I ett domslut från KR avseende nyttjanderätten till en satellit konstaterades att 
värdeminskningsavdrag får göras från och med den tidpunkt då tillgången kunnat 
�ekonomiskt tas i bruk för sitt syfte�.46 Sammanfattningsvis kan konstateras att KR 
gjorde bedömningen att nyttjanderätten rent civilrättsligt förvärvats genom avtal men att 
skatterättsliga avskrivningar inte fick påbörjas av den anledning att satelliten ännu inte 
var försatt i omloppsbana. KR gör dock följande ställningstagande i domen.  
 
�Frågan i målet är om avdrag för värdeminskning av den aktuella rättigheten får göras 
redan vid 1991 års taxering. Av ordalydelsen i punkt 6 av anvisningarna till 29 § KL 
framgår inte från vilken tidpunkt avdrag för värdeminskning av en immateriell rättighet 
får ske. I 41 § KL i dess lydelse vid 1991 års taxering anges emellertid att inkomst av 
rörelse skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder, i den mån dessa inte står i 
strid med bestämmelser i kommunalskattelagen�.  
 
Vad KR får anses ha bekräftat med formuleringen är att frågan skall besvaras av 
redovisningsrätten i avsaknad av skatterättsliga regler. I en senare del av domslutet 
konstaterar dock KR att avskrivningar får göras från och med den tidpunkt som 
rättigheten �ekonomiskt kunnat tas i bruk för sitt syfte� Vidare tillägger KR att 
tillgången inte kan anses ha sjunkit i värde under den tid då satelliten varit jordbunden, 
varför avskrivning ej kan medges. Domslutet väcker flera frågor. Varför inte bara 
hänvisa till god redovisningssed om nu frågan tillhör det kopplade området? Varför 
                                                
45 Se vidare avsnitt 3.2.3.2. 
46 Reg.R bekräftade sedermera begreppet �ekonomiskt kunna tas i bruk för sitt syfte� utan att närmare 
argumentera kring vad som egentligen menas med uttrycket, varför domen från KR är den som här 
refereras. 
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använda sig av begreppet �ekonomiskt kunna tas i bruk för sitt syfte� och vad menas 
egentligen med detta? Slutligen kan frågan ställas på vilket sätt den immateriella 
tillgången endast kan anses börja sjunka i värde från och med den tidpunkt den skjutits 
upp i rymden. Jag har i intervjuer med ledande akademiker ställt frågor kring domen 
och mötts av den uppfattningen att domslutet är att betrakta som märkligt.47 
 
Förmodligen kan följande slutsatser dras. Domstolen har konstaterat att frågan om 
tidpunkten inte låter sig besvaras av lag. Istället för att uttryckligen säga att god 
redovisningssed skall gälla, verkar domstolen försöka meddela ett domslut vilket skall 
ge uttryck för de krav som god redovisningssed ställer upp. Slutsatsen jag drar är att 
innebörden av att tillgången �ekonomiskt skall kunna tas i bruk för sitt syfte�, vad som 
än med denna formulering menas månne, är av underordnad betydelse. Skall frågan 
besvaras av den goda redovisningsseden, kan inte någon annan innebörd tolkas in i 
domslutet än vad som får anses följa av just god redovisningssed. Detta får enligt mig 
anses följa av 14 kap. 2 § IL. (Synsättet kan dessutom likställas vid ett scenario 
innebärande att domstolspraxis står i strid med redovisningssed). Ledande akademiker 
har med hänvisning till dels formuleringen av 14 kap. 2 § IL, dels med hänvisning till 
praxis,48 velat göra gällande att god redovisningssed troligen skall ha företräde i dylika 
situationer).49 Om frågan tillhör det kopplade området kan dessutom frågan ställas 
huruvida det verkligen är korrekt att som skatteverket påstå att en immateriell tillgång 
kan jämställas med ett inventarium, och därmed få kostnadsföras i samband med 
leverans till köparen.50  
 
Intressant blir det om man tolkar domslutet som så att frågan skall besvaras av 
skatterätten allena.51 Om än jag anser att detta synsätt inte är riktigt, skall icke förnekas 
att dylika ställningstaganden har kommit till uttryck i praxis.52 RR har tidigare 
konstaterat att ett företag ej fick göra avdrag för införskaffad visningsrätt till spelfilm, 
av den anledning att filmerna ännu ej färdigställts och levererats till innehavaren av 
rättigheten så att visningsrätten kunnat utnyttjas.53 Således skulle kunna konstateras att 
domstolen i detta avseende systematiskt valt att frikoppla frågan om skatterättslig 
kostnadsföring av såväl inventarier som immateriell tillgångar.   
 
Om god redovisningssed då inte skall tillåtas besvara dylika frågor, blir plötsligt KR:s 
domslut i satellitfallet högintressant. Jag menar på att begreppet �ekonomiskt kunna tas 
i bruk för sitt syfte� ger upphov till ett glapp i tiden, eftersom det i så fall skulle räcka 
med att tillgången �kunnat� tas i bruk och inte att den faktiskt �tagits� i bruk. Enligt mig 
kan tänkas att företag genom avtalsvillkor i så fall kan tidigarelägga den tidpunkt i 
samband med vilken en immateriell tillgång �kan� tas i bruk för sitt syfte, och därmed 
avtalsmässigt tidigarelägga rätten att göra värdeminskningsavdrag. 
 
3.2.3.2 Praxis avseende skatterättslig värdering 
Beträffande frågan huruvida värderingen av immateriella tillgångar skall företas i 
enlighet med god redovisningssed, ser problematiken något annorlunda ut. Som tidigare 

                                                
47 Bjuvberg 2005 
48 Bl.a. RÅ 1999 ref. 32  
49 Bjuvberg 2005, Kellgren 2005 
50 Se vidare Kap.6  
51 Ibid 
52 RÅ 1978 Aa 149  
53 Möller 1999, sid. 19 
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beskrivits går åsikterna isär huruvida 18 kap. 7 § IL skall anses ge uttryck för initial 
värdering eller periodiseringsvärdering. Om aktuella lagrum ger uttryck för 
periodiseringsvärdering kan detta anses rättfärdiga doktrinens hänvisnings till 14 kap. 2 
§ IL. Jag har under arbetet med denna uppsats emellertid ej påträffat någon som helst 
indikation på att 18 kap. 7 § IL skulle ge uttryck för periodiseringsvärdering. Vid 
studerande av paragrafens formulering anser jag det dessutom framstå som sannolikt att 
18 kap. 7 § IL ger uttryck för så kallad initial värdering. Jag vill ändå påstå att god 
redovisningssed skall tillåtas komplettera 18 kap. 7 § IL, men eftersom jag är anhängare 
av den teoretiska möjligheten att nämnda paragraf ger uttryck för initial värdering måste 
jag på något sätt berättiga att god redovisningssed skall tillåtas komplettera skatterätten. 
Detta vill jag göra genom att jämföra för denna uppsats aktuella värderingsproblematik 
med två av de rättsfall med stöd av vilka Norberg formulerat det tredje typfallet. Det är 
således inte fråga om att särskilja initial värdering från periodiseringsvärdering, utan 
snarare att rättfärdiga den omständighet att god redovisningssed skall tillåtas 
komplettera 18 kap. 7 § IL.    
 
Grundproblematiken skall återigen refereras. Den initiala värderingen av immateriella 
tillgångar ter sig mer komplicerad än värderingen av inventarier. 18 kap. 7 § IL får 
anses ge uttryck för tämligen allmänt hållen huvudregel, vilken stadgar att utgiften för 
tillgången är att betrakta som anskaffningsvärdet. Frågan är vilka kostnader som kan 
anses falla in under denna definition?54 
 
RÅ 1967 ref. 54 
 
Den nyss nämnda problematiken liknar enligt mig den som uppstår vid beräkning av 
anskaffningsvärdet på en byggnad. Även dessa lagregler styrs av en allmänt hållen 
huvudregel, vilken kompletteras av mer preciserade skatteregler rörande ett antal 
specialfrågor. Kostnaden som medförde tolkningsproblem avsåg räntor på lån som 
tagits i samband med uppförandet av en byggnad i egen regi. Det saknades specifika 
regler avseende nämnda kostnad och frågan uppstod därför hur huvudregeln skulle 
tolkas. RR kom fram till att det förelåg valmöjlighet mellan direktavdrag och aktivering 
av räntor vid beräkningen av anskaffningsvärdet på byggnader vid beskattningen. God 
redovisningssed kom således att fylla ut den skatterättsliga bestämmelsen.  
 
I kommentarer till domslutet har konstateras att det vore önskvärt att redovisningen och 
beskattningsreglerna överensstämde, vad beträffar värderingen av anskaffade 
tillgångar.55   
  
RÅ 2000 ref. 26 
 
Domslutet i följande rättsfall ger enligt Norberg uttryck för ett synsätt liknande det som 
domstolen använde i 1967 ref. 54. Denna gång rörde det sig om avdrag för kostnader 
som uppstått i samband med reparationer av byggnader. Frågan i målet var om det var 
möjligt att aktivera utgifter av det aktuella slaget i redovisningen, men samtidigt få 
omedelbart avdrag för dem vid beskattningen?  
 

                                                
54 Observera att i detta avsnitt endast utreds huruvida den goda redovisningsseden överhuvudtaget skall 
tillåtas komplettera skatterätten. 
55 Thorell 1999 
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Den lagregel som prövades, och som numera förekommer i 19 kap. 2 § IL, klargjorde 
att avdrag för reparation och underhåll får göras för kostnader i samband med 
ändringsarbeten vilka normalt kan påräknas i den bedrivna verksamheten. (Den regel 
som idag återfinns i IL är något annorlunda formulerad). RR fann att bestämmelsen 
innebar att den skattskyldige kunde välja om denne ville göra omedelbart avdrag för 
utgifter som omfattades av bestämmelsen. RR ansåg att syftet med regeln enligt 
förarbetena var att anpassa den skattemässiga redovisningen till den bokföringsmässiga, 
oavsett om detta innebar att utgifterna kostnadsfördes löpande, eller lades till 
anskaffningsvärdet. Posten var således att betrakta som kopplad trots att lagregeln inte 
gav uttryck för något formellt samband. 
 
Frågan är huruvida det går att dra några för denna uppsats relevanta slutsatser utifrån 
dessa domslut, och då framförallt RÅ 1967 ref. 54. Kan en domstolstolkning 
beträffande exempelvis kostnadsföringen vid uppförande av byggnader i egen regi, gälla 
även vid värderingen av immateriella tillgångar?  
 
Jag anser att betydelsen av förvaltningsdomstolarnas praxis sällan diskuteras och att en 
intensifierad debatt kring deras prejudikatvärde vore att önska. Domstolarnas 
huvudsakliga syfte är inte att klarlägga sambandet mellan redovisning och beskattning, 
utan snarare besvara den för fallet aktuella frågan. Frågeställningen kan väckas vilka 
slutsatser beträffande det kopplade området som egentligen kan dras av ett domslut. Om 
det visar sig att domstolens ställningstagande medför en teoretisk modifiering av 
sambandet mellan redovisning och beskattning, bör detta då endast betraktas som en 
indirekt följd av domslutet, innebärande att några extensiva slutsatser ej kan dras? I 
intervjuer med ledande akademiker har framkommit att långtgående slutsatser 
beträffande immateriella tillgångar troligen ej kan dras utifrån domslut avseende 
värdering av byggnader.56 Detta ställningstagande låter sig underbyggas av det 
inkonsekventa sätt på vilket domstolarna tidigare behandlat det kopplade området.57 
Detta skulle i så fall innebära att även om det liksom Norberg är fullt möjligt att 
argumentera utifrån att sambandet mellan redovisning och beskattning eventuellt skulle 
ha förstärkts i svensk rätt, det enligt Bjuvberg troligen ej går att dra några slutsatser av 
denna vetskap när väl den är gjord. Enligt mig kan man då ställa sig frågan varför det i 
doktrinen överhuvudtaget resoneras kring huruvida sambandet mellan redovisning och 
beskattning egentligen har förstärkts.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att det är svårt att utifrån de ovan nämnda rättsfallen 
dra slutsatser beträffande värderingen av immateriella tillgångar. Förnekas kan dock 
inte att det scenario som kommer till uttryck i RÅ 1967 ref. 54 är tämligen snarlikt den 
värderingsproblematik av immateriella tillgångar vilken eventuellt kan föreligga.58 I 
doktrinen framkommer, som tidigare nämnts, att om någon fråga kring värderingen av 
immateriella tillgångar ej låter sig besvaras av skatterätten, torde god redovisningssed få 
fylla ut �luckorna� med stöd av 14 kap. 2 § IL. Skulle mitt antagande om att 
värderingsfrågan låter sig inrangeras i Norbergs tredje typfall vara inkorrekt, återstår 
frågan hur doktrinen egentligen argumenterar för att 18 kap. 7 § IL skulle ge uttryck för 
periodiseringsvärdering.   
 

                                                
56 Bjuvberg 2005  
57 Bjuvberg 2005 II 
58 Att värdera immateriella tillgångar behöver inte vara komplicerat. Se vidare avsnitt 5.6 
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4 SAMMANFATTNING  (DEL I) 
 
4.1 Periodisering 
Det finns ingen skatterättslig regel som anger tidpunkten för aktiveringen av 
immateriella tillgångar. Den slutsats som rimligtvis kan dras är således att den goda 
redovisningsseden, i avsaknad av skatterättslig reglering, skall styra tidpunkten för 
aktivering av immateriella tillgångar. Denna slutsats är dock inte alls given, 
huvudsakligen med anledning av att skatteverket förespråkar att den civilrättsliga 
äganderättsövergången skall styra tidpunkten för aktivering, men också p.g.a. att 
skatteverket jämställer immateriella rättigheter med inventarier.59 Det föreligger även 
domstolspraxis från RR vilken bör nämnas i sammanhanget.60 Beträffande 
domstolspraxis kan frågan ställas hur det scenario skall hanteras i vilket praxis får anses 
stå i strid med god redovisningssed. Efter att ha intervjuat ledande akademiker får det 
anses framstå som troligt att i de situationer där rättspraxis står i strid med god 
redovisningssed, får praxis ta ett steg tillbaka. Den omständighet att praxis kan anses 
strida mot god redovisningssed har dock begränsad betydelse av den anledningen att 
förvaltningsdomstolarna systematiskt har betraktat frågan som frikopplad, och istället 
låtit den civilrättsliga äganderättsövergången styra tidpunkten från och med vilken en 
tillgång tillåts kostnadsföras skatterättsligt. Ett för denna uppsats träffande rättsfall 
behandlar ett företags nyttjanderätt till en satellit. Kammarrättens tillvägagångssätt kan 
enligt mig inte betraktas som annat än märkligt. Kammarrätten konstaterar att 
aktiveringstidpunkten inte framkommer av lagen, men istället för att hänvisa till god 
redovisningssed avger domstolen ett domslut vilket verkar vara menat att gå i linje med 
god redovisningssed.  
 
Beträffande skatteverkets jämställande av inventarier och immateriella tillgångar 
innebär jämförelsen kort och gott att då inventarier får aktiveras när väl de anses 
�levererade�, samma synsätt skall anammas för immateriella tillgångar. När är då en 
immateriell tillgång att betrakta som levererad och borde det inte vara den goda 
redovisningsseden som reglerar den frågan?61   
 
4.1.2 Slutsats 
Såväl domstolarna som skatteverket har valt att betrakta frågan om tidpunkten från och 
med vilken värdeminskningsavdrag får företas som ett rent skatterättsligt spörsmål. 
Eftersom problemställningen ej skall kompletteras av god redovisningssed, spelar det 
ingen roll att domstolspraxis kan anses stå i strid med redovisningen, då frågan anses 
falla utanför det kopplade området. Jag vill personligen hantera det hela som en 
periodiseringsfråga och låta god redovisningssed ange tidpunkten vid vilken en 
immateriell tillgång får börja avskrivas. Om man följer skatteverkets synsätt innebär 
detta enligt mig att osäkerheten ökar vad beträffar tidpunkten vid vilken en immateriell 
tillgång är att betrakta som levererad, vilket torde möjliggöra skatterättsligt drivna 
avtalsvillkor. Ändock kan sammanfattningsvis konstateras att skatteverkets synsätt är 
det som skall användas och tidpunkten för den civilrättsliga äganderättsövergången är 
den som skall gälla, inte den tidpunkt som anges enligt god redovisningssed.62  

                                                
59 Skatteverket 2004 II, sid. 144 
60 Se ovan avsnitt 3.2.3 
61 Resonemanget utvecklas ytterligare i kap. 6 
62 Skatteverkets synsätt är enligt Möller en ren kodifiering av praxis, så frågan är egentligen varför 
domstolarna valt att utgå ifrån den civilrättsliga äganderättsövergången?   
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4.2 Värdering 
Enligt det i svensk rätt rådande sambandet mellan redovisning och beskattning skall vid 
avsaknad av särskilda skatteregler, istället god redovisningssed styra den skatterättsliga 
periodiseringen av intäkter och kostnader. Detta scenario, när det saknas uttryckliga 
skatterättsliga regler, brukar benämnas �det materiella sambandet�, och framkommer av 
14 kap. 2,4 §§. Andra scenarier ryms dock inom ramen för sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Nämnts har det så kallade formella sambandet, vilket 
innebär att det föreligger en uttrycklig skatterättslig regel, vilken i sin tur ställer krav på 
redovisningen.  
 
I 18 kap. 7 § IL stadgas att utgiften vid förvärvet av inventarier och immateriella 
tillgångar är att betrakta som anskaffningsvärdet. Denna formulering må händelsevis 
vara tillräcklig vid en bedömning av värdet på ett �vanligt� inventarium, men att göra en 
skatterättslig värdering av immateriella tillgångar är en mer komplex operation. I 
doktrinen antyds dock försiktigt att god redovisningssed kan ligga till grund för 
värderingen av immateriella tillgångar med stöd av 14 kap 2 § IL, och detta trots att 
något materiellt eller formellt samband ej framkommer av 18 kap. 7 § IL. Det föreligger 
en uttrycklig skatteregel, och i denna kommer ingen hänvisning till redovisningen till 
uttryck. Jag frågar mig hur det då kan vara möjligt att god redovisningssed kan bidra till 
att styra skatterättsliga värderingar av inventarier och immateriella tillgångar?    
 
I doktrinen har presenterats en tolkning av praxis vilken föranleder ytterligare ett 
tänkbart scenario, nämligen när det föreligger en särskild skatteregel, utan uttryckligt 
krav på koppling till redovisningen enligt lagtexten. Skulle god redovisningssed ändå 
kunna nyttjas i syfte att �fylla ut� den information som ej framkommer i IL? Enligt 
doktrinen har Reg.R. i domslut erkänt tillvägagångssättet.63 Frågan är hur långtgående 
slutsatser som kan dras av domslutet. Har Reg.R. avgivit ett korrekt domslut inom 
ramen för IL, eller har domslutet kommit att modifiera sambandet mellan redovisningen 
och beskattning? Kan domslutet i så fall nyttjas i liknande situationer, det vill säga när 
det föreligger en skatterättslig regel utan formell koppling till bokföringen?   
  
Synen på domslutet är av intresse för denna uppsats eftersom 18 kap. 7 § IL stadgar att 
utgiften vid förvärvet av immateriella tillgångar och inventarier är att betrakta som 
anskaffningsvärdet. Skulle då god redovisningssed kunna �fylla ut� det tomrum som  18 
kap. 7 § IL lämnar. Vid intervjuer företagna i samband med detta uppsatsarbete har 
dock ledande akademiker tillbakavisat den tolkning av värderingsproblematiken vilken 
jag ovan förespråkat av den anledning att domstolens syn på det kopplade området 
tidigare varit så pass inkonsekvent att det är ytterst osäkert huruvida några långtgående 
slutsatser överhuvudtaget kan låta sig dras av praxis.64 Domsluten som redogjordes i 
3.2.3.2 skulle således troligen ej kunna nyttjas i syfte att rättfärdiga god 
redovisningsseds komplettering av 18 kap. 7 § IL.    
 
4.2.1 Slutsats 
Det ter sig utan tvekan rimligt att låta god redovisningssed styra den skatterättsliga 
värderingen av immateriella tillgångar. Då skatterätten präglas av tämligen allmänt 
hållna värderingsregler får det konstateras att rättsläget blir påfallande oklart om frågan 
skall besvaras utan stöd av god redovisningssed. Frågan är dock hur ett dylikt 

                                                
63 Se ovan avsnitt 3.2.3.2 � Praxis avseende skatterättslig värdering 
64 Se ovan sid. 17 
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förfarande skall rättfärdigas juridiskt? Liksom ovan nämnts har ledande akademiker ej 
delat min åsikt att värderingsfrågan skall låta sig inrangeras inom det så kallade tredje 
typfallet, av den anledning att skatterättslig praxis beträffande det kopplade området ej 
bör beaktas utanför sitt sammanhang. Istället har i doktrinen hänvisats till att 18 kap. 7 § 
IL dels ger uttryck för så kallad periodiseringsvärdering, dels att lagstiftaren ej avsett att 
uttömmande reglera frågan om värdering av immateriella tillgångar och inventarier, 
varför en hänvisning till 14 kap. 2 § IL skulle kunna rättfärdigas. Jag har i mitt arbete 
misslyckats med att visa på att det ena synsättet skulle vara att betrakta som mer korrekt 
än det andra. Dock kan konstateras att de flesta är eniga om att god redovisningssed 
skall tillåtas komplettera skatterätten i detta avseende, om än det råder oenighet 
beträffande på vilket sätt den slutsatsen egentligen låter sig dras. 
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5 REDOVISNING (DEL II) 
 
5.1 Inledning 
Emedan föregående avsnitt ägnades åt att väcka frågeställningar kring huruvida god 
redovisningssed skulle få genomslag vid beskattningen av immateriella tillgångar, är 
följande kapitel snarare avsett att beskriva skatterättsliga konsekvenser av det rådande 
sambandet. De slutsatser som hittills har dragits är att den goda redovisningsseden 
troligen ej skall styra tidpunkten från och med vilken ett företag tillåts göra 
skattemässiga värdeminskningsavdrag, men att god redovisningssed däremot tillåts 
styra värderingen av den tillgång som skall skrivas av. Nedan skall nu utredas vilka 
eventuella konsekvenser som kan följa av nyss nämnda slutsatser.   
 
Inledningsvis skall den goda redovisningssedens innehåll beskrivas i allmänna ordalag, 
varefter tänkbar redovisningsrättslig värdering och periodisering av immateriella 
tillgångar skall skildras.  
 
5.2 Allmänt om god redovisningssed  
Såsom tidigare beskrivits skall enligt 14 kap. IL god redovisningssed tillämpas i 
avsaknad av skatterättslig reglering. Därmed skall i vissa fall de periodiseringar som 
företag gjort i sin redovisning också följas skatterättsligt. Denna omständighet 
föranleder ett skatterättsligt intresse för den goda redovisningsseden och dess faktiska 
innebörd. Emellertid får flertalet omständigheter, såsom exempelvis utländska 
influenser och konstant förnyelse av tekniska lösningar i kombination med ett snabbt 
informationsbehov, anses medföra svårigheter att i lag reglera redovisningsområdet.65 I 
syfte att undvika lagreglernas förtida åldrande har därför lagstiftaren valt att skapa en 
ramlagstiftning, vars mer precisa innebörd kommer till uttryck genom olika 
rekommendationer. God redovisningssed är således ett begrepp vilket kan betraktas som 
en samlingsbetäckning för de regler som framkommer av ramlagstiftningen, samt nyss 
nämnda rekommendationer. I doktrinen har diskuterats huruvida även 
redovisningsteorier och praxis skall anses ligga inom ramen för begreppet god 
redovisningssed.66    
 
5.2.1 Lagstiftning 
Den redovisningsrättsliga lagstiftningen kommer huvudsakligen till uttryck i ÅRL och 
BFL. De båda lagarna är exempel på så kallad ramlagstiftning, med vilket menas att 
detaljfrågorna inte låter sig regleras i lagen, utan snarare genom hänvisning till en 
övergripande norm. Begreppet god redovisningssed finns lagstadgat i såväl 4 kap. 2 § 
BFL, som i 2 kap. 2 § ÅRL. En definition av begreppet följer dock ej av lagstiftningen 
utan framgår av förarbetena till gamla BFL, i vilka lagstiftaren uttryckt att med 
begreppet god redovisningssed menas �en faktiskt förekommande praxis hos en 
kvalitativ krets av bokföringsskyldiga�.67 I doktrinen har uttalats att detta torde innebära 
att det krävs enhetlig acceptans bland praktiker, om än de utländska influensernas ökade 
betydelse enligt mig borde medföra att begreppet behöver preciseras till att ange vilka 
�praktiker� som egentligen avses.68 BFL behandlar frågor såsom 
bokföringsskyldighetens omfattning och innebörd, löpande bokföring och hur denna 
                                                
65 Svensson 2000 
66 Andersson, Pia. Magisteruppsats 2003, Affjur, LiU, med hänvisning till Kedner. 
67 Prop. 1974:104, sid. 148 
68 Thorell 1984, sid. 53 
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avslutas, och ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed. ÅRL innehåller regler 
för års- respektive koncernredovisning och av lagen framgår grundläggande 
redovisningsprinciper, uppställningsformer för balans- och resultaträkning och 
värderingsregler. Enligt ÅRL skall års- och koncernredovisningen upprättas i enlighet 
med god redovisningssed. Vidare ska balansräkningen och resultaträkningen upprättas 
som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.69  
 
5.2.2 Normbildarna 
Som ovan nämnts är den redovisningsrättsliga lagstiftningen uteslutande att betrakta 
som ramlagstiftning, vilket innebär att utfyllnad och tolkning av lagen sker genom 
kompletterande normgivning. Denna meddelas i form av allmänna råd och 
rekommendationer från RR, BFN och branschorganisationer.70 Enligt skatteverket 
medför systematiken att god redovisningssed får karaktär av en allmän rättslig standard 
vilken kan jämställas med lag, trots att rekommendationerna inte är formellt bindande.71 
Orsaken till uttalandet är antagligen att rekommendationerna anses ge uttryck för god 
redovisningssed, ett begrepp vilket finns lagstadgat i såväl BFL som ÅRL. Detta 
förhållande medför därmed att företagen är indirekt bundna till rekommendationernas 
innehåll.  
 
BFN är ett statligt organ vilket bär huvudansvaret för utvecklandet av god 
redovisningssed. Resultatet av att staten bär huvudansvaret för utvecklingen av god 
redovisningssed är tudelat; dels ger staten en garanti för att rekommendationerna inte 
strider mot tvingande lag, dels har staten en skyldighet att ingripa i händelse av 
redovisningsmässig oklarhet.72 BFN har ansvaret för normgivningen beträffande den 
löpande bokföringen och arkiveringen, samt årsbokslut i icke-publika företag.  
 
RR bildades i slutet av åttiotalet och har haft till uppgift att främja utvecklingen av god 
redovisningssed, företrädesvis med utgångspunkt från ett aktiemarknadsperspektiv. Med 
anledning av att det svenska näringslivet är förhållandevis internationaliserat med en 
hög frekvens av utländska intressenter, har RR:s uppgift primärt varit att ge ut 
redovisningsrekommendationer vilka kodifierar och tolkar internationellt accepterade 
redovisningsstandarder. Avvikelser från de utländska standarderna förekom dock när de 
kunde anses stå i strid med svensk rätt. Från och med den första januari 2005 skall 
samtliga europeiska företag som har aktier eller andra värdepapper noterade på en 
reglerad marknad i sina koncernredovisningar tillämpa de utländska standarder vilka 
RR tidigare haft i uppgift att kodifiera och anpassa till svensk rätt.73 Trots införlivandet 
av EG-rätten i svensk rätt kommer RR även fortsättningsvis att agera som exempelvis 
remissinstans i samband med svenskt lagstiftningsarbete. Därutöver är RR i allra högsta 
grad delaktigt i det internationella arbete som pågår inom EU genom att RR dels 
informerar om den svenska utvecklingen på redovisningsområdet, dels deltar direkt i det 
tekniska arbetet med att utforma internationella redovisningsstandarder .      
 
Behovet av en gemensam internationell redovisningsstandard har blivit påtagligt i takt 
med att de utländska kapitalmarknaderna internationaliserats, och det utländska ägandet 

                                                
69 Se vidare avsnitt 5.2.3 
70 Tilläggas kan att även FI meddelar föreskrifter, men till skillnad från allmänna råd och 
rekommendationer är dessa föreskrifter att betrakta som tvingande.  
71 Skatteverket 2004 I, sid. 40 
72 Skatteverket 2004 I, sid. 83 
73 Läs vidare i nästa stycke nedan.  
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i inhemska noterade bolag ökat.74 International Accounting Standrads Board (IASB) är 
en privat organisation vilken genom att publicera redovisningsnormer, så kallade 
International Accounting Standard (IAS), verkar för internationellt accepterade 
redovisningsnormer.75 Organisationen består till största delen av privata 
redovisningsorganisationer, varav en är Föreningen Auktoriserade Revisorer. Med 
anledning av Sveriges medlemskap i EU har IASB kommit att få en alltmer betydande 
roll i Sverige. EU har nämligen valt att överlåta normbildningen till IASB och 
därigenom delegerat sitt ansvar för harmonierandet av den redovisningsmässiga 
normgivningen i medlemsländerna.76 Tanken med att tillämpa gemensamma 
redovisningsregler för medlemstaterna är att det skulle främja den inre marknaden och 
därmed göra den europeiska kapitalmarknaden mer konkurrenskraftig.77 I enlighet med 
förordningen skall från och med det räkenskapsår som inleds 1 januari 2005 IASB:s 
standarder tillämpas i koncernredovisningen av samtliga inom gemenskapen noterade 
bolag. Till skillnad från tidigare gällande internationella redovisningsföreskrifter har 
förordningen en ställning av tvingande lag, och Svensk skattelag har därför anpassats i 
enlighet därmed.78 Detta är av intresse för denna uppsats eftersom de största skillnader 
mellan svensk redovisningssed och internationella normer huvudsakligen är rotade i det 
i svensk rätt rådande sambandet mellan redovisning och beskattning. Tilläggas skall 
också att den i svensk rätt rådande försiktighetsprincipen har en betydligt mer begränsad 
betydelse i internationella normer, vilka snarare eftersträvar principen om en rättvisande 
bild.79  
 
5.2.3 Principerna 
Tolkning av god redovisningssed måste ibland även göras med beaktande av de allmänt 
accepterade redovisningsprinciper som föreligger. Nedan kommer kortfattat redogöras 
för de mest grundläggande av dessa principer. 
 
Försiktighetsprincipen har haft en dominerande ställningen inom den svenska 
redovisningen sedan de magra åren under 1900-talets första hälft. Principen bygger på 
att undvika optimistiska resultatberäkningar vilka i realiteten ej kan infrias. Principen 
kommer till uttryck i 2 kap. 4 § 3p ÅRL, i vilken återges att �värdering av olika poster 
skall göras med iakttagande av rimlig försiktighet�. Vad beträffar �tillgångar� kommer 
försiktighetsprincipen till uttryck i 4 kap. 9 § ÅRL, vilken stadgar �lägsta värdets 
princip�. Tillgångar skall värderas så lågt som försiktigheten motiverar emedan skulder 
skall värdera så högt som försiktigheten motiverar.80   
 
Realisationsprincipen ger även den uttryck för en försiktig redovisning, och då 
huvudsakligen av de intäkter verksamheten genererar. Enligt realisationsprincipen skall 
alla väsentliga händelser som krävs för intjänandet ha inträffat, innan intäkten får 
redovisas.81   
 
                                                
74 ÖPWC, 2002 
75 E&Y, sid 5 
76 Förordning 1606/2002 
77 ibid. 
78 Lagändringar som gjordes i ÅRL i samband med årsskiftet 2004/2005 var uteslutande en följd av att 
den svenska lagstiftningen var tvungen att anpassas i samband med implementeringen av EG-förordning 
1606/2002. 
79 Se vidare avsnitt 5.4 
80 Lodin 2004 I, sid. 254 
81 Eriksson 2003, sid. 313 



 

30 

Matchningsprincipen innebär att periodiseringen av kostnader skall styras av 
intäktssidan, vilket i sin tur innebär att kostnaderna som företaget haft i syfte att 
generera en intäkt ej skall redovisas förrän intäkten de facto är intjänad. Innan en vara 
har försålts sker således ingen kostnadsföring avseende varans anskaffande, så till vida 
inte en förlust är att betrakta som �befarad� i enlighet med försiktighetsprincipen. Var 
matchningsprincipen �slutar� och försiktighetsprincipen �tar vid� kan ej betraktas som 
fullständigt klarlagt. Vad beträffar införskaffandet av anläggningstillgångar är det 
tämligen knepigt att hänföra utgiften för en immateriell tillgång till en specifik intäkt, 
varför så kallad �planmässig fördelning� av utgiften skall ske.82  
 
Principen om rättvisande bild kommer till uttryck i 2 kap. 3 § ÅRL, i vilken paragraf 
stipuleras att balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en 
helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Kravet på att 
redovisningen skulle återge en �rättvisande bild� implementerades i ÅRL till följd av 
EG:s redovisningsdirektiv, och bestämmelsen har enligt skatteverket en överordnad 
ställning. Exakt vad detta innebär är oklart, men om jag förstått skatteverket rätt bör det 
företag vilket står inför valet att antingen redovisa i enlighet med en formell tillämpning 
av exempelvis försiktighetsprincipen, eller återge en mer rättvisande bild av vad som 
faktiskt sker i företaget, välja sistnämnda princip.83 
 
Enligt skatteverket råder det ej någon konflikt mellan begreppet god redovisningssed 
och principen om rättvisande bild, då det av begreppet god redovisningssed 
underförstått framgår att lag och rekommendationer skall tillämpas på ett sätt som ger 
en rättvisande bild. I ÅRL:s förarbeten framkommer dock att lagen aldrig kan 
åsidosättas oavsett om det motiveras av tillämpningen av någon allmänt accepterad 
rekommendation eller av önskan att åstadkomma en mer rättvisande redovisning.84   
 
5.3 Redovisningen av immateriella tillgångar 
Under senare år har betydande svenska satsningar företagits inom områden såsom 
informationsteknologi, utbildning, personaluthyrning, läkemedel och bioteknik. 
Satsningarna har resulterat i olika former av immateriella resurser, vilket kommit att 
innebära ett ökat intresse för hur dylika tillgångar skall redovisas och beskrivas i 
företagens finansiella rapporter.  
 
I avsaknad av en samlad normgivning presenterade RR rekommendationen RR15 
immateriella tillgångar.85. RR15 är i princip en bokstavstolkning av IAS38, vilken 
utgivits av IASC två år tidigare. RR15 skiljer sig från IAS38 på ett par punkter, vilket 
närmare kommer återges nedan. Till följd av den i Sverige nyligen gjorda anpassningen 
till EG-rätten har RR:s tidigare utgivna rekommendationers roll dock blivit aningen 
oklar. Liksom tidigare nämnts är börsintroducerade företag inom EU tvungna följa 
IASC:s standarder vid upprättande av koncernredovisning. Koncerner är som bekant 
dock inte att betrakta som skattesubjekt i svensk rätt, och frågan är hur 
implementeringen av förordning 1606/2002 har kommit att påverka redovisningen i 
juridisk person.86 Med anledning av bland annat sambandet mellan redovisnings och 

                                                
82 Lodin 2004 I, sid. 255  
83 ÖPWC 
84 Prop. 1995/96:10  
85 Rekommendationen kom att träda i kraft den 1 januari 2002 
86 IASC godkänner inte vissa fundamentala grundstenar i svensk skatterätt, såsom exempelvis 
bokslutsdispositioner.  
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beskattning är det inte möjligt för svenska juridiska personer att fullt ut tillämpa IASC:s 
standarder. Dessutom skall vissa särsvenska lagkrav även fortsättningsvis gälla för de 
företag som skall upprätta sina koncernredovisningar enligt godkända ifrs/ias. RR utgav 
nyligen rekommendationen RR32, vilken behandlar redovisning i juridisk person. I 
denna rekommendation föreskrivs att redovisningen i juridisk person i möjligaste mån 
skall följa IASC:s standarder, och avvikelser från denna huvudregel bör endast göras 
om det påbjuds av antingen svensk rätt, eller sambandet mellan redovisning och 
beskattning.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att börsintroducerade bolag i sin 
koncernredovisning är tvungna att tillämpa IASC:s standarder, emedan juridiska 
personer ännu kan följa RR:s rekommendationer. Koncernen är inte att betrakta som 
skattesubjekt i svensk rätt, men tilläggas bör då att såväl svensk rätt som RR:s 
rekommendationer i möjligaste mån har anpassats till IASC:s standarder, varför 
skillnaderna inte skall bli större än nödvändigt. För denna uppsats anser jag dock inte att 
skillnaderna mellan IASC och RR:s standarder spelar någon större roll. RR15 är i 
princip en direktöversättning av IAS38, och de få skillnader som finns kan inte anses 
orsaka några större spörsmål vad beträffar denna uppsats grundfrågor. När jag i 
uppsatsen nämner RR15 kunde det med andra ord i princip lika gärna stå IAS38, och 
anledningen till att jag använt RR15 är att den ger uttryck för RR:s valda översättning.87    
 
5.4 Grundläggande jämförelser mellan lagstiftning och rekommendationer 
Vad beträffar ramlagstiftningen saknar BFL värderingsregler och hänvisar istället till 
ÅRL:s regler för värdering av anläggningstillgångar. BFL kommer vidare att lämnas 
därhän och framställningen kommer således uteslutande ägnas åt att studera de 
huvudsakliga skillnaderna mellan ÅRL, IAS, RR och BFN.  
 
Först skall frågan om när en tillgång får tas upp i ett företags balansräkning enligt god 
redovisningssed beröras. Både ÅRL lagstiftning och BFNs rekommendationer uttalar att 
frågan är avhängig huruvida tillgången kommer att medföra ett väsentligt värde för 
rörelsen. Det får anses framgå av 4 kap. 2 § ÅRL vari stadgas att utgifter för forsknings- 
och utvecklingsarbete och liknande arbeten som kommer att vara av väsentligt värde för 
rörelsen under kommande år, får tas upp som en immateriell anläggningstillgång. Även 
utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande 
rättigheter samt koncernmässig goodwill får redovisas som tillgångar.88 Vidare finns det 
i ÅRL och BFN en valmöjlighet mellan att antingen löpande konstnadsföra utgifterna 
för investeringar i immateriella resurser eller redovisa dem som tillgång, emedan RR15 
stadgar att utgifter vilka kvalificerar sig som tillgångar, skall redovisas i 
balansräkningen.89  
 
RR15 är liksom tidigare nämnts en kodifiering av IAS38, ändock råder vissa skillnader 
mellan de båda rekommendationerna. Med anledning av implementeringen av 
förordning 1606/2002 blir skillnaderna av intresse. Även om förordningens 
bestämmelser än så länge endast är obligatoriska för den ur skatterättssynpunkt mindre 
intressanta koncernredovisningen, framstår det som ostridigt att förordningen bär med 
sig en fingervisning om vartåt det barkar i framtiden.90 
                                                
87 Se vidare nästföljande stycke 
88 ÖPWC, sid.12   
89 RR15 art. 3 
90 E&Y sid. 4 
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• Den för denna uppsats viktigaste skillnaden mellan RR15 och IAS38 är att den 

sistnämnda anger två alternativa metoder för värdering av immateriella 
tillgångar, dels en huvudregel enligt vilken värderingen baseras på 
anskaffningsvärden, dels en alternativ metod enligt vilken värderingen baseras 
på verkliga värden. RR.15 innehåller inte den alternativa metoden då denna 
vore att betrakta som oförenlig med ÅRL.  

 
• Enligt RR15 och ÅRL skall skälen anges i de fall avskrivningstiden överstiger 

fem år, vilket ej är nödvändigt enligt IAS38. 
 

• Enligt RR15 ingår bland kriterierna i definitionen av en immateriell tillgång att 
den ska användas i produktionen, för uthyrning eller för administrativa 
ändamål. Detta kriterium saknas i IAS38.91   

 
5.5 Redovisningsrättslig periodisering av immateriella tillgångar 
Till skillnad från ÅRL innehåller RR15 mycket strikta regler vad beträffar den tidpunkt 
från och med vilken en immateriell tillgång får redovisas i företagets balansräkning. I 
rekommendationen definieras inledningsvis immateriella tillgångar som objekt vilka är 
identifierbara, icke-monetära tillgångar utan fysisk substans som används för 
produktion eller tillhandahållande av varor eller tjänster samt för uthyrning till andra 
eller för administrativa ändamål.92 Enligt definitionens första krav skall tillgången 
således vara identifierbar. Kravet finns i syfte att särskilja en immateriell tillgång från 
internt upparbetad goodwill, vilket är möjligt om tillgången är avskiljbar. Begreppet 
�avskiljbar� innebär att företaget kan hyra ut, sälja, byta ut, dela ut eller låna ut 
tillgången utan att företaget gör sig av med ekonomiska fördelar hänförliga till andra 
tillgångar som används i samma verksamhet. Med icke-monetär tillgång menas objekt 
vilka inte är kontanta medel eller som kan omsättas i kontanta medel.  
 
Utöver denna övergripande definition krävs även att investeringar i en resurs utmynnat i 
något som företaget har kontroll över till följd av inträffade händelser och som förväntas 
ge ekonomiska fördelar i framtiden.93 Att företaget har kontroll över en resurs behöver 
inte innebära att företaget har äganderätten, utan det är tillräckligt att företaget har rätt 
till eventuella ökade intäkter, alternativt minkade kostnader.94 En annan väsentlig 
förutsättning är att kontrollen är avhängig redan inträffade händelser eller transaktioner. 
Det är således inte tillräckligt att kontrollen över resursen kan förväntas uppstå i 
framtiden. För att ett företag skall anses ha kontroll krävs också att de kan inskränka 
andra företags möjligheter att skaffa sig tillgång till den immateriella resursens framtida 
ekonomiska fördelar. (Det är framförallt kravet på kontroll som enligt mig krockar med 
RegR:s uttalande att en tillgång får aktiveras när väl den kan ekonomiskt användas för 
sitt syfte).95 God redovisningssed ställer således upp tre olika krav på definitionen av en 
immateriell tillgång.      

 
 
 

                                                
91 ÖPWC, sid. 69 
92 RR.15 art. 2,3,7 
93 Ibid. 
94 ÖPWC, sid. 20 
95 Se vidare kap. 6 
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• Identifierbar 
• Kontroll 
• Förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden 
 

När väl definitionen av en immateriell tillgång är att betrakta som uppfylld, krävs att 
ytterligare två omständigheter är fullgjorda för att tillgången skall få aktiveras i 
företagets balansräkning. Dels skall utgiften för förvärvet kunna mätas på ett tillförlitligt 
sätt, dels skall det bedömas som sannolikt att tillgången kommer att medföra framtida 
intäkter eller kostnadsbesparingar.  
 

• Utgiften skall kunna mätas på ett tillförlitligt sätt 
• Sannolikt ge ekonomiska fördelar i framtiden 

 
Först när samtliga dessa fem kriterier är uppfyllda får således tillgången aktiveras i 
företagets balansräkning och därmed börja avskrivas.   
 
5.6 Redovisningsrättslig värdering av immateriella tillgångar 
När väl kan konstateras att en immateriell tillgång får aktiveras i ett bolags 
balansräkning, blir följfrågan vilket värde tillgången får åsättas. Anskaffningsvärdet för 
en tillgång av immateriellt slag är i vissa fall lättare att fastställa, emedan det i andra fall 
är förenat med stora svårigheter. Problemet med att bedöma anskaffningsvärdet på 
immateriella tillgångar kan anses vara tvådelat. För det första kan nämnas svårigheten 
med att åsätta en immateriell tillgång ett korrekt marknadsvärde, och för det andra kan 
påtalas problematiken med att veta vilka övriga kostnader som tillåts läggas till 
anskaffningsvärdet. Svårigheterna med att fastställa ett korrekt anskaffningsvärde kan 
ofta vara avhängiga det sätt på vilket de immateriella tillgångarna anskaffats. Fyra olika 
förvärvsmetoder kan nämnas, varav samtliga kan resultera i att en och samma 
immateriella tillgång åsätts helt olika redovisningsrättsliga värden: 
 
• Anskaffning som en del av ett företagsförvärv 
• Separat förvärv 
• Byte av tillgångar 
• Intern upparbetning 
 
Såsom nämnts tidigare i uppsatsen behandlar 18 kap. IL endast immateriella tillgångar 
vilka anskaffats från någon annan. I förarbetena har regeringen tydligt uttalat att 
beskattningen av internt upparbetade tillgångar i huvudsak skall regleras av 
redovisningsrätten.96  
 
5.6.1 Förvärv av immateriell tillgång som en del av ett företagsförvärv 
Vid förvärv av immateriella tillgångar vilka anskaffas som en del av ett företagsförvärv 
skall anskaffningsvärdet för de immateriella tillgångarna utgöras av �verkligt värde�. 
Detta så kallade verkliga värde definieras i ÅRL som försäljningsvärdet med avdrag för 
beräknad försäljningskostnad, eller om särskilda skäl finns, till återanskaffningsvärdet. I 
RR15 definieras begreppet verkligt värde som �det belopp till vilket en tillgång skulle 
kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett 

                                                
96 Prop. 1999/00 sid. 231  
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intresse av att transaktionen genomförs�.97 Uppenbart blir att RR15 återigen ställer 
högre krav än ÅRL.  
 
Beräkningen av verkligt värde är avhängig hur tillgången anskaffas. Verkligt värde kan 
ibland beräknas utifrån en i RR15 så kallad �aktiv marknad�. Med begreppet aktiv 
marknad menas en marknad på vilken handel sker med likartade produkter för vilka det 
finns intresserade köpare och säljare och där information om priserna finns allmänt 
tillgänglig.98 Aktiva marknader vad beträffar immateriella tillgångar finns för 
exempelvis taxilicenser, fiskelicenser och produktionskvoter, men därutöver är det 
mycket ovanligt.  
 
I avsaknad av en aktiv marknad, vilket är vanligt för tillgångar såsom exempelvis 
varumärken och patent vilka normalt är unika och ej föremål för handel, kan verkligt 
värde fastställas utifrån det pris som betalades vid den senaste liknande transaktionen. I 
avsaknad av uppgifter om dylika transaktioner kan verklig värde motsvaras av det 
belopp företaget skulle ha betalt för tillgången i en affärstransaktion mellan kunniga och 
oberoende parter, varvid uppskattningen förutsätts vara baserad på bästa möjliga 
tillgängliga information. Denna metod torde vara den som oftast är för handen och den 
möjliggör enligt mig godtyckliga uppskattningar av immateriella tillgångars korrekta 
värde.  
 
En sista metod för att uppskatta verkligt värde på en immateriell tillgång är att göra en 
uppskattning utifrån företagets specifika bransch. RR15 förutsätter att företag som 
regelbundet köper och säljer unika tillgångar har utvecklat metoder för att beräkna 
verkliga värden. För att dylika beräkningar skall få företas krävs att de återspeglar 
aktuella transaktioner och beräkningssätt i den bransch där tillgången utnyttjas.99 
 
Frågan om den skatterättsliga betydelsen av ovanstående scenarier bör nämnas. Då det 
är reglerna i RR15 som beskrivs får det betraktas som underförstått att det rör sig om 
aktiebolag. När ett aktiebolag förvärvar ett annat aktiebolag är det normalt rättigheterna 
vilka medföljer aktieinnehavet som övergår. I enlighet med realisationsprincipen 
beskattas inte moderbolaget förrän vid den tidpunkt då aktierna avyttras.100 Naturligtvis 
är aktievärdet på sätt och vis avhängigt den värdering som görs av företagets 
immateriella tillgångar, men i grund och botten är det inte immateriella tillgångar som 
moderbolaget förvärvar, utan rättigheten till aktierna. Den värdering som sker av 
immateriella tillgångar i samband med ett företagsförvärv är således huvudsakligen 
redovisningsrättslig och kan inte direkt anses ha koppling till 18 kap. IL. Jag vill dock 
ändå hävda att värderingsmetoderna kan vara av skatterättsligt intresse.  
 
Ponera exempelvis att det företag vilket ämnar förvärva ett annat bolag istället för att 
helt enkelt förvärva rätten till aktierna, först väljer att köpa loss en av det stundande 
dotterbolagets immateriella tillgångar. Aktievärdet kommer givetvis att sjunka i enlighet 
därmed, men eftersom det är tämligen svårt att åsätta immateriella tillgångar �korrekta� 
värden, är det knepigt att veta med hur mycket. De immateriella tillgångarnas unika 
karaktär och värderingen till �verkligt värde� möjliggör scenariot. Hade det rört sig om 
ett vanligt inventarium hade det varit lättare att konstatera ett �korrekt� värde och 
                                                
97 RR.15 art. 7 
98 Ibid.  
99 ÖPWC, 28 
100 Lodin 2004 I, sid. 302 
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dessutom hade �maskinen� eventuellt varit direkt nödvändig för verksamheten, i 
jämförelse med den rena formalitet som det innebär för moderbolaget att förvärva och 
därefter till dotterbolaget upplåta nyttjanderätten till den immateriella tillgången. Den 
skatterättsliga skillnaden ligger i att emedan moderbolaget tidigt kan kostnadsföra den 
löst förvärvade immateriella tillgången, förblir den förvärvade rättigheten till aktierna i 
dotterbolaget normalt skatterättsligt opåverkad fram till den tidpunkt då aktierna 
återigen försäljs.            
 
5.6.2 Separat förvärv av immateriell tillgång 
När väl en tillgång förvärvas i form av ett inkråmsförvärv kan det sägas finnas en mall 
för beräkning av anskaffningsvärdet. Till inköpspriset läggs eventuella tullavgifter vid 
import, icke återbetalningsbara omsättningsskatter och utgifter för att förbereda 
tillgången för dess användning. Från denna summa subtraheras de eventuella rabatter 
som erhållits och därmed uppstår anskaffningsvärdet. Uppenbart blir det vid beaktande 
av att det är en immateriell tillgång som införskaffas, att avgifter för exempelvis frakt 
och tull ej torde komma ifråga. Av intresse är enligt mig också utgiftsposten att 
�förbereda tillgången för dess användning�. Exempel på dylik kostnad är nyttjandet av 
juridiska tjänster i samband med förvärvandet.101 Då det i flera fall ter sig knepigt att 
bedöma det verkliga värdet på en immateriell tillgång kan det tänkas att dylika tjänster 
kan komma att få stor betydelse vid förvärv av dylika tillgångar. 
 
Nämnas bör också svårigheten för parterna med att uppskatta �korrekt� inköpspris för 
en immateriell tillgång för vilket det saknas en aktiv marknad, i jämförelse med en 
materiell tillgång för vilken det finns en aktiv marknad. Normalt kan anskaffningsvärdet 
anses likställt med marknadsvärdet, av den anledning att det vore ekonomiskt 
irrationellt för parterna att betala mer, alternativt få mindre betalt än vad tillgången är 
värd. Ponera dock att två företag befinner sig i någon form av intressegemenskap, 
varvid det kan finnas incitament för företagen att maximera värdet på den immateriella 
tillgången som förvärvas. Än besvärligare blir det då att beräkna anskaffningsvärdet när 
den immateriella tillgången köps på kredit. Hur skall en immateriell tillgång värderas 
om den införskaffas i form av ett kreditköp. Enligt redovisningsrätten skall en 
jämförelse göras med det belopp som skulle har erlagts om den immateriella tillgången 
förvärvats kontant, men hur denna bedömning låter sig göras är däremot oklart (se 
ovan). Den mellanskillnad som uppstår skall periodiseras i form av räntekostnad, eller 
läggas till anskaffningsvärdet. Detta sistnämnda val är avhängigt vilken av de båda 
redovisningsprinciperna som bolaget väljer att tillämpa. 
 
Nu kan enligt mig ett intressant scenario uppstå. Som framkommit tidigare i uppsatsen 
skall tidpunkten vid vilken en immateriell tillgång får aktiveras i bolagets balansräkning 
inte styras av god redovisningssed. Tillgången får enligt RR kostnadsföras när väl den 
ekonomiskt kan tas i bruk för sitt syfte. Däremot får god redovisningssed styra hur 
tillgången skall värderas när väl den tagits i bruk för sitt syfte. Vad blir då 
konsekvensen av denna inkonsekventa syn på det kopplade området?  
 
Enligt mig kan hävdas att en tillgång �ekonomiskt kan börja användas för sitt syfte� 
trots att den ej är helt betald. Hade nyttjanderätten till satelliten införskaffats i form av 
ett kreditköp hade ju nyttjanderätten likväl kunnat börja användas när väl satelliten 
befann sig i rymden. Enligt RR15 hade detta ej varit möjligt, eftersom kravet på 
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�kontroll� hade förutsatt att nyttjanderätten ej kunnat upphöra p.g.a. att företaget ej 
förmådde göra en delbetalning. Således får enligt mig kostnadsföring troligtvis 
påbörjas i ett tidigare skede enligt skatterätten, än den hade fått göra enligt god 
redovisningssed. Likväl säger skatterätten att god redovisningssed får styra 
värderingen av en immateriell tillgång, MEN redovisningsrättens regler förutsätter ju 
att skattesubjektet redan har �kontroll� över tillgången.  
 
Nu uppstår problematiken. Om det liksom jag påstår är så att en tillgång kan 
�ekonomiskt användas för sitt syfte� trots att den inte är betald, så medger den goda 
redovisningsseden i sin tur en möjlighet för företaget att värdera tillgången till hela 
värdet i enlighet med RR:s21 p11. Ponera följande exempel.  
 
Ett bolag förvärvar ett patent genom ett kreditköp. Tillgången kan omedelbart börja att 
�ekonomiskt användas för sitt syfte� då bolaget kan tillverka och sälja den produkt som 
patentet avser. Därmed får patentet börja kostnadsföras skatterättsligt. Patentet 
värderades till 100 men endast 30 erlades vid det ursprungliga köpetillfället. 
Resterande 70 skall erläggas i form av delbetalningar. Enligt RR21 p.11 skall 
tillgången värderas till vad företaget hade blivit tvungna att betala om de betalat 
kontant. Denna värdering är som ovan beskrivits, i avsaknad av aktiv marknad, 
tämligen knepig att företa. Antag då dessutom att de två avtalsparterna ingår i någon 
form av intressegemenskap. Det kan då finnas ett intresse av att skriva upp värdet på 
tillgången eftersom avskrivningsunderlaget blir större. Samtidigt stannar dels 
betalningen inom �intressegemenskapen�, dels behöver den endast erläggas i form av 
delbetalningar.102 Överstigande belopp skall antingen periodiseras och kostnadsföras 
när väl kostnaderna uppstår, eller läggas till anskaffningsvärdet. Bolaget har således 
haft en reell utgift på 30, men får ändå aktivera en tillgång värd 100, och kanske mer 
därtill om �räntekostnaderna� läggs till anskaffningsvärdet, och då återstår även 
frågan huruvida värderingen till 100 överhuvudtaget var att betrakta som korrekt!  
 
Min poäng med exemplet är att det kan vara mycket svårt för en utomstående att påstå 
att ett felaktig marknadsvärde har åsatts den immateriella tillgången. Att företaget 
dessutom förvärvar tillgången i form av ett kreditköp visar dessutom på att ett företag 
vilket har problem med likviditeten, ändå kan betala en mindre summa, för att få 
avskriva ett stort belopp. Detta exempel hade enligt mig ej varit möjligt om inte 
skatterätten hade uppfunnit begreppet �ekonomiskt kunnat tas i bruk för sitt syfte� 
(eller fortsatt använda det gamla begreppet �leveranstidpunkten�), och istället 
behandlat problematiken som en periodiseringsfråga tillhörande det kopplade området. 
Då hade IAS:s38 krav på �kontroll� tillsett att tillgången ej kunnat kostnadsföras 
förrän den varit helt betald. 
 
 
5.6.3 Byte av immateriella tillgångar 
Det är inte ovanligt att tillgångar byter ägare utan att någon kontant betalning företas. 
Vid dylika bytestransaktioner uppstår frågor kring vilket värde som tillgångarna skall 
åsättas. När en immateriell tillgång förvärvas i utbyte mot en annan form av materiell 
eller immateriell tillgång skall den immateriella tillgången som förvärvas åsättas sitt 
verkliga värde. Den immateriella tillgångens verkliga värde minskas med det bokförda 
värdet för den tillgång som lämnats vid bytet, varvid realisationsresultatet räknas fram. 
                                                
102 För exemplets skull kan även antagas att säljande bolag trots avyttringen av patentet ändå gör ett 
nollresultat under aktuella beskattningsår.  
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Återigen uppstår den problematik som ovan beskrevs med att bedöma tillgångens 
verkliga värde, och ett scenario liknande det som beskrivits ovan, kan åstadkommas.             
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6 ANALYS 
 
6.1 Periodisering 
Första delen av denna uppsats ägnades åt problematiken huruvida god redovisningssed 
skulle kunna komma att komplettera skatterätten ifråga om periodiseringen och 
värderingen av immateriella tillgångar. Periodiseringsproblematiken skall inledningsvis 
sammanfattas och analyseras. Inventarier och immateriella tillgångar skall 
kostnadsföras genom värdeminskningsavdrag, vilket framgår av 18 kap. 3 § IL.  
 
Utgifter för att anskaffa inventarier skall dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. 
Avdragen beräknas enligt bestämmelserna i 13-22§§ om räkenskapsenlig avskrivning 
och restvärdesavskrivning.   
 
Vad som dock ej framgår av lagtexten är från och med vilken tidpunkt nämnda 
värdeminskningsavdrag skall företas. Jag anser att tidpunkten för kostnadsföringen av 
inventarier och immateriella tillgångar är en periodiseringsfråga, vilken i avsaknad av 
uttryckliga skatterättsliga regler skall besvaras med stöd av god redovisningssed. 
Skatteverket har dock givit uttryck för en annorlunda ståndpunkt. I samband med att 
den civilrättsliga äganderättsövergången sker, får enligt skatteverket även 
kostnadsföring i form av värdeminskningsavdrag ske. I praxis anser skatteverket det ha 
klarlagts att äganderättsövergången sker i samband med att den immateriella tillgången 
levererats.103 Jag har förvånats över denna ståndpunkt, då det skatterättsliga intresset för 
den civilrättsliga äganderättsövergången huvudsakligen motiveras av att denna tidpunkt 
sammanfaller med den tidpunkt från och med vilken kostnadsföring får ske. Jag har i 
intervjuer med skatteverket påpekat att deras synsätt ger uttryck för �kamouflerad� 
periodisering. Skatteverket medgav att detta påstående antagligen var korrekt, men att 
deras synsätt byggde på en kodifiering av domstolarnas praxis.104 Även detta visade sig 
vara korrekt. Märkligt kan tyckas att domstolarna systematiskt valt att inte betrakta 
problematiken som en fråga om periodisering, med tanke på att till och med 
skatteverket i intervjuer klart medgivit att det skatterättsliga intresset för den 
civilrättsliga äganderättsövergången uteslutande är drivet av frågan om när 
kostnadsföring egentligen får ske.105 Slutsatsen som därmed bör kunna dras är att 
eftersom domstolen konsekvent valt att inte betrakta problematiken som en fråga om 
periodisering, utan snarare som en fråga om tidpunkten för den civilrättsliga 
äganderättsövergången, skall god redovisningssed inte komplettera skatterätten i denna 
fråga. Frågan är då vilka konsekvenserna blir av detta synsätt.  
 
Liksom skatteverket påtalat skall äganderättsövergången styra den tidpunkt från vilken 
kostnadsföring av immateriella tillgångar och inventarier får ske. I avsaknad av regler 
avseende immateriella tillgångar anser skatteverket att ett liknande synsätt som för 
inventarier kan nyttjas, innebärande att leveranstidpunkten skulle bli avgörande. Detta 
väcker frågan när en immateriell tillgång egentligen är att betrakta som levererad? 
RegR. har kommit att i domslut precisera begreppet avseende immateriella tillgångar 
genom ett uttalande som innebar att immateriella tillgångar får kostnadsföras från och 
med den tidpunkt då de kan användas för sitt ekonomiska syfte.106 Vid förfrågan 

                                                
103 Möller 2005 
104 Ibid.  
105 Möller 2005 
106 RÅ målnr: 187-01 
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medger skatteverket att leveransbegreppet kommit att modifieras genom domslutet, och 
att skatteverkets handledning för sambandet mellan redovisnings och beskattning är i 
behov av uppdatering.107 Frågeställningen kvarstår dock, för när kan egentligen en 
immateriell tillgång ekonomiskt användas för sitt syfte? Skatteverket har i intervjuer 
medgivit att de i och med domslutet måste förnya synen på kostnadsföringen av 
immateriella tillgångar. Av detta uttalande finns det en viktig lärdom att dra, nämligen 
att ett företag som förvärvat en immateriell tillgång inte nödvändigtvis tillåts 
kostnadsföra densamma. Företaget i domen hade förvärvat nyttjanderätten till en 
satellit, men eftersom satelliten ej befann sig i omloppsbana fick inte tillgången 
kostnadsföras enligt domstolen. Således måste företag vilka avser att förvärva 
immateriella tillgångar vara medvetna om att utgiften för förvärvet ej per automatik 
medför rättighet att företaga skatterättslig kostnadsföring. Därmed måste företag, i 
samband med upprättandet av ett avtal, ha i åtanke att kostnadsföring av tillgången ej 
får ske förrän tillgången kan ekonomiskt tas i bruk för sitt syfte. Om företaget ej vill gå 
miste om nuvärdesvinster bör de därmed enligt mig tillse att tidpunkten för utgiften 
sammanfaller med den tidpunkt då den immateriella tillgången ekonomiskt kan tas i 
bruk för sitt syfte.  I KR var en domare av skiljaktig mening och anförde följande: 
 
�Fråga uppkommer om det för rätt till avdrag för värdeminskning har uppställts ett 
krav på att nyttjanderätten har tagits i bruk, eller i allt fall har kunnat tas i bruk eller 
om det är tillräckligt med ett civilrättsligt giltigt förvärv. I den mån man inte godtar det 
civilrättsliga förvärvet uppkommer för olika immateriella rättigheter oförutsebara 
bedömningar vid avgörande av en fråga om en sådan rättighet kunnat tas i bruk. Med 
hänsyn härtill och eftersom den i målet aktuella frågan är oreglerad i 
skattelagstiftningen och det inte finns något vägledande avgörande från 
Regeringsrätten som talar i annan riktning anser jag att den skattemässiga 
bedömningen bör göras i enlighet med vad som följer av de civilrättsliga reglerna om 
äganderättens övergång�.    
 
Jag delar den skiljaktiga domarens åsikt att det uppstår oförutsebarhet vad beträffar 
bedömningen av när en rättighet kunnat tas i bruk. Denna oförutsebarhet är enligt mig 
dock påtaglig även vid ett synsätt innebärande att det civilrättsliga 
äganderättsövergången skall bli den avgörande tidpunkten för kostnadsföring av 
immateriella tillgångar. Då det redan innan domslutet rådde oklarhet beträffande när 
den civilrättsliga äganderättsövergången egentligen inträffade, valde skatteverket att 
jämställa immateriella tillgångar med inventarier och därmed utgå ifrån att 
leveranstidpunkten skulle styra kostnadsföringen. Enligt mig är �leveranstidpunkten�, 
vad beträffar immateriella tillgångar, ett lika diffust begrepp som �ekonomiskt kunna 
tas i bruk för sitt syfte�. Domaren har dock en poäng i att det råder en oförutsägbarhet 
beträffande tidpunkten i samband med vilken kostnadsföring av immateriella tillgångar 
får ske. Jag anser att denna oförutsägbarhet är oundviklig med anledning av de 
immateriella tillgångarnas vitt skilda karaktär. Hur skall ett och samma regelsystem 
kunna vara applicerbart på två olika scenarier där i det ena rättigheten att nyttja en 
satellit har anskaffats, emedan i det andra scenariot ett patent förvärvats? 
Oförutsebarheten är enligt mig troligtvis oundviklig, och frågan är därmed snarare hur 
oförutsebarheten kan begränsas. Enligt mig skulle detta kunna möjliggöras genom att 
domstolarna behandlade problematiken som den periodiseringsfråga det enligt mig 
faktiskt är. Skatteverket har, liksom flera gånger nämnts, medgivit att det skatterättsliga 
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intresset för äganderättsövergången uteslutande är drivet av frågan om från och med 
vilken tidpunkt skattesubjektet tillåts kostnadsföra utgiften för inköpet av tillgången. I 
avsaknad av skatterättsliga regler borde därför god redovisningssed få komplettera den 
skatterättsliga lagstiftningen. IAS38 (och RR15) ställer upp tydliga kriterier för vad som 
krävs för att en immateriell tillgång skall få kostnadsföras. Det skulle fortfarande råda 
oklarhet beträffande när de olika kriterierna voro att betrakta som uppfyllda, men olika 
förvärv skulle åtmintone bedömas utifrån samma givna kriterier. 
 
IAS38 stipulerar, liksom ovan nyligen nämnts, tämligen strikta regler vad beträffar 
kostnadsföringen av immateriella tillgångar. Den resurs vilken företaget önskar aktivera 
måste passera två test. Först måste klarläggas att resursen är att betrakta som en 
immateriell tillgång i enlighet med den definition som stadgas i IAS38. För att en resurs 
skall få betraktas som en immateriell tillgång förutsätts att den är identifierbar, att 
företaget har kontroll108 över resursen samt att den skall förväntas skapa framtida 
ekonomiska fördelar. Först när dessa tre krav är uppfyllda kan tillgången betraktas som 
en immateriell tillgång, och det första testet betraktas som slutfört. Innan det andra testet 
är genomfört får dock inte tillgången aktiveras i balansräkningen, trots att resursen 
eventuellt redan har definierats som en immateriell tillgång. I enlighet med det andra 
testet måste ytterligare två krav vara uppfyllda. Utgiften för förvärvet måste kunna 
mätas på ett tillförlitligt sätt, och det måste därutöver framstå som sannolikt att den 
immateriella tillgången kommer att medföra framtida ekonomiska fördelar. Inte förrän 
dessa två test, bestående av fem skilda krav, är uppfyllda får kostnadsföring av den 
immateriella tillgången ske.  
 
Detta skall jämföras med skatterätten som överhuvudtaget inte innehåller någon 
definition av immateriella tillgångar, och därutöver endast stipulerar att kostnadsföring 
får ske när väl tillgången ekonomiskt kunnat användas för sitt syfte.  
 
Med IAS38 uppställda krav i beaktande har skatteverket hävdat att ovan nämnda 
domslut resulterat i att skatterätten närmat sig redovisningen. Jag delar skatteverkets 
uppfattning, men vidhåller ändå att domstolen borde ha låtit redovisningen komplettera 
den skatterättsliga kostnadsföringen, tidigare rättsläge till trots. Enligt mig kan det 
nämligen råda ett tidsglapp mellan skatterätten och redovisningen, innebärande en 
eventuellt tidigarelagd (alternativt senarelagd) skatterättslig kostnadsföring, vilken inte 
är att betrakta som företagsekonomiskt motiverad. Det faktum att ett företag, för att få 
kostnadsföra enligt skatterätten, endast skall ha �kunnat� ekonomsikt nyttja tillgången 
för sitt syfte, torde enligt mig innebära att företag kan tidigarelägga den skatterättsliga 
kostnadsföringen.  
 
Vad företag då kan dra för lärdom av ovanstående omständigheter är framförallt vad 
som ovan redan nämnts. En förutsättning för kostnadsföring är att tillgången skall ha 
kunnat tas i bruk för sitt syfte. Detta måste beaktas var gång ett företag köper en 
immateriell tillgång, eftersom det i regel ligger i företagens intresse att kostnadsföra i 
tidigast möjliga skede. Därmed uppstår följdfrågan, nämligen om ett företag med 
vetskap om dessa regler i möjligaste mån kan tidigarelägga kostnadsföringen. 
Skatteverket har i intervjuer medgivit sanningshalten i mitt påstående, att ett tidsglapp 

                                                
108 Kravet på �kontroll� är det kriterium vilket enligt mig kan orsaka den tydligaste skiljelinjen mellan 
juridikens krav på att tillgången skall ha �ekonomiskt kunnat börja användas för sitt syfte� och god 
redovisningsseds uppställda kriterier.    
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mellan redovisning och skatterättslig kostnadsföring faktiskt kan komma att uppstå.109 
Emot mitt ställningstagande kan dock anföras att en tillgång vanligtvis ej ekonomiskt 
börja nyttjas för sitt syfte förrän de rekvisit som ställs upp i RR15 är uppfyllda. Därmed 
skulle den skatterättsliga och den redovisningsrättsliga tidpunkten sammanfalla. Jag kan 
ej förneka poängen med denna ståndpunkt, men likväl kan jag med stöd av 
nedanstående exempel hävda det rakt motsatta.  
 
Ponera exempelvis ett scenario i vilket ett företag ämnar förvärva rätten till ett 
forsknings- och utvecklingsresultat. Resultatet av projektet förutspås vara till stor nytta, 
varför flera företag i ett tidigt skede ger sig in i budgivningen. Det företag som 
förvärvar rättigheten kan vi anta kommer vilja att kostnadsföra förvärvet så tidigt som 
möjligt. Så när kan rättigheten ekonomiskt börja användas för sitt syfte? Rimligtvis när 
företaget erhåller resultatet från projektet, men enligt skatterättens synsätt torde det 
vara tillräckligt att företaget �kunnat� erhålla resultatet. Således kan det företag som 
förvärvar nyttjanderätten i köpeavtalet stadga att rätten att erhålla resultatet skall 
infinna sig år 1, även om resultatet i realiteten ej erhålles förrän år 2.  
 
Företaget i ovan nämnda satellitfall förmådde ej argumentera för att nyttjanderätten till 
satelliten kunnat ekonomiskt tas i bruk för sitt syfte, då satelliten ännu var 
jordbunden.110 Betydligt svårare torde det bli att bevisa att företaget i exemplet ovan 
inte kunnat nyttja det resultat som erhölls år 1. Min poäng är att även om det 
förvärvande företaget bara erhåller en del av forsknings och utvecklingsresultatet år 1, 
torde inledandet av kostnadsföringen ändå kunna ske relativt riskfritt. Vad jag med 
ovanstående exempel vill påpeka är att företag genom avtalsvillkor torde kunna skapa 
en tidigareläggning av den tidpunkt från och med vilken de kan och får göra 
skatterättsliga värdeminskningsavdrag.  
 
Vad som dock torde vara av huvudsakligt intresse för företagen är antagligen ej de 
nuvärdesvinster vilka eventuellt finns att hämta, utan snarare behovet av att i ett så tidigt 
skede som möjligt kunna förutse från och med vilken tidpunkt värdeminskningsavdrag 
med säkerhet får företas. En individuell prövning måste enligt mig göras var gång en 
immateriell tillgång förvärvas. Hur skall då denna prövning gå till? Det mest naturliga 
vore naturligtvis att utgå ifrån att om bolaget uppfyller de krav som återges i RR15 
borde detta per automatik innebära att tillgången ekonomiskt kan tas i bruk för sitt syfte. 
Men med formuleringen �ekonomiskt kunna tas i bruk för sitt syfte� kan argumenteras 
för att skatterättsliga värdeminskningsavdrag skall få göras såväl före som efter den 
tidpunkt som anges i RR15.111  
 
6.2 Värdering 
Problematiken med att fastställa redovisningens betydelse för värderingen av 
immateriella tillgångar ter sig annorlunda än den problematik som präglade ovan 
beskrivna fråga om periodisering av immateriella tillgångar. I periodiseringsfallet 
saknades det ett uttryckligt skatterättsligt lagrum, vilket i enlighet med Norbergs så 
kallade första typfall skulle ha inneburit att redovisningen skulle reglera frågan om från 
och med vilken tidpunkt en immateriell tillgång får kostnadsföras. Det var i alla fall vad 
jag trodde, men ståndpunkten har övervägande bemötts med skepsis. Vad beträffar 
värderingen av immateriella tillgångar är de flesta överens om att redovisningen skall 
                                                
109 Möller 2005 
110 RÅ målnr: 187-01 
111 Se vidare avsnitt 6.3 
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tillåtas komplettera skatterätten, men åsikterna går isär beträffande på vilket sätt detta 
ställningstagande egentligen skall rättfärdigas juridiskt. Tre olika åsikter har kommit till 
uttryck, om än endast två faktiska synsätt. Jag har själv hävdat att 18 kap. 7 § IL ger 
uttryck för så kallad initial värdering, varmed frågan skulle kunna anses falla utanför det 
kopplade området.  
 
�Anskaffningsvärdet för inventarier är utgiften för förvärvet om de förvärvas genom 
köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt. Om inventarierna förvärvas på annat 
sätt, anses marknadsvärdet vid förvärvet som anskaffningsvärde�. 
 
Ledande akademiker har i intervjuer replikerat att samma lagrum kan ge uttryck för 
periodiseringsvärdering, varigenom en hänvisning till 14 kap. 2 § IL kan rättfärdigas. 
Om så är fallet vill jag mena på att lagstiftaren med 18 kap. 7 § uppenbarligen haft för 
avsikt att skatterättsligt reglera frågan om värdering. Denna ståndpunkt har dock 
bemötts med att lagstiftaren möjligen ej haft för avsikt att uttömmande reglera 
värderingsfrågan genom nämnda lagrum.  
 
Enligt mig finns det ingenting i förarbetena som talar för någondera av ståndpunkterna. 
Jag vill därmed inrangera frågeställningen inom Norbergs så kallade tredje typfall. Det 
finns ett uttryckligt lagrum, vilket utesluter ett materiellt samband. Det finns i nämnda 
lagrum ingen hänvisning till redovisningen, vilket utesluter ett formellt samband. 
Således återstår bara den situation vilken Norberg valt att kalla typfall tre. Vi har i 18 
kap. 7 § IL ett uttryckligt lagrum vilket dock ej ger all nödvändig information i syfte att 
värdera tillgången, varför redovisningsrätten skulle få �fylla ut� lagrummet. Det tredje 
typfallet är till och med delvis sprunget ur ett liknande scenario, vilket behandlade 
värderingen av byggnader.  
 
Akademiker har dock hävdat att en systematik beträffande synen på det kopplade 
området ej bör kunna utläsas ur praxis, varför domstolens syn på värderingen av 
byggnader inte behöver vara giltig för immateriella tillgångar.112 Dessa två synsätt är 
således ställda mot varandra. Dels teorin att 18 kap. 7 § möjligen ej uttömmande 
reglerar värderingsfrågan och att samma lagrum dessutom ger uttryck för 
periodiseringsvärdering, vilket skulle rättfärdiga hänvisningen till 14 kap. 2 § IL, dels 
min åsikt att 18 kap. 7 § skatterättsligt reglerar frågan om värderingen och att samma 
lagrum ger uttryck för så kallad initial värdering, men att problematiken likväl kan 
inrangeras inom Norbergs så kallade tredje typfall av den anledning att typfallet är 
sprunget ur scenarier vilka enligt mig är snarlika den värderingsproblematik som är 
aktuell för denna uppsats. Därmed skulle hänvisningen till 14 kap. 2 § IL rättfärdigas.  
 
Skatteverket står för den tredje åsikten, och är av den uppfattningen att redovisningen 
skall få komplettera den skatterättsliga värderingen av immateriella tillgångar, men att 
en enskild prövning måste göras i varje enskilt fall. Således når alla samma slutsats, om 
än på tre olika sätt. Jag tvingas erkänna att jag misslyckats med att argumentera för att 
den ena synsättet skulle vara mer korrekt än det andra och konstaterar avslutningsvis 
endast att det ter sig troligt att redovisningen tillåts komplettera den skatterättsliga 
värderingen av immateriella tillgångar. Vilka blir då konsekvenserna av denna 
ståndpunkt?  
 

                                                
112 Se ovan avsnitt 3.2.3.2 
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I uppsatsen har tidigare nämnts fyra olika former av förvärv av immateriella tillgångar 
och samtliga föranleder olika redovisningsrättsliga värderingar. Redovisningen är med 
andra ord en mycket oprecis vetenskap, om än detta på intet vis är att betrakta som 
någon nyhet. Att juridiken, vilken får anses präglas av en konstant strävan efter 
förutsebarhet, i avsaknad av egen reglering väljer att förlita sig på ett dylikt system 
medför föga förvånande flertalet spörsmål. Problematiken är enligt mig tredelad. För det 
första är immateriella tillgångar normalt av särpräglad karaktär, vilket föranleder 
svårighet att upprätta enhetliga och fungerande regler. För det andra ger god 
redovisningssed ofta uttryck för oprecisa bestämmelser och godkänner därtill ofta olika 
handlingsförfaranden. För det tredje resulterar juridikens inkonsekventa syn på det 
kopplade området i att problematiken blir än mer mångfacetterad. Jag har 
huvudsakligen valt att fokusera på denna sistnämnda problematik, snarare än den 
faktiska innebörden av de bestämmelser vilka anses ge uttryck för god redovisningssed. 
De scenarier vilka tidigare målats upp är därmed inte så mycket en konsekvens av att 
redovisningen är att betrakta som en oprecis vetenskap, som en naturlig följd av 
juridikens motsägelsefulla syn på det kopplade området. Tidpunkten från och med 
vilken en tillgång får aktiveras i ett företags balansräkning styrs av skatterätten, emedan 
god redovisningssed tillsynes tillåts styra den värdering av tillgången vilken skall 
företas när väl aktivering skall ske. Resultatet, vilket jag ovan visat på, är 
möjligheten till en avtalsrättsligt tidigarelagd skatterättslig kostnadsföring av 
immateriella tillgångar, vilka dessutom kan värderas i syfte att optimera 
värdeminskningsavdragen.    
 
 
6.3 En jämförelse med leasing av inventarier 
Enligt mig finns det flera anledningar att jämföra ett förvärv av immateriella tillgångar 
med leasing av inventarier. Båda scenarierna ger enligt mig uttryck för ett i doktrinen så 
kallat partiellt materiellt samband, innebärande att �förhållanden kan vara sammansatta 
i den meningen att vissa för en viss given situation relevanta frågor styrs av 
räkenskaperna, medan andra styrs av särskilda skatterättsliga regler�.113 
Problemställningarna är tämligen snarlika. Det saknas en sammanhållen skatterättslig 
reglering att ta fasta på vid bedömningen av leasingtransaktioner och därmed uppstår 
spörsmål huruvida leasingtagaren eller leasinggivaren är den som tillåts göra 
skatterättsliga värdeminskningsavdrag för tillgången. Normalt gäller att hyrda 
anläggningstillgångar ej redovisas som tillgång hos hyresmannen, varför denne ej tillåts 
göra avskrivningar för något anskaffningsvärde. Därmed uppstår det skatterättsliga 
intresset för om en transaktion egentligen är att betrakta som en hyresavgift eller ett 
köp, och leasingen får således en central roll. Skatterättsligt skall beskattning ske med 
utgångspunkt i avtalet �reella innebörd�, varför det i leasingfallet blir fråga om att 
avgöra om tillgången har avyttrats genom leasingtransaktionerna (s.k. finansiell 
leasing), eller om äganderätten skall anses ligga kvar hos leasinggivaren (s.k. 
operationell leasing). Detta ställningstagande skall således styra vem som får göra 
avskrivningar i enlighet med 18 kap. IL och i praxis har riktlinjer utarbetats i syfte att 
kunna göra dylika ställningstaganden.114 Inledningsvis skall undersökas huruvida 
leasingtagaren besitter de huvudsakliga ägarfunktionerna. Därutöver skall avgöras om 
avtalsparterna åsyftat att leasingtagaren skall behålla egendomen efter leasingavtalets 
upphörande, samt om leasinggivaren från början med stor säkerhet kunnat beräkna det 

                                                
113 Kellgren, 2004 
114 RÅ1998 ref. 58 
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ekonomiska utfallet av engagemanget. De i praxis utarbetade frågeställningarna är 
faktiskt snarlika de krav som i RR15 ställs upp för att en immateriell tillgång skall få 
kostnadsföras. Observeras skall dock att dessa ovan angivna ställningstaganden är att 
betrakta som grovt tillyxade och det torde ej vara möjligt att uppställa fullständiga 
skatterättsliga riktlinjer utifrån angivna rättsfall eftersom en unik prövning av avtalens 
reella innebörd alltid torde vara nödvändig att företaga. Av domstolspraxis framkommer 
mycket lite vägledning beträffande finansiell leasing och det råder för närvarande stor 
osäkerhet därom.115 För att göra komplexiteten än mer påtaglig medges inom ramen för 
god redovisningssed en möjlighet för företagen att av skatteskäl behandla finansiell 
leasing som antingen finansiell eller operationell leasing.  
 
Det finns dock enligt mig ändå anledning att söka vägledning ur domstolens praxis 
avseende leasing, och det är framförallt den betydelse vilken tillmäts 
�säljaren/uthyrarens� intäktsföring. Eftersom det ter sig önskvärt att periodiseringen i 
redovisningen harmoniserar med de skatterättsliga värdeminskningsavdragen kan 
problemet åskådliggöras genom att utgå ifrån säljarens intäktsredovisning.116 (För 
intäkter råder i beskattningen ett materiellt samband, varför redovisningen skall 
komplettera de skatterättsliga reglerna). Om ett företag efter att ha förvärvat en 
immateriell tillgång söker vetskap om den tidpunkt från vilken skatterättslig 
kostnadsföring tillåts ske, skulle inte då säljarens intäktsföring kunna ligga till grund för 
bedömningen? Med hänsyn till de kriterier som god redovisningssed ställer upp för att 
en säljare skall tillåtas intäktsföra en försåld tillgång kan det enligt mig betraktas som 
rimligt att förvärvade företag från samma tidpunkt tillåts börja kostnadsföra den köpta 
tillgången.117        
 
Om det för leasing rådande synsättet nu skulle appliceras på förvärv av immateriella 
tillgångar kan diskuteras vilken utgången skulle bli. I satellitfallet kan enligt mig 
argumenteras för att eftersom satellitägaren fortfarande hade åtaganden gentemot 
nyttjanderättshavaren skulle ägaren ej besitta rätten att intäktsföra den försålda 
nyttjanderätten, och därmed skulle eventuellt nyttjanderättsinnehaven ej tillåtas 
kostnadsföra samma tillgång.  
 
Problematiken skulle således kunna lösas bakvägen, genom att den som förvärvat en 
immateriell tillgång utgår ifrån att kostnadsföring får ske när väl den som försålt 
nyttjanderätten tillåts intäktsföra densamma. Dessvärre väcker denna slutsats fler 
frågeställningar än den besvarar, då det enligt mig måste bedömas från fall till fall 
huruvida �ägaren/uthyraren� egentligen tillåts redovisa en intäkt. Ett för framtiden 
lämpligt magisteruppsatsämne skulle enligt mig vara �Leasing av immateriella 
tillgångar�. Inte bara med anledning av den otydliga roll som redovisningen spelar och 
de möjligheter som i denna uppsats redogjorts vad beträffar tidig kostnadsföring, utan 
även på grund utav den i flera avseenden svårtolkade praxis som lämnats avseende såväl 
immateriella tillgångar, som inventarier.      
 

                                                
115 LLMS 2004 I 
116 Det torde ej vara rimligt att ett skattesubjekt tillåts göra värdeminskningsavdrag för ett inventarium 
denne redan försålt och intäktsfört 
117 Naturligtvis kan det betraktas som oacceptabelt att lagstiftningen är så otydlig att ett skattesubjekt 
tvingas söka vägledning ur ett annat skattesubjekts redovisning, men eftersom det enligt mig i dagsläget 
råder oklarhet i denna fråga skulle detta ändå kunna vara en tänkbar lösning för det företag vilket söker 
klarlägga tidpunkten från och med vilken skatterättslig kostnadsföring får företas.  
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6.4 Till sist� 
I denna uppsats har jag intagit en ståndpunkt innebärande att sambandet mellan 
redovisning och beskattning egentligen borde förstärkas. Jag har velat mena på att stor 
del av periodiseringsproblematiken ej skulle komma att uppstå om redovisningen tilläts 
komplettera skatterätten vad beträffar fastställandet av den tidpunkt från och med vilken 
kostnadsföring får ske. Om lagstiftaren beslutar att vissa frågeställningar skall vara 
�kopplade� måste denne vara medveten om att vissa följdfrågor per automatik också bör 
kopplas till redovisningen. En större medvetenhet hos förvaltningsdomstolarna vore 
kanske att föredra, och att domstolen när den dömer också uppmärksammar domslutets 
eventuella innebörd för sambandet mellan redovisning och beskattning. Föreliggandet 
av det så kallade kopplade området skall naturligtvis inte styra utgången i målet, utan 
bara det sätt på vilket domstolen väljer att uttrycka sig i domskälen.  
 
Däremot vore det enligt mig klokt att frigöra de immateriella tillgångarna från 18 kap. 
IL. Att låta immateriella tillgångar och inventarier figurera i samma juridiska 
sammanhang är enligt mig oklokt. Problematiken har åskådliggjorts i uppsatsen. Först 
måste bedömas huruvida en fråga om immateriella tillgångar skall anses höra till det 
kopplade området. Om så ej är fallet måste svaret sökas i förarbeten som ofta är 
otillräckliga, eller kanske praxis vilken avhandlar inventarier och inte alls immateriella 
tillgångar. Om frågan däremot anses tillhöra det kopplade området skall den besvaras 
med hjälp av en redovisning vars regler för immateriella tillgångar ofta skiljer sig från 
reglerna om inventarier. Varför skall egentligen inventarier och immateriella tillgångar 
jämställas skatterättsligt när god redovisningssed präglas av tydliga skiljelinjer mellan 
de båda kategorierna tillgångar? Om en övergripande målsättning med lagstiftningen är 
att densamma skall vara så förutsebar som möjligt kan det skatterättsliga jämställandet 
av inventarier och immateriella tillgångar inte betraktas som annat än märkligt. 
Inventarier och immateriella tillgångar har förvisso figurerat i samma skatterättsliga 
sammanhang under en mycket lång tid, men detta är enligt mig inget gott skäl till att 
även fortsättningsvis ha det på det viset, och speciellt inte med tanke på den växande 
roll som de immateriella tillgångarna kommit att få under de senaste 20 åren. Enligt mig 
skulle förutsebarheten öka dels med ett förstärkt samband mellan redovisningen och 
beskattningen av immateriella tillgångar, dels med en frikoppling mellan immateriella 
tillgångar och inventarier.  
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