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Sammanfattning 

År 2004 påbörjade Bokföringsnämnden ett projekt kallat K-projektet. Projektet innebär att 

företag delas in i fyra olika kategorier K1,K2, K3 och K4 där var kategori har sina specifika 

redovisningsregler. Regelverken skall också enligt BFN tillämpas i sin helhet utan avvikelser. 

I Inkomstskattelagen förekommer det på vissa ställen hänvisning till redovisningen samt till 

god redovisningssed. Resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder, detta framgår 

av 14 kap. 2 § första stycket IL. Vidare framgår det i 14 kap. 2 § andra stycket IL att 

inkomster skall tas upp som en intäkt och utgifter dras av som en kostnad det beskattningsår 

som de hänför sig till enligt god redovisningssed. Sambandet som här finns mellan 

redovisningen och beskattningen kallas för det materiella sambandet. Sambandet innebär att 

redovisningen ligger till grund för beskattningen.  

 

Enligt de nya regelverken skall företagen redovisa på olika sätt, detta kommer att innebära 

vissa skattemässiga skillnader mellan företagen beroende på vilket av regelverken som 

tillämpas. Syftet med uppsatsen är att utreda vilka skattemässiga skillnader som förekommer 

mellan regelverken K1, K2 och K3. 

 

I det uppmärksammade rättsfallet Rå 1999 ref. 32 även kallat Key Code fallet, visade det sig 

att om god redovisningssed ger ett utrymme för flera olika redovisningsprinciper godtas 

skatterättsligt den redovisningsprincip som företaget tillämpat i redovisningen. Uppsatsen 

behandlar även hur det skulle bli skattemässigt för företagen om de använde sig av just denna 

princip.  

 

Metoden som används i uppsatsen är den rättsdogmatiska. Som utvärderingsverktyg för K1, 

K2 och K3 används beskattningsprinciper samt redovisningsprinciper. Tillvägagångssättet för 

att identifiera skillnader har i uppsatsen skett med hjälp av konstruerade typfall. Typfallen 

behandlade områdena intäkt av försäkringsersättning, kostnad under 5 000 kr, immateriella 

anläggningstillgångar, varulager, avsättning och arbete enligt entreprenadavtal till fast pris. 

För att undersöka vilka skattemässiga skillnader som fanns mellan regelveken tillämpade jag 

regelverken K1, K2 och K3 på mina typfall, för att slutligen se resultatet av tillämpningen av 

principen från Key Code fallet. 

 

Resultatet av uppsatsen visade på att det fanns skattemässiga skillnader mellan K1, K2 och 

K3. Vid intäkt av försäkringsersättning blev det en högre skattekostnad för dem som 

tillämpade K3. Likaså blev det vid kostnader som understeg 5 000 kr då detta belopp i K1 och 

K2 kunde kostnadsföras med en gång. Vid redovisning av immateriella anläggningstillgångar 

blev skattekostnaden också lägre vid tillämpning av K1 och K2. Lägre skattekostnad fick 

företaget också om det tillämpade K1 och K2 vid värdering av varulager samt vid uppdrag till 

fast pris. Det enda typfall där K3 gav en lägre skattekostnad var vid avsättning där fick 

företaget göra avsättning för både legala och informella förpliktelser.  

 

Vid analysen av regelverken utifrån beskattningsprinciperna samt redovisningsprinciperna såg 

detta ut på olika sätt. Från resultatet och analysen drogs slutsatsen att regelverken inte 

stämmer överens med de principer som finns inom beskattningen. Stridigheter kunde 

identifieras på många plan. Slutsatsen gällande redovisningsprinciperna kunde göras på det 

sätt att vissa av principerna stämde mer överens med K1 och K2 medans vissa av principerna 

stämde mer överens med K3.  

 

 

 



 

 

Abstract 

In 2004 the Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden) began a project 

called the K project. The project involves that companies divided into four different 

categories – K1, K2 K3 and K4 – where each category has its own specific accounting rules. 

The regulations should, according to the Board, be applied in their entirety and without 

deviation. In the Income Tax Act (ITA), there are in some places references to financial 

statements and generally accepted accounting principles. The results should be calculated on 

an accruals basis, as is stated in Chapter 14. 2 § first paragraph, ITA. Furthermore, it appears 

in Chapter 14. § 2 of the ITA that revenue should be recognized as revenue and expenses may 

be deducted as an expense for the tax year to which they relate to the generally accepted 

accounting principles, relationship between accounting and taxation which is here referred to 

as the material link. The relationship means that the report is the basis for taxation. 

 

Under the new regulations, the different types of companies will report differently, which will 

mean that there will be certain tax differences between companies, depending on which of the 

regulations that apply. The purpose of this paper is to investigate the tax disparities that exist 

between the regulations for companies using K1, K2 and K3 regulations. 

 

In the high-profile court case known as the Key Code case, the court ruled that if accepted 

accounting principles provide space for several different accounting policies, those that are 

accepted for tax purposes are those accounting procedures that are in fact applied in the 

report. The paper also addresses what the consequences would be for tax liabilities for 

companies if they made use of this particular principle. 

 

The method used in this paper is a ‘legal dogmatic’ approach. As an evaluation tool for the 

K1, K2 and K3, both taxation policies and accounting principles were used. The approach of 

identifying differences can effectively be conducted using artificial scenarios. Typical cases 

treated areas of income such as insurance claims, costs under 5 000, intangible assets, 

inventories, sales and work under construction on fixed price contracts. In order to examine 

the fiscal differences existing between the rules, I applied the regulations for K1, K2 and K3 

companies in each typical case, the aim being to finally ascertain the consequences of the 

application of the principle of Key Code case. 

 

The results of the thesis revealed that there were fiscal differences between K1, K2 and K3. In 

the case of revenue from insurance claims, there became a higher tax for those who applied 

K3. This was similarly the case for costs of less than 5 000 SEK, which in K1 and K2, could 

be expensed immediately. When accounting for intangible assets income tax expenses were 

also lower when applying K1 and K2. Companies could also have lower tax costs when K1 

and K2 were applied in the valuation of inventories and for fixed price contracts. The only 

scenarios where K3 gave a lower tax charge was in situations where the company had to make 

provision for both legal and constructive obligations. 

 

In the analysis of regulations based on the principles of both taxation and accounting 

principles, outcomes differed. From the results and analysis, it can be concluded that these 

regulations are not consistent with the principles contained in the taxation legislation. 

Inconsistencies could be identified on many levels. The conclusion in relation to accounting 

principles arrived is that some of the principles were more consistent with K1 and K2, while 

others were more consistent with K3. 

  



 

 

Förkortningar 

AB  Aktiebolag 

BFL Bokföringslag (SFS 1999:1078) 

BFN Bokföringsnämnden 

EF Enskild firma 

HB Handelsbolag 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 

IASB International Accounting Standards Boards 

IFRS International Financial Reporting Standards 

IL Inkomstskattelag (SFS 1999:1229) 

ITA Income Tax Act 

Prop. Proposition 

ref.  Referatmål 

RF Regeringsform (SFS 1974:152) 

RR Regeringsrätten 

RÅ Regeringsrättens årsbok 

SamRob Sambandet mellan redovisning och beskattning 
SKV Skatteverket 

SME Small and Medium sized Entities  

SN  Skattenytt 

SOU Statens offentliga utredning 

SvJT Svensk Juristtidning 

ÅRL Årsredovisningslag (1995:1554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Innehållsförteckning  

1. Inledning ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ................................................................................................................ 2 

1.3 Forskningsfrågor ................................................................................................................... 3 

1.4 Syfte ....................................................................................................................................... 3 

1.5 Avgränsningar ....................................................................................................................... 3 

1.6 Metod ..................................................................................................................................... 4 

1.6.1 Typfall ............................................................................................................................ 4 

1.7 Ämnets relevans .................................................................................................................... 5 

1.8 Disposition ............................................................................................................................ 5 

2 Teori ............................................................................................................................................. 6 

2.1 Sambandet mellan redovisning och beskattning ................................................................. 6 

2.1.1 Materiellt samband ........................................................................................................ 6 

2.1.2 Formellt samband .......................................................................................................... 7 

2.1.3 Omvänt samband ........................................................................................................... 8 

2.1.4  SamRoB (SOU 2008:80) ............................................................................................. 8 

2.2 Beskattningsprinciper ........................................................................................................... 9 

2.3 Redovisningsprinciper ........................................................................................................ 10 

2.4 Bokföringsnämnden............................................................................................................ 11 

2.5 God redovisningssed........................................................................................................... 11 

2.6 K-projektet .......................................................................................................................... 13 

2.7 Utlåtande av Per Thorell .................................................................................................... 14 

2.8 Anders Hultqvist artikel om sambandet mellan redovisning och beskattning i ett 

konstitutionellt perspektiv ........................................................................................................ 16 

2.9 Key Code fallet ................................................................................................................... 17 

3. Empiri och analys ................................................................................................................... 20 

3.1 Intäkt av försäkringsersättning ........................................................................................... 20 

3.1.1 K3 ................................................................................................................................. 21 

3.1.2 K2 ................................................................................................................................. 21 

3.1.3 K1 ................................................................................................................................. 22 

3.1.4 Sammanfattning och analys ........................................................................................ 22 

3.2 Kostnad under 5 000 kr ...................................................................................................... 22 

3.2.1 K3 ................................................................................................................................. 23 

3.2.2 K2 ................................................................................................................................. 23 

3.2.3 K1 ................................................................................................................................. 24 



 

 

3.2.4 Sammanfattning och analys ........................................................................................ 24 

3.3 Immateriella anläggningstillgångar ................................................................................... 24 

3.3.1 K3 ................................................................................................................................. 24 

3.3.2 K2 ................................................................................................................................. 25 

3.3.3 K1 ................................................................................................................................. 25 

3.3.4 Sammanfattning och analys ........................................................................................ 25 

3.4 Varulager ............................................................................................................................. 26 

3.4.1 K3 ................................................................................................................................. 26 

3.4.2 K2 ................................................................................................................................. 27 

3.4.3 K1 ................................................................................................................................. 27 

3.4.4 Sammanfattning och analys ........................................................................................ 28 

3.5 Avsättning ........................................................................................................................... 28 

3.5.1 K3 ................................................................................................................................. 29 

3.5.2 K2 ................................................................................................................................. 29 

3.5.3 K1 ................................................................................................................................. 29 

3.5.4 Sammanfattning och analys ........................................................................................ 30 

3.6 Uppdrag till fast pris ........................................................................................................... 30 

3.6.1 K3 ................................................................................................................................. 31 

3.6.2 K2 ................................................................................................................................. 31 

3.6.3 K1 ................................................................................................................................. 31 

3.6.4 Sammanfattning och analys ........................................................................................ 32 

3.7 Sammanfattning av typfallen samt tillämpning av principen från Key Code fallet ....... 32 

3.8 Analys av typfallen ............................................................................................................. 33 

3.9 Beskattningsprinciper ......................................................................................................... 34 

3.10 Redovisningsprinciper ...................................................................................................... 35 

4. Slutsatser .................................................................................................................................. 38 

Källförteckning ............................................................................................................................ 39 

 
  



1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bokföringslagen (1999:1078) och Årsredovisningslagen (1995:1554) är de två 

väsentliga huvudlagar som finns inom redovisningsområdet. När det gäller regler 

om den löpande bokföringen finns dessa i BFL, denna lag är tillämplig på alla de 

som är bokföringsskyldiga med undantag för vissa med speciella regler som 

exempelvis stat och kommun. Aktiebolag och vissa andra juridiska personer skall 

också tillämpa ÅRL då de ska upprätta en årsredovisning. De bokföringsskyldiga 

som inte skall upprätta en årsredovisning skall istället göra ett årsbokslut enligt 6 

kap. 3 § BFL och med detta tillämpas då ändå stora delar av 

årsredovisningsbestämmelserna i ÅRL.
1
 

 

Enligt 2 kap. 2 § ÅRL skall årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt och 

i enlighet med god redovisningssed. Detta är ett begrepp som härstammar från 

uttrycket god köpmannased som förekom redan för första gången i 1929 års 

Bokföringslag (1929:117). Begreppet har även sitt ursprung från uttrycket allmänt 

vedertagen köpmannaased som fanns med i 1928 års Kommunalskattelag 

(1928:370). När 1976 års Bokföringslag infördes ändrades dock formulering till 

god redovisningssed och även begreppets innehåll förändrades. Denna rättsliga 

standard har en stor betydelse för både svensk redovisning och svensk 

beskattning. Begreppet framgår inte enbart i 2 kap 2 § ÅRL utan det går även att 

finna hänvisning till god redovisningssed i 4 kap. 2 § BFL . Här framgår att 

bokföringen skall fullgöras på just ett sådant sätt att den överensstämmer med god 

redovisningssed.  Utvecklingen av god redovisningssed har BFN ansvar för, detta 

framgår av 8 kap. 1 § 1 stycket BFL.
2
 

 

Det förekommer även hänvisning till god redovisningssed i 14 kap. 2 § 

Inkomstskattelagen (1999:1229). Här framgår det att beräkningen av 

näringsverksamhetens resultat skall ske efter bokföringsmässiga grunder samt att 

inkomst och kostnad skall tas upp som en intäkt respektive utgift det 

beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed. Detta förutsatt att 

inget annat föreskrivs i lag. Denna hänvisning brukar ses som ett uttryck för att 

det finns en koppling mellan redovisning och beskattning. Det kopplade området 

brukar den del av skatterätten kallas som omfattas av själva kopplingen. En viktig 

del som omfattas av kopplingen är periodisering av intäkter, alltså vilket 

beskattningsår en viss intäkt skall höra till.
3
 Om det är så att periodiseringsfrågan 

inte går att besvara genom lagrummen i IL skall periodiseringen av intäkterna 

även vid beskattningen göras efter god redovisningssed. Det som kommer att styra 

tillämpningen av periodiseringsfrågor blir därför ÅRL, BFL, deras förarbeten, 

redovisningsrekommendationer och tillämpad praxis hos företagen.
4
 Denna 

koppling benämns även som det materiella sambandet. Det finns även ett samband 

som benämns som det formella sambandet mellan redovisning och beskattning. 

Det handlar då om att den skattskyldige måste redovisa den aktuella posten i 

                                                   
1
 Lodin, Inkomstskatt s. 310 

2
 Olsson SN 2012, s. 266 

3
 Olsson SN 2012, s. 267 

4
 Lodin, Inkomstskatt s 311 
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bokföringen på ett sätt som motsvarar kriterierna i IL för att kunna få använda 

skatteregeln.
5
  

 

Om regler i IL saknas för att lösa periodiseringsfrågan skall den alltså lösas med 

hjälp av god redovisningssed som utgår från bestämmelserna i ÅRL och då också 

de redovisningsprinciper som denna lag bygger på. Redovisningsseden kommer 

främst till uttryck i form av rekommendationer. I de fall där det saknas 

rekommendationer begär RR numera Högsta förvaltningsdomstolen yttrande ifrån 

BFN, detta görs även i de fall då rekommendationerna inte gett något tillräckligt 

tydligt svar.
6
 Ett uppmärksammat rättsfall Rå 1999 ref. 32 har tidigare visat på att 

om godredovisningssed ger ett utrymme för flera olika redovisningsprinciper blir 

företaget bunden av den princip som har används i redovisningen. 

 

Vad som är god redovisningssed kan således ha förändrats i takt med BFN:s K-

projekt. Detta projekt påbörjades år 2004 och ett syfte med projektet var att se 

över de normer som fanns inom redovisningen. Normerna kunde här ibland 

uppfattas som svåra att överblicka och det förekom även vissa svårigheter för 

användare att veta vilka alternativa regler som fick tillämpas och inte tillämpas. 

Detta projekt innebär att företag delas in i fyra olika kategorier där det ingår olika 

redovisningsregler som är anpassade efter de olika kategorierna. Dessa är K1, K2, 

K3 och K4 som alla består av olika typer av företag.
7
  

 

1.2 Problemdiskussion  

Det framgår i regelverket K2 punkt 1.4 att det allmänna rådet skall tillämpas i sin 

helhet utan avvikelse. Detta trots det som anges i 2 kap. 3 § andra stycket ÅRL. 

Här framgår det att om ett företag gör avvikelser från allmänna råd eller 

rekommendationer från normgivande organ ska de lämna upplysning i not om 

detta och skälen till detta. Ett företag är alltså enligt BFN skyldigt att följa det 

valda regelverket trots att BFN är en statlig myndighet som endast ger ut allmänna 

rekommendationer som inte är bindande. Regelverken handlar om hur företagen 

skall upprätta sin redovisning. Eftersom vi i Sverige idag har ett materiellt 

samband mellan redovisning och beskattning där redovisningen faktiskt ligger till 

grund för beskattningen handlar regelverken indirekt om hur företagen skall 

beskattas. 

 

I det uppmärksammade rättsfallet Rå 1999 ref. 32 visade det sig att om god 

redovisningssed ger ett utrymme för flera olika redovisningsprinciper godtas 

skatterättsligt den redovisningsprincip som har tillämpats i redovisningen. Om 

denna princip skulle gälla även idag är frågan vad den skulle ge för möjligheter 

för företagen? Skulle företagen då kunna plocka redovisningsregler från de olika 

regelverken eftersom alla de olika redovisningsreglerna utgör god redovisningssed 

i sitt regelverk? Skulle detta leda till några skattemässiga skillnader för företagen 

eller blir företagen beskattade på samma sätt oberoende av vilket av regelverken 

som tillämpas? 

 

                                                   
5
 Olsson SN 2012, s. 267 

6
 Lodin, Inkomstskatt s. 312 

7
 Pwc, årsredovisning enligt K2-reglerna 2008, s. 7 
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Per Thorell som är professor i företagsrätt har efter uppdrag från BFN gjort ett 

utlåtande som handlar om i vilken utsträckning BFN kan ge ut allmänna råd som 

inskränker i tillämpningen av de lagregler som finns. Per Thorell är dock inte 

ensam om att diskutera detta, även Anders Hultqvist som är professor i skatterätt 

och finansrätt har diskuterat detta fenomen. Meningarna är här delade på många 

plan. Thorell anser att BFN:s regelverk inte inskränker i de lagregler som finns 

och ett företag ska tillämpa de regler som ingår i det valda regelverket. Hultqvist 

menar istället att dessa regelverk inte är föreskrifter och kan därför frångås. Av 

den anledningen att det råder delade meningar anser jag det viktigt att 

uppmärksamma detta. Det är även viktigt för företag att veta vad det är som gäller 

och vilka konsekvenser deras val kan få. Detta är ju ett relativt nytt fenomen och 

några konsekvenser av BFN:s regelverk tillämpat av företagen har ännu inte 

hunnit visa sig. 

 

I skatterätten finns ett antal olika principer som skall följas eller tas hänsyn till, 

likaså är det i redovisningen. Hur förhåller sig K-regelverket till 

beskattningsprinciperna samt till redovisningsprinciperna? Det materiella 

sambandet gör att det inte enbart är aktuellt att se hur regelverken förhåller sig till 

redovisningsprinciperna utan det blir också aktuellt att se hur de olika regelverken 

förhåller sig till beskattningsprinciperna.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

Vilka skattemässiga skillnader finns det mellan K1, K2 och K3? Vilken 

skattemässig följd skulle tillämpningen av den princip som utvecklats i rättsfallet 

Rå 1999 ref. 32 innebära för företagen? Hur förhåller sig BFN:s K-regelverk till 

beskattningsprinciperna samt redovisningsprinciperna? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att utreda vilka skattemässiga skillnader som uppkommer beroende på 

vilket av regelverken K1, K2 eller K3 som tillämpas. Syftet är också att undersöka 

utfallet i redovisningen och beskattningen om principen som utvecklats ur RÅ 

1999 ref. 32 tillämpas på regelverken K1, K2 och K3 för att ge den lägsta 

skattekostnaden för företagen. Det sista syftet med studien är att undersöka hur 

regelverken K1, K2 och K3 förhåller sig till beskattningsprinciperna samt 

redovisningsprinciper. 

 

1.5 Avgränsningar 

För att inte få ett alltför utvidgat område har jag i uppsatsen gjort vissa 

avgränsningar. I avsaknad av rättsfall eller annan empiri som belyser området har 

jag utifrån regelverket konstruerat typfall. Jag har i min studie valt att begränsa 

mig till regler som behandlar intäkt av försäkringsersättning, kostnad under 5 000 

kr, immateriella anläggningstillgångar, varulager, avsättning samt arbete till fast 

pris. Det skall tilläggas att mina valda områden inte utesluter att det även finns 

andra områden som skattemässigt skiljer sig mellan K1, K2 och K3. Jag har också 

valt att avgränsa mig till att endast göra en jämförelse mellan regelverken K1, K2 

samt K3.  Avgränsningar har också gjorts gällande principer där jag valt att 

använda mig av fyra stycken beskattningsprinciper och fyra stycken 

redovisningsprinciper.  
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1.6 Metod 

Metoden som tillämpas i denna uppsats är rättsdogmatisk. Syftet med denna 

uppsats var att undersöka K-regelverken och se om det fanns några skattemässiga 

skillnader beroende på vilket av regelverken som tillämpades. För att finna svaret 

på detta behövde jag först och främst ta reda på vilka redovisningsregler som 

gällde för varje regelverk men även ta reda på var i IL redovisningen styr 

beskattningen, med andra ord var någonstans det förekommer ett materiellt 

samband. Kleineman beskriver den rättsdogmatiska metoden och anger att dess 

syfte ofta kan beskrivas som att rekonstruera lösningen på ett rättsligt problem 

genom att tillämpa en rättsregel på problemet.
8
 För att få mitt problem besvarat 

har jag valt att rekonstruera olika typfall som behandlas mer utförligt i 

nästkommande avsnitt. Detta har jag gjort för att sedan låta de olika K-

regelverken samt IL appliceras på de olika typfallen och genom detta se om jag 

kan urskilja några skillnader.  

 

Utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden handlar oftast om att en sökning 

av svar görs i de accepterade rättskällorna där lagstiftning, rättspraxis, 

lagförarbeten och den rättsdogmatiska litteraturen ingår.
9
 Syftet samt 

forskningsfrågorna i denna uppsats kräver för svar en genomgång av dessa 

rättsregler. Ett svar på denna uppsats frågor skulle inte kunna ges utan att utgå 

ifrån de accepterade rättskällorna. Beskriva, tolka och systematisera den gällande 

rätten är rättsdogmatikens uppgift 
10

 varför den rättsdogmatiska metoden var ett 

naturligt val för mig.  

 

För att utvärdera BFN:s regelverk har jag använt mig av både 

beskattningsprinciper samt redovisningsprinciper. Jag analyserar K1, K2 samt K3 

utifrån dessa principer och använder dem som utvärderingsverktyg. De principer 

som jag valt att använda är inom skatterätten legalitetsprincipen, likhetsprincipen, 

skatteförmågeprincipen och neutralitetsprincipen. De redovisningsprinciper som 

har används är försiktighetsprincipen, matchningsprincipen, realisationsprincipen 

samt objektivitetsprincipen. 

 

1.6.1 Typfall 

I denna uppsats har jag konstruerat ett antal olika typfall för att få mitt syfte 

uppfyllt. Jag har gjort typiska exempel där ett påhittat företag stått inför ett 

problem. För att lösa problemet har jag sedan tagit hjälp av K1, K2, K3 samt IL. 

Jag har även använt mig av Rå 1999 ref. 32 för att se hur problemet skulle kunna 

lösas med hjälp av principen från detta rättsfall. Anledningen till att jag använt 

mig av typfall istället för att enbart läsa och beskriva de aktuella reglerna är att jag 

tror att detta är mer pedagogiskt samt att rättsfall på detta område saknas. Jag tror 

också att genom att applicera reglerna på ett konkret problem ger detta en bättre 

förståelse för hur det fungerar i verkligheten.  

 

Möjligen kunde ett alternativ till dessa konstruerade typfall vara att använda 

verkliga företag och då tillämpa regelverken på dessa. Jag tror dock att det skulle 

                                                   
8
 Kleineman, Juridisk metodlära av Korling och Zamboni, s. 21 

9
 Kleineman, Juridisk metodlära av Korling och Zamboni, s. 21 

10
 Olsen, SvJT  2004, s. 111 
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vara tidsödande och inte ge en bättre bild av de skillnader som finns. Ofta är det i 

verkliga företag något mer komplext varav mina typfall visar på ett enkelt sätt 

vilka skillnader som kan uppstå mellan regelverken. I verkligheten är det av stor 

vikt vad det är för företag eftersom det styr vilket regelverk som lämpar sig för 

företaget och även är giltigt att använda. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka K-regelverken och se om det finns några skattemässiga skillnader 

beroende på vilket av regelverken som tillämpas och jag bortser därför från 

företagets storlek och form. Med form menar jag hur ett företag är bildat 

exempelvis som AB, HB eller EF. Typfallen som används i uppsatsen behandlar 

intäkt av försäkringsersättning, kostnad under 5 000 kr, immateriella 

anläggningstillgångar, varulager, avsättning och arbete till fast pris. 

 

1.7 Ämnets relevans 

Eftersom BFN:s K-projekt är så pass nytt har inte något resultat av regelverkens 

tillämpning kunnat ges. Av denna anledning är tidigare forskning på detta område 

mycket bristfällig. Det har dock skrivits en del artiklar där bakgrund till reglerna 

framkommer samt också innehållet i reglerna.
11

 En annan artikel som har skrivits 

behandlade det materiella sambandet samt hur redovisningens regler kan komma 

att påverka företagens skatt.
12

 Artikeln tar upp många av de delar som behandlas i 

mina typfall dock är det endast K3:s regelverk som är aktuellt i artikeln. Ämnets 

relevans anser jag som hög då forskning om just jämförelsen mellan regelverken 

är av liten skala.  

 

1.8 Disposition 

Uppsatsen disponeras i fortsättningen enligt följande. I kapitel 2 behandlas olika 

samband som kan förekomma mellan redovisning och beskattning. Det ges också 

en beskrivning över de principer som används i uppsatsen som 

utvärderingsverktyg. BFN och dess K-projekt beskrivs samt vad god 

redovisningssed innebär. Ett utlåtande av Per Thorell finns också med för att få 

fram diskussion om den kritik som har riktats mot regelverken. Även Anders 

Hultqvist syn på regelverken presenteras i detta kapitel. Sist i kapitel 2 redogörs 

de för det så kallade Key Code fallet Rå 1999 ref. 32. 

 

I kapitel 3 kommer resultatet från att typfallen presenteras. Även resultatet av 

tillämpningen av principen från Key Code fallet kommer presenteras. Analys av 

detta samt analys om hur regelverken förhåller sig till beskattningsprinciperna och 

redovisningsprinciperna görs också i detta kapitel 

 

I kapitel 4 kommer mitt syfte med uppsatsen besvaras. Det ges också en 

övergripande bild över uppsatsen resultat och dess slutsatser. 
  

                                                   
11

 Se Norberg, SN 2012, s. 792 
12

 Se Nilsson, SN 2011, s 263 
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2 Teori 

2.1 Sambandet mellan redovisning och beskattning 

Sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattning är inget nytt fenomen. 

Redan under 1920-talet kunde detta samband skådas genom 1928 års 

kommunalskattelag samt 1929 års BFL. Sambandet handlar främst om 

periodiseringen av inkomster och utgifter men även principer för värdering av 

olika tillgångar och skulder.
13

 När Kellgren diskuterar sambandet mellan 

redovisning och beskattning nämner han det materiella sambandet, det formella 

sambandet och det omvända sambandet. När det finns särskilda regler för 

beskattningen som inte ställer några krav på redovisningen och det omvända 

sambandet saknas brukar det förklaras som att det inte finns något samband. 
14

 

 

2.1.1 Materiellt samband 

Vid det materiella sambandet är redovisningslagstiftningen och god 

redovisningssed utgångspunkten för den skattemässiga inkomstberäkningen. Det 

är alltså redovisningsreglerna som styr när en intäkt eller kostnad skall anses 

skattepliktig eller avdragsgill vid inkomsttaxeringen. Om företagets redovisning 

följer dessa redovisningsregler samt god redovisningssed blir företagets 

redovisade resultat även skattemässigt accepterat.
15

 Av 14 kap. 2 § första stycket 

IL framgår det att resultatet av en näringsverksamhet skall beräknas enligt 

bokföringsmässiga grunder. Detta begrepp har varit oförändrat ända sen det 

infördes i 1928 års kommunalskattelag (SFS 1928:370). Detta begrepp innebär 

enligt förarbetena till IL att inkomster och utgifter skall periodiseras i en 

näringsverksamhet. De skall hänföras till den period de hör till och inte redovisas 

när de betalas i enlighet med kontantprincipen. 
16

 Det framgår vidare i 14 kap. 2 § 

andra stycket IL att inkomster skall tas upp som en intäkt och utgifter dras av som 

en kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed. 

God redovisning kommer att behandlas mer ingående i kapitel 2.5.  

 

Om räkenskaper förs för en näringsverksamhet skall dessa läggas till grund för 

beräkningen av företagets resultat när det gäller själva beskattningstidpunkten. 

Detta framgår av 14 kap. 4 § första stycket IL och visar på hur räkenskaperna 

faktiskt ligger till grund för beskattningen, att den skattskyldiges redovisning skall 

följas i beskattningen har en materiell innebörd.
17

 Redovisningen måste dock 

enligt 14 kap. 2 § andra stycket IL ha upprättats enligt god redovisningssed. God 

redovisningssed kan innebära flera alternativ till hur ett företag kan redovisa en 

inkomst eller utgift. Enligt tidigare praxis
18

 har det gällt att om ett företag valt ett 

alternativ enligt god redovisningssed kan således varken skattemyndighet eller 

domstol besluta om beskattning enligt ett annat alternativ som också stämmer 

överens med god redovisningssed. Den skattskyldige kan liksom skattemyndighet 

eller domstol inte heller ändra det alternativ för periodisering som denne gjort i 

                                                   
13

 Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning (SKV) 2013, s. 29 
14

 Kellgren, Redovisning och beskattning: om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen, 

s 129 
15

 Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning (SKV) 2013, s. 27 
16

 Alhager, Sambandet mellan redovisning och beskattning – en introduktion, s. 17 
17

 Alhager, Sambandet mellan redovisning och beskattning – en introduktion, s. 19 
18

 Se avsnitt 2.9 Key Code fallet 
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redovisningen utan alternativet i redovisningen blir också bindande i 

beskattningen.
 
 

 

I 17 kap. IL behandlas lager och pågående arbeten. I 17 kap. 2 § IL förklaras att 

anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde och återanskaffningsvärde avses vara 

detsamma som i ÅRL. Här görs alltså en hänvisning till redovisningsrätten och ett 

materiellt samband kan här identifieras. När Kellgren diskuterar detta förklarar 

han att det dock finns en hel del undantag från värderingsprincipen som framgår 

från lagrummet. Han förklarar också att det i 17 kap. 2 § IL inte finns någon 

motsvarande formulering till den som finns i 14 kap. 4 § IL att räkenskaperna 

skall ligga till grund för beräkningen av resultatet när det gäller 

beskattningstidpunkten. Kellgren menar vidare på att denna uttryckliga avsaknad 

av koppling till företagets enskilda räkenskaper gör att det inte går att säga exakt 

vilken betydelse redovisningen har för beskattningen. 
19

 När redovisningsrätten 

kopplas in genom 17 kap. 2 § IL talar Kellgren om att de sker en inkoppling 

genom särskilda skatteregler medans den generella regeln för när 

redovisningsrätten kopplas in är i 14 kap. 2 § IL.
20

 

 

2.1.2 Formellt samband 

När skatterättsliga regler för att få tillämpas ställer krav på företagets redovisning 

råder ett formellt samband mellan redovisning och beskattning. Kellgren förklarar 

att det mest närliggande exemplet på detta samband finns i 18 kap. 14 § IL. Här 

handlar det om räkenskapsenlig avskrivning som enligt Kellgren den mest 

förmånliga skatterättsliga avskrivningsmetoden. Enligt 18 kap. 14 § IL framgår 

det att denna metod endast får tillämpas om den skattskyldige haft ordnad 

bokföring som avslutats med ett årsbokslut samt om avdraget motsvarar 

avskrivningen i bokslutet. Det som etablerar det formella sambandet är just 

meningen om att avdraget skall motsvara avskrivningens storlek i bokslutet. Den 

del som den skatterättsliga avskrivningen överstiger den företagsekonomiska 

avskrivningen kostnadsförs som en överavskrivning långt ner i resultaträkning 

under rubriken bokslutsdispositioner. Överavskrivningen redovisas i 

balansräkningen som en obeskattad reserv.
21

 

 

Ett annat exempel som Kellgren tar upp när det gäller det formella sambandet är 

rätten till avsättning till periodiseringsfond. Det framgår av 30 kap. 3 § IL att 

avdrag får göras för juridiska personer som är skyldiga att upprätta årsredovisning 

eller årsbokslut enligt BFL bara om motsvarande avsättningar görs i 

räkenskaperna.
22

 

 

 

                                                   
19

Kellgren, SN 2006, s. 432 
20

 Kellgren, Redovisning och beskattning: om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen, 

s 111 
21

 Kellgren, Redovisning och beskattning: om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen, 

s 126 
22

 Kellgren, Redovisning och beskattning: om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen, 

s 127 
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2.1.3 Omvänt samband 

Det omvända sambandet definieras av Alhager och Alhager som att  

 
”redovisningsnormerna ställer krav på att skatterättsliga avvikelser 

återspeglas i redovisningen”.
23

 

 

Inom lagervärderingen finns nog det absoluta bästa exemplet där ett omvänt 

samband förekommer. I 17 kap. IL finns det särskilda skatterättsliga regler 

gällande lagervärdering. Lagret får i vissa fall tas upp till lägst 97 procent av det 

sammanlagda anskaffningsvärdet på lagertillgångarna. Detta särskilda 

skatterättsliga inkuransavdrag motsvaras inte av något företagsekonomiskt 

värderingsbehov. Enligt 4 kap. 9 § ÅRL skall lagret i redovisningen värderas 

enligt lägsta värdet princip. Det skulle med detta kunna uppstå en skillnad mellan 

lagervärdet i redovisningen och lagervärdet i beskattningen. Lagervärdet skulle 

därmed kunna vara lägre enligt skattereglerna än vad det skulle vara i 

redovisningen, dock finns det här inga krav på att den extra kostnadsföringen 

enligt skattereglerna också skall göras i redovisningen.
24

 Enligt 

redovisningsbestämmelserna skall dock skillnaden mellan lagervärdet i 

redovisningen och beskattningen redovisas som en obeskattad reserv. Detta gäller 

endast för de onoterade företagen, hur inkuransavdraget för de noterade företagen 

skall beaktas är något mer oklart.
25

  

 

2.1.4  SamRoB (SOU 2008:80) 

SamRoB är en skatteutredning som presenterades under hösten 2008. Denna 

handlade om sambandet mellan redovisning och beskattning. Denna utredning 

innehöll nya förslag på regler angående beskattningstidpunkten för 

näringsverksamhet. Norberg och Thorell gör en sammanfattning av utredning i två 

punkter.  

 

1. Avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning genom 

uttryckliga skatteregler i IL om beskattningstidpunkten.  

 

2. De obeskattade reserverna som finns avskaffas och ett nytt system införs istället 

som ska omfatta alla temporära skillnader. De förblir endast obeskattade om de 

redovisas på ett sådant sätt som gör att de inte kan delas ut. 
26

 

 

Förändringarna av förhållandet mellan redovisningen och beskattningen som 

denna utredning gav förslag till var omfattande. Förslaget innebar i princip att 

sambandet mellan dessa två skulle upphöra samt att beskattningen skulle 

frikopplas från redovisningen. Denna förändring skulle innebära en fullständig 

reformering av reglerna för beskattningstidpunkt.
27

 

 

Melbi diskuterade i sin artikel att en stark koppling mellan redovisning och 

beskattning kan innebära både för och nackdelar. Om det skulle bli en frikoppling 

                                                   
23

 Alhager, Sambandet mellan redovisning och beskattning – en introduktion, s. 47 
24

 Kellgren, Redovisning och beskattning: om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen, 

s 128 
25

 Alhager, Sambandet mellan redovisning och beskattning – en introduktion, s. 48 
26

 Norberg & Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, s. 79 
27

 Påhlsson, Företagens inkomstskatt, s. 39 
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mellan dessa två skulle företagen vara tvungna att tillämpa ett regelsystem vid 

redovisningen och ett annat regelsystem vid beskattningen. Så för företagen är det 

alltså en fördel med en stark koppling mellan redovisning och beskattning. I vissa 

fall kan det dock vara så att de skattemässiga reglerna går före och redovisningen 

då blir styrd av dessa regler. Detta är en nackdel som brukar nämnas och som 

också gör att kvaliteten på redovisningen blir påverkad. 
28

 

 

2.2 Beskattningsprinciper 

Det finns ett antal olika principer som har ett varierande stöd i det rättsliga 

systemet. De principer som har stöd i lagen kan betecknas som legala.
29

 Det kan 

också förekomma en viss konkurrens mellan principerna. När fallet är sådant att 

två principer kolliderar med varandra i en lagtolkningssituation skall deras relativa 

vikter ställas mot varandra. När den principen som väger tyngst får företräde 

framför den andra principen betyder inte detta att den princip som inte ges 

företräde är helt utan relevans. Mycket troligt är att det finns skillnader mellan de 

beslutsfattande personerna som kan bero på olika uppfattningar av rättskälleläran. 

Med viss osäkerhet påstås det också att principernas betydelse har ökat för 

lagtillämpningen under de senaste åren. Det rättsliga systemet kan med hjälp av 

principer stärkas att bli mer sammanhängande. Inom skatterätten är principer 

effektiva hjälpmedel för tolkningen av skattelagstiftningen.
30

 Jag kommer nedan 

behandla några av de viktiga principer som finns. 

 

Legalitetsprincipen är en princip som kommer till uttryck i 1 kap. 1 § RF. Där 

framgår att den offentliga makten utövas under lagarna. Inom skatterätten uttrycks 

den med satsen nullum tributum sine lege, ingen skatt utan lag.  Principen innebär 

ett skydd för den skattskyldige i form av krav på att skatteuttaget måste ha stöd i 

lagen.
 31

 Den skattskyldige skall ha möjlighet att på egen hand kunna bedöma de 

rättsliga följderna av sitt handlande. Detta är en viktig del av legalitetsprincipen. 

Skulle denna form av förutsebarhet inte finnas skulle en felbedömning kunna 

förstöra den skattskyldiges hela ekonomi. Detta är bakgrunden till att 

förhandsbesked kan erhållas på inkomstbeskattningens område. Det är inte enbart 

med hjälp av dessa förhandsbesked som den skattskyldige kan förutse vad 

konsekvenserna kan bli av ett visst handlande. Domstolarna använder olika 

tolkningsmetoder när de ska döma i mål och de skattskyldiga måste även här i så 

stor utsträckning som möjligt kunna förutse de skattemässiga konsekvenserna. Ju 

mer bunden tolkningen är av de allmänna tillgängliga källorna som lagtext och 

förarbeten ju lättare är det för de skattskyldiga att förutse.
32

 

 

Likhetsprincipen kan hämtas från 1 kap. 9 § RF. Det framgår där att domstolar 

samt förvaltningsdomstolar och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga 

förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen, de ska också 

iaktta saklighet och opartiskhet. Detta är en konkret regel som myndigheter måste 

följa, alltså ingen målsättning. Detta betyder att skattemyndigheterna tvingas att i 

sina allmänna råd samt vid rättstillämpningen vid enskilda fall följa denna princip. 

                                                   
28

 Melbi, SN 2009, s. 4 
29

 Tikka, SN 2004, s. 658 
30

 Tikka, SN 2004, s. 663 
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 Tikka, SN 2004, s. 659 
32

 Lodin, Inkomstskatt s. 723 
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Den kan också ges till uttryck i specifika paragrafer. Alla som tjänar pengar skall 

betala skatt! Möjligheten att få en total likhet kan dock vara svårt i verkligheten 

men innebörden av denna princip måste ändå vara att de fall som är jämförbara 

och tämligen likartade skall behandlas lika. Diskussion om huruvida två fall är 

jämföra bara eller inte är det sätt som EU domstolen använder för att lösa 

likhetsfrågan. Det har gjorts en hel del förändringar inom skattemyndigheterna 

och en anledning till dessa har varit att man vill komma tillrätta med olik 

beskattning. Det skall vara lika beskattning var man än befinner sig i landet. 
33

 

 

Skatteförmågeprincipen innebär att betalningen av skatt skall stå i förhållande till 

den förmåga att betala skatt som den skattskyldige har. Denna princip nämns ofta 

i förarbetena till inkomstskattelagstiftningen och det är en princip som är allmänt 

accepterad att ligga till grund för inkomstbeskattningen. Skatteförmågeprincipen 

har haft störst politisk betydelse för den progressiva inkomstbeskattningen. 

Tanken är den att den person som tjänar mer kan avstå från en större del av 

inkomsten än den person som tjänar mindre.
34

 Syftet med denna princip blir 

således att fördelningen av skattebördan ska bli så rättvis som möjligt och detta 

genom att skatten fördelas utefter den förmåga som finns.
35

 

 

Neutralitetsprincipen handlar om att de val en skattskyldig ställs inför inte skall 

låta sig styras av beskattningen.
36

 Är det så att de olika valen före skatt är 

ekonomiskt likvärdiga skall de också vara de efter skatt. Med neutralitetsprincipen 

skall alltså inte skatterna påverka den skattskyldiges val.
37

  

 

2.3 Redovisningsprinciper 

Försiktighetsprincipen har historiskt sett tolkats som att tillgångarna får 

undervärderas men absolut inte övervärderas. En mer modern beskrivning skulle 

vara att värderingen av tillgångar skall ske med försiktighet.
38

 Inom 

externredovisningen har försiktighetsprincipen varit vägledande och detta med 

syftet att inte ge alltför positiva bilder av verksamheter. Det finns tre olika sätt att 

tolka denna princip och det första sättet är att tillgångar skall värderas lågt och 

skulder högt. Ett andra sätt att tolka principen är att företaget inte skall redovisa 

icke realiserade intäkter. Den sista tolkningen kan förklaras på så sätt att om flera 

alternativ finns så redovisas alltid det sämsta alternativet. Dessa tre sätt att tolka 

leder alla till att externredovisningen blir mer stabil och det motverkar hastiga 

förändringar som kan komma att påverka ägarsituationen samtidigt som det då 

utgör ett hot för borgenärerna.
39

 

 

Matchningsprincipen utgör i flera fall motsatsen till försiktighetsprincipen då den 

inte leder till att det utfallet som är mest negativt redovisas. Trots detta 

överensstämmer ändå principerna allt som oftast. Tanken med denna princip är att 

de nedlagda utgifter som i framtiden ger intäkter skall kostnadsföras den period 

                                                   
33

 Påhlsson, SN 2004, s. 667 
34

 Lodin, Inkomstskatt s. 31 
35

 Tikka, SN 2004, s. 660 
36

 Tikka, SN 2004, s. 660 
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 Lodin, Inkomstskatt s. 45 
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 Thorell, Företagens redovisning s 45 
39

 Falkman, Redovisning och skatt, s 30 
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som intäkten realiseras och redovisas. Detta skall alltså ske oavsett när den 

uppkommer. Om fallet är sådant att utgifterna inte leder till några intäkter under 

den aktuella perioden skall de kostnadsföras i resultaträkningen först när det 

uppstår intäkter. Förespråkare menar att med denna princip kommer rätt resultat 

att redovisas över tiden.
40

 

 

Realisationsprincipen bygger på att en intäkt inte får redovisas i resultaträkningen 

förrän denna är realiserad. Denna princip bidrar till en mer stabil marknad på det 

sätt att företag inte kan redovisa en icke realiserad intäkt som skulle gett en positiv 

bild av företagets resultat för att sedan visa sig vara fel. Skulle företag redovisa 

dessa icke realiserade intäkter skulle detta påverka resultatutvecklingen och denna 

skulle då bli rörlig vilket skulle göra marknaden mer flexibel. 
41

 

 

Objektivitetsprincipen handlar om att informationen i företagens redovisning skall 

vara objektiv. Beslutsfattare skall med hjälp av externredovisningen kunna ta 

bättre beslut men detta är inte möjligt om informationen som lämnas i den inte är 

objektiv. Objektiv information innehåller inte några felaktigheter som försämrar 

beslutsprocessen. Objektiv redovisning skapar ett företag genom att samtliga 

ekonomiska transaktioner kan stödjas. Vidare krävs det att informationen måste 

vara neutral för att denna skall kunna klassas som objektiv.
42

 

 

2.4 Bokföringsnämnden 

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att främja god redovisningssed i 

företagens bokföring och offentliga redovisning. En annan viktig uppgift som 

BFN har är att närmare försöka fastställa vad god redovisningssed egentligen 

innebär. De ska också vägleda i de situationer där bedömningen av vad som är 

god redovisningssed är oklar. BFN:s rekommendationer och uttalanden är endast 

allmänna råd. Dock kan de få indirekt rättslig betydelse när den goda 

redovisningsseden i ett enskilt fall behandlas av domstol. Deras 

rekommendationer är alltså inte bindande men får i praktiken ofta en avgörande 

betydelse ändå vid bedömningen om vad som är god redovisningssed.
43

 När 

domstolarna skall döma i fall där redovisningspraxis är av betydelse saknas det 

normalt egen kännedom om denna. Domstolen vänder sig istället till de 

expertorgan på området varav BFN ofta får göra uttalanden. Detta är ett exempel 

på hur BFN får inflytande över utvecklingen av god redovisningssed.
44

  

 

2.5 God redovisningssed 

God redovisningssed har stor betydelse såväl för redovisningen som för 

beskattningen hos företagen. God redovisningssed kommer ifrån uttrycket god 

köpmannased. God köpmannased fanns med redan i 1929 års Bokföringslag 

(1929:117). Dagens uttryck god redovisningssed har även sitt ursprung från 1928 

års Kommunalskattelag (1928:370) fast där benämnt allmänt vedertagen 

köpmannased. Det var när Bokföringslagen 1976 infördes som begreppet 
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ändrades till att benämnas som god redovisningssed istället.
45

 Idag förekommer 

hänvisningar till god redovisningssed på olika ställen i vår lagstiftning. Det 

framgår av 4 kap. 2 § BFL att bokföringen skall fullgöras på ett sätt som 

överensstämmer med god redovisningssed. Enligt 8 kap. 1 § 1 stycket BFL är det 

BFN som ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed. Det framgår vidare 

av 8 kap. 1 § 2 stycket BFL att finansinspektionen ansvarar för utvecklingen inom 

deras ansvarsområde. Det förklaras också att det finns en möjlighet för regeringen 

eller den myndighet som denne utser att utfärda bindande föreskrifter inom 

området för redovisning. Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt 

och i enlighet med god redovisningssed vilket framgår av 2 kap. 2 § ÅRL. 

 

Som framgick i avsnittet 2.1.1 som behandlade det materiella sambandet 

förekommer god redovisningssed även i IL. Reglerna om intäktsredovisning är 

begränsade varav det krävs en utfyllnad genom normbildning i praxis. Detta 

kommer till uttryck i 2 kap. 2 § ÅRL där det framgår att årsredovisningen skall 

upprättas i enlighet med god redovisningssed. Bestämmelserna i ÅRL samt de 

principer som dessa bygger på är de som god redovisningssed utgår ifrån. 

Redovisningen skall dessutom ”ge en rättvisande bild av bolagets ställning och 

resultat” detta är en generell norm som framgår av 2 kap. 3 § ÅRL. 
46

 God 

redovisningssed och rättvisande bild är alltså de två övergripande konventioner 

som förekommer inom den svenska redovisningen. Det anses vanligtvis vara på 

det sätt att redovisningen ger en rättvisande bild om god redovisningssed följs.
47

 

 

Redovisningsseden kommer främst till uttryck i form av rekommendationer. I 

vissa fall finns inte svar att finna i dessa rekommendationer och i vissa fall finns 

svar att hitta men de anses vara något vaga eller otydliga. I dessa fall har RR, 

numera Högsta förvaltningsdomstolen, begärt yttrande från BFN. Vid oklara 

redovisningsfrågor får svar sökas i de existerande källorna som tidigare 

redovisningspraxis för god redovisningssed samt i lagtext och rekommendationer.
 

48
 Ett uppmärksammat rättsfall Rå 1999 ref. 32 har således visat på att om god 

redovisningssed ger ett utrymme för flera olika redovisningsmetoder godtas 

skatterättsligt faktiskt den av dem som har används i redovisningen.  

 

Eftersom god redovisningssed i vissa fall betyder att det finns en valfrihet mellan 

olika alternativ kan de ofta vara svårt att avgöra vad som egentligen är god 

redovisningssed. Något som också kan göra det svårare är den terminologi som 

används i redovisningslagstiftningen. Ord som får och behöver kan lätt ge 

utrymme för viss osäkerhet.
49

 För att fylla ut och tolka lagens regler är företagen 

skyldiga att anpassa sig till den praxis som har utvecklats, detta är vad lagens 

hänvisning till god redovisningssed innebär
 50
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2.6 K-projektet 

Svenska normer på redovisningsområdet har uppfattats som svåra att överblicka. 

För en del var det svårt att veta vilka olika alternativa regler som kunde tillämpas, 

vilka som var tillåtna och vilka som inte var det. De mindre företagen kunde 

också uppleva redovisningsnormerna som onödigt komplicerade. Dessa skäl var 

några av de främsta till att BFN 2004 påbörjade ett projekt som kallades K-

projektet. De ville alltså skapa en ny struktur inom redovisningen angående 

normgivningen. Företag delades in i fyra olika kategorier där särskilda 

redovisningsregler ingick i varje kategori. På detta sätt kunde de små företagen få 

det lättare med reglerna eftersom alla deras regler samlades i ett dokument och de 

fick begränsade valmöjligheter. 
51

  

 

Innan detta projekt har de normgivande organen oftast reglerat ett område i taget 

och på detta sätt har rekommendationerna en och en publicerats. Med K-projektet 

publicera ett helt komplett regelverk för en viss kategori av företag avviker från 

hur det historiskt har sett ut. Thorell förklarar i ett utlåtande att en grundläggande 

tanke bakom att publicera ett komplett regelverk för en viss kategori av företag 

var att man kunde få en konsekvent syn på redovisningen för de företag som ingår 

i kategorin. 
52

 

 

De fyra kategorierna som skapades har fått namnet K1, K2, K3 och K4. Denna 

kategorisering grundar sig på hur lagstiftaren delar in företagen i ÅRL och BFL. I 

BFL indelas företagen utifrån hur den löpande bokföringen avslutas. Företag som 

skall avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning klassificeras som 

större företag enligt BFL. För att klassificeras som ett större företag skall företaget 

uppfylla minst två av villkoren som finns i 6 kap. 1 § BFL. Villkoren skall gälla 

för de senaste två räkenskapsåren och det första villkoret är att medelantalet av 

anställda skall ha uppgått till mer än 50. Det andra villkoret är att 

balansomslutningen skall ha uppgått till mer än 40 miljoner kronor. Det tredje och 

sista villkoret är att den redovisade nettoomsättningen skall ha uppgått till mer än 

80 miljoner kronor. Uppfyller företaget mer än ett av dessa tre klassificeras det 

som ett stort företag alla andra företag räknas alltså som mindre företag. Enskilda 

näringsidkare och vissa handelsbolag skall avsluta med ett årsbokslut istället. 

Sedan framgår det av 6 kap. 3 och 6 §§ BFL att det för vissa företag räcker att 

upprätta årsbokslutet i förenklad form ett så kallat förenklat årsbokslut. De företag 

som får upprätta detta förenklade årsbokslut är de som har en årlig 

nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner och som inte är 

skyldiga att upprätta en årsredovisning.
53

  

 

Det är dessa företag med det förenklade årsbokslutet som är K1-företag. K1 

reglerna har haft en strävan att verka förenklande och BFN uttrycker sig i olika 

situationer vad som skall gälla. Systemet är både starkt regelbaserat och byggt på 

ett skatterättsligt synsätt.
54
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Företag som skall upprätta en årsredovisning men ändå inte räknas som stora 

företag hör till K2-företag. Dock kan även vissa andra företag som får upprätta ett 

årsbokslut höra till K2-företagen. Såsom K1 reglerna strävar även K2 reglerna till 

att verka förenklade med ett heltäckande regelsystem.
55

 För BFN har 

utgångspunkterna med dessa regler varit att de skall skrivas utifrån användarnas 

behov. Huvudsakligen uppnås förenklingar genom att användaren får alla reglerna 

i ett samlat dokument. De enskilda reglerna både förenklas och förtydligas samt 

begränsas också antalet tillåtna alternativ. Förenkling kan för företagen också 

uppnås med färre tilläggsupplysningar och tydliga väsentlighetsregler. När 

tyngdpunkten läggs på att konkret beskriva hur en regel skall användas gör detta 

att det blir en språklig och pedagogisk förenkling,
56

 

 

K3 regelverket kan de företag som upprättar antingen ett årsbokslut eller en 

årsredovisning välja. ÅRL:s bestämmelser är de som utgör ramen för detta 

regelverk och IFRS for SMEs har varit en av utgångspunkterna när detta regelverk 

utformats. Andra utgångspunkter som varit av vikt är sambandet mellan 

redovisning och beskattning, praxis samt den normgivning som funnits.
57

 Alla 

större företag som inte är IFRS-företag skall tillämpa K3 regelverket. De mindre 

företagen får alltså även tillämpa detta regelverk. Det spelar ingen roll om 

företaget skall eller får följa regelverket dess redovisningsfrågor skall alla ändå 

lösas inom det allmänna råd som finns i detta regelverk.
58

 Det allmänna rådet är 

principbaserat och normgivningen innehåller därför inte några detaljerade regler 

utan normgivningen sker efter övergripande principer. Regelverket innehåller 

ändå många bestämmelser dock är dessa ej heltäckande och det förekommer att en 

fråga är oreglerad. Det finns en särskild ordning för hur dessa oreglerade frågor 

skall lösas.
59

 Först och främst får företaget titta på liknande och relaterade frågor. 

Finner inte företaget svar här få de gå vidare till definitioner, grundläggande 

principer och även värdering av och kriterier vad som gäller vid redovisningen av 

det aktuella problemet. Det sista steget i rättskällehierarkin är att gå till EU-

kommissionen och internationella redovisningsstandarder.
60

  

 

2.7 Utlåtande av Per Thorell 

Per Thorell har gjort ett utlåtande där han bland annat behandlat frågan om och i 

vilken utsträckning BFN har rätt att i ett allmänt råd inskränka i tillämpningen av 

uttryckliga lagregler. Han diskuterade också om BFN har rätt att villkora en regels 

tillämpning av att K2:s regler istället skall tillämpas. Uppbyggnaden av ÅRL 

förklaras som att denna liksom BFL bygger på en rättslig standard och en god 

redovisningssed. Tillämpningen av ÅRL leder fram till att företagets bokslut ger 

en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Thorell förklarar vidare att 

utan kompletterande normgivning och tillämpad praxis utgör inte lagen en 

tillräcklig grund för att upprätta ett bokslut.
61

 Den kompletterande normgivningen 
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utgör inte bara en tolkning av ÅRL utan den bör snarare beskrivas enligt Thorell 

som en självständig reglering som har sitt mandat i lagstiftningen, den enda 

begränsningen är de ramregler som finns i lagen. Det som utreds i utlåtandet är 

vilka regler i ÅRL som är tvingande och vilka som inte är tvingande.
62

  

 

Thorell för en diskussion om lagstiftningens skall-regler och får-regler. Frågan är 

huruvida en skall-regel är tvingande samt en får-regel är fakultativ. I ÅRL 

förekommer ett stort antal får-regler. I 4 kap. ÅRL förekommer får-regel avseende 

värdering av tillgångar och skulder. Thorell förklarar att lagstiftaren aldrig 

uttryckt att syftet med dessa får-regler varit att ge företagen en frihet att till 

exempel värdera på det sätt de vill.  Det syfte som i stort sett varit genomgående 

mot bakgrund av tidigare praxis eller regler har varit att det är förenligt med ÅRL 

att redovisa som får-reglerna säger. Samtidigt står den kompletterande 

normgivningen för det materiella innehållet i regeln. För noterade företag är 

många av dessa får-regler tvingande genom den kompletterande normgivningen.
63

 

 

I K2 finns ett förbud av aktivering av utgifter för egenupparbetade immateriella 

tillgångar. Det framgår av 4 kap. 2 § ÅRL att utgifter av visst slag för forskning, 

utveckling och av annan immateriell karaktär får redovisas som tillgång. För att få 

redovisa utgifterna som tillgång skall dessa vara av väsentligt värde för rörelsen 

under det kommande året. Även en uppräkning av vilka slags utgifter som får 

aktiveras finns med. Thorell menar att denna uppräkning synes vara nästan utan 

gräns eftersom även ”liknande arbeten” och ”liknande rättigheter och tillgångar” 

ställs med i uppräkningen.
64

 Denna får-regel har BFN i K2 villkorat tillämpningen 

av med att denna inte alls får tillämpas. Thorell ser dock inget hinder med detta 

villkor utan menar på att det är frivilligt för företaget att tillämpa K2. Om ett 

företag gör detta val får de vissa fördelar men också vissa nackdelar genom att 

vissa lagregler inte får tillämpas. Efterleva en god redovisningssed innebär enligt 

Thorell att ett företag tillämpar ett visst regelverk. Detta handlar om att en del är 

tvingande lag och en del är frivillig kompletterande normgivning. När företaget 

gjort ett val av den frivilliga kompletterande normgivningen skall då 

redovisningen bedömas utifrån det valda regelverket. Företag skall tillämpa de 

regler som ingår i regelpaketet och får endast ange att de tillämpat regelpaketet 

om de gjort detta.
65

 Thorell förklarar att företagets val av regelpaket skulle kunna 

beskrivas som ett kontrakt mellan företaget och dess intressenter. Intressenterna 

förväntar sig att företaget lever upp till innehållet i de regler som ingår i 

regelpaketet.
66

  

 

Thorell gör bedömningen att K2 är ett regelverk som tillåter en förenklad 

redovisning. Om ett företag inte vill upprätta en sådan förenklad redovisning skall 
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de istället välja att tillämpa K3 som är en form av mer avancerad redovisning. 

Dessa regelverk kompletterar varandra men någon rätt att välja bort både K2 och 

K3 och endast tillämpa ÅRL finns dock inte. Det har aldrig vart tanken att företag 

skall upprätta bokslut med endast ÅRL som tillämpning, kompletterande 

normgivning skall finnas till lagen.
67

 Thorells utredning har visat på att BFN har 

ett fåtal tvingande lagregler att ta hänsyn till vid normgivningen. De behöver dock 

inte i sin normgivning ta sådan hänsyn till får-reglerna då dessa inte är av sådant 

slag. De förenklade regler som finns i K2 skiljer sig inte i något väsentligt 

avseende från annan normgivning. Ett exempel är Redovisningsrådets regler för 

de noterade företagen. Normgivningen har i båda fallen utnyttjat lagens får-regler. 

I K2 har de ofta förbjudit dem och i Redovisningsrådets fall har det gjort dessa 

får-regler tvingande. Vid en bedömning om ett företag lever upp till god 

redovisningssed görs detta utifrån innehållet i den tvingande lagstiftningen samt 

utifrån företagets frivilliga val av kompletterande normgivning. Thorell beskriver 

att kritik som har riktats mot BFN har handlat om att de inte haft föreskriftsmakt 

och därför inte får inskränka tillämpningen av en lagregel. Vidare ställer han sig 

frågan varför bara myndigheter med föreskriftsmakt skulle kunna ge ut sådana 

regelverk. Denna kritik saknar grund enligt Thorell eftersom en föreskrift inte får 

strida mot lag och då spelar det ju således heller ingen roll om föreskriftsmakt 

finns eller inte. Han uttalar även att K2 inte är någon föreskrift och avslutar med 

att de inskränkningar och villkor som finns i K2 enligt hans mening är förenliga 

med ÅRL. Innehållet i de regler som finns i K2 bestäms därför enligt Thorell i allt 

väsentligt av det som är en lämplig och ändamålsenlig redovisning i dessa 

företag.
68

 

 

2.8 Anders Hultqvist artikel om sambandet mellan redovisning och 

beskattning i ett konstitutionellt perspektiv 

När Hultqvist diskuterar BFN:s K-regler är han inte ense med vad Thorell 

uttrycker i sitt utlåtande. I sin artikel förklarar han legalitetsprincipen utifrån fyra 

aspekter. Dessa fyra beståndsdelar är föreskriftskravet, analogiförbudet, 

retroaktivitetsförbudet och bestämdhetskravet. 
69

 Hultqvist menar tillskillnad från 

Thorell att BFN är snubblande nära att kringgå regeringsformens legalitetsprincip 

när de ger ut dessa hela regelverk för nästan alla aktiebolag som dessutom 

uppfattas som ovillkorliga när man väl valt en kategori.
70

  

 

I sin artikel går Hultqvist igenom utvecklingen av redovisningspraxis. Han 

påpekar att den blivit allt mer detaljerad och omfattande med tiden. Det har dock 

aldrig slagits fast i någon vägledande praxis att man skulle vara tvunget att följa 

alla anvisningar för ett visst normgivande organ. Hultqvist menar vidare på att 

normerna inte är föreskrifter varav de kan frångås trots att BFL:s och ÅRL:s  

upphovsmän helst inte ser en sådan utveckling. Han beskriver att till exempel god 

redovisningssed som är en obestämd norm kan strida mot legalitetsprincipens 

bestämdhetskrav som bland annat innebär att normerna ska vara någorlunda klara. 
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Strider de i avseende av att de är oklara men till den enskildes fördel i form av en 

större valfrihet för den enskilde behöver det ju dock inte vara problematisk.  

Hultqvist avslutar sin artikel med att påtala att det är domstolen som bestämmer 

när någon går utanför den standard som god redovisningssed står för. Han drar 

också slutsatsen att när det handlar om beräkning av inkomst i näringsverksamhet 

kan denna fortsätta vara kopplad till bokföringen och god redovisningssed.
71

 

 

2.9 Key Code fallet 

Rå 1992 ref. 32 är ett exempel på där en domstol tagit hjälp av BFN:s uttalande. 

Detta uppmärksammade fall har fått sitt namn efter det företagsnamn som 

företaget i det aktuella fallet hade. Key Code Security AB:s verksamhet bestod av 

uthyrning av säkerhetsbrickor. Deras kunder fick nyckelbrickor som innehöll en 

personlig kod. Syftet med nyckelbrickorna var att de kunde hjälpa de kunder som 

tappade bort sina nycklar att få dem tillbaka. Detta genom att de som hittade 

nycklarna lade dem i närmaste brevlåda. Bolaget hade alltså åtagit sig att se till att 

kunderna fick tillbaka sina borttappade nycklar. För att detta skulle fungera hade 

bolaget tecknat ett avtal med ett bevakningsföretag och det var dit som nycklarna 

skickades. Bevakningsföretaget skickade sedan nycklarna till dess rätte ägare och 

detta med hjälp av sifferkoden. Kunderna fick betala en årlig serviceavgift för att 

få tillgång till tjänsten.  

 

Bolaget ändrade i bokslutet den 30 april 1990 sina bokföringsrutiner gällande 

periodiseringarna av serviceavgifterna.  Det nya sättet innebar att de fördelade 

serviceavgifterna med lika delar varje månad under en tolvmånadersperiod. Den 

30 april 1990 bokförde företaget en skuld vid bokslutet på 5 688 113 kr av 

räkenskapsårets fakturerade serviceavgifter. Skattemyndigheterna frångick 

bolagets deklaration i ett beslut den 30 oktober 1991. De tog istället upp 

5 588 133 kr till omedelbar beskattning dock medgavs det avdrag med 100 000 kr 

för framtida utgifter. Detta beslut överklagades av bolaget och de yrkade på att 

taxeringen skulle ske enligt den deklarationen de hade gjort. Bolaget ansåg att det 

var rätt att deras intäkter skulle redovisas successivt som de hade gjort.  

 

Ordförande i länsrätten Göteborg yttrade att bolaget med en ny kund debiterar en 

serviceavgift, uppläggningsavgift och en faktureringsavgift. När en kund förnyar 

sitt abonnemang tas en serviceavgift ut men det debiteras endast en 

faktureringsavgift. I samband med debiteringen har bolaget intäktsfört 

uppläggningsavgiften och faktureringsavgiften. Tidigare gjorde bolaget så att de 

intäktsförde även serviceavgiften i samband med debiteringen men i och med 

bokslutet den 30 april 1990 skuldförde bolaget 1 224 835 kr avseende de åtagande 

de hade som avsåg den tid efter bokslutet. De periodiserade alltså avgiften under 

en tolvmånadersperiod med lika stora delar. På liknande sätt periodiserade bolaget 

intäkterna avseende service avgifterna.  

 

Liknande som företag gör med hyresinkomster eller ränteinkomster har bolaget 

periodiserat serviceavgifterna jämnt över hela året. Som framgår i rättsfallet finns 

det dock en skillnad mellan dessa inkomster. När det gäller hyresinkomster 

handlar det således om en prestation som utförs under en viss tid. Den som utför 
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prestationen har samtidigt kostnader som är av betydelse. Ordförande menade här 

på att så är inte fallet i Key Code Security AB. Bolaget hade istället sina utgifter 

innan och under ingåendet av avtalet. Alltså inte under den tidsperiod avtalet 

gällde. Det fanns inget värde i brickan utan denne är mer ett bevis på att ett avtal 

fanns. Det menas på att denna typ av tjänst mer skulle kunna jämställas med 

bevakningstjänster och försäkringstjänster. Det var väldigt få av alla kunder som 

tappade bort sina nycklar och med detta blir resultatet att bolaget endast utför en 

prestation och det är den vid registreringen. Det fanns ingen risk för att bolaget 

skulle komma att bli återbetalningsskyldiga till någon kund eftersom det inte 

fanns någon möjlighet att bryta avtalet mitt i en period. Kostnaderna som bolaget 

hade under avtalsperioden och vid återförsäljningen var förhållandevis små i 

jämförelse med den serviceavgift som togs ut. Abonnemangsavgifterna till 

bevakningsföretaget var det som utgjorde de huvudsakliga kostnaderna för Key 

Code Security AB. Dessa kostnader var också helt oberoende av hur många 

kunder som tappade bort sina nycklar, de relaterade istället till antalet registrerade 

brickor. De utgifter som bolaget hade under själva avtalstiden kunde beräknas till 

sin storlek med hög sannolikhet och de var små ställt till de kostnader och intäkter 

som fanns. 

 

Av de serviceavgifter som bolaget fakturerat under räkenskapsåret hade det i 

bokslutet skuldförts (1 224 835 + 4 463 278 =) 5 688 113 kr. Länsrätten ansåg här 

att hela detta belopp borde tas upp för beskattning och avdrag fick medges för 

reservering av vissa framtida utgifter. Det förklarades att begreppet 

bokföringsmässiga grunder syftar på bestämmelsen i 4 § BFL där det framgår att 

realisationsprincipen skall vara grundläggande för resultaträkningen. Med denna 

princip får inga orealiserade vinster ingå i resultatet. Vidare skall också en 

beräkning av inkomst ske enligt bokföringsmässiga grunder. När inkomsten skall 

tas upp som intäkt i räkenskaperna skall detta ske enligt god redovisningssed. 

Detta kan ske trots att bolaget ännu inte fått kontant ersättning. Här menas det att 

det för övrigt inte finns någon klar bestämmelse vad som innefattar god 

redovisningssed. Den redovisningsprincip som är grundläggande är den att en 

intäkt först är intjänad när prestationerna för den är fullgjorda. När intäkten är 

realiserad är oklar och har istället samband med bolagets bransch.  

 

Länsrätten menade på att den skatterättsliga praxisen får bli tillämplig för ett 

avgörande innehållande realisationsprincipen i detta fall eftersom den 

bokföringsmässiga innebörden saknas. Av praxis framgår det att inkomsten måste 

omfatta förpliktelser för att en periodisering av detta slag skall vara möjlig. Den 

avgift som kunderna erlagt kunde enligt länsrätten inte betraktas som ett förskott i 

väntan på en senare prestation, Det räcker inte att det finns en risk för 

förpliktelser. Praxis var dock inte helt tillämplig då bolagen skiljde sig åt. 

Länsrätten avslog i detta fall överklagandet. 

 

Bolaget överklagade till kammarrätten och skattemyndigheten hänvisade till ett 

antal rättsfall och ansåg att överklagandet skulle avslås. Kammarrätten ansåg inte 

att Key Code Security AB kunde periodisera inkomsterna till ett annat år än det 

året de hade fakturerat. Bolaget överklagade även kammarrättens dom. Det fanns 

inga specifika regler angående detta fall utan intäkter skall redovisas efter 

bokföringsmässiga grunder och enligt god redovisningssed. Prövningstillstånd 

meddelades. BFN yttrade i detta fall att det som är avgörande för när en intäkt 



19 

 

skall redovisas är realisationsprincipen. Denna princip innebär att intäkten skall 

redovisas när den som skall prestera har fullgjort denna prestation. Eftersom 

bolaget ansvarar för att kunderna får tillbaka sina nycklar under hela 

avtalsperioden har de alltså inte fullgjort sina prestationer förrän avtalet löpt ut. 

BFN menade att detta bolagets avtal kan liknas med till exempel försäkringsavtal 

som fullgörs successivt under hela avtalsperioden. I och med detta skall även 

intäktsföringen ske successivt med den förutsättningen att beräkningen av det 

ekonomiska utfallet kan beräknas med viss säkerhet, detta är här uppfyllt. BFN 

menade på att den periodisering som bolaget gjort överensstämmer med god 

redovisningssed. Den bedömning som regeringsrätten gjorde i detta fall var den 

att om det är så att god redovisningssed ger utrymme för olika alternativ vad det 

gäller periodisering skall beskattningen grundas på det i redovisningen valda 

alternativet. Övrigt framgår det att ersättningar för tjänster som löper under en 

viss tid skall intäktsföras löpande under perioden alternativt när prestationen är 

fullgjord i sin helhet. Är fallet så att den största delen av prestationen fullgjorts 

går det att intäktsföra ersättningen men då göra en reservering för framtida 

utgifter. I detta fall ansåg riksskatteverket att bolaget nästan fullgjort hela 

prestationen vid faktureringen medans bolaget istället anser att prestationen 

fullgörs löpande under avtalstiden. Regeringsrätten ansåg att bolagets 

intäktsredovisning med detta inte kan anses strida mot god redovisningssed. 

Bolagets talan bifölls därför i detta mål. Resultatet blev att regeringsrätten ändrade 

kammarrättens dom.  
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3. Empiri och analys 
I teorin kap 2.1 förklarade jag att det fanns ett samband mellan redovisning och 

beskattning. Detta samband kan vara som förklarats materiellt och handlar då om 

att redovisningen styr beskattningen. Jag kommer här att presentera mina typfall 

där redovisningen kommer att styra beskattningen i olika riktningar beroende på 

vilket av regelverken som tillämpas. 

 

Jag kommer också att använda mig av den princip som utvecklades i Key Code 

fallet som i teorin behandlades i kap. 2.9. Principen innebar att om god 

redovisningssed ger ett utrymme för flera redovisningsmetoder skall den 

skattemässigt användas som företaget tillämpat i redovisningen. Det är osäkert om 

denna princip gäller helt eller devis. Det har inte avdömts något rättsfall från HFD 

ännu som säger att den inte gäller.  

 

Jag kommer nedan föra en diskussion om de principer som beskrivits i teorin kap. 

2.2 och hur dessa förhåller sig till de resultat jag fått fram från de olika 

regelverken. 

 

I mina typfall kommer jag att använda mig av ett påhittat företag som jag nämner 

företag X, detta för att kunna illustrera fallen på ett mer verklighetstroget sätt. I 

verkligheten är det av stor vikt vad detta är för företag eftersom det styr vilket 

regelverk som lämpar sig för företaget och även är giltigt att använda. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka K-regelverken och se om det finns några 

skattemässiga skillnader beroende på vilket av regelverken som tillämpas och jag 

bortser därför från företagets storlek och form. Den skattesats som används i 

typfallen är 22 procent. Jag kommer lägga upp empirin och analysen på det sätt att 

jag först presenterar typfallet.  Sedan kommer jag ta fram tillämpliga regler från 

de olika regelverken och presentera dessa. Med dessa regler kommer jag sedan 

lösa typfallet och på detta sätt få fram mitt resultat. En analys av resultatet 

kommer sedan att göras inom varje typfall. 

 

3.1 Intäkt av försäkringsersättning 

Företaget X har räknat ut att de kommer att få 45 000 kr i försäkringsersättning 

från deras försäkringsbolag. Beslutet om ersättningen har inte kommit från 

försäkringsbolaget ännu men alla villkor för att få ut ersättningen tycks vara 

uppfyllda och ersättningens värde går att beräkna till 45 000 kr. Det är i slutet på 

räkenskapsåret och företaget undrar nu hur de skall intäktsföra denna ersättning? 

  

Det framgår i 14 kap. 2 § andra stycket IL att inkomster skall tas upp som en 

intäkt och utgifter dras av som en kostnad det beskattningsår som de hänför sig till 

enligt god redovisningssed. Nedan redogörs det för hur redovisningen skulle se ut 

vid en tillämpning av regelverken K1,K2 och K3. 
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3.1.1 K3 

En intäkt definieras i K3 punkt 2.16 som: 

 
”En ökning av ekonomiska fördelar under ett räkenskapsår till följd av 

inbetalningar eller en ökning av tillgångars värde eller en minskning av 

skulders värde som medför en ökning av eget kapital. Tillskott från ägare 

som ökar eget kapital är inte en intäkt”. 
72

 

 

I K3:s regelverk finns inte försäkringsersättning specifikt reglerad och företaget 

får istället gå på det som framgår av K3 punkt 2.18. Där framgår det att ett företag 

skall redovisa en intäkt endast då de ekonomiska fördelar som är förknippade med 

posten sannolikt kommer att tillfalla eller lämna företaget i framtiden samt att 

postens anskaffningsvärde eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Sannolikt 

innebär enligt K3 punkt 2.19 att något är mer troligt än inte, alltså mer än 50 % 

sannolikhet att försäkringsersättningen tillfaller företaget. I typfallet synes det 

vara sannolikt att ersättningen skulle tillfalla företaget och beloppet gick också att 

beräkna till 45 000 kr. Det ges dock ett visst utrymme för tolkning i detta 

regelverk då frågan om beloppet på ett tillförlitligt sätt kan mätas är avgörande. 

Om jag antar att företaget har kunnat beräkna beloppet på ett tillförlitligt sätt och 

företaget tillämpar K3 skall de istället redovisa denna ersättning detta 

räkenskapsår. Detta är god redovisningssed enligt K3 och inkomsten skall därför 

tas upp till beskattning samma år enligt 14 kap. 2 § andra stycket IL. Resultatet av 

tillämpningen av K3 blir en skattekostnad på 9 900 kr (45 000*0.22) som kommer 

påverka resultatet detta år. 

 

3.1.2 K2 

Av regelverket K2 punkt 6.4 framgår det att ett företag skall redovisa en inkomst 

som intäkt om de väsentliga risker och förmåner till följd av transaktionen har 

övergått. Beloppet skall vidare kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt vilket även 

ställdes upp som ett kriterium i K3. Ett företag skall också redovisa en inkomst 

som en intäkt om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen 

kommer att tillfalla företaget, även detta ställdes upp som ett kriterium i K3. I K2 

punkt 6.4 framgår det tydligt att endast den del av inkomsten som hör till det 

räkenskapsår som årsredovisningen har upprättats för är en intäkt det 

räkenskapsåret. Detta gäller dock endast om inget annat framgår i det nämnda 

kapitlet.  

 

När det gäller just försäkringsersättningar framgår det av K2 punkt 6.25 hur detta 

ska redovisas. I denna punkt har regelverket utförligt förklarat när vissa inkomster 

skall redovisas som intäkter. Försäkringsersättning skall enligt K2 punkt 6.25 

intäktsredovisas när en händelse har inträffat som omfattas av ett försäkringsavtal 

och försäkringsföretaget har fattat beslut om ersättning. Resultatet av detta blir att 

en skattekostnad på 9 900 kr (45 000*0.22) hamnar på nästkommande år om de 

tillämpar K2:s regelverk. 
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3.1.3 K1 

När det gäller K1 framgår det i punkt 7.2 att försäkringsersättning skall redovisas 

som en intäkt när beslut har fattats eller en överenskommelse träffats och det finns 

dokumentation som visar inkomstens storlek. Företag skall även redovisa 

försäkringsersättningen om den kan disponeras eller om företaget på något annat 

sätt kan förfoga över inkomsten. 

 

Företaget kunde ännu inte disponera över medlen och ett beslut hade inte heller 

fattats så enligt K1 får företaget vänta med att intäktsföra denna ersättning till 

nästa år. Vid tillämpning av K1 får alltså företaget inte intäktsredovisa 

ersättningen förrän beslut har fattats av försäkringsbolaget. Resultatet av detta blir 

liksom för K2 en skattekostnad på 9 900 kr (45 000*0.22) som hamnar på 

nästkommande år. 

 

3.1.4 Sammanfattning och analys 

Sammanställning av ovan blir enligt nedan med ett resultat på 3 000 000 kr en 

skillnad i årets skattekostnad. Tillämpar företaget K3:s regelverk får de detta år en 

9 900 kr högre skattekostnad än vad de skulle få vid tillämpning av K1 eller K2. 

 

     

    K1/K2   K3 

Resultat 

 

3 000 000 

 
3 000 000 

Försäkringsersättning 

   
  +45 000 

Resultat före skatt 

 

3 000 000 

 
3 045 000 

Skatt  

 

-660 000  

 
-669 900  

 

 

Vid sökandet på svar för när företaget skulle intäktsföra försäkringsersättningen 

fann jag mycket klara och tydliga regler i både K1 och K2 medan 

tolkningsutrymmet i K3 var större och antaganden fick göras. 

 

Detta stämmer överens med det som Nilsson skrivit om K3:s regelverk, det 

allmänna rådet är principbaserat och normgivningen innehåller därför inte några 

detaljerade regler utan normgivningen sker efter övergripande principer. 
73

 

Nilsson förklarade också att K1 reglerna såsom K2 reglerna strävar till att verka 

förenklade med ett heltäckande regelsystem.
74

 Detta var märkbart vid mitt eget 

sökande efter tidpunkten för när försäkringsersättningen skulle intäktsföras. 

 

3.2 Kostnad under 5 000 kr 

Företaget X har en kostnad som avser en ny programvara som skall användas i 

verksamheten under en period. Användningen av programvaran förväntas pågå 

under 4 månader varav de 2 sista månaderna ligger på nästa räkenskapsår. 

Inköpspriset för programmet var 4 900 kr och företaget undrar nu hur de skall 

kostnadsföra denna? 
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3.2.1 K3 

En kostnad definieras i K3 punkt 2.17 som: 

 
”En kostnad är en minskning av ekonomiska fördelar under ett räkenskapsår 

till följd av utbetalningar eller en minskning av tillgångars värde eller en 

ökning av skulders värde som medför en minskning av eget kapital. 

Överföringar till ägare som minskar eget kapital är inte en kostnad”.
75

 

 

De kriterier som visar på när ett företag ska redovisa kostnad framgår av K3 punkt 

2.18. Här förklaras det att ett företag skall redovisa en kostnad endast då de 

ekonomiska fördelar som är förknippade med posten sannolikt kommer att 

tillfalla företaget i framtiden samt att postens anskaffningsvärde eller värde kan 

mätas på ett tillförlitligt sätt. I K3 punkt 2.4 framgår också den 

periodiseringsprincip som innebär att intäkter och kostnader som avser 

räkenskapsåret skall tas med oavsett tidpunkt för betalning. 

 

Med ovan framtagna rekommendationer kan jag konstatera att med tillämpning av 

K3 skulle företaget detta år kostnadsföra den del av kostnaden för programvaran 

som hör till detta år. I typfallet skulle de alltså för Företaget X innebära en 

kostnad på 2 450 kr i år samtidigt som en kostnad på samma belopp skulle belasta 

nästkommande års resultaträkning. Denna minskning av resultatet med 2 450 kr 

leder till att företaget får en minskning av årets skattekostnad med 539 kr (2 

450*22%). 

 

3.2.2 K2 

I K2 regelverket ges i punkt 7.2 en förklaring på vad en utgift är. Här framgår det 

att en utgift är det som företaget lämnar till följd av en transaktion eller kommer 

att lämna till följd av en transaktion. Det framgår också i samma punkt att 

överföring till företagets ägare som minskar företagets egna kapital däremot inte 

är en utgift. När denna utgift skall kostnadsföras framgår i K2 punkt 7.4 där det 

beskrivs att den ska redovisas som kostnad om inte en tillgång ska redovisas. Av 

K2 punkt 7.5 framgår det att den utgift som kan hänföras till en särskild inkomst 

ska redovisas som en kostnad det räkenskapsåret som företaget redovisar 

inkomsten som intäkt. I K2 punkt 2.4  görs det en avvikelse från den 

grundläggande periodiseringsprincip som finns i K2. De framgår i denna punkt att 

inkomster och utgifter som understiger 5 000 kr inte behöver periodiseras, detta 

trots det som framgår av 2 kap. 4 § ÅRL att de intäkter och kostnader som är 

hänförliga till räkenskapsåret skall tas med oavsett tidpunkten för betalning. 

 

En tillämpning av dessa rekommendationer blir till skillnad från K3 att företaget 

har möjlighet att kostnadsföra hela beloppet detta år istället. Med antagandet att 

företaget vill sänka sitt resultat detta år och bokföra hela beloppet i stället för att 

periodisera kostnaden ger detta en minskning av företagets resultat med 4 900 kr. 

Detta i sin tur leder också till en minskning av årets skattekostnad med 1 078 kr (4 

900*22%). 
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3.2.3 K1 

Av K1 gäller detsamma som i K2 periodisering behöver inte ske om kostnaden 

inte överstiger 5 000 kr. Resultatet vid tillämpning av K1 blir således densamma 

som vid tillämpning av K2 en minskning av årets skattekostnad med 1 078 kr (4 

900*22%). 

 

3.2.4 Sammanfattning och analys 

Sammanställning av ovan sagda blir enligt nedan med ett resultat på 3 000 000 kr 

en skillnad i årets skattekostnad. Tillämpar företaget K1 eller K2 får de för året en 

skattekostnad som är 539 kr (659 450-658 900) lägre än vid tillämpningen av K3.  

 

    K1/K2   K3 

Resultat 

 
3 000 000 

 
3 000 000 

Kostnad 

 
-4 900 

 
-2 450 

Resultat före skatt 

 
2 995 100 

 
2 997 550 

Skatt   

 
-658 922 

 
 -659 461 

 

Även detta typfall visar alltså på en skattemässig skillnad mellan regelverken. I 

detta fall var det avvikandet från periodiseringsprincipen som öppnade upp för en 

valfrihet hos företagen att göra en direkt kostnadsföring istället för att periodisera 

belopp understigande 5 000 kr. Detta typfall resulterade endast i en skattemässig 

skillnad på 539 kr, dock skall man ha i åtanke att detta endast är ett förenklande 

exempel för att åskådliggöra denna skillnad. Den skattemässiga storleken kan ju 

givetvis beroende på företagets verksamhet resultera i allt större skillnader. 

 

3.3 Immateriella anläggningstillgångar 

Företaget X har en internt egenupparbetad immateriell anläggningstillgång. 

Utvecklingsutgifterna för denna har uppgått till 750 000 kr och 

forskningsutgifterna till 500 000 kr. Företaget har värderat denna internt 

egenupparbetade immateriella anläggningstillgången till 1 250 000 kr. Företaget 

kan nu använda sig av tillgången och nyttjandeperioden för tillgången beräknas 

vara 5 år. Hur sker redovisningen vid tillämpningen av K1, K2 och K3 och vilka 

skattemässiga konsekvenser kan de olika regelverken ge? 

 

3.3.1 K3 

En immateriell tillgång är enligt K3 punkt 18.2 en icke-monetär tillgång utan 

fysisk form. När det handlar om framtagningen av internt upparbetade 

immateriella anläggningstillgångar framgår det av K3 punkt 18.7 att företaget ska 

välja mellan kostnadsföringsmodellen och aktiveringsmodellen vad det gäller 

utgifter som avser själva framtagningen. Företaget skall också tillämpa den valda 

modellen konsekvent på alla internt upparbetade immateriella 

anläggningstillgångar. 

 

Enligt punkt 18.8 K3 skall alla utgifter enligt kostnadsmodellen redovisas som 

kostnad när de uppkommer. När det gäller aktiveringsmodellen skall arbetet med 

att ta fram en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång delas upp i en 

forskningsfas samt en utvecklingsfas, detta framgår av punkten 18.9 K3. 
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Utgifterna som uppkommer under forskningsfasen ska enligt punkten 18.11 

redovisas som kostnader när de uppkommer. Däremot finns det en möjlighet 

enligt 18.12 att redovisa de utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen som 

en tillgång om företaget visar att förutsättningarna för detta är uppfyllt.  

 

Om företaget tillämpar K3 och väljer att använda sig av aktiveringsmodellen 

redovisas forskningsutgifterna på 500 000 kr som en kostnad, 

utvecklingsutgifterna kan förutsatt att de uppfyller de förutsättningar som ställs 

redovisas som tillgång. Redovisas dessa utvecklingsutgifter som en tillgång 

kommer de att skrivas av planenligt under 5 år. Detta resulterar i att företaget i 

resultaträkningen kommer att visa en kostnad på 500 000 kr samt en avskrivning 

på den immateriella tillgången. Avskrivning blir om året 150 000 kr (750 000/5).  

 

Detta resulterar även i en överavskrivning för företaget. Företaget får enligt 18 

kap 13 § IL göra en räkenskapsenlig avskrivning enligt huvudregeln på 225 000 

kr (30 % av 750 000). Överavskrivningen blir därför på 75 000 kr (225 000-

150 000). 

 

3.3.2 K2 

I K2 framgår det i punkten 10.4 att egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar inte får redovisas som tillgångar. Utgifterna som hör till 

dessa skall istället redovisas som kostnad. Tillämpar företaget K2 kan de inte 

redovisa någon tillgång. Värdet på den egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgången kommer endast att resultera i en kostnad för företaget.  

 

3.3.3 K1 

Om företaget tillämpar K1 blir det detsamma som tillämpningen av K2 där det 

inte heller fanns möjlighet att redovisa någon sådan utgift som tillgång. Det 

framgår av K1 punkt 6.2 att en intern upparbetad immateriell tillgång inte får tas 

upp som tillgång i balansräkningen.  

 

3.3.4 Sammanfattning och analys 

Skillnaden i årets skattekostnad kan komma att se ut som följande med ett resultat 

på 3 000 000 kr. 

  

  
K1/K2 

 
K3 

Resultat   3 000 000   3 000 000 

Kostnad  

 
-1 250 000 

 
  -500 000 

Årets avskrivning 

   
  -150 000 

Överavskrivning 

   
    -75 000 

Resultat före skatt 

 
1 750 000 

 
2 275 000 

Skatt  

 
-385 000 

 
-500 500 

 

Det som ovan visar är att vid tillämpningen av K3 och aktiveringsmodellen blir 

årets skattekostnad 115 500 kr (500 500-385 000) högre än den hade blivit om 

företaget tillämpat K1 eller K2. Vid beräkningen gjordes det antagandet att 
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företaget valde att använda sig av aktiveringsmodellen. Om företaget istället valt 

kostnadsföringsmodellen hade det inte blivit någon skattemässig skillnad mellan 

regelverken.  

 

I K2 fanns det alltså ett förbud av aktivering av utgifter för egenupparbetade 

immateriella tillgångar, dock framgår det av 4 kap. 2 § ÅRL att utgifter av visst 

slag för forskning, utveckling och av annan immateriell karaktär får redovisas som 

tillgång. För att få redovisa utgifterna som tillgång skall dessa vara av väsentligt 

värde för rörelsen under det kommande året. Thorell diskuterade just denna regel i 

sitt utlåtande och menade på att om ett företag väljer att tillämpa K2 får de vissa 

fördelar men också vissa nackdelar genom att vissa lagregler inte får tillämpas. 

Vidare skev han även att själva valet är frivilligt.
76

 Jag anser att detta typfall visar 

ganska tydligt på hur stora skillnaderna kan bli ett räkenskapsår beroende på 

vilket av regelverken ett företag väljer att tillämpa. 

 

3.4 Varulager 

Företaget X är ett tillverkande företag. Företaget tillverkar sina produkter själva 

för att sedan sälja dem vidare ut till kund. De direkta kostnaderna som är 

hänförliga till de tillverkande produkterna ligger på 600 kr per enhet. Företaget 

har förutom direkta kostnader även indirekta kostnader som kan kopplas till 

produkten, från fakturor framgår dessa kostnader vara på 400 kr per enhet. Vid 

årets slut har företaget kvar 1 000 stycken produkter kvar, hur ska de värdera sitt 

lager? 

 

Huvudregeln i 17 kap. 3 § IL är att denna typ av omsättningstillgång inte får tas 

upp till ett lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet. Med anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde och 

återanskaffningsvärde avses i 17 kap. 2 § IL att detta är desamma som avses i 4 

kap. 9 § andra till fjärde stycket ÅRL. Av 4 kap. 9 § andra stycket ÅRL framgår 

det att anskaffningsvärdet är utgifterna för tillgångens tillverkning. I 

anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång skall utöver direkta kostnader som 

kan hänföras till produktionen även en skälig andel av indirekta kostnader räknas 

in, detta framgår av 4 kap. 3 § tredje stycket ÅRL. 

 

3.4.1 K3 

I K3 behandlas varulager i kapitel 13. Det ges en definition i K3 punkt 13.2 att 

varor i lager är omsättningstillgångar som är: 

 
a) avsedda att säljas i den löpande verksamheten, 

b) under tillverkning för att säljas, eller 

c) i form av material eller förnödenheter som ska förbrukas i 

tillverkningsprocessen eller vid tillhandahållandet av tjänster. 
77

 

 

Vidare i K3 punkt 13.7 framgår det att indirekta tillverkningskostnader som utgör 

mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften skall räknas in i 
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anskaffningsvärdet. De indirekta tillverkningskostnaderna skall också räknas med 

om de uppgår till mer än ett obetydligt belopp för företaget. 

 

Om företaget tillämpar K3 resulterar detta i att företaget får räkna in de direkta 

kostnaderna på 600 per enhet samtidigt som de också får ta med de indirekta 

kostnaderna på 400 kr per enhet. Företaget kommer därför ta upp som tillgång 1 

000 000 kr (1 000*600+1 000*400) i varulager i slutet på året.  

 

3.4.2 K2 

Vid en övergång till K2 framgår det i punkt 12.1 en nästintill identisk definition 

på vad ett varulager är. Det som skiljer K2 ifrån K3 kommer till uttryck i K2 

punkt 12.10 där det framgår att indirekta tillverkningskostnader inte får räknas in i 

anskaffningsvärdet.  

 

Om företaget istället tillämpar K2 kommer det att se lite annorlunda ut jämfört 

med tillämpningen av K3. Det framgick i K2 att indirekta tillverkningskostnader 

inte fick räknas med i anskaffningsvärdet. Företaget får då endast räkna med de 

direkta kostnaderna i anskaffningsvärdet vilket resulterar i att de får tillgångsföra 

600 000 kr (1 000*600) som varulager vid årets slut. De indirekta kostnaderna på 

400 000 kr (1 000*400) som företaget haft får istället kostnadsföras och belastar 

därmed resultaträkningen detta år. 

 

3.4.3 K1 

Av K1 punkten 6.47 framgår det att ett lager som har ett sammanlagt värde på 

högst 5 000 kr inte behöver tas upp i balansräkningen utan kan kostnadsföras 

direkt istället. Detta är dock inte relevant i det aktuella typfallet då värdet var 

betydligt högre. När ett företag som tillämpar K1 skall beräkna 

anskaffningsvärdet för egentillverkade varor är det inköpspriset för råmaterial och 

halvfabrikat som bestämmer detta värde. Detta framgår i K1 punkten 6.50 där det 

även framgår att om det finns andra externa utgifter för varorna som inte finns 

med på fakturorna ska dessa räknas med i anskaffningsvärdet om de uppgår till 

mer än 5 000 kr per leverans. Inte heller detta blir tillämpligt i detta typfall och 

resultatet blir detsamma som om företaget tillämpat K2 regelverket. Företaget får 

endast räkna med de direkta kostnaderna i anskaffningsvärdet vilket resulterar i att 

de får ta upp ett varulager till 600 000 kr (1 000*600) vid årets slut. De indirekta 

kostnaderna på 400 000 kr (1 000*400) som företaget haft får däremot 

kostnadsföras och belastar därmed resultaträkningen detta år. 
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3.4.4 Sammanfattning och analys 

Nedan visar på ett överskådligt sätt hur ett företag med ett resultat på 3 000 000 kr 

före värdering av egentillverkat varulager skulle kunna se ut beroende på vilket av 

regelverken som tillämpas. 

 

  
K1/K2 

 
K3 

Resultat   3 000 000   3 000 000 

Direkt kostnader 

    Indirekta kostnader 

 
- 400 000 

  Resultat före skatt 

 
2 600 000 

 
3 000 000 

Skatt 

 
-572 000 

 
-660 000 

 

Av denna genomgång kan jag konstatera att det som avgör hur stor skillnad det 

blir mellan regelverken när det gäller varulager är storleken på de indirekta 

kostnaderna. I detta fall blev skattekostnaden 88 000 kr (660 000-572 000) högre 

om företaget tillämpade K3 till skillnad från en tillämpning av K1 eller K2. För de 

företag som har låga indirekta kostnader torde valet av regelverk avseende just 

värdering av lager inte ha så stor betydelse. Har istället ett företag mer omfattande 

indirekta kostnader kan valet av K2 eller K3 komma att bli mer betydelsefullt. 

Min uppfattning är den att önskar ett företag aktivera dessa indirekta kostnader 

skulle K3 vara ett bättre val i detta avseende. 

 

I K2 punkt 12.10 framgick det att indirekta tillverkningskostnader inte fick räknas 

in i anskaffningsvärdet. Denna regel är dock inte likvärdig med det som framgår 

av 4 kap. 3 § tredje stycket ÅRL att i anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång 

får det räknas in, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till 

produktionen även en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid en 

första anblick av detta fenomen kan jag tycka att dessa två redovisningsmetoder 

verkar vara en aning motstridiga varandra. Med tillgång till Thorells utlåtande och 

de han tog upp i sin utredning kan en annan förståelse för detta ges. Thorell 

förklarade att BFN har ett fåtal tvingande lagregler att ta hänsyn till vid 

normgivningen. De behöver dock inte i sin normgivning ta sådan hänsyn till får-

reglerna då dessa inte är av sådant slag.
78

 Väljer ett företag att tillämpa K2:s 

regelverk får de en hel del förenklingar men de får även avstå från en del regler i 

jämförelse med tillexempel K3. Är det så att företaget inte har något intresse av 

att upprätta redovisningen på detta förenklade sätt har de ju en möjlighet att välja 

att tillämpa K3 istället. Hultqvist menade istället på att normerna inte är 

föreskrifter och därför kan de också frångås. Med hans mening är inte företaget 

tvunget att följa ett specifikt regelverk.  

 

3.5 Avsättning 

Företaget X har avsättningar i form av både informella och legala förpliktelser. 

Nuvärdet av den informella förpliktelsen har beräknats på ett tillförlitligt sätt och 

uppgår till 45 000 kr, den legala förpliktelsen har beräknas på ett tillförlitligt sätt 

och uppgår till 24 000 kr. Blir det några skattemässiga skillnader för företaget 

beroende på vilket regelverk som tillämpas? 
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3.5.1 K3 

I K3:s regelverk framgår det i punkt 21.4 att ett företag endast skall redovisa en 

avsättning om de på balansdagen har en befintlig legal förpliktelse eller informell 

förpliktelse till följd av en inträffad händelse. Det skall också vara sannolikt att ett 

utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Det skall också 

gå att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. Det som kan leda till en legal 

förpliktelse är antingen ett kontrakt, lagstiftningen eller annan laglig grund, detta 

framgår i K3 punkt 21.5. I K3 punkt 21.6 ges en beskrivning på vad en informell 

förpliktelse är och det framgår följande 

 
”En informell förpliktelse är en förpliktelse till följd av att företaget  
 

 a) på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt 

utförligt och aktuellt uttalande har visat externa parter att det påtar sig vissa 

skyldigheter, samt  

b) därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter att det 

kommer att fullgöra sina skyldigheter”.
79

  

 

Ovan sagda innebär alltså att företaget ska redovisa både den legala förpliktelsen och 

den informella förpliktelsen. Detta påverkar företagets resultat på så sätt att 

avsättningarna kostnadsförs. Eftersom de fick göra avsättning för de båda 

förpliktelserna kommer således resultatet att minska med 69 000 kr 

(45 000+24 000). 

 

3.5.2 K2 

I kap 16 i K2 framgår det i punkt 16.2 att ett företag får redovisa en avsättning om 

företaget har ett åtagande till följd av ett avtal eller offentligrättsliga regler. Det 

framgår vidare i samma punkt att det ska vara sannolikt att ett utflöde av resurser 

kommer att krävas för att reglera åtagandet, det skall också gå att göra en 

tillförlitlig uppskattning av beloppet. Det som framgår av punkten är alltså att 

företaget får redovisa en legal förpliktelse. I K2 punkt 16.6 framgår det dock att 

företaget inte behöver redovisa avsättningar om de understiger det lägsta av 

25 000 kr eller tio procent av det egna kapitalet vid årets ingång. Vad det gäller 

informella förpliktelser framgår det i K2 punkt 16.3 att ett företag inte får göra 

avsättningar för utgifter som krävs för den framtida verksamheten. Det ovan sagda 

betyder att företaget får göra avsättningar för legala förpliktelser men inte 

informella förpliktelser. De behövde dock inte göra avsättning för den legala 

förpliktelsen om denna understeg det lägsta av 25 000 kr eller tio procent av det 

egna kapitalet vid årets ingång. I detta typfall gör jag antagandet att företaget 

väljer att göra avsättning för den legala förpliktelsen på 24 000 kr.  

 

3.5.3 K1 

I K1 däremot framgår det tydligt i punkten 6.67 att företaget inte skall göra några 

avsättningar för åtaganden som medför framtida utgifter.  
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3.5.4 Sammanfattning och analys 

När det gäller avsättningar ska detta göras i K3 för både legala och informella 

förpliktelser om förutsättningarna är uppfyllda. I K2 får endast avsättningar för 

legala förpliktelser göras dock måste de inte göras om de understiger det lägsta av 

25 000 kr eller tio procent av det egna kapitalet. Antagande görs dock att företaget 

vill göra avsättning för den legala förpliktelsen. I K1 däremot får inga 

avsättningar göras. Med ett resultat på 3 000 000 kr skulle företagets 

skattekostnad bli enligt nedan vid tillämpning av de olika regelverken. 

 

 
K1 K2 K3 

Resultat 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Legalförpliktelse 

 
-24 000 -24 000 

Informellförpliktelse 

  
-45 000 

Resultat före skatt 3 000 000 2 976 000 2 931 000 

Skatt -660 000 -654 720 -644 820 

 

Av sammanställningen framgår att om företaget skulle tillämpa K3:s regelverk 

skulle de i detta typfall få en lägre skattekostnad. Största skillnaden var mellan K1 

och K3 där skillnaden blev 15 180 kr (660 000-644 820). Jag delar den 

bedömningen Thorell gör att K2 regelverket tillåter en förenklad redovisning.
80

 I 

detta typfall fick företaget inte redovisa avsättningar för informella förpliktelser 

men hade en valmöjlighet gällande den legala förpliktelsen. I K3 skulle 

avsättningar göras för de båda förpliktelserna vilket jag kan tycka ger en mer 

rättvisande bild av företagets ställning. Beroende på företagets intressenter kan 

denna rättvisande bild av företagets ställning vara olika viktig. En viktig faktor 

som kan vara betydelsefull vid valet av regelverk kan därför vara vilka 

intressenter ett företag har.  

 

3.6 Uppdrag till fast pris 

Företaget X har fått ett byggnadsuppdrag till fast pris. Det fasta priset är 95 000 kr 

för hela uppdraget. Vid slutet av året har halva uppdraget slutförts och företaget 

undrar nu hur de ska redovisa detta samt hur de ska beskattas? 

 

Det framgår av 17 kap. 23 § IL att när det handlar om byggnadsarbete skall 

redovisningen följas i beskattningen om den inte strider mot bestämmelserna i 17 

kap. 24-32 §§ IL. I 17 kap. 27 § IL förklaras det att uppdrag till fast pris som inte 

har slutredovisas inte får tas upp till lägre än det lägsta värdet av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Det framgår vidare i 17 kap. 31 § 

IL att:  

 
”Om den skattskyldige i betydande omfattning har låtit bli att slutredovisa 

eller fakturera belopp som enligt god redovisningssed hade kunnat 

slutredovisas eller faktureras, ska de belopp som skäligen hade kunnat 

slutredovisas eller faktureras tas upp som intäkt”.
81
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3.6.1 K3 

Enligt K3 punkt 23.12 är ett uppdrag till fast pris ett uppdrag som inte är på 

löpande räkning. I K3 punkt 23.11 framgår det att ersättningen för uppdrag på 

löpande räkning uteslutande eller så gott som uteslutande skall grunda sig på ett i 

förhand bestämt arvode per tidsenhet. Ersättningen skall också grunda sig på den 

faktiska tidsåtgången samt de faktiska utgifterna för arbetet. I K3 punkt 23.18 

framgår det att om det ekonomiska utfallet kan beräknas tillförlitligt ska 

inkomsten samt utgifterna för uppdraget redovisas som intäkt och kostnad med 

utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen. Med denna beskrivning 

och antagandet av att företaget kan beräkna det ekonomiska utfallet till 45 000 kr 

(halva fasta priset) på ett tillförlitligt sätt skall denna summa tas upp som en intäkt 

detta år.  

 

 3.6.2 K2 

Uppdrag till fast pris skall enligt K2 punkt 6.11 redovisas antingen enligt 

huvudregel eller enligt alternativregel. Huvudregeln innebär att företaget ska 

redovisa inkomsten som intäkt om uppdragsinkomsten samt färdigställandegraden 

på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Företaget skall också kunna 

beräkna de utgifter som uppkommit samt de utgifter som är kvar för att slutföra 

uppdraget på ett tillförlitligt sätt. Detta framgår av K2 punkt 6.15. När företaget 

använder sig av alternativregeln gäller istället enligt K2 punkt 6.21 att redovisning 

av intäkt skall ske när arbetet är väsentligt fullgjort. Det framgår vidare i K2 punkt 

6.22 att om företaget tillämpar alternativregeln och uppdraget inte väsentligen är 

fullgjort ska företaget redovisa en positiv justeringspost i balansräkningen. Det 

som skall redovisas i resultaträkningen av uppdraget blir således enligt 

alternativregeln en kostnad som hamnar på nästkommande år när arbetet 

väsentligen är fullgjort.  

 

3.6.3 K1 

Enligt K1 punkt 7.1 framgår det att intäkt från försäljning av varor eller tjänster är 

summan av inbetalningar som företaget fått med anledning av 

försäljningsinkomster. Det framgår vidare i samma punkt att en intäkt är 

skillnaden mellan företagets fordringar på kunder utan mervärdesskatt vid 

räkenskapsårets utgång och ingång med anledning av att företaget fakturerat eller 

borde ha fakturerat enligt affärsmässiga skäl. I detta typfall har ingen inbetalning 

skett inte heller har företaget skickat någon faktura. Påverkan på resultaträkningen 

blir därför i likhet med tillämpningen av K2 det nästkommande året istället. 
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3.6.4 Sammanfattning och analys 

Även här blir utfallet det samma för företaget oberoende av om de tillämpar K1 

eller K2. I varken K1 eller K2 får företaget någon intäkt att skatta för detta år. 

Tillämpar företaget istället K3:s regelverk får de däremot skatta för intäkten detta 

år. Skattekostnaderna för företaget blir enligt nedan med ett resultat på 3 000 000 

kr. 

 

  
K1/K2 

 
K3 

Resultat 

 
3 000 000 

 
3 000 000 

Intäkt 

   
+45 000 

Resultat före skatt 

 
3 000 000 

 
3 045 000 

Skatt 

 
-660 000 

 
-669 900 

 

Skillnaden för företaget blir att vid tillämpningen av K3 får de en 9 900 kr högre 

skattekostnad jämfört med om de tillämpat K1 eller K2. 

 

3.7 Sammanfattning av typfallen samt tillämpning av principen från Key 

Code fallet 

Nedan följer en sammanställning av hur mycket skatt företaget X skall betala 

beroende på vilket av regelverken som tillämpas. I en kolumn har jag också valt 

att ta med principen från Rå 1999 ref. 32 det så kallade Key Code fallet. Denna 

utgick ifrån att om god redovisningssed ger ett utrymme för flera 

redovisningsmetoder skall skattemässigt den användas som företaget tillämpat i 

redovisningen. I kolumnen Key Code har företaget X plockat den för året 

skattemässigt mest fördelaktiga redovisningsmetoden från de tre regelverken.  

 

Tabell 1: Sammanfattning av resultat från typfall samt Key Code 

Typfall K1 K2 K3 Key Code 

Intäkt av 

försäkringsersättning 
660 000 660 000 669 900 660 000 

Kostnad under 5000 kr 658 922 658 922 659 461 658 922 

Immateriella 

anläggningstillgångar 
385 000 385 000 500 500 385 000 

Varulager 572 000 572 000 660 000 572 000 

Avsättning 660 000 654 720 644 820 644 820 

Uppdrag till fast pris 660 000 660 000 669 900 660 000 

Summa skatt 3 595 922 3 590 642 3 804 581 3 580 742 

 

Av denna förenklade sammanfattning av resultatet från typfallen kan jag 

konstatera att de finns skattemässiga skillnader mellan de olika regelverken. 

Totalt blev skattekostnaden lägst vid en tillämpning av K2. Skillnaden var dock 

väldigt liten mellan K1 och K2 då skattekostnaden endast skilde sig åt vid ett 

typfall. I alla typfall förutom avsättning blev skattekostnaden som högst vid 

tillämpningen av K3. I K3:s regelverk fick företaget till skillnad mot K1 och K2 

göra avsättning för både legala och informella förpliktelser varav den lägre 

skattekostnaden.  
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3.8 Analys av typfallen  

Av resultatet kan konstateras att vid en tillämpning av Key Code principen får 

företaget den absolut lägsta skattekostnaden. Denna dom kom dock innan BFN:s 

K-projekt och frågan är om denna helt skall förkastas eller om den kan komma att 

gälla fullt ut eller med viss begränsning.  

 

Av den diskussion Hultqvist gör i sin artikel där han menar på att normerna inte är 

föreskrifter och behöver nödvändigtvis inte följas
82

 skulle ett antagande kunna 

göras att principen från Key Code fallet fortfarande skulle vara tillämplig trots de 

nya regelverken. Utgår jag istället från det som Thorell skriver när han förklarar 

att bedömningen om ett företag lever upp till god redovisningssed görs utifrån 

innehållet i den tvingande lagstiftningen samt utifrån företagets frivilliga val av 

kompletterande normgivning
83

 måste de ju således bli att god redovisningssed 

endast tillåter redovisning enligt ett regelverk. Redovisningen sker då enligt den 

kompletterande normgivningen just i detta valda regelverk. Tillämpning av 

principen från Key Code fallet torde enligt min mening inte bli tillämpligt om jag 

utgår från Thorells uttalande där god redovisningssed inte skulle inkludera 

redovisningsmetoder från andra regelverk än företagets valda.  

 

Hultqvist avslutade sin artikel med att påtala att det är domstolen som bestämmer 

när någon går utanför den standard som god redovisningssed står för.
84

 

För att få en klarhet i vad som efter införandet av dessa nya regelverk är god 

redovisningssed tror jag det krävs nya beslut från domstolen som leder till ny 

praxis inom detta område. En fråga som känns intressant är då hur stort inflytande 

BFN kommer att få när domstolarna skall döma om vad som är god 

redovisningssed i framtida fall. Domstolarna har ju tidigare tagit in expertorgan 

som BFN för utlåtande på dessa områden. På detta sätt har ju denna statliga 

myndighet tidigare fått inflytande över utvecklingen av god redovisningssed.
85

 Så 

frågan kan ju ställas hur stort inflytande de skulle få om en prövning om vad som 

är god redovisningssed skulle göras idag. 

 

Med BFN:s nya regelverk och det materiella samband som idag finns mellan 

redovisning och beskattning kan jag av de olika resultaten från typfallen se att det 

skett en hel del förändringar även inom beskattningen. Med anledning av detta 

kan jag tycka det är lite oroväckande att BFN som endast är ett normgivande 

organ kan åstadkomma dessa förändringar gällande hur mycket skatt ett företag 

skall betala. Jag kan likväl tycka det är märkligt att de kan utfärda 

rekommendationer med villkor att de måste följas i sin helhet utan avvikelser. Det 

borde istället ligga i företagets intresse att av enkelhetens skull samt av skäl för 

dess intressenter tillämpa endast ett av regelverken. 

 

Företagen skulle enligt min uppfattning inte bryta mot varken någon lagregel eller 

praxis genom att till exempel inte tillämpa K2 fullt ut. Det saknas efter tillkomsten 

av dessa regelverk praxis om vad som gäller på området och Hultqvist påstår även 

i sin artikel att det aldrig tidigare heller slagits fast i någon vägledande praxis att 
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man skulle vara tvunget att följa alla anvisningar för ett visst normgivande 

organ.
86

 

 

Jag kan dock se att det skulle kunna finnas vissa fördelar för företagen att tillämpa 

endast ett av regelverken fullt ut utan avvikelse. En fördel som jag nämnde ovan 

skulle kunna vara den enkelhet som skulle kunna uppnås genom att ha alla regler 

samlade i ett regelverk. Jag tror att ett företag som tillämpar K2:s regelverk skulle 

med dessa relativt enkla och tydliga regler komma att få en ökad struktur genom 

att endast tillämpa detta regelverk samt inte avvika från det.  

 

Beroende av storlek på företag är vikten av en verklighetsenlig bild av företaget 

ställning av varierande betydelse. Som också diskuterades ovan kan det om ett 

företag har många externa intressenter troligtvis vara än mer viktigt att företaget 

visar en verklighetsenlig bild av företagets ställning utåt. Intressenterna kan enligt 

mig troligtvis också kunna komma att bli avgörande i frågan om att tillämpa ett av 

regelverken utan några avvikelser ifrån detta. Detta togs också upp av Thorell när 

han förklarade att företagets val av regelpaket skulle kunna beskrivas som ett 

kontrakt mellan företaget och dess intressenter. Intressenterna förväntar sig att 

företaget lever upp till innehållet i de regler som ingår i regelpaketet.
87

  

 

Av utredningen SamRoB som presenterades under hösten 2008 var ju ett av 

syftena att avskaffa det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning 

genom istället ha uttryckliga skatteregler i IL. De skattemässiga skillnader som 

resultatet visade på skulle alla med en sådan förändring helt utebli. BFN:s 

regelverk skulle endast påverka företagens redovisning vilket jag kan tycka verkar 

mer rimligt med tanke på att BFN har som uppgift att främja god redovisningssed 

samt försöka fastställa vad god redovisningssed är. De ska även vägleda i de 

situationer där bedömningen av vad som är god redovisningssed är oklar.
88

 

 

3.9 Beskattningsprinciper 

Tikka beskrev att principer inom skatterätten är effektiva hjälpmedel för 

tolkningen av skattelagstiftningen.
89

 Legalitetsprincipen som i teorin förklarades 

inom skatterätten som ingen skatt utan lag innehöll också den viktiga del som 

handlade om förutsägbarhet. Det skulle kunna tänkas att det nu där det finns ett 

materiellt samband mellan redovisning och beskattning blir vissa oklarheter. En 

tolkning av en skattelag som hänvisar till en redovisningslag kan uppskattningsvis 

bli något svår att göra när nya redovisningsregler råder samt ny praxis inom 

området inte har hunnit fastställas än. Till följd av detta kan det enligt min mening 

tänkas bli en viss störning i den förutsägbarhet som skall finnas enligt 

legalitetsprincipen för den skattskyldige att räkna ut konsekvenserna av ett 

handlande. 

 

I regeringsformen framgår den likhetsprincip som talar för kravet om att likhet 

inför lagen skall råda. En diskussion om denna princip kopplat till BFN:s 
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regelverk skulle kunna göras på det sätt att två lika företag kan komma att 

beskattas på två helt olika sätt, detta med ovan resultat som grund. Påhlsson 

diskuterade att möjligheten att få en total likhet kunde vara svårt i verkligheten 

men innebörden av principen måste ändå vara att de fall som är jämförbara och 

tämligen likartade skall behandlas lika.
90

 De företag som skulle ha möjlighet att 

tillämpa både K2 och K3 skulle i princip kunna vara identiska dock skulle det 

även finnas en valfrihet för företagen att välja det regelverk som passar dem bäst. 

Ser jag det på det sättet att företagen själva väljer vilket regelverk de vill följa så 

skulle likhet inför lagen eventuellt kunna uppnås av detta egna val. Påhlsson 

förklarade också att kravet på likhet inför lagen skall råda oberoende av ras, 

religion med mera. Vidare beskrev han att detta är en konkret regel som 

myndigheter måste följa det är alltså inte någon eventuell målsättning.
91

 Med 

tanke på detta och resultatet som visade på skattemässiga skillnader mellan 

regelverken kan jag tycka det är intressant att diskutera BFN som myndighet att 

utfärda rekommendationer som företagen inte får avvika ifrån.  

 

Lodin förklarade i sin bok att enligt skatteförmågeprincipen så skall betalningen 

av skatt stå i förhållande till den förmåga ett företag har att betala skatt.
92

 Av 

resultatet i uppsatsen kan en intressant slutsats göras angående 

skatteförmågeprincipen ställt till regelverket. Den skatteförmåga ett företag har 

kan variera bara genom att använda olika regelverk. Tikka beskrev att syftet med 

principen är att fördelningen av skattebördan ska bli så rättvis som möjligt och 

detta genom att skatten fördelas utefter den förmåga som finns.
93

 Intressant kan 

jag också tycka det är att företaget genom regelverken i viss grad kan bestämma 

sin egen skatteförmåga. 

 

Tikka beskriver neutralitetsprincipen som att de val en skatteskyldig ställs inför 

inte skall låta sig styras av beskattningen.
94

 Valet av vilket regelverk ett företag 

skall välja skulle då enligt min mening med en tillämpad neutralitetsprincip inte 

styras av de skattemässiga skillnader dessa regelverk ger. Lodin diskuterade att 

om det är så att de olika valen före skatt är ekonomiskt likvärdiga skall de också 

vara de efter skatt. Med neutralitetsprincipen skall alltså inte skatterna påverka 

den skattskyldiges val.
95

 Med detta skall då företaget kunna välja fritt mellan till 

exempel K2 och K3 och ändå inte påverkas av beskattningen. Av resultatet från 

typfallen som visade på att skattemässiga skillnader fanns mellan K2 och K3 finns 

enligt mig en risk att ett företag kan komma att välja regelverk utifrån ett 

skattemässigt perspektiv.  

 

3.10 Redovisningsprinciper 

Enligt Thorell beskrevs ju försiktighetsprincipen historiskt sett som att 

tillgångarna får undervärderas men absolut inte övervärderas. En modernare 

beskrivning skulle enligt Thorell vara att försiktighet skall iakttas vid värdering av 
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tillgångar. Ett företag måste beakta eventuella värdenedgångar vid värderingen.
96

 

Efter min genomgång av de olika regelverken kan jag urskilja denna princip som 

mer framträdande på vissa ställen medans den framträder mindre på andra ställen. 

Tillämpar ett företag K1 eller K2 får de inte lov att räkna med indirekta 

anskaffningskostnader i anskaffningspriset för varulagret. Detta och det förbudet 

som finns i K1 och K2 angående aktivering av utgifter för egenupparbetade 

immateriella tillgångar visar enligt min mening på ett tydligt sätt att 

försiktighetsprincipen väger tungt i dessa regelverk. 

 

I K2 regelverket punkt 7.5 framgår en redovisningsmetod som tydligt känns 

förknippat med den matchningsprincip som beskrevs i ovan teori. Det framgick av 

K2 punkt 7.5 att utgiften som kan hänföras till en särskild inkomst ska redovisas 

som en kostnad det räkenskapsåret som företaget redovisar inkomsten som intäkt. 

Falkman beskrev att tanken med denna princip är att de nedlagda utgifter som i 

framtiden ger intäkter skall kostnadsföras den period som intäkten realiseras och 

redovisas. Detta skulle alltså ske oavsett när intäkten uppkommit.
97

 Denna 

beskrivning tillsammans med K2:s regler om kostnadsredovisningen i K2 punkt 

7.5 synes alltså vara mycket lika. I K3 däremot kunde inte reglerna om 

kostnadsredovisningen förknippas på samma sätt med denna princip. 

 

I teorin beskrevs realisationsprincipen som bygger på att en intäkt inte får 

redovisas i resultaträkningen förrän denna är realiserad. Om jag skall analysera K-

regelverken utifrån denna princip skulle jag vända mig till det typfall som 

handlade om intäkt av försäkringsersättning. Enligt K1 och K2 fick inte denna 

redovisas förrän beslut hade fattats. I K3 däremot fanns ingen specifik förklaring 

angående hur försäkringsersättning skulle redovisas utan av K3 punkt 2.18. 

framgick det att ett företag skulle redovisa en intäkt endast då de ekonomiska 

fördelar som är förknippade med posten sannolikt kom att tillfalla eller lämna 

företaget i framtiden samt att postens anskaffningsvärde eller värde kunde mätas 

på ett tillförlitligt sätt. Sannolikt innebar enligt K3 punkt 2.19 att något är mer 

troligt än inte. Med detta skulle jag påstå att vid intäkt av försäkringsersättning 

står både K1 och K2 regelverken närmare realisationsprincipen än vad K3 gör. 

Har inte beslut fattats är det ju dock inte helt klart att försäkringsersättningen 

kommer att tillfalla företaget även om det är sannolikt.  

 

Om ett företag skulle använda sig av den princip som utvecklades i Key Code 

fallet skulle då deras redovisning stämma överens med den objektivitetsprincip 

som förklarades i teorin? Objektivitetsprincipen handlade ju bland annat om att 

företagens redovisning skulle vara objektiv. Beslutsfattare skulle med hjälp av 

externredovisningen kunna ta bättre beslut och detta var ju dock inte möjligt om 

informationen som lämnades i den inte var objektiv. Vid en diskussion om K-

regelverken i förhållande till objektivitetsprincipen är min uppfattning att denna 

princip bäst stämmer överens med regelverken om varje regelverk tillämpas i sin 

helhet utan någon avvikelse. Jag anser också att objektivitetsprincipen inte riktigt 

stämmer överens med den redovisning som blir för företaget då tillämpningen av 

principen från Key Code gäller. Fall där det kan vara viktigt att redovisningen 

                                                   
96

 Thorell, Företagens redovisning s 45 
97

 Falkman, Redovisning och skatt, s 30 



37 

 

stämmer överens med denna princip kan således vara när externa aktörer av olika 

slag ska ta beslut som grundar sig på företagets redovisning.  
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4. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att utreda vilka skattemässiga skillnader som 

uppkommer beroende på vilket av regelverken K1, K2 eller K3 som tillämpas.  

Svaret på den frågan är att de uppkom skattemässiga skillnader vid intäkt av 

försäkringsersättning där det blev en högre skattekostnad för dem som tillämpade 

K3. Likaså blev det vid kostnader som understeg 5 000 kr då detta belopp i K1 

och K2 kunde kostnadsföras med en gång. Vid immateriella anläggningstillgångar 

blev skattekostnaden också lägre vid tillämpning av K1 och K2. Lägre 

skattekostnad fick företaget också om det tillämpade K1 och K2 vid värdering av 

varulager samt vid uppdrag till fast pris. Det enda tillfälle som jag identifierade att 

K3 gav en lägre skattekostnad var vid avsättning där företaget fick göra avsättning 

för både legala och informella förpliktelser.  

 

Av resultatet från typfallen kan jag också dra den slutsats att K3 regelverket 

många gånger gav en mer verklighetsenlig bild. Exempel på detta är typfallet 

intäkt av försäkringsersättning. I detta typfall synes det vara sannolikt att 

ersättningen skulle tillfalla företaget och beloppet gick också att beräkna till 

45 000 kr. Om beloppet hade beräknats på ett tillförlitligt sätt var dock en 

avgörande faktor som gav ett visst utrymme för tolkning. I detta typfall gjordes 

antagandet att beloppet hade beräknats på ett tillförlitligt sätt varav företaget fick 

en skattemässig intäkt på 45 000 kr detta år istället för nästkommande. Detta anser 

jag speglade verkligheten på ett bra sätt. 

 

Om den princip som utvecklats i rättsfallet Rå 1999 ref 32 även skulle gälla idag 

vad skulle detta innebära för företagen? Det skulle av uppsatsens resultat innebära 

en lägre skattekostnad för året jämfört med en tillämpning av ett enda regelverk 

utan någon avvikelse från detta. 

 

I inledningskapitlet förklarades det att skatterätten samt redovisningen har ett 

antal olika principer som skall följas eller tas hänsyn till. De nya regelverken 

förhåller sig lite olika till principerna. Först och främst kan jag från mitt resultat 

och min analys dra de slutsatser att regelverken inte är utformade att stämma 

överens med de principer som finns inom beskattningen. Det kan således tänkas 

att detta inte heller är syftet då de gäller regler för hur företaget skall redovisa. I 

och med det materiella sambandet berör de ju även skatterätten och bör i alla fall 

inte stå i strid med dessa principer vilket det av analysen framkom att de nästintill 

gjorde. Slutsats angående redovisningsprinciperna kan göras på så sätt att vissa av 

principerna stämmer bättre överens med K1 och K2 medans vissa av principerna 

stämmer bättre överens med K3.  

 

Vad det är som egentligen gäller för företagen kommer nog inte bli helt klart 

förrän dessa regelverk etablerat sig ordentligt samt problem med dessa kommit 

upp till ytan. Diskussioner om hur BFN har rätt att ge ut allmänna råd som 

inskränker i tillämpningen av de lagregler som finns är av olika art. Slutsatsen kan 

dock ges att det förekommer vissa skattemässiga skillnader mellan regelverken 

K1, K2 och K3. 
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