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Syfte:  Syftet med denna uppsats är att få en djupare insikt  
  om hur en frikoppling mellan redovisning och  
  beskattning skulle kunna se ut. Genom att undersöka 
  hur revisionsbolagen ställer sig till SamRoBs förslag 
  om en frikoppling, SOU 2008:80, och vilka  
  konsekvenser ett avskaffande av det materiella  
  sambandet kan medföra för K2-företagen vill vi skapa 
  en djupare förståelse i diskussionen om en total  
  frikoppling av det materiella sambandet för K2- 
  företagen. 

Metod:  Uppsatsens undersökning utgår från en kvalitativ 
forskningsmetod och har en analytisk ansats. Data 
består av primär- och sekundärdata som kritiskt 
granskas för att bedöma undersökningens giltighet 
och tillförlitlighet. 

Teori:  För att skapa förståelse kring sambandet mellan 
redovisning och beskattning presenteras relevanta 
begrepp och teorier. Vidare redogörs för innehållet i 
utredningen SOU 2008:80. 

Empiri:  Empirin presenterar respondenternas åsikter och 
synpunkter om utredningens, SOU 2008:80, förslag 
om en frikoppling mellan redovisning och 



 

 

 

 

beskattning. Respondenterna avser tre anställda från 
tre av de största revisionsbolagen i Sverige. 

Slutsatser: För K2 företag innebär en frikoppling i praktiken en 
samordning. Om SamRoBs förslag anpassas till K2 
reglerna kommer det nya regelverket i längden 
innebära en förenkling för K2 företagen. I stora drag 
kommer inte revisorernas arbete att förändras även 
om dagens revisorer kan tycka att arbetsbördan blir 
tyngre. 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

Title: Decoupling or Coordination? A study on the 
elimination of the link between accounting and 
taxation for K2 companies 

Authors:  Maria Andersson, Madeleine Sellin 

Advisor:  Dan Nordin 

Course:  Business Administration: Degree Project 15 ECTS 

Seminar date: May 27th 2009 

Keywords: Accounting, taxation, material relation, generally 
accepted accounting principles (GAAP), decoupling, 
coordination 

Purpose:  The purpose of the thesis is to gain a deeper insight 
  into a decoupling between accounting and taxation. 
  By a study on the audit firms’ attitude concerning  
  SamRoBs proposal on decoupling and what affects  
  K2 companies may be facing are we intending to  
  create a deeper understanding in the discussion of a 
  total decoupling of the material relationship for K2  
  companies. 

Methodology:  The study is based on a qualitative research and has 
an analytical approach. The data consists of primary 
and secondary data that is critically reviewed to assess 
the validity and reliability of the study. 

Theory:  In order to create understanding of the relationship 
between accounting and taxation relevant concepts 
and theories are presented. The contents of SOU 
2008:80 will also be described. 

Empirical foundation:  The empirical data presents the respondents´ views 
and comments on the proposal, SOU 2008:80, for a 
decoupling between accounting and taxation. 
Respondents interviewed were three employees from 
three of the largest audit firms in Sweden.  



 

 

 

 

Conclusion: The true meaning of decoupling for K2 companies in 
practice is coordination. If SamRoBs proposal is 
adapted to the K2 regulation a new framework will 
appear and in the long run involve a simplification for 
K2 companies. Broadly, the work of the auditing 
firms will not mean considerable changes even 
though current auditors may think the workload will 
increase. 



 

 

 

 

 

Förord 

 

Att granska och utreda en frikoppling av det materiella sambandet för K2 
företag har givit oss en djupare inblick och förståelse i problematiken kring 
detta fenomen. Arbetet med uppsatsen har berikat våra kunskaper och bidragit 
till såväl personligt utvecklande som kunskapsutvecklande. 

Vi vill framföra ett stort tack till våra respondenter. Åsikterna och 
infallsvinklarna från våra respondenter var en förutsättning för att genomföra 
denna uppsats. 

Vi vill även tacka vår handledare, Dan Nordin vid Karlstads universitet, för 
hans vägledning och kommentarer vid genomförandet av uppsatsen. 

Karlstad, juni 2009. 

 

Maria Andersson   Madeleine Sellin 
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1 Inledning 
 

 detta kapitel introduceras uppsatsen. Inledningen presenterar den bakgrund och 
problematik som ligger till grund för uppsatsens problemområde och syfte. Kapitlet 

fortsätter med den avgränsning som gjorts, vem uppsatsen vänder sig till samt den fortsatta 
dispositionen. Syftet med denna inledande presentation är att skapa ett intresse som ligger till 
grund för uppsatsens innehåll. 

 

1.1 Bakgrund 
Sverige tillämpar idag ett starkt samband mellan redovisning och 
inkomstbeskattning och grundar sig framför allt i 1928 års kommunalskattelag 
och 1929 års bokföringslag (Rabe & Melbi 2008). Tanken bakom sambandet är 
att redovisningen ska fastställa ett riktigt och rättvisande resultat för företaget. 
Sambandet återfinns främst i periodisering av inkomster och utgifter samt i 
principer för värdering av tillgångar och skulder (SKV 305). 

De begrepp som förekommer i sambandet mellan redovisning och beskattning 
är materiellt samband, formellt samband och inget samband. Det materiella 
sambandet klassificeras som det starkaste av dem och förklaras av 14 kap. 2 och 
4 §§ inkomstskattelagen, IL. Innebörden är att de olika posterna behandlas på 
samma sätt i redovisningen som i beskattningen och där beskattningstidpunkten 
är styrd av det redovisningsmässiga begreppet god redovisningssed. (SOU 
2008:80). 

BFN har sedan början av 2000-talet arbetat med att ge företag möjlighet att 
redovisa på sådant sätt som möjliggör en ändamålsenlig redovisning utifrån 
företagens situation. Normgivningen delar in företagen i fyra olika 
storlekskategorier för vilka det tillämpas olika redovisningsregler. Regelverken 
för de små och medelstora företagen har fastställts av BFN medan arbetet med 
att fastställa ett enhetligt regelverk för de större företagen fortfarande pågår.  

Den Europeiska unionen, EU har, i sin strävan mot harmonisering, sedan länge 
arbetat med att förbättra gällande redovisningsregler och jämförbarheten i 
redovisningarna (SOU 2005:53). År 2002 antogs IAS- förordningen vilket 
innebar att alla noterade företag från och med 2005 skall tillämpa de 
internationella standarderna i sina koncernredovisningar. Även onoterade 
företag har möjlighet att upprätta sina redovisningar enligt internationella 
redovisningsprinciper om de själva väljer det. Utvecklingen i 
redovisningsstandarderna syftar till att ge en mer verklighetsbaserad bild av 

I
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företagen eftersom redovisning idag är mer inriktad på att tillgodose 
marknadens behov av finansiell information. En följd av internationaliseringen 
har resulterat i nya rekommendationer, allmänna råd och uttalanden från 
Redovisningsrådet, RR och Bokföringsnämnde, BFN.  

Fördelarna med sambandet mellan redovisning och beskattning har bland annat 
förklarats av att regelsystemet varit enkelt och begripligt och att det inte funnits 
behov av skilda regelverk. På så sätt behöver företagen endast upprätta ett 
bokslut som sedan kan ligga till grund för beskattningen. Sambandet har även 
ansetts ge fördelar administrativt och kontrollmässigt.  

Nackdelarna med sambandet har bland annat förklarats med att företagens 
möjligheter till att styra beskattningsunderlag och beskattningstidpunkt 
förekommer i för stor utsträckning.  

Debatten om fördelar och nackdelar med ett samband mellan redovisning och 
beskattning har pågått under en lång tid. Idag finns ett förslag om att 
redovisningen inte längre ska styra beskattningen. Den statliga utredningen om 
sambandet mellan redovisning och beskattning (SamRoB) lämnade sitt 
slutbetänkande i september 2008, SOU 2008:80 Beskattningstidpunkten för 
näringsverksamhet. Utredningen inleddes 2004 och hade som uppdrag att 
förutsättningslöst pröva hur sambandet mellan redovisning och 
inkomstbeskattning ska se ut och efter en analys kartlägga vilka regler som bör 
gälla i framtiden. Förändringen som SamRoB utredningen föreslår, om att 
sambandet ska avskaffas, förväntas träda i kraft år 2011. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Sverige har idag cirka 300 000 K2 företag registrerade hos bolagsverket. 
Företagen klassificeras vanligen som små till medelstora aktiebolag och får 
uppfylla högst ett av villkoren av 50/25/50-regeln; 

• Medelantalet anställda har under de senaste två räkenskapsåren varit fler 
än 50. 

• Balansomslutningen har under de två senaste räkenskapsåren uppgått till 
mer än 25 miljoner kronor.   

• Nettoomsättningen har under de två senaste åren uppgått till mer än 50 
miljoner kronor.  (FAR Förlag, 2006) 

De framarbetade skatteregler som tillämpas vid dagens företagsbeskattning har 
sin utgångspunkt i K2 företagen. För att förenkla redovisningsarbetet har BFN 
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tillsammans med Skatteverket bedrivit K2-projektet. Syftet med projektet har 
varit att framställa ett samordnat regelverk (K2-regelverket) för de mindre till 
medelstora aktiebolagen. Arbetet slutfördes i juni 2008 och årsredovisningar 
kunde upprättas efter K2 reglerna redan per sista december samma år. 

Den statliga utredningen SOU 2008:80, även kallad SamRoB utredningen 
föreslår att en frikoppling skall ske mellan redovisning och beskattning 
oberoende företagskategori. Den del av frikopplingen som kommer att belysas 
hädanefter är frikopplingen av det materiella sambandet. Det materiella sambandet 
av redovisning och beskattning innebär att beskattningstidpunkten är styrd av 
det redovisningsmässiga begreppet god redovisningssed. Enligt god redovisningssed 
skall redovisningen för att vara sann och riktig upprättas efter de lagar och 
normer som finns inom redovisningsområdet. Således vilar dagens beskattning 
på redovisningens normer. SamRoBs förslag är att avskaffa denna länk.  

Det samordnade K2-regelverket är som nämnt ovan framtaget genom ett 
samarbete mellan BFN och Skatteverket där BFN i huvudsak har stått som 
upphovsman. BFN är en myndighet under regeringen vars främsta uppgift är 
utvecklandet av god redovisningssed. Myndigheten är statens expertorgan inom 
redovisningsområdet (BFN, 2009a) och är i sitt remissyttrande av SamRoB 
utredningens förslag tveksamma inför en frikoppling.  Den konsekvensanalys 
som återfinns i SOU 2008:80 tyder på att den huvudsakliga förändring som 
väntar K2 företagen är att det administrativa arbetet kommer att minska. Enligt 
SamRoB skall deras förslag och K2-regelverket utmynna i ett och samma 
resultat för K2 företagen.    

Den redovisning som vi har idag präglas av traditioner och normer varför det är 
tämligen svårt att tillföra nya regler som accepteras av samhället. Vi vill utifrån 
den problematiken få en redogörelse för hur revisionsbolagen som 
tillhandahåller K2 företagens revision påverkas av en frikoppling samt även hur 
de bemöter förslaget. Vi kommer således att granska SamRoB utredningens 
förslag och vad dess följder kan tänkas bli. Det är enligt vår mening ett centralt 
fenomen att diskutera och om förslaget träder i kraft kommer vi att beröras av 
det som framtida revisorer.  

SamRoB utredningen har pågått sedan 2004 och slutbetänkandet som kom i 
september 2008 indikerar att ämnet är mycket aktuellt. Fokus hamnade på 
revisionen av K2 företag då dem ligger till grund för dagens framarbetade 
skatteregler som tillämpas vid företagsbeskattningen. Genom en granskning av 
utredningens förslag och en jämförelse med dagens principer och regelverk 
samt revisionsbolagens arbete med K2 företagen vill vi tillföra en ny synvinkel 
samt underlag för en fortskridande utveckling inom området. 
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1.3 Frågeställningar 
 

• Hur påverkar det redan befintliga K2-regelverket SamRoB utredningen?  

• Vad innebär en frikoppling av det materiella sambandet i praktiken för 
såväl K2 företag som för revisorerna? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få en djupare insikt om hur en frikoppling 
mellan redovisning och beskattning skulle kunna se ut. Genom att undersöka 
hur revisionsbolagen ställer sig till SamRoBs förslag om en frikoppling, SOU 
2008:80, och vilka konsekvenser ett avskaffande av det materiella sambandet 
kan medföra för K2-företagen vill vi skapa en djupare förståelse i diskussionen 
om en total frikoppling av det materiella sambandet för K2-företagen. 

 

1.5 Avgränsning 
Denna uppsats kommer endast att undersöka SamRoB utredningens påverkan 
på K2 företag, det vill säga konsekvenserna för K1, K3 och K4 företag kommer 
inte att diskuteras. Diskussionen om frikoppling mellan redovisning och 
beskattning utgår endast från SOU 2008:80, Beskattningstidpunkten för 
näringsverksamhet, i jämförelse med dagens system och gällande rätt. 

Uppsatsen kommer inte att behandla utdelning av obeskattade reserver. Fokus 
kommer att ligga på rätten att välja en tidigarelagd beskattning och de 
konsekvenser det kan få för K2 företag. 

En avgränsning ansågs nödvändig i den empiriska studien på grund av 
uppsatsens tidsbegränsning och därför undersöks endast tre revisionsbolag. 
Studien genomfördes genom att intervjua stora revisionsbolag med anledning 
av att de innehar kompetens, kunskap samt insikt i utredningen. 

 

1.6 Målgrupp 
Den här kandidatuppsatsen vänder sig främst till läsare som besitter viss 
kunskap inom det företagsekonomiska området och som vill få en djupare 
förståelse av sambandet mellan redovisning och beskattning.  Således 
rekommenderas det att läsaren har vissa förkunskaper inom både 
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ämnesområdena för att få en full förståelse. Vår förhoppning är att kunna 
återge en bild av dagens samband mellan redovisning och beskattning samt vad 
en frikoppling kan komma att innebära.  

 

1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 
 

 
Kapitel 2 
 
 
 
Kapitel 3 
 
 
 
Kapitel 4 
 
 
 
 
Kapitel 5 
 
 
 
 
Kapitel 6 

I det andra kapitlet presenteras den 
metod som uppsatsen utgår ifrån samt 
hur uppsatsen genomförts. 
 
I det tredje kapitlet beskrivs den 
teoretiska referensram som ligger till 
grund för uppsatsen. 
 
I det fjärde kapitlet presenteras den 
empiriska studien av respondenternas 
inställning och åsikter om SamRoB 
utredningen. 
 
I det femte kapitlet analyseras teorin 
tillsammans med den teoretiska 
referensramen för att identifiera vilka 
effekter en frikoppling får för K2 
företag. 
 
I det sjätte kapitlet redovisas de 
slutsatser som dragits från analysen 
och uppsatsens frågeställningar 
besvaras. 
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2 Metod 
 

 detta kapitel redogörs för den forskningsmetod som ligger till grund för uppsatsen samt 
vilken ansats och strategi som använts för att besvara frågeställningar och syfte. En 

beskrivning ges av val av data respektive hur datainsamlingen gått till väga. Vidare 
diskuteras urvalet av respondenter och undersökningens genomförande. Kapitlet avslutas med 
en kritisk granskning angående uppsatsens kvalitet. 

 

2.1 Genomförande 
Arbetet med uppsatsen inleddes med ett val av ämnesområde. Valet föll på 
redovisning och beskattning då vi har inriktat vår utbildning mot 
externredovisning och även läst beskattningsrätt. Efter att ha tagit del av en 
artikel publicerad på KPMGs hemsida om den aktuella utredningen, SOU 
2008:80 valde vi att undersöka frikopplingen mellan redovisning och 
beskattning. Därefter studerades relevant information i form av tidigare studier 
och teori för att identifiera områden där forskning saknades eller där det finns 
behov av en djupare eller bredare forskning. Problemområdet kunde sedan 
konkretiseras för denna forskningsstudie och bidra med ytterligare insikt inom 
en aktuell samhällsfråga. 

Den redovisnings- och beskattningsteori som var relevant för studien valdes ut 
och bildade tillsammans med utredningen SOU 2008:80 uppsatsens teoretiska 
referensram varpå de empiriska undersökningarna påbörjades. Den analys och 
det resultat som framhävts av denna forsknings teori och empiri analyserades 
och bildade till sist slutsatsen för uppsatsen. 

Verkligheten kan tolkas på olika sätt och kan uppfattas genom objektivitet eller 
som en mänsklig tolkning. Den tolkningsbaserade ansatsen utgår från att det 
finns olika bilder av verkligheten och att verkligheten kartläggs genom att 
forskarna sätter sig in i hur ett specifikt fenomen tolkas av människor (Jacobsen 
2002). Eftersom olika människor tolkar samma händelse på olika sätt är det 
viktigt att undersöka hur händelsen tolkas och inte vad som händer. 

 

 

I 
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2.2 Ansats  
Vilken ansats som ska användas i en uppsats bestäms utifrån vilken strategi som 
är bäst lämpad för att beskriva verkligheten. Strategierna benämns vanligen som 
induktiv ansats och deduktiv ansats (Jacobsen 2002). 

 

2.2.1 Induktiv eller deduktiv ansats 
Genom att använda sig av en deduktiv ansats införskaffas kunskap först och 
därefter samlas empirin in för att se om förväntningarna och verkligheten 
stämmer överrens. Förhållandet mellan teori och praktik (Bryman & Bell, 
2005). Den deduktiva ansatsen tillämpas bäst när vi vill ha den enskildes 
uppfattning av ett klart definierat problem (Jacobsen 2002).  

Med en induktiv ansats samlar forskaren in empirin med endast en inblick i 
ämnet och utan alltför höga förväntningar, därefter tolkas resultatet utifrån 
forskarens eget sätt. Den induktiva metoden står för öppenhet och passar in i 
situationer där det råder osäkerhet om hur relevanta förhållanden ser ut 
(Jacobsen 2002). Med andra ord går man med en induktiv ansats från 
observation och resultat till teori (Bryman & Bell, 2005).  

Som Jacobsen (2002) skriver är det nästintill omöjligt att genomföra en studie 
utan några förutfattade meningar alls. Således att det istället är frågan om en 
analytisk ansats, oberoende av den induktiva eller deduktiva metoden. Med en 
analytisk ansats skapar forskaren förväntningar och antaganden i den mån det 
är möjligt innan datainsamlingen påbörjas (Jacobsen 2002).  

Arbetet med uppsatsen började med en insamling av information eftersom vår 
kunskap om sambandet mellan redovisning och beskattning och regeringens 
utredning 2008:80 om en frikoppling var relativt begränsad. Den information 
som samlades in användes för att utforma frågeställningar och utförandet av 
undersökningen. Informationen bestod av utredningen SOU 2008:80 och 
redovisnings- och beskattningsteori. På grund av att vi redan innan empirin 
utfördes hade införskaffat kunskap inom ämnesvalet torde vår uppsats vara av 
deduktiv karaktär. Dock fanns inga förväntningar om revisionsbolagens 
ställningstagande angående en frikoppling varför det även finns inslag av en 
induktiv ansats. Därmed hänvisas vårt val av forskningsmetod till den analytiska 
ansatsen.  
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2.3 Forskningsmetod  
Forskningsmetod utgår ifrån en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv hör kvantitativ datainsamling ihop med siffror, 
statistik och måttenheter.  Medan kvalitativ datainsamling är empiri i form av 
ord, meningar, texter etc. Syftet med en kvalitativ ansats är att tolka och skapa 
en djupare förståelse för ett fenomen (Jacobsen 2002).  

Till vår undersökning samlades data in genom intervjuer med revisorer från 
olika revisionsbolag samt genom forskningsrapporter, artiklar och internet 
vilket är kvalitativ data. Bryman & Bell (2005) menar att i den kvalitativa 
undersökningen är det deltagarnas perspektiv som blir utgångspunkten för 
studien vilket överensstämmer i vårt fall där revisionsbolagens åsikter har en 
central roll. Den kvalitativa ansatsen gav oss möjlighet att skapa större klarhet 
och djupare förståelse kring debatten om en eventuell frikoppling mellan 
redovisning och beskattning. Genom en kvalitativ uppläggning var vårt mål att 
tolka och förstå hur revisionsbolagen resonerar kring SamRoB utredningens 
förslag och dess innebörd för K2 företagen.  

 

2.4 Data 
Vilket slags data som skall samlas in och analyseras bestäms utifrån vilka frågor 
som ska belysas samt vilken problemställning som står i fokus. I vår studie 
används kvalitativ data samt primär- och sekundärdata. 

 

2.4.1 Primärdata 
Primärdata är information som har samlats in av forskarna själva, genom till 
exempel intervjuer, observationer eller experiment, för att belysa 
undersökningens syfte (Jacobsen, 2002). Data i denna undersökning samlades in 
genom personliga intervjuer med tre olika revisorer på tre olika revisionsbyråer 
runt om i Karlstad. 

  

2.4.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är information som är insamlat av andra än forskaren själv och 
har vanligen införskaffats för ett annat ändamål än den problemställning som 
forskaren vill belysa (Jacobsen 2002). Sekundärdata har använts i denna uppsats 
för att komplettera primärdata och utgörs av litteratur, tidskrifter, elektroniska 
källor samt artiklar.  
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2.5 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden för att samla in primärdata till uppsatsen genomfördes 
i form av personliga intervjuer. Urvalet av respondenter utgick från deras 
arbetsplats, tillgänglighet och deras kunskap inom det studerade området. 
Primärdata samlades in från tre revisorer från tre av de största revisionsbolagen 
i Sverige. Intervjuerna tog plats på lokala kontor runt om i Karlstad den 12 maj 
2009. 

 

2.5.1 Personliga intervjuer 
Personliga intervjuer genomfördes i syfte att samla in kvalitativ primärdata. 
Genom att använda sig av denna metod gavs möjlighet att ställa följdfrågor 
vilket gav oss en riklig beskrivning för varje fråga. På så sätt gavs en djupare 
insikt och förståelse i hur K2 reglerna påverkar SamRoB utredningen utifrån 
respondenternas ställningstagande. Genom att intervjua revisorer som har 
daglig kontakt med K2 företag bidrog detta även till en insikt i hur en 
frikoppling av det materiella sambandet kan te sig i praktiken för K2 företag.  

Intervjufrågorna formulerades utifrån teori inom det studerade fenomenet. För 
att skapa en första kontakt med potentiella respondenter utformades ett 
intervjumail som sedan skickades ut. Varje intervju tog plats på 
respondenternas respektive arbetsplats och varade i cirka trettio till fyrtiofem 
minuter. För att få fram en nästintill identisk intervju nedskriven i ord valde vi 
att spela in intervjuerna genom att använda ett inspelningsprogram från en 
dator tillsammans med en inkopplad mikrofon. Genom att använda sig av 
denna metod kunde intervjun spelas in utan tidsbegränsning och filen sparades 
säkert direkt i datorn. 

Våra respondenter bestod av två auktoriserade revisorer och en auktoriserad 
redovisningskonsult från tre av de största revisionsbyråerna i Sverige.  

 

2.6 Uppsatsens kvalitet 
Genom att kritiskt granska kvaliteten på den data som samlats in kan giltigheten 
och tillförlitligheten av undersökningen bedömas. På så sätt kan vi alltså se om 
de slutsatser som dragits är riktiga.  
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2.6.1 Validitet  
Prövning av undersökningens validitet eller giltighet som också är rätt 
benämning, kan göras genom att kontrollera undersökning och slutsatser mot 
varandra samt att kritiskt granska resultatet. Giltighet delas vanligen in i två 
olika typer intern giltighet och extern giltighet även kallad överförbarhet.  

 

2.6.1.1 Intern giltighet 
Om forskaren genom sin studie har fått fram det vederbörande sökte är den 
interna giltigheten hög då den ifrågasätter resultatets validitet. För att pröva den 
interna giltigheten används vanligen två olika åtgärder. Den första 
kontrollåtgärden är att undersökningens slutsats ställs mot andras uppfattning. I 
regel kontaktar forskaren uppgiftslämnarna och ser efter om de upplever 
resultatet som relevant. Den andra kontrollåtgärden som tillsätts är att forskaren 
själv kritiskt granskar resultatet (Jacobsen 2002).  

Utifrån empirin och den teoretiska referensramen har vi fått fram ett resultat 
och använt kontrollåtgärd nummer två för att undersöka dess interna giltighet. 
Vi har gjort en kritisk granskning och varit neutrala i våra antaganden för få 
fram ett resultat av hög intern giltighet (Jacobsen 2002). 

 

2.6.1.2 Extern giltighet 
Den externa giltigheten handlar om överförbarhet och till vilken grad empirin 
kan generaliseras. Valet av en kvalitativ ansats beror som nämnt ovan på att 
forskaren vill få en djup förståelse för ett fenomen. Meningen med kvalitativ 
data är i regel inte att generalisera och överföra den till en större population. 
Därmed är en kvalitativ undersökning normalt sett koncentrerad på unika 
situationer och/eller betydelsen av en speciell aspekt (Bryman & Bell, 2005).  

Vi har i vår undersökning valt att koncentrera oss på ett mindre antal 
revisionsbolag varför det blir svårt att hävda att resultatet gäller för alla. Till 
följd av den kvalitativa ansatsen har vi strävat efter revisionsbolagens åsikter 
och värderingar kring SamRoB utredningens förslag om en frikoppling (Bryman 
& Bell, 2005). Våra intervjuobjekt talar dock inte för hela organisationen.  

 

2.6.2 Reliabilitet 
Tillförlitlighet avser undersökningens trovärdighet och beroende på 
undersökningens utförande kan det avgöras till vilken grad det går att lita på 
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resultatet. Det finns olika aspekter som spelar in och påverkar undersökningen.  
Jacobsen (2002) tar upp fenomenet intervjueffekt som innebär att deltagarna 
formar intervjun beroende på utförandet och innehållet. Här spelar 
kroppsspråk, talspråk och engagemang roll men också i vilken miljö intervjun 
äger rum (Jacobsen 2002). 

För att få en undersökning av kvalitet och ett tillförlitligt resultat valde vi att 
boka en avsatt tid för intervju med var och en av respondenterna. För att de 
sedan skulle kunna ge oss så korrekta och omfattande svar som möjligt gjordes 
ett utskick av våra tänkta intervjufrågor för eventuell förberedelse från 
respondenternas sida. Det förberedande utskicket kan dock innebära att 
intervjuobjektet hinner göra för mycket research vilket leder till att svaren blir 
vinklade. Detta var en risk vi tog och vi tror inte att det har påverkat resultatet i 
en negativ mening utan snarare berikat undersökningen.
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3 Teoretisk referensram 
 

 detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som tillsammans med den empiriska 
studien skall vara underlag för uppsatsens analys och slutsats. Kapitlet kommer att ta upp 

relevanta begrepp inom redovisning och beskattning och förklara dess samband samt återfinns 
en redogörelse för SOU 2008:80.  

 

 

3.1 Redovisningens grund och syfte 
I Sverige har vi lagar, normer och praxis som styr redovisningsarbetet. 
Redovisningslagstiftningen bör emellertid betraktas som en vägledande 
lagstiftning inom vilka enskilda tolkningar görs. Genom rekommendationer 
från RR och BFN kompletteras redovisningens lagstiftning (Falkman, 2004). 

Bakom dagens redovisning ligger en tradition som går långt tillbaka i 
mänsklighetens historia. Länge har redovisning betraktats som ett mätsystem 
för ekonomiska händelser. Vanligen syftar begreppet redovisning till den 
externa redovisningen. Externredovisningen är lagstadgad och avser att bistå 
med information främst till aktieägare men också andra investerare. Falkman 
(2004) definierar externredovisningen som ett system vars uppgift är att mäta, 
värdera, registrera och rapportera affärstransaktioner. 

Ur ett historiskt perspektiv sägs det att redovisningens normgivning främst varit 
utformad för att tillfredställa borgenärers behov av företagsinformation. En 
borgenär kan exempelvis vara en bank, en leverantör, en kund, en anställd eller 
staten. Borgenären är ofta mycket angelägen om att erhålla uppgifter om 
företagets finansiella ställning, informationen blir sedan underlag för 
ekonomiska ställningstaganden (Bjuvberg, 2006). 

Sveriges redovisningstradition har under de senare åren förändrats allt snabbare. 
Den internationella harmoniseringen har påskyndat en reform av normerna och 
normbildningen på redovisningsområdet.  Kapitalmarknadens behov av att 
kunna jämföra finansiella upplysningar mellan företag i olika länder har öppnat 
dörrar för de internationella normgivande organ som fått allt mer inflytande 
(Nilsson, 1999). 

I 
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3.2 Grundläggande redovisningsprinciper 
Redovisningen sägs ofta vila på fyra begrepp som utgör grundläggande 
redovisningsprinciper. Huvudprincipen inom redovisningen är relevans som 
sedan följer av de tre underprinciperna tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet 
(Lönnqvist, 2007). 

Relevans 
Ett grundläggande antagande för vad som klassificeras som godtagbar 
redovisning är att den innehåller relevant information för främst beslutsfattare. 
Det finns två olika former av relevans; prognosrelevans och återkopplingsrelevans. 
Det förstnämnda innebär att investerare och andra intressenter kan använda 
redovisningens uppgifter som underlag för att fastställa prognoser för den 
framtida utvecklingen i företaget. Det senare begreppet, återkopplingsrelevans 
betyder att redovisningen blir ett verktyg för att utvärdera prognoser från 
tidigare år upprättade av intressenter (Lönnqvist, 2007). 

Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet är ett kriterium som skall vara uppfyllt för att uppnå den 
ovannämnda principen relevans. Information betraktas som tillförlitlig om den 
inte innehåller västenliga fel och är vinklad. Det är dock vanligt att en avvägning 
mellan relevans och tillförlitlighet behövs göras. I vissa situationer är 
informationen relevant men så pass osäker att den skulle vilseleda det finansiella 
resultatet varför informationen inte tas med (Sundgren et al. 2007).   

Jämförbarhet 
Den grundläggande redovisningsprincipen jämförbarhet benämns även som 
jämförbarhetsprincipen och har sin ståndpunkt i att redovisningsarbetet skall 
vara jämförbart från år till år i ett företag (Gröjer, 2002). Det skall finnas starka 
skäl till en förändring av redovisningsarbetet. Eftersträvar ett företag införa nya 
värderingsregler skall valet motiveras väl och den senaste årsredovisning skall 
upprättas i enlighet med den valda regeln (Lönnqvist, 2007).  

Väsentlighet 
Information som är av betydelse för beslutsfattare skall återfinnas i 
årsredovisningen och utgör därmed väsentlig information. Vad som bör noteras 
är att både för mycket och för lite information kan få negativa konsekvenser. 
Redovisningen skall ge en överblick över företagets ekonomiska situation dock 
utan att utesluta viktiga detaljer (Lönnqvist, 2007). 
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3.2.1 Matchningsprincipen 
Matchningsprincipen är besläktad med den mer allmänna principen om 
periodisering (Nilsson, 1999) och har därmed en stark koppling till det 
skatterättsliga begreppet bokföringsmässiga grunder (Bjuvberg, 2006). Tanken 
bakom matchningsprincipen är att utgifter och inkomster först skall 
kostnadsföras när de realiseras och redovisas oberoende på när de uppstod 
(Falkman, 2004).  

 

3.2.2 Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen innebär att redovisningsposter skall värderas så att 
resultatet snarare undervärderas än övervärderas (Gröjer, 2002).   

 

3.2.3 Realisationsprincipen 
En inkomst skall redovisas som intäkt så snart som företaget har fullgjort den 
prestation som det åtagit sig att utföra (Falkman, 2004).  

 

3.2.4 God redovisningssed och rättvisande bild 
God redovisningssed är ett allmänt begrepp inom redovisningsområdet och 
utgör normgivningens grund till en sann och riktig redovisning. Begreppet 
återfinns i bokföringslagen, BFL kap. 4 § 2 som lyder: 

”Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 
redovisningssed.”  
(SFS 1990:1078) 

God redovisningssed har en central betydelse inom redovisningen då begreppet 
kan reglera vissa situationer där det är svårt att finna lagstöd (Bjuvberg, 2006). I 
litteraturen kan god redovisningssed frekvent ses tillsammans med begreppet 
rättvisande bild som kommer ifrån engelskans ”true and fair view”. Rättvisande 
bild är lagstadgat och hittas i årsredovisningslagen, ÅRL. Innebörden av 
begreppet är att redovisningens helhet skall ge en korrekt bild av företagets 
ekonomiska situation. Normalt sett brukar det sägas att en rättvisande bild är 
resultatet av att god redovisningssed följts (Nilsson, 1999). 
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3.3 Gällande redovisningsrätt 
Dagens gällande rätt inom redovisningsområdet är av stor omfattning, nedan 
återfinns den gällande rätt som varit relevant i vår uppsats. 

 

3.3.1 Kategorisering 
BFN startade det så kallade K-projektet 2004 då nämnden ansåg att 
normgivningen för onoterade företag inte hade varit ändamålsenlig (Bjuvberg, 
2006). Det fortfarande pågående projektet har framarbetat fyra kategorier, K1-
K4, av samlade regelverk för olika typer av företag beroende på dess storlek. 
Tanken med de samlade regelverken är att varje företagskategori skall kunna 
upprätta en årsredovisning eller ett årsbokslut genom att tillämpa ett 
heltäckande regelverk (BFN 2009b). Företagskategorierna lyder under följande 
premisser:  

• K1 företag är enskilda näringsidkare som högst omsätter tre miljoner 
kronor eller handelsbolag som ägs av fysiska personer.  

• K2 företag är mindre till medelstora aktiebolag och ekonomiska 
föreningar. I Sverige finns det cirka 300 000 registrerade K2 bolag. 
Företagen omfattas av 50/25/50-regeln varav högst ett av villkoren får 
vara uppfyllt.  

• K3 företag omfattas av företag som inte faller under kategorierna K2 
eller K4. 

• K4 företag är noterade bolag som följer de internationella reglerna IAS 
och IFRS. 
(KPMG 2009) 
 

 

3.3.2 K2-regelverket 
K2-regelerna är ett samlat regelverk för mindre aktiebolag enligt 50/25/50-
regeln som upprättas på initiativ av BFN. Regelverket är vägledning och 
innefattar allmänna råd, lagregler, kommentarer samt exempel som skall följas 
till sin helhet från företagens sida vid val av tillämpning. Tills vidare är valet fritt 
att använda K2 reglerna eller den nuvarande normgivningen (BFN 2009c). 

Avsikten med K2-regelverket är att förenkla årsredovisningen för de mindre 
aktiebolagen genom bl.a. schablonlösningar. Exempelvis behöver inte ett 
företag periodisera inkomster och utgifter som understiger 5000 kronor. 
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Avskrivningar av maskiner och inventarier får bestämmas till fem år och 
därmed behövs inte en nyttjandeperiod fastställas (BFN 2009c). 

För regelverket har försiktighetsprincipen varit av stor betydelse. Trots att det 
numer är tillåtet att värdera efter verkligt värde och att det sägs ge en korrektare 
redovisning skall värdering ske efter anskaffningsvärdet enligt K2 reglerna 
(BFN 2009c). 

 

3.4 Gällande beskattningsrätt 
I det följande avsnittet återfinns den gällande beskattningsrätt som har varit av 
väsentlighet i vår studie.  

 

3.4.1 Introduktion skatt 
Stora delar av skatterätten har enligt dagens system sitt ursprung i civilrättens 
redovisningslagstiftning som medför att bolagsbeskattningen vilar på 
redovisningens grunder. Det beskattningsbara resultatet beräknas således 
utifrån redovisningens lagstiftning och därmed i enlighet med god 
redovisningssed (Falkman, 2004). Inkomstbeskattningen i näringsverksamheter 
har sin utgångspunkt tre olika delar och är dagens gällande rätt.  

1. Finns det inga specifika skatteregler angivna skall beräkning av inkomst 
ske i enligt bokföringsmässiga grunder. 

2. Inkomster och utgifter skall hänföras till det beskattningsår som följs av 
god redovisningssed. 

3. Inkomstberäkningen skall baseras på den skatteskyldiges räkenskaper  
(SOU 2008:80). 

 

3.4.1.1 Bokföringsmässiga grunder 
Begreppet bokföringsmässiga grunder implementerades redan 1928 men då i 
Sveriges kommunalskattelag (Alhager, E&M, 2003). Idag finns begreppet i IL, 
är en ren skatterättslig princip och en metod inom inkomstberäkning. Resultatet 
i en näringsverksamhet skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder och 
detta innebär att en periodisering av utgifter och inkomster skall ske (SOU 
2008:80).  
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3.4.1.2 Räkenskapernas betydelse för beskattningen 
Regler om räkenskaper finns föreskrivna i 14 kap. 4 § första stycket i IL och 
följer;  

”Om räkenskaper förs för näringsverksamheten, ska dessa läggas till grund för beräkningen 
av resultatet när det gäller beskattningstidpunkten” 

(SFS 1999:1229) 

Tidigare återfanns bestämmelserna om räkenskaper precis som principen om 
bokföringsmässiga grunder i 1928 års kommunalskattelag, således är även detta 
begrepp en ren skatterättslig princip (Alhager, E&M, 2003). 

 

3.4.1.3 Periodisering 
Periodisering innebär att utgifter och inkomster skall hänföras till den period 
som de belöper sig på (Alhager, E&M, 2003), detta benämns även som 
belöpandeprincipen. Det är först då som utgifterna och inkomsterna blir till 
kostnader och intäkter. Avsikten med periodiseringsarbetet är att ge en 
rättvisande bild av företagets resultat samt finansiella situation (Nilsson, 1999). 

 

3.4.2 Skatteförmågeprincipen 
Skatteförmågeprincipen är inom skatterätten en av de viktigaste principerna och 
har från början ett tyskt ursprung. Innebörden av principen är att skatten skall 
utgå ifrån den skatteskyldiges betalningsförmåga för såväl juridiska som fysiska 
personer (Rabe & Melbi 2008).  

 

3.4.3 Likformighetsprincipen 
Inom ramen för företagsbeskattningens utformning är likformighetsprincipen 
av stor vikt. I praktiken innebär principen att beskattningen skall utföras på ett 
så rättvist och likformig vis som möjlig. Detta medför att både juridiska och 
fysiska personer som befinner sig i samma ekonomiska och sociala situation 
skall beskattas likvärdigt (Rabe & Melbi 2008). 

 

3.4.4 Neutralitetsprincipen 
Beskattningen präglas även av neutralitetsprincipen som avser en neutral 
beskattning och att den skatteskyldiges handlande skall vara oberoende av 



TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

18 

 

beskattningens principer (Rabe & Melbi, 2008). Detta innebär att beskattningen 
inte skall påverka den skatteskyldiges val av exempelvis boende. 

 

3.5  Det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning 
Det materiella sambandet inom redovisning och beskattning avser 
beskattningstidpunkten och regleras efter huvudprincipen god redovisningssed 
samt att räkenskaperna ligger som grund för företagsbeskattningen. Det finns 
flera alternativ för att upprätta redovisningen enligt god redovisningssed dock 
är beskattningen bunden till den metod som valts ur redovisningssyfte.  Man 
kan säga att de val som görs i redovisningen skall återspeglas i beskattningen. 
Det materiella sambandet finns lagstadgat i 14 kap. 2 och 4 §§ IL  (Alhager E & 
A).  

Föreligger det ett materiellt samband innebär det att inkomster och utgifter 
redovisas vid samma tidpunkt och att värderingen av posterna sker likvärdigt 
för såväl redovisningen som beskattningen. Förutsättningen för att ett materiellt 
samband skall existera är att det finns regler som anger att beskattningen följer 
redovisningen, föreligger inte detta förhållande rör det sig inte om ett materiellt 
samband (SOU 2008:80). 

 

3.5.1 Traditionella argumenten för och emot ett materiellt samband 
De argument som förs idag om för- och nackdelar av det materiella sambandet 
bygger på tidigare forskning och har haft betydelse för arbetet med SamRob 
utredningen. I det här avsnittet vill vi belysa de viktigaste argumenten för och 
emot det materiella sambandet.   

 

3.5.1.1 Argument för att behålla det materiella sambandet 
En fördel med ett starkt materiellt samband är att det ibland ses som ett verktyg 
för att framställa ett så företagsekonomisk korrekt resultat som möjligt. 
Beskattningen lyder följaktligen under redovisningsprinciperna (SOU 2008:80). 
Det materiella sambandet har även förefallit som fördelaktigt och relaterats med 
skatteförmågeprincipen som har varit en av grundtankarna bakom sambandet 
(SKV 305). Genom skatteförmågeprincipen tillgodoses statens behov av 
kontroll samtidigt som företagen kan fastställa ett riktigt resultat och en 
redovisning av kvalitet (SKV 305). Om redovisningen tar hänsyn till de 
skattemässiga reglerna blir det på bekostnad av kvaliteten i redovisningen. Detta 
kan i sin tur medföra problem för de noterade företag som är skyldiga att lämna 
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finansiell information av hög kvalitet till sina intressenter. Främjandet av 
redovisningens kvalitet är ett motiv för det materiella samband vi har idag 
(SOU 2008:80).  

En annan orsak till att behålla det materiella samband som råder är att 
företagaren hävdas ges för stor valfrihet av beskattningstidpunkten vid ett 
avskaffande (SKV 305). 

Som ett av de starkaste argumenten för att behålla det materiella sambandet 
mellan redovisning och beskattning är den allmänna uppfattningen att det 
underlättar att ha samma regler vid upprättande av redovisningen såväl som vid 
upprättande av deklarationen. I praktiken kan då företagens redovisning även 
ligga till grund för beskattningen, alltså kan ett och samma bokslut användas 
utan större korrigeringar vilket medför att deklarationsarbetet underlättas (SOU 
2008:80). 

 

3.5.1.2 Argument för ett avskaffande av det materiella sambandet 
Utifrån redovisningens perspektiv kan det materiella sambandet upplevas 
hämma redovisningens framåtskridande med hänsyn till utvecklingen av god 
redovisningssed (SKV 305). Det bedöms vara svårt att tillföra ny 
redovisningsteori som både förbättrar redovisningen och ger högre 
skattekostnad. Företag kan i dagsläget minimera sina skattekostnader genom att 
eftertänksamt välja de redovisningsprinciper som påverkar resultatet minst rent 
skattemässigt (SOU 2008:80). Vidare kan det diskuteras om att det föreligger 
subjektivitet i redovisning till följd av den valfrihet som företagen har att 
tillämpa olika redovisningsmetoder (SKV 305).  

 

3.6 Utredningen SOU 2008:80 
Den statliga utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning 
(SamRoB) lämnade sitt slutbetänkande i september 2008, SOU 2008:80 
Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet. Utredningen inleddes 2004 och hade 
som uppdrag att förutsättningslöst pröva hur sambandet mellan redovisning 
och inkomstbeskattning ska se ut och efter en analys kartlägga vilka regler som 
bör gälla i framtiden. Förändringen som SamRoB utredningen föreslår, om att 
sambandet ska avskaffas, förväntas träda i kraft år 2011. 
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3.6.1 Författningsförslag 
Författningsförslaget innehåller många ändringar i de nuvarande lagrummen. I 
inkomstskattelagen (1999:1299) föreskrivs: 

• dels att ett flertal lagrum upphör att gälla, 

• dels att ett flertal rubriker ska utgå, 

• dels att ett flertal lagrum ändrar lydelse, 

• dels att ett flertal rubriker ändrar lydelse, 

• dels att det i lagen införs två nya kapitel, samt 

• att det i lagen införs 34 nya paragrafer. 

Vidare föreslås att 4 kap. 17§ taxeringslagen (1990:324) ändrar lydelse, att lagen 
(1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen upphävs samt en 
ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. 

 

3.6.2 Utredningens syfte 
I november 2004 inleddes uppdraget att förutsättningslöst utreda hur 
sambandet mellan redovisning och beskattning ska se ut i framtiden. 
Delbetänkandet Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde (SOU 2005:53) 
lämnades i juni 2005. Tre år senare kom slutbetänkandet Beskattningstidpunkten 
för näringsverksamhet (SOU 2008:80). I stora drag föreslås att det materiella 
sambandet avskaffas och istället ersätts av regler om beskattningstidpunkten i 
inkomstskattelagen (1999:1299), IL. Utredningen föreslår dessutom att företag 
som redovisar obeskattade reserver som fritt eget kapital tar upp de obeskattade 
reserverna till beskattning. 

I utredningens arbete har de traditionella redovisningsprinciperna; 
belöpandeprincipen, realisationsprincipen, försiktighetsprincipen och 
matchningsprincipen legat till grund för förslaget. 

Syftet med utredningen är att arbeta fram ett förslag som gör att den 
administrativa bördan för företagen hålls till ett minimum. Att en positiv 
utveckling av kvaliteten på redovisningen kan åstadkommas och att ett 
samband förekommer mellan redovisning och beskattning som gör att 
transaktionerna i ett företag inte behandlas helt olika i redovisningen och vid 
beskattningen. Utredningen har som förhoppning att det framtida regelverket 
som styr beskattningstidpunkten ska vara hanterligt för dem som ska tillämpa 
reglerna.  
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3.6.2.1 Periodisering av inkomster 
Förslaget om periodisering av inkomster regleras i 14 a kap. IL. Lagrummet tar 
bland annat upp försäljning av tillgångar, regler om pågående arbeten samt 
regler om provision, royalty, ränta och utdelning. 

 

3.6.2.2 Periodisering av utgifter 
Förslaget om periodisering av utgifter regleras i 14 b kap. IL. Reglerna fungerar 
som en ”spegelbild” av de regler som återfinns i 14 a kap. IL samt en reglering 
om avsättningar för framtida utgifter. 

 

3.6.3 Utvecklingen inom redovisningen 
Sambandet mellan redovisning och beskattning påverkas av den utveckling som 
skett inom redovisningsområdet. Utvecklingen idag visar att redovisningen styrs 
mer av normer än av praxis. Dessutom utvecklas redovisningen i system med 
olika redovisningsregler för olika företags kategorier. Vidare utvecklas även 
redovisningen i enlighet med internationella redovisningsstandarder. 

Med anledning av kategoriseringen av företagen kommer det finnas en större 
valmöjlighet för företagen vad gäller redovisningsregler. Konsekvensen blir att 
det uppkommer stora skillnader mellan de företag som tillämpar IAS/IFRS 
systemet och de företag som tillämpar nationella redovisningsregler. 
Kategoriseringen påverkar även riskerna för skatteundandraganden och 
kostnaderna för att administrera företagsbeskattningen. 

Sverige började intensivt arbeta med att få fram regelförenklingar efter påtryck 
från riksdagen och regeringen. Detta skedde efter att IFRS reglerna infördes i 
Sverige som syftar till att harmonisera reglerna med vad som gäller i USA. IFRS 
rekommendationer och tillämpning orsakar att Redovisningsrådet inte längre 
finns kvar som förebild. 

Skattelagstiftningen påverkas av neutralitetsbegreppet vilket innebär att reglerna 
ska utformas så att de inte påverkar de enskildas handlande och att 
förutsättningarna blir lika mellan olika verksamheter. Med anledning av den 
utveckling som skett inom redovisningen med olika företagskategorier kan ett 
fortsatt samband leda till att skattesystemet blir mindre neutralt. Ytterligare en 
konsekvens kan bli att målet att uppfylla regelsymmetri inte går att genomföra, 
vilket i sin tur kan utnyttjas negativt av företagen. Däremot kan 
kategoriseringen innebära förenklingar för företagen ur ett administrativt 
perspektiv trots att reglerna blir mer omfattande. 
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Utredningen anser såsom IAS- utredningen att redovisningen inte är lämplig 
som grund för beskattningen. Utvecklingen av internationella 
redovisningsregler och dess påverkan i Sverige är det viktigaste argumentet i 
frågan ifall ett samband ska föreligga. Den stora skillnaden är uppfattningen om 
att det är marknadsvärdet som är det relevanta värdet på tillgångar och skulder 
och marknadsvärdeprincipen blir på så sätt allt mer betydande. Om IFRS- 
systemet i framtiden blir en del av beskattningssystemet kommer det resultera i 
att frågor gällande beskattningstidpunkten försvåras.  

 

3.6.4 Riksdagens makt över beskattningen 
Den svenska riksdagens makt begränsas av att det förekommer ett materiellt 
samband mellan beskattning och redovisning. Begränsningen föreligger i den 
konstitutionella lämpligheten och vem som egentligen bör bestämma vad som 
ska gälla vid beskattningen. Utredningen har begärt rättsvetenskapliga 
utlåtanden från professor Robert Påhlsson och professor Thomas Bull som ”är 
helt överens om att det från konstitutionella utgångspunkter saknar betydelse att 
redovisningens inflytande över beskattningen är begränsat på det sättet att det endast är 
tidpunkten för beskattningen som kan styras av god redovisningssed” (SOU 2008:80). 

 

3.6.5 Det materiella sambandet  
I utredningen beskrivs att de övergripande målen för skattereglerna är att dessa 
ska vara enkla och förutsägbara. Motsvarande för skattesystemet är att det ska 
vara stabilt och neutralt.  

 

3.6.5.1 Stärkt materiellt samband. 
Ett starkare samband mellan redovisning och beskattning än vad som finns idag 
skulle innebära att särskilda skatteregler avskaffas på betydelsefulla områden. 
Ett sådant samband gäller både det rättsliga sambandet såväl som det praktiska 
sambandet. Detta innebär dock inte att några skillnader mellan redovisning och 
beskattning inte skulle förekomma, till exempel i de fall vissa redovisningsfrågor 
inte överensstämmer med skattemässiga principer. 

Det starkaste argumentet för ett stärkt materiellt samband är att det bidrar till 
att den administrativa bördan och risken för dubbelarbete minimeras. Vidare 
försäkras även att den riktiga företagsekonomiska vinsten kommer ligga till 
grund för beskattningen. Reglerna för redovisning och beskattning blir 
symmetriska så länge redovisningsprinciperna används konsekvent. 
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Argumenten mot ett stärkt materiellt samband handlar främst om frågan om 
beskattningstidpunkten. Dagens skatteregler har ofta effekten av en senarelagd 
beskattning och vid ett avskaffande skulle det troligen innebära en motsatt 
effekt med en tidigarelagd beskattning. Utredningen har därför utformat förslag 
som ska neutralisera dessa effekter så att reglerna i princip ska leda till varken 
tidigarelagd eller senarelagd beskattning. Målet att uppfylla neutralitet minskas 
av att kategoriseringen inom redovisningen får genomslag i beskattningen. 
Utredningen beskriver helhetseffekterna av ett starkt materiellt samband som 
potentiellt ”märkliga”. Ett starkare samband ställer krav på att de 
redovisningsmässiga bedömningarna accepteras vad gäller värderingsfrågor, 
klassificeringsfrågor och bevisfrågor. Vid förespråkande av god redovisningssed 
argumenteras att ett materiellt samband påverkar redovisningen negativt. 
Företagens möjlighet att utnyttja skattereglerna på ett felaktigt sätt ökar. När 
företag får välja att redovisa enligt K2 reglerna men istället väljer att redovisa 
enligt K3 reglerna anser de att den finansiella informationen är viktigare än en 
förenklad redovisning.  

 

3.6.5.2 Nuvarande blandmodell 
Med blandmodell avses ett system som finns i Sverige idag eller liknande 
system. Utredningens förslag är inte en exakt modell utan framställer flera 
alternativ inom begreppet ”blandmodell”.  

Argument för en fortsatt blandmodell eller liknande modell med ett fåtal 
ändringar är att systemet är accepterat, beprövat och fungerbart, trots vissa 
brister. Att försöka åtgärda de problem som finns idag kan vara bättre än att 
försöka lösa eventuella problem som kan uppstå av ett nytt system. Oavsett 
experternas och domstolarnas uppfattning av ett samband är det främst de 
primära tillämparnas upplevelse som ska stå i fokus. Det positiva med en 
blandmodell är företagens möjlighet att redovisa på bästa sätt för varje post. 

Argumenten mot en blandmodell är främst oklarheten i ett sådant regelverk. 
Det måste tydligt framgå hur sambandet ser ut post för post vilket är 
problematiskt när posterna ser olika ut i redovisningen och i beskattningen. 
Vidare måste det även etableras klara regler vad gäller klassificeringsfrågor och 
bevisfrågor. Det är utredningens uppfattning att en reform som krävs i det här 
fallet är allt för omfattande. Även om det system vi har idag inte förändras nu 
kommer det ändå krävas en förändring snart eftersom den utveckling som sker 
på redovisningsområdet med största sannolikhet kommer att kräva det. Att 
redovisningen styr beskattningen på oreglerade områden innebär 
tillämpningssvårigheter. Utvecklingen inom redovisningen gör att reglerna 
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skiljer sig mer och mer från de skatterättsliga principerna och ökar därför även 
risken för asymmetrier. 

 

3.6.5.3 Utan materiellt samband 
Ett system utan materiellt samband kan ses utifrån två perspektiv. Den ena är 
ett frikopplat system med harmonisering av reglernas innehåll och en möjlighet 
till administrativ samordning. Den andra är ett frikopplat system utan vare sig 
harmonisering eller samordning. 

Argument för ett avskaffande av det materiella sambandet är att den utveckling 
som skett inom redovisningen med kategorisering i ett sådant fall inte kommer 
att slå igenom på beskattningen. Kvaliteten på företagens redovisning och på 
redovisningspraxis ökar. Regelverken blir, såsom eftersträvas, mer symmetriska. 
Detta system ger dessutom riksdagen en full makt över beskattningen. Trots att 
det främst är IFRS företagen som påverkas av den senaste utvecklingen inom 
redovisningen finns det ändå anledning att förutspå att även andra företag 
kommer använda sig av marknadsvärdering. Likformig beskattning kan uppnås 
genom särskilda skatteregler som styr tidpunkten för beskattningen. En 
frikoppling av det materiella sambandet ger företagen större valmöjlighet att 
anpassa redovisningsprinciperna efter deras egna ekonomiska och 
marknadsekonomiska behov. 

Argument mot att ta bort det materiella sambandet är att det finns en risk för 
en ökad administrativ börda för företagen på grund av dubbla regelverk. 
Lagstiftarens arbete försvåras och möjligheterna till skattekontroll påverkas. 
Frågan om skattekontrollen blir mindre relevant om revisionsplikten för små 
företag avskaffas.  

 

3.6.6 SamRoBs sammanfattande ställningstagande 
Utredningens bedömning är att ett system med ett starkt materiellt samband 
eller en blandmodell är de sämre alternativen för Sverige. Argumenten för ett 
system utan samband är mycket mer övertygande. Utvecklingen av principer 
och mot en mer konsekvent marknadsvärdering har oundvikligt lett till denna 
ståndpunkt. Att avskaffa sambandet mellan redovisning och beskattning 
behöver inte innebära ett större lagstiftningsarbete. 

Utredningen har tagit ställning i frågan om att införa regelverk som skiljer sig 
mellan de olika företagskategorierna. Ett sådant system skulle bli mycket 
omfattande och krävande. Tillämpningssvårigheter kan uppkomma för K2 
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företagen när de inte förstår vilka regler som gäller för just deras företag. De 
skatteregler i IL som följer av utredningens förslag ska därför gälla för alla. 

De internationella redovisningsreglerna som utgångspunkt anses också som 
olämpliga för lagstiftningsarbetet.  

 

3.6.7 Ett system med frikopplade regler 
Inkomster och utgifter ska som huvudprincip fördelas enligt 
belöpandeprincipen. Vidare ska realisationsprincipen, försiktighetsprincipen 
och matchningsprincipen ligga som grund för reglerna om 
beskattningstidpunkten. 

Reglerna om vilka intäkter som ska tas upp i näringsverksamhet kommer att 
förtydligas tillsammans med begreppet avyttring i näringsverksamhet. I ett 
system utan materiellt samband kommer rättstillämpningen fungera bättre för 
periodiseringen vid beskattning. Rättstillämpningen går från tillämpning och 
tolkning av god redovisningssed till tillämpning och tolkning av lag. 

 

3.6.7.1 Tidigarelagd beskattning 
Utredningen bedömer att reglerna om beskattningstidpunkt i 
näringsverksamhet utformas utifrån ett av tre alternativ: 

1. ”Minimiregler” som endast anger ett lägsta värde som en tillgång får tas 
upp till eller ett högsta värde för de skulder som minskar det 
skattemässiga resultatet. Den skattskyldige får stora möjligheter att 
påverka sitt resultat. 

2. System där valfriheten behålls men begränsas. 
3. Skatteregler som anger vilket värde respektive vilken tidpunkt som 

gäller. 

Avsikten är att minimera den administrativa bördan för företagen. Genom att 
de skattskyldiga får möjlighet att påverka beskattningstidpunkten kommer 
administrationen att förenklas. 

Om det finns ett starkt materiellt samband hålls den administrativa bördan nere 
genom att redovisningsreglerna och skattereglerna stämmer överrens. När 
skillnader förekommer måste justeringar göras i bokslutet innan det kan läggas 
till grund för beskattningen. Vid ett avskaffande av det materiella sambandet 
finns därför ett krav att de nya reglerna som införs är så enkla som möjligt för 
tillämparen. Den administrativa bördan ska inte vara större än nödvändigt. 
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Företag kommer att få en valfrihet i att välja en tidigarelagd 
beskattningstidpunkt om det leder till att den administrativa bördan minskar. 
Utredningen avvisar starkt ett system där den skattskyldige får möjlighet att 
senarelägga sin beskattning. 

 

3.6.8 Förenklingar 
Eftersträvande mål inom redovisningen är att ha system som ger en rättvisande 
bild av företagens resultat och ställning. Väsentlighetsprincipen används för att 
uppnå målet med rättvisande bild genom att lägga resurserna där det behövs 
och inte vid mindre viktiga problem. Sambandet mellan redovisning och 
beskattning gör att väsentlighetsprincipen är aktuell inom båda områden. Enligt 
utredningens förslag kommer vid en frikoppling motsvarande principer inom 
redovisningen införas även vid beskattning, åtminstone för de mindre 
företagen. 

Inom beskattningen finns förenklingsregler i syfte att underlätta den 
skattemässiga hanteringen för företagen. De nya bestämmelserna som införts i 
IL avser periodisering av inkomster och utgifter, redovisning av lager, pågående 
arbeten samt inventarier. Utredningen föreslår att en väsentlighetsregel införs i 
IL såsom den variant som redan finns inom redovisningen. Vidare ska denna 
väsentlighetsregel kombineras med olika förenklingsregler: 

• En kontantmetod som innebär förenkling under förutsättning att den 
genomförs inom både redovisningsområdet samt inom 
mervärdesskattesystemet. 

• En alternativregel för de skattskyldiga som vill tidigarelägga 
beskattningen och innebär att beskattningen samordnas med 
redovisningen. 

• Konkreta förenklingsregler kommer finnas kvar även vid en frikoppling 
mellan redovisning och beskattning. 

 

3.6.9 Konsekvenser  
Konsekvenserna för K2 företagen minskas genom det så kallade K2- 
regelverket, genomförd av främst Bokföringsnämnden och Skatteverket. 
Utredningen anser att detta K2 regelverk i praktiken leder till motsvarande 
samordning som föreslås av SOU 2008:80, men att redovisningsreglerna 
anpassas till skattereglerna. Den administrativa bördan som kan uppstå blir 
hanterlig för K2 företagen på grund av samordningen mellan redovisningen och 
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beskattningen. Med andra ord kommer den administrativa bördan inte att öka 
enligt utredningens bedömning. Eftersom K2-regelverket publicerades 2008 har 
dessa beaktats endast i en begränsad omfattning.  

 

3.6.10 Sambandet i andra länder 
Utredningen besökte år 2005 Danmark, Norge och Storbritannien för att 
jämföra styrkan i sambandet mellan redovisning och beskattning. Danmark har 
principiellt inget rättsligt samband mellan redovisning och beskattning, dock 
påverkar de varandra i praktiken. Norge avskaffade sambandet helt efter att de 
nyligen tog bort det materiella sambandet. Storbritannien har ett allmänt 
samband mellan redovisning och beskattning, men på grund av särskilda 
skatteregler har sambandet mindre betydelse i praktiken. 



EMPIRI 

 

 

28 

 

 

4 Empiri 
 

etta kapitel presenterar respondenternas åsikter och synpunkter om utredningens, 
(2008:80), förslag om en frikoppling mellan redovisning och beskattning. En 

beskrivning återges om vilka konsekvenser en frikoppling av det materiella sambandet kan få 
för K2 företag. Konsekvenserna diskuteras i varje intervju utifrån revisorernas egna 
ställningstagande och erfarenhet. 

 

4.1 Personlig intervju 1: Ragnar Kaiding, KPMG 
Ragnar Kaiding arbetar som auktoriserad revisor på KPMG i Karlstad. Hans 
arbete på KPMG har främst varit inriktad på mindre och medelstora företag, 
men har erfarenhet av alla företagskategorier. Han har även arbetat med företag 
utanför Sverige och där fått erfarenhet av liknande system som det SamRoB 
föreslår. 

 

4.1.1 Frikopplingens konsekvenser för K2 företag 
Ragnar Kaiding anser att dagens system där beskattningen styrs av god 
redovisningssed är ett fungerbart och accepterat system. Beskattningen vilar på 
god redovisningssed i de fall det inte finns särskilda skatteregler, vilket kan vara 
en nackdel och uppfattas som oklart. I en del fall kan det vara svårt att veta när 
det är god redovisningssed som styr och när det är de speciella skattereglerna 
som gäller. Om det sker en frikoppling skulle det innebära en samordning av 
reglerna vilket gör dem mer enhetliga och lättare att förstå. Tolkningen av 
reglerverken blir på så sätt tydligare och lämnar mindre utrymme för 
missförstånd. Att förändra systemet till att redovisningen blir mer skattestyrd 
kan dock möjligen leda till att redovisningen blir av något sämre kvalitet.  

En tidigarelagd beskattningstidpunkt är inte något problematiskt för företagen 
egentligen. Företagen väljer ofta att betala skatten senare även när de kan betala 
tidigare. De företag i till exempel Norge och Storbritannien som väljer att 
använda redovisningsregler såsom K2 reglerna accepterar helt enkelt att 
beskattningen förläggs vid en tidigare tidpunkt. Om Sverige inför ett liknande 
system finns inga tvivel om att det även här kommer accepteras av företagen. 

 

D
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4.1.2 Förenkling 
Det rationella med att avskaffa sambandet mellan redovisning och beskattning 
är för att underlätta för företagen. Att Riksdagen får mer kontroll över 
redovisningen och inkomstbeskattningen är troligtvis inte det bakomliggande 
syftet med SamRoBs förslag. Både Skatteverket och Bokföringsnämnden har i 
remissyttrande ställt sig negativa till förslaget. Anledningen kanske inte beror på 
att de anser att utredningen lämnat ett dåligt förslag utan kan bero på orsaker 
som till exempel egenintresse. Skatteverket tar avstånd till förslaget med 
anledning av de ökade kostnader som uppkommer med att implementera det 
nya systemet. Enligt Ragnar Kaiding är dessa kostnader inte tillräckligt stora för 
att förkasta SamRoBs förslag. Bokföringsnämndens avståndstagande torde i det 
här fallet vara ganska självklart. Redovisningen blir som konsekvens mer 
skattestyrd och när Riksdagen tar över kontrollen och får mer inflytande 
kommer Bokföringsnämndens roll bli betydligt mindre. 

Kaiding har en positiv inställning till en frikoppling av det materiella sambandet 
för K2 företagen. Det är hans mening att fördelarna med systemet överväger 
nackdelarna. Stora delar av förslaget SOU 2008:80 kommer med stor 
sannolikhet att genomföras vad gäller K2 företagen. Om förslaget inte träder 
ikraft 2011 borde förslaget ändå genomföras inom en snar framtid. Nya förslag 
och direktiv uppkommer ständigt och om fem till tio år har säkerligen både K2 
projektet och SamRoB satt sig på ett helt annat sätt. Delar av SamRoBs förslag 
kommer troligtvis att förändras eftersom K2-regelverket och SamRoB 
integrerar och påverkar varandra. 

Benämningen ”frikoppling” av sambandet mellan redovisning och beskattning 
vad gäller K2 företagen är missvisande. I praktiken kommer systemet inte att 
fungera som en frikoppling. Det är istället fråga om en sammankoppling vad 
gäller K2 företagen. Reglerna i inkomstskattelagen kommer leda till 
motsvarande samordning som i K2- projektet och skillnaderna kommer minska 
genom att det blir ett gemensamt regelverk. K2- projektet anpassas till SamRoB 
och vice versa. ”Frikoppling” i detta fall kommer endast vara aktuell för K3 och 
K4 företagen. Såsom nämnts tidigare kan en beskattningsstyrd redovisning 
innebära att kvaliteten på redovisningen i vissa fall blir något sämre. 

Att byta system från att vara redovisningsstyrt till att vara skattestyrt kan 
möjligtvis uppfattas som en komplicerad och krånglig process men så är även 
fallet med de flesta lagändringar. En övergångsperiod är inte något hinder för 
att genomföra förslaget. Det väsentliga är trots allt det slutgiltiga resultatet och 
för företagen kommer det att innebära ett enklare, tydligare och mer enhetligt 
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regelverk. När reglerna införs i inkomstskattelagen kommer det att bli lättare 
för företagen att tolka vad som gäller. 

 

4.1.3 Revisionsbolagens arbete 
Kaiding förutspår inga stora förändringar i hans egna arbetsuppgifter. 
Majoriteten av hans revisionsarbete utförs för K2 företagen och där kommer 
det i stort sett inte bli några märkbara skillnader. Som nämnts tidigare kommer 
det även här handla om små skillnader som underlättar tillämpning av reglerna 
om det blir ett klart och tydligt regelverk såsom det blivit med K2 reglerna. 
Dessa K2 regler finns utförligt beskrivna i katalog där det finns förklarat hur de 
flesta situationer ska hanteras. På så sätt är möjligheten större att reglerna 
tillämpas i enlighet med vad stiftaren hade som syfte. 

KPMG har inte vidtagit några förberedande åtgärder inför en eventuell 
frikoppling mellan redovisning och beskattning. Med anledning av att 
dominansen av företagen i kontakt med KPMG är K2 företag, där det inte 
förutspås några väsentliga skillnader, anses det heller inte vara nödvändigt. 
Eftersom implementeringen av reglerna inte kommer att vara problematiskt 
finns det inget behov av en förberedelse. Förslag och direktiv ändras konstant 
och än så länge finns ingen klarhet i hur dessa regler slutligen kommer att 
utformas.  

 

4.1.4 SamRoB förslagets framtida utveckling 
Ragnar Kaidings syn på den framtida utvecklingen är likartad med vad som sägs 
i utredningen. Där förklaras vikten av denna förändring såsom att om vi inte 
avskaffar sambandet kommer det att orsaka ett hämmande av god 
redovisningssed. Det är hans bedömning att många delar av förslaget troligtvis 
kommer träda ikraft inom tre till fyra år. Vissa delar av både K2 reglerna och 
skattereglerna kommer att ändras för att åstadkomma en harmonisering och 
samordning mellan dem, vilket är ett krav för både redovisningen och 
beskattningen. 
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4.2 Personlig intervju 2 
Detta intervjuobjekt arbetar som auktoriserad redovisningskonsult för ett av 
Sveriges större revisionsbolag som har ett högt anseende inom branschen. 
Personen vill att både revisionsbolaget och dennes egen identitet skall hållas 
anonymt och går hädanefter under benämningen respondenten. Respondenten 
har stor erfarenhet av revision och konsultation men har rådgivit med kollegor 
som antingen innehar titeln godkänd eller auktoriserad revisor för att kunna ge 
så korrekta svar som möjligt. 

 

4.2.1 Frikopplingens konsekvenser för K2 företag 
Dagens system där beskattningstidpunkten är styrd av god redovisningssed står 
för funktion och tolkningssvårigheter påträffas sällan. Givetvis finns det 
enskilda fall där beskattningstidpunkten skiljer sig ifrån när redovisningen sker. 
Vid värdering av varulager rättar man sig efter skattereglerna i IL och därmed 
anses det vara god redovisningssed, då man inte kan finna stöd för 
varulagervärdering i redovisningen.  

Respondenten menar att en frikoppling av det materiella sambandet mellan 
redovisning och beskattning kommer att leda till att det inte föreligger någon 
konflikt mellan de två olika regelsystemen. Tvärtom mot idag används istället 
båda systemen för att arbeta fram ett bokslut. 

 

4.2.2 Förenkling 
När kvaliteten av redovisningen kommer på tal och att det eventuellt skulle ske 
en försämring på den punkten anser respondenten att det är svårt att svara på 
men att det inte torde ske en förändring.  Från revisionsbolagets synvinkel är 
förslaget framtaget till företagens nackdel . Ståndpunkten kan kopplas samman 
med diskussionen om revisionsplikten där tanken är att ett avskaffande skall 
förenkla och förbilliga redovisningsarbetet för företagen. Men med ett nytt 
förslag som SamRoB utredningen ökar de kostnader som försökts minimeras 
och arbetsbördan blir tyngre, därmed försvinner en viss förenkling. Per sista 
december 2008 får K2-regelverket nyttjas där följden av tillämpningen skall 
minska den administrativa bördan med 25 procent.   

 

4.2.3 Revisionsbolagens arbete 
Revisionsbolaget betraktar inte ett avskaffande av det materiella sambandet som 
en fördel varken för K2 företagen eller för sitt eget arbete.  När vi frågar om de 
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varit i kontakt med något K2 företag som har ifrågasatt SamRoB utredningens 
förslag blir svaret nej. Det är fortfarande så pass nytt och inte ett färdigt förslag 
varför medvetandet ute hos företagen är tämligen liten. Vad gäller K2- 
regelverket menar revisionsbolaget att reglerna fortfarande är valfria men 
medför som nämnt ovan en viss förenkling varför företagen väljer att fokusera 
på dem för tillfället.  

En frikoppling mellan redovisningen och beskattningen kommer enligt bolaget 
öka det administrativa arbetet för revisorer. Inställningen kopplas återigen ihop 
med att det kommer att krävas att två bokslut upprättas efter två olika 
regelsystem, dels utifrån redovisningsmässiga regler men även utifrån 
skattemässiga regler. Detta motiveras med att likväl som två bokslut upprättas 
skall båda revideras med förmodan att revisionsplikten finns kvar eller att 
företagen väljer att behålla sin revisor. Om förslaget genomförs kommer det 
givetvis innebära en viss övergångsfas, det kommer att fordras extra resurser 
och som revisor bör man vara mer eftertänksam. Som med alla nya lagar är det 
bara att acceptera och det tar alltid lite tid att anpassa sig till något nytt.  
Respondenten själv uttryckte sig: 

”Givetvis som ett av de större revisionsbolagen är man mer eller mindre benägen till 
förändring trots att dagens system fungerar väl”. 

Detta revisionsbolag som är ett av Sveriges största men tillhör en mindre region 
inväntar den eventuella nykommande lagen samtidigt som SamRoB 
utredningen bevakas, ännu görs dock ingen planering. Medarbetarna på byrån 
har än så länge fått förslaget uppmärksammat genom deltagande i kurser. 

 

4.2.4 SamRoB förslagets framtida utveckling 
När vi frågar om framtidsvision angående det framtagna förslaget har 
revisionsbolaget svårt tro att det kommer att bli gällande rätt. Denna åsikt 
grundar sig i framförallt i de remisser som BFN och Skatteverket har givit ut 
där det råder stor tveksamhet inför förslaget. Argumenten för ett avslag grundar 
sig i en högre administrativ börda, att det kan komma innebära 
tillämpningsproblem samt att det ger ökade kostnader för såväl Skatteverket 
som för företagen.  

Beaktas situationen utifrån ett EU perspektiv tror byrån att vi är starkt 
influerade och att det kan vara ett av skälen till det framlagda förslaget om en 
frikoppling. EU:s påverkan har exempelvis visat sig i avskaffandet av 
revisionsplikten som bygger på andra medlemsländers system. Revisionsbolaget 
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nämner att det skulle vara intressant att få ta del av statistik från de länder som 
redan applicerat en frikoppling mellan redovisningen och beskattningen.  
Framförallt om systemet orsakat högre kostnader för det enskilda företaget. 
Detta betraktas som väsentlig information då revisionsbolagen idag befinner sig 
i en konkurrensutsatt miljö och att kunna debitera utförandet av tjänster är 
ytterst avgörande för en framtida befintlighet.  

Slutligen framförs det att om förslaget på längre sikt medför två samspelta 
bokslut och att det enbart finns en källa att inhämta information leder det till en 
positiv förenkling för K2 företagen. Revisionsbolaget är för enkelhet och 
tydlighet.   

 

4.3 Personlig intervju 3 
Vårt tredje intervjuobjekt arbetar för ett av Sveriges största revisionsbolag och 
bär titeln auktoriserad revisor. Personen som vill hålla sin arbetsgivare och sig 
själv anonym benämns i fortsättningen som respondenten eller revisorn. 
Respondenten besitter goda kunskaper inom redovisningsområdet och har 
erfarenhet av alla typer av företagskategorier, K1-K4. 

 

4.3.1 Frikopplingens konsekvenser för K2 företag 
Respondenten inleder med att redogöra för hur denne upplever dagens 
beskattningstidpunkt som styrs av god redovisningssed. Det framgår tydligt att 
dagens system har fungerat alldeles utmärkt och revisorn har svårt att förstå 
varför en ändring bör ske. Dagens bokslut upprättas i huvudsak så korrekt som 
möjligt och skall spegla verksamhetens resultat, fram tills idag har det räckt som 
beskattningsunderlag för Skatteverket. Revisorn tar upp att det inte föreligger 
något skattemässigt problem genom att tillämpa dagens regler om 
beskattningstidpunkten. Detta exemplifieras genom avskrivningar av datorer 
som skattemässigt inte får skrivas av med mindre än 5 år även om den 
ekonomiska livslängden är på 3 år. Den skattemässiga restriktionen beträffande 
avskrivningstid leder enligt respondenten till försämrade bokslut.  

 

4.3.2 Förenkling 
Revisorn har svårt att finna det rationella med att avskaffa det materiella 
samband som råder mellan redovisning och beskattning. En frikoppling torde 
ställa till ett elände för K2 företagen i och med att den administrativa bördan 
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ökar. Det kommer att handla om att upprätta två bokslut med utgångspunkt i 
två olika regelsystem.  Respondenten säger: 

”Om lagstiftaren tror att företagaren själv skall klara av detta har de enligt min åsikt 
missbedömt situationen. Förslaget går över mitt förstånd.” 

Genom K2-regelverket går vi ifrån ett principresonemang till ett 
regelresonemang vilket gör det svårt att återspegla hur det har gått för 
verksamheten. Det leder således till en försämrad redovisning där det blir 
viktigare att följa pargrafer utan hänsyn till produktens värde. Respondenten 
tror att det kan handla om en förlängning, där revisorsplikten försvinner och att 
kravet på att årsredovisningar upphör. En sådan förlängning skulle i sin tur leda 
till att årsredovisningen blir en ren fiskal produkt och inte verklighetens bild. 
Revisorn menar att utvecklingen möjligtvis kan vara på väg åt att redovisningen 
endast upprättas ur ett rent skattemässigt syfte. Därmed offras den finansiella 
information som är ett av skälen till varför företag idag är tvingade till att 
upprätta bokslut. 

Revisorn anser att fördelarna med en frikoppling mellan redovisning och 
beskattning är ytterst få. Det som lyfts fram som positivt är posten obeskattade 
reserver som alltid är svårt att förklara dess innebörd internationellt kommer att 
omvandlas till eget kapital eller finnas i resultatet. Dock påpekas att den lilla 
regeländringen skulle kunna ha skett utan SamRoB utredningens förslag.  

 

4.3.3 Revisionsbolagens arbete 
Än så länge har det varit relativt tyst ifrån K2 företagens sida. Antagligen beror 
detta på att det inte är företagen i första hand som kommer i kontakt med nya 
lagar och restriktioner utan det är revisionsbolagen. Om IL blir hopjämkad med 
K2-regelverket handlar det inte om en frikoppling utan snarare om en 
samordning och det uppstår inga egentliga skattemässiga problem. 
Respondenten står fast vid att det i så fall är fråga om en harmonisering för K2 
företagen och att en frikoppling i huvudsak kommer att märkas vid revision av 
K3 och K4 företag. 

Den tänkbara övergångsfas som kan blir en följd av förslaget ses inte som ett 
problem av detta revisionsbolag. Revisorerna får kontinuerligt ta del av 
utbildningar och kursmaterial som håller dem á jour. Ånyo understryks det att 
företagaren själv sällan kommer i kontakt med de förändringar som sker och 
respondenten antyder att K2 företagen kan uppfatta sig berörda när en högre 
faktura anländer. Troligen ökar den administrativa bördan med förslaget och till 
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följd av detta kommer det att öppnas dörrar för anställningsbehov. Men med 
den nuvarande revisionsplikten som är under upplösning kan detta enligt 
respondenten skapa nya arbetstillfällen.  

 

4.3.4 SamRoB förslagets framtida utveckling 
Det är svårt att skildra hur framtiden kommer att se ut inom redovisning och 
beskattning. Det finns en stark underliggande förenklingstanke och det är ett av 
skälen till varför det uppkommer förslag såsom SamRoB utredningens, trots att 
det enligt respondenten indikerar mer arbete. Den trend som kan uttolkas är att 
det finansiella värdet av årsredovisningen helt försvinner och det kanhända att 
deklarationen blir huvuddokumentet i framtiden.  

Sedan en lång tid tillbaka har vi varit påverkade av EU och nu på senare år har 
det visats bl.a. genom IFRS och IAS. Även förslaget bakom ett slopande av 
revisionsplikten kommer utanför Sveriges gränser. Kreativiteten på hemmaplan 
från lagstiftarens sida anser revisorn vara relativt liten.  

Sammanfattningsvis poängteras att syftet med SamRoB utredningen upplevs 
som diffust. Respondenten ifrågasätter även huruvida förslaget står sig i relation 
med K2-regelverket. Utredningen är ute efter förenkling men är det realiserbart 
med K2 reglerna? Det torde vara tydligare hur årsredovisningarna blir bättre 
samtidigt som kostnaderna hålls nere. Erfarenhet av stora reformationer finns 
sedan tidigare, ett exempel var när den nya Aktiebolagslagen kom men här 
menar revisorn att man kunde uttyda tydliga fördelar. Men vad de egentliga 
fördelarna med att frikoppla redovisning och beskattning är svår att precisera. 
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5 Analys 
 

öljande kapitel analyserar innebörden av SamRoB- utredningens förslag att avskaffa 
det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning och vad detta kommer 

innebära i praktiken för såväl K2 företag som för revisorerna. Den teoretiska referensramen 
tillsammans med empirin ligger till grund för analysen. 

 

5.1 Frikopplingens konsekvenser för K2 företag 
Frikopplingens konsekvenser för företagen i Sverige har länge varit ett 
debatterat område. Fördelar och nackdelar med att avskaffa det materiella 
sambandet har tidigare kartlagts i utredningar och studier och presenteras även i 
SamRoB utredningen.  I juni 2008 fastställdes de nya redovisningsreglerna för 
K2 företagen genom det så kallade K2- projektet, vilket gjorde att SamRoB 
utredningen inte fick tid att ta K2 reglerna i beaktelse i utformningen av 
skattereglerna. 

Dagens redovisnings- och skattesystem är ett accepterat och etablerat system 
varför SamRoBs förslag ifrågasätts. Varför förändra något som redan fungerar? 
Om förslaget däremot innebär en förenkling för företagen och de negativa 
konsekvenserna kan hållas till ett minimum borde det vara ganska självklart att 
förslaget bör genomföras. Denna gränsdragning mellan fördelar och nackdelar 
är dock svår att ta ställning till eftersom systemet ännu inte är genomförd.  

Enligt Ragnar Kaiding, auktoriserad revisor på KPMG, finns en nackdel med 
dagens system när i vissa fall reglerna uppfattas som oklara för den lilla 
företagaren. Denna brist i tydlighet försvinner i och med det förslag som 
SamRoB utredningen tagit fram. När det nya K2-regelverket harmoniserar med 
de nya reglerna i IL kommer företagaren få en enklare redovisning att hantera. 
Det som beskrivs som en frikoppling kommer i praktiken innebära en 
samordning för K2 företagen. Samordningen kommer sedan att underlätta för 
företagen eftersom det mesta kommer att finnas reglerat i K2-regelverket och 
IL. Tolkning och tillämpning av reglerna blir klarare, tydligare och mer 
enhetligt. För att samordningen ska fungera på bästa sätt kommer justeringar 
behöva göras för att regelverken ska anpassas till varandra. Det faktum att 
beskattningen förläggs vid ett tidigare tillfälle är något som helt enkelt får 
accepteras. Någon problematik med beskattningstidpunkten finns egentligen 
inte med anledning av att det enbart är något som företagen väljer att göra. Det 
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vill säga, företagen väljer att betala imorgon trots att de kan och har resurser att 
betala idag. 

Detta synsätt delas dock inte med de andra respondenterna som anser att det 
funktionella system som vi har idag inte bör förändras. Dagens redovisning 
speglar verksamheten på ett korrekt och riktigt sätt. Några argument för att 
redovisningen skulle försämras av ett skattestyrt system framförs dock inte av 
dessa två respondenter. Däremot ansågs av Ragnar Kaiding att kvaliteten på 
redovisningen möjligtvis kunde försämras i vissa fall om den styrs av 
beskattningen. Denna negativa orsak var den enda som framgick från 
intervjuobjektens sida angående en tidigarelagd beskattningstidpunkt. Vikten av 
att visa en rättvisande bild i redovisningen är en viktig aspekt när kravet på 
finansiell information ökar. Huruvida detta står i konflikt med utredningens 
förslag kan diskuterats. Utredningens ställningstagande till att avskaffa 
sambandet mellan redovisning och beskattning har till viss del tagits från 
utvecklingen inom redovisningen som visat på en mer konsekvent 
marknadsvärdering. Trots att marknadsvärderingen främst är aktuell för företag 
som redovisar enligt IFRS reglerna omfattar det även K2 företag eftersom det 
förutspås att även dessa kommer välja att redovisa på sådant sätt. Frikopplingen 
ska ge företagen större valmöjlighet till att anpassa redovisningen efter deras 
specifika marknadsekonomiska behov. Enligt den tredje personliga intervjun 
kommer en skattestyrd redovisning upprättas på bekostnad av den finansiella 
informationen vilket i sin tur kommer ge en negativ effekt för K2 företagen. 

 

5.2 Förenkling 
En viktig aspekt i diskussionen att avskaffa sambandet mellan redovisning och 
beskattning är vad som är det rationella med de förändringar som utredningen 
föreslår. När regeringen startade projektet att förutsättningslöst undersöka hur 
regelsystemet skulle se ut i framtiden, vilka var de bakomliggande motiven? Är 
det en fråga om att försöka underlätta och förenkla för företagen eller syftar 
förslaget enbart till att ge Riksdagen kontroll över beskattningen? I utredningen 
lyfts båda aspekterna fram som en del av anledningarna till förslaget, där vikten 
ligger på förenkling. Argumentationen för att riksdagen ska få kontroll över 
beskattningen formuleras såsom att det inte är konstitutionellt lämpligt att ha 
kvar det starka sambandet som finns idag. Enligt expertutlåtanden saknar detta 
dock betydelse. 

Huruvida förslaget innebär förenkling för företagen torde helt bero på till vilken 
omfattning reglerna kommer harmonisera med det redan fastställda K2- 
regelverket. Kaiding verkar övertygad om att SamRoBs förslag tillsammans med 
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K2 reglerna medför en samordning. En samordning kommer att innebära 
förenklingar för företagen och är till största sannolikhet även syftet bakom 
utredningen. 

Ett annat syfte med utredningens förslag har varit att utarbeta förslagen på 
sådant sätt att den administrativa bördan hålls till ett minimum. Två av 
respondenterna är överens om att den administrativa bördan, som resultat av 
förslaget, kommer att öka kraftigt både för företagen och för revisorerna. Ett 
system där tillämpningen sker utifrån två skilda regelverk kommer det även 
krävas två separata bokslut. Enligt dessa två respondenter råder det därmed 
inga tvivel om att den administrativa bördan blir alltför svårhanterlig och 
resurskrävande. 

 

5.3 Revisionsbolagens arbete 
SamRoB utredningens förslag att avskaffa det befintliga materiella samband 
mellan redovisning och beskattning skall enligt utredningen medföra 
förenklingar och underlätta K2 företagens redovisningsarbete. Empirin visar att 
förslagets påverkan på K2 företagen i praktiken skulle kunna sägas vara av 
indirekt karaktär. Företagens ekonomiavdelningar kommer att behöva 
uppdatera sina kunskaper för att skapa en sann bild av verksamhetens resultat. 
Dock är revisionsplikten fortfarande ett faktum i Sverige vilket får betydelse då 
det är revisorerna som slutligen granskar företagens årsredovisningar och ser till 
att de har upprättats korrekt. Således blir innebörden att högre krav ställs på 
revisionsbolagen och deras kunskaper av nya lagar och därmed inte K2 
företagen i sig.  

Av empirin framgår det att det föreligger delade meningar huruvida förslaget 
kommer att bidra till mer arbetsintensiva uppgifter för revisionsbolagen. Det 
kan tyckas att samtliga respondenter redan har bildat sin egen uppfattning och 
att det istället handlar om benägenheten till en förändring eller ej. Det är svårt 
att avgöra om det handlar om oföretagsamhet från revisionsbolagen sida eller 
uppfattningen om att dagens redovisningssystem är så pass trivsamt att 
förståelsen för förändring är liten .  

 

5.3.1 Konsekvenser för revisorerna och dess arbete 
Det tåls att framhäva att det råder oenighet mellan respondenternas inställning 
till SamRoBs förslag. Det som främst ses som en nackdel med förslaget är att 
revisionsbolagen kommer att bli tvingade till att revidera två olika bokslut dels 
ett redovisningsmässigt men också ett skattemässigt. Det framgår av empirin att 
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dagens system där ett redovisningsmässigt bokslut upprättas som sedan ligger 
till grund för deklarationen är ett trivsamt system. Kaiding ser inte 
frikopplingen som ett problem utan tror att det i längden kommer att underlätta 
arbetet med K2 företagen. Denne menar att en frikoppling för K2 företagen 
egentligen handlar om en samordning där K2 reglerna och SamRoBs förslag 
kommer att harmoniseras och överensstämma med varandra. Det kan således 
sannolikt föreligga ett missförstånd kring K2 reglernas innebörd och hur de står 
i relation till förslaget.  

Som med alla förändringar krävs det normalt sett en övergångsfas, följaktligen 
även vid implementering av SamRoBs förslag. Samtliga intervjuobjekt ser inte 
övergångsfasen som ett problem och menar att det alltid tar lite tid att anpassa 
sig till något nytt.  

 

5.3.2 Förberedelser 
Då intresset av förslaget från K2 företagen sida varit relativt liten och frågorna 
få angående utredningens har inte några förberedande åtgärder vidtagits av 
revisionsbolagen än. Den trenden man kan se hos revisionsbolagen är att SOU 
2008:80 och dess förslag bevakas.  

Det framkommer i empirin att K2 företagen är den företagskategori som 
kommer att påverkas minst av en frikoppling utan några avsevärda 
förändringar. Revisionsbolagens behov av utbildning torde eskalera om 
förslaget införs. Det kommer innebära att kunskap om hur det eventuella nya 
regelverket skall appliceras är ett måste för att revisorerna skall kunna utföra sitt 
arbete. Hur utbildningsbehovet kommer att se ut i framtiden diskuteras inte 
vidare i denna studie.  

 

5.4 SamRoB förslagets framtida utveckling 
Den framtida utvecklingen av SamRoBs förslag i nuläget är tämligen oklar.  
Remisstiden löpte ut den 20 februari i år och om förslaget antas av Riksdagen 
förväntas det att träda i kraft i juni 2011. Om Sverige är på väg mot ett starkare 
samband eller ett avskaffande är inte helt självklart så länge ett beslut inte har 
tagits. De remissyttranden som BFN och SKV har gett ut, där myndigheterna 
motsätter sig förslaget kan var skälet till den generella negativ respons som 
SamRoBs förslag får. 

Empirin tyder även på att om vi fortsätter redovisa utifrån dagens system 
hämmas god redovisningssed och det sägs vara en viktig anledning till varför en 
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frikoppling bör ske. Begreppet god redovisningssed är av stort värde och 
mycket väsentlig för redovisningens tillförlitlighet. I den teoretiska 
referensrammen tas neutralitetsprincipen upp som syftar till att varje enskild 
skall betala skatt efter sin egen förmåga. Utredningen antyder att ur 
skattesynpunkt minskas neutraliteten hos företagen om det starka sambandet 
mellan redovisning och beskattning behålls. Empirin indikerar att det inte är 
försvagade skatteprinciper som oroar utan snarare att redovisningsprinciper 
förkastas.  

Som tidigare nämnt är det olika attityder kring hur stora effekterna blir av 
förslaget för K2 företagen. Respondenterna delar dock uppfattning om att 
frikopplingen främst kommer att sätta sina spår i K3 och K4 företagen.  

 

5.4.1 EU:s påverkan  
Som medlemsland i EU blir Sverige influerade av nya regelsystem och EU har 
inflytande över vårt rikes lagar. Sedan några år tillbaka får börsnoterade företag 
redovisa efter internationell redovisningsstandard, IAS och IFRS. Detta är ett 
tecken på att vi är på väg mot en internationell harmonisering där vi blir mer 
jämförbara med resten av världen. Förslaget om att slopa revisionsplikten 
kommer likaså utanför Sveriges gränser. Kreativiteten på hemmaplan från 
lagstiftarens sida anses som tämligen liten.  

En av respondenterna finner det intressant att få information om hur förslaget 
har fungerat i andra länder. SamRoB har bevakat sambandet mellan redovisning 
och beskattning i andra länder. Utredningen har därför besökt Danmark, Norge 
och Storbritannien som inte har det starka samband som Sverige har. Trots 
befintliga system i andra länder, där beskattningen inte vilar på redovisningen är 
det viktig att ha svenska normer, principer och lagar i åtanke. Sverige är inte 
identiskt med något annat land varför SamRoB utredningen har gjort en 
avvägning mellan att behålla redovisning och beskattning på nationell nivå eller 
följa internationaliseringen.   

Respondenterna kastar både ris och ros över SamRoBs förslag. Förståelsen för 
avskaffandet av sambandet kan tyckas vara större om svensk redovisning och 
beskattning får internationell verkan. Vidare är det förändringen i sig och den 
eventuella ökade arbetsbördan som gör vissa av responderarna tveksamma 
inför förslaget. 
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5.4.2 Avslutningsord om den framtida utvecklingen 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att förändring skapar oro och ofta kan 
det vara bekvämare att hålla sig till redan befintliga regler. Som revisionsbolag 
är det viktigt att vara öppen för förändring.  

Det har diskuterats i empirin vad som händer med kvaliteten i redovisningens 
finansiella information om beskattningen i framtiden kommer att styra 
redovisningen utan den omvända situation som vi har idag. Tanken bakom en 
frikoppling mellan redovisning och beskattning skall inte ifrågasätta dagens 
gällande rätt inom redovisningsområdet i sig utan tillsammans med 
beskattningen. Vidare kommer de grundläggande redovisningsprinciperna 
begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet få samma innebörd. 

Redovisningen är ur historiskt perspektiv i huvudsak utformad för att 
tillfredställa borgenärers behov av företagsinformation. Även dagens 
intressenter som vanligtvis utgörs av kunder, leverantörer, investerare m.fl. är 
mycket angelägna om att få uppgifter avseende den finansiella situation som 
råder. Det diskuteras i empirin vad som egentligen händer med den finansiella 
informationen om SamRoBs förslag går så pass långt att skattehandlingarn blir 
viktigare än redovisningen. Kommer informationen att offras? Företagen och 
intressenterna är beroende av varandra varför företagen troligtvis kommer att 
fortsätta ge ut finansiell information. Diskuterbart blir istället om den finansiella 
informationen fortfarande kan ha sin grund i redovisningen och om den 
kommer att hålla samma mått rent kvalitetsmässigt.  
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6 Slutsatser 
 

 detta kapitel presenteras uppsatsen slutsats, här besvaras frågeställningarna och en 
reflektion av syftet ges. Slutligen återfinns en avslutande diskussion och förslag till vidare 

forskning. 

 

• Frikoppling eller samordning: Ett avskaffande av det materiella 
sambandet mellan redovisning och beskattning avser att 
beskattningstidpunkten kommer att tidigareläggas. Följaktligen kommer 
inte beskattningen vila på redovisningen och god redovisningssed får 
inte samma betydelse. Ett system utan ett materiellt samband är enligt 
vår mening införbart och tillsammans med K2-regelverket kommer 
gällande rätt för redovisning och beskattning bli klarare och tydligare. 
Som en av våra respondenter sa: ”All förenkling som görs för företagen är 
bra”. För K2 företagen handlar det alltså inte om en frikoppling utan 
snarare en samordning. Frikopplingen blir mest påtaglig för K3 och K4 
företagen.  

• Redovisningens kvalitet: Vad som händer med redovisningens kvalitet 
och den finansiella informationen? Som det framgått tidigare i uppsatsen 
kan ett minskat materiellt samband ske på bekostnad av kvaliteten i 
redovisningen som i sin tur återspeglas i den finansiella informationen. 
Finansiell information är av all väsentlighet för företagens intressenter 
och det är viktigt att redovisningen håller en hög kvalitet. Även denna 
problematik riktar sig främst till de större företagen, K3 och K4 då dem 
är skyldiga att ge ut finansiell information vilket inte K2 förtagen är. 

• K2-regelverket: SamRoB utredningens redogörelse för en frikoppling 
mellan redovisning och beskattning är ett mycket omfattande förslag. 
Men för K2 företagen som idag har rätt att utnyttja det heltäckande K2- 
regelverket blir den främsta förändringen att två olika bokslut skall 
upprättas efter två olika regelverk. Vid första anblick kan detta verka 
komplicerat men i längden kommer det att innebära en förenkling. Det 
som inte framgår klart och tydligt i utredningen är att en harmonisering 
av regelverken kommer att ske således kommer ett regelverk stå till svars 
för såväl redovisningen som beskattningen för K2 företagen. Ett 
regelverk medför att tolkningen och tillämpningen blir enklare för de 

I 
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mindre företagen som oftast varken har mycket tid eller resurser att 
lägga ner på redovisningsarbetet.  

• Förenklingsarbete för revisorerna: Om SamRoBs förslag realiseras 
medför det att ett nytt system blir aktuellt där två bokslut skall upprättas, 
ett redovisningsmässigt och ett skattemässigt. Det blir då svårt att frångå 
att arbetsbördan inte kommer att öka för revisorerna, i varje fall till en 
början. Till följd av förslaget blir det en samordning mellan regelverken 
som sedan skall förenkla K2 företagens redovisningsarbete. Den 
förenkling som K2 företagen får ta del av borde även överföras till 
revisionsbolagen.  Som framfördes i analysen kan även den tyngre 
arbetsbörda för revisionsbolagen fylla det tomrum som avskaffandet av 
revisionsplikten skulle kunna hota revisorernas yrke. 
 

• Framtiden: Så länge utredningen är under förhandling är det svårt att 
tyda åt vilken riktning Sverige är på väg mot. För ett stark materiellt 
samband, en blandmodell eller ett svagare materiellt samband. Dagens 
system där beskattningstidpunkten är styrd av god redovisningssed 
fungerar mer än väl. Men det starka materiella sambandet sägs hämma 
utvecklandet av god redovisningssed. Ett avskaffande av det 
föreliggande sambandet skulle även resultera i att Sveriges företag bli 
mer internationell jämförbara. 

 

6.1 Avslutande diskussion 
Denna uppsats har granskat effekterna av en eventuell frikoppling av 
sambandet mellan redovisning och beskattning för K2 företag. En frikoppling 
som längre fram i arbetets gång kommit att visa sig handla om en samordning 
för K2 bolag.  

Det råder delade meningar mellan revisionsbolagen och deras inställning till 
förslaget. Oenigheten handlar i huvudsak om den ökade arbetsbördan och 
redovisningens kvalitet. Grunden till åsikterna kan komma ifrån förutfattade 
meningar samt den publicitet som förslaget har fått både i media och genom 
remissyttranden från BFN och Skatteverket. Trots detta är fördelarna för K2 
företag av mycket stark karaktär som till största del handlar om en förenkling. 
K2-regelverket och SamRoBs förslag ska utmynna i ett heltäckande regelverk. 
De inblandade parter är dock överens om att K2 företagen är den kategori som 
kommer att påverkas minst av ett mindre materiellt samband.  
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Om Riksdagen beslutar att anta förslaget återstår fortfarande att se. Remisstiden 
hade sin utgång den 20 februari i år och reglerna förslås att träda i kraft 1 
januari 2011. Någon form av förändring gällande sambandet av redovisning och 
beskattning är på väg men en total frikoppling inom cirka ett och ett halvt år 
känns som en alltför optimistisk syn.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning inom ämnet anser vi att en studie bör genomföras om hur 
ett frikopplat systemet fungerar i andra länder där det redan är implementerat. 
På så sätt kan undersökningen finna starkare belägg för vilka potentiella 
konsekvenser en frikoppling kan medföra. 

Om förslaget SOU 2008:80 träder ikraft såsom utredningen föreslår är det 
lämpligt att genomföra en ny studie för att undersöka vilka effekter reglerna fått 
för företagen och för revisorerna.
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Bilaga 1: Intervjumail 

 

 
Karlstad Business School 
Handelshögskolan vid Karlstads universitet 

 

2009-04-23 

Hej! 

Vi är två studenter från Karlstads Universitet som läser ekonomprogrammet 
med inriktning revision. För tillfället skriver vi vår kandidatuppsats där vi 
granskar SamRob utredningen (SOU 2008:80) om en eventuell frikoppling.  

År 2004 påbörjade regeringen den s.k. SamRob utredningen som utreder hur 
sambandet mellan redovisning och beskattning ska se ut i framtiden. 
Utredningens viktigaste förslag är att sambandet mellan god redovisningssed 
och beskattning skall tas bort. Förändringarna väntas träda i kraft år 2011. 

Syftet med vår uppsats är att analysera innebörden av Samrob-utredningens 
förslag att realisera nya redovisningsregler för K2-företag där fokusen ligger på 
det materiella sambandet. Vår tanke är att intervjua ett fåtal revisorer från olika 
bolag för att kunna dra slutsatser.  

Det ni bidrar med är Er uppfattning av utredningen och vad den kan komma 
att innebära för K2 företagen.  

Kan Ni vänligen höra av Er via mail eller telefon, dock senast onsdag den 29 
april om Ni vill medverka i vår studie samt om Ni behöver ytterligare 
infomation. 

 

Tack på förhand! 

 

Maria Andersson  Madeleine Sellin 
mariande110@student.kau.se madeleine_sellin@hotmail.com 
073-809 25 95  070-370 94 15  
 



 

 

 

 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

Fråga 1 

Hur upplever Ni dagens system där beskattningstidpunkten styrs av god 
redovisningssed? 

Fråga 2 

Vad anser Ni är det rationella med att avskaffa sambandet mellan redovisning 
och beskattning? 

Fråga 3 

Vad är Er inställning till en eventuell frikoppling av det materiella sambandet 
mellan redovisning och beskattning för K2 företagen? Beskriv er uppfattning av 
eventuella konsekvenser som avskaffandet kan medföra. 

Fråga 4 

Tror Ni att konsekvenserna av utredningens förslag minskas av det redan 
genomförda K2-regelverket? 

Fråga 5 

Är det Er uppfattning att en frikoppling kommer accepteras av K2 företagen? 

Fråga 6 

Hur tror Ni att Ert revisionsarbete av K2 företag kommer att påverkas av en 
frikoppling? 

Fråga 7 

Har Ni förberett Er för en eventuell frikoppling?  

Fråga 8 

Hur tror Ni att den framtida utvecklingen kommer att se ut? 

Fråga 9 

Har Ni några övriga synpunkter som Ni vill framföra? 


