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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

I ett företag måste företagsledningen se över verksamheten och företagsstrukturen för att skapa

en så effektiv organisation som möjligt. Resultatet av detta arbete kan bli att företaget, för att

kunna utöka sin verksamhet eller för att man räknar med kostnadsbesparingar, flyttar sin

verksamhet och samlar all verksamhet till ett ställe. Vidare kan företaget för att klara lönsamheten

göra bedömningen att befintliga företagsenheter måste kompletteras genom förvärv av nya

enheter alternativt genom att gå samman med ett annat företag. Det kan även vara fråga om

förändringar av företagets kapitalstruktur. Med genomförandet av dessa och liknande åtgärder

följer utgifter, organisationskostnader, och frågan hur  företaget skall kostnadsföra dessa.

Vad gäller flertalet kostnader är rättsläget relativt klart både inom redovisningsrätt och skatterätt.

Behandlingen av vissa andra kostnader kan vara mer osäker både vad gäller den skatterättsliga

och vad gäller den redovisningsrättsliga behandlingen, dels för att den självklara kopplingen till

specifika intäkter saknas, dels för att det kan finnas flera alternativ till hur kostnaden skall

behandlas. Det är inte heller säkert att det finns en klar bestämmelse för hur kostnaden skall

redovisas eller att kostnaden skall behandlas lika redovisningsrättsligt och skatterättsligt.

Organisationskostnader av olika slag utgör exempel på sådana kostnader och när det gäller dessa

uppstår frågan hur kostnaderna skall behandlas, om de är skatterättsligt avdragsgilla, om de skall

hänföras till tillgångars anskaffningsvärde eller om de skall behandlas som en omedelbart

avdragsgill driftkostnad.

När det gäller organisationskostnader kan det ofta röra sig om relativt omfattande belopp vilket

innebär att det kan vara av stor betydelse hur företaget kostnadsför dessa. Eftersom rättsläget är

oklart kan det få till följd att företagen inte vet hur kostnaderna skall behandlas vid beskattning,

det kan bli svårt att göra jämförelser mellan olika företag om företagen valt att redovisa

kostnaderna på olika sätt och slutligen kan företagets behandling av kostnaden ge upphov till

oenighet mellan företaget och fiskus vid företagsbeskattningen.
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1.2 Problemformulering

•  Vilken innebörd har begreppet organisationskostnad och vilka kostnader ryms inom

begreppet?

•  Vad säger redovisnings- och skatterätten om kostnadsföringen av

organisationskostnader?

•  Vilka regler och incitament påverkar företagens kostnadsföring av

organisationskostnader?

•  Hur skall man gå tillväga för att fastställa hur en organisationskostnad skall kostnadsföras

enligt gällande rätt?

•  Finns det några hanteringsproblem med hur organisationskostnader skall kostnadsföras

idag och hur skulle man i så fall kunna övervinna dessa genom en förändring av gällande

rätt? Med hanteringsproblem avses problem som företaget kan ställas inför när det skall

kostnadsföra olika organisationskostnader och som har samband med hur reglerna idag är

utformade eller hur frågan har behandlats i praxis.

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att utreda omfångs- och periodiseringsfrågor avseende kostnader av

organisationskostnadskaraktär enligt gällande rätt.

Vidare har jag för avsikt att ge förslag på förändringar av gällande rätt i det fall jag finner att det

enligt min uppfattning föreligger hanteringsproblem för företagen vid kostnadsföringen av

organisationskostnader.

1.4 Metod

Inledningsvis kommer jag att redogöra för olika regler som kan ha betydelse för kostnadsföringen

av organisationskostnader och andra faktorer som kan påverka företagets tillvägagångssätt såsom

företagets incitament. Redovisningen sker utifrån en studie av lagtext, praxis och doktrin på

området och metoden ligger på en deskriptiv nivå. Jag kommer att utgå från det material som

finns att tillgå för att dels diskutera frågeställningarna på ett mer generellt plan för att sedan bryta

ned ämnet till att behandla de olika organisationskostnaderna var för sig.
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De inledande kapitlena kommer att fungera som utgångspunkt för det avslutande kapitlet där jag

till en början ställer upp de regler som enligt mina slutsatser av det redovisade materialet utgör

gällande rätt vad gäller kostnadsföringen av organisationskostnader. Avslutningsvis kommer jag

att analysera mitt resultat för att kunna ta ställning till om det finns eventuella hanteringsproblem

för företagen och om jag anser att någon förändring bör göras av gällande rätt. Här kommer

diskussionen ha en normativ ansats.

1.5 Avgränsningar

I uppsatsen skall utredas hur organisationskostnader skall behandlas i igångvarande aktiebolag för

att undvika att hamna i diskussioner om särskilda regler som gäller för olika näringsverksamheter

eller frågor som uppkommer om det inte ens finns en näringsverksamhet.

I uppsatsen kommer inte organisationskostnader i form av utgifter för forsknings- och

utvecklingsarbeten att behandlas och denna avgränsning kommer att motiveras i kapitel 2.

Anledningen till att avgränsningen förläggs till nästa kapitel är att jag finner ett värde i att först

redogöra för vilka kostnader som utgör organisationskostnader innan det att en avgränsning görs.

På så sätt får läsaren en uppfattning av begreppet vilket gör en motivering till avgränsningen mer

förståelig.
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2 Vad är organisationskostnader?

2.1 Inledning

I det här kapitlet redogörs för vad som avses med organisationskostnader, dels ur ett

redovisningsrättsligt perspektiv och dels ur ett skatterättsligt perspektiv. Avslutningsvis kommer

jag att diskutera behovet av en exakt definition samt redovisa en sammanställning av de

kostnader som anses utgöra organisationskostnader utifrån det material jag har behandlat.

Kapitlet avslutas med en avgränsning inför den fortsatta framställningen.

2.2 Definitioner

2.2.1 Redovisningsrättslig definition

Begreppet organisationskostnader återfinns inte i den redovisningsrättsliga lagtexten men

däremot har begreppet figurerat i förarbeten1. Inom redovisningsrätten gör man skillnad mellan

utgifter för bolagsbildning, ökning av aktiekapital och för bolagets förvaltning å ena sidan och

utgifter för teknisk hjälp, forskning och utvecklingsarbete och liknande arbeten å andra sidan.

Uppdelningen mellan de olika kostnaderna återfinns i årsredovisningslagen (ÅRL) 4:2 och det är

de senare kostnaderna, det vill säga kostnaderna för teknisk hjälp, forskning och

utvecklingsarbete och liknande arbeten, som redovisningsrättsligt brukar benämnas

organisationskostnader2.

Årsredovisningslagens bestämmelse om organisationskostnader har ersatt en tidigare reglering i

bokföringslagen3. Innehållsmässigt skall regleringen i årsredovisningslagen överensstämma med

den tidigare regleringen i bokföringslagen även om lagtextens utformning har ändrats4. Av den

tidigare regleringen i bokföringslagen går det att utläsa att andra kostnader än kostnader för

forskning och utveckling som kan komma i fråga som organisationskostnader är till exempel

utgifter för provdrift och marknadsundersökningar.

                                                
1 Se t.ex. prop. 1975:104, s 226
2 Grankvist/Wennerholm, Skattenytt nr 4 1996
3 Bokföringslagen (1976:125) 17 § 2st
4 Engström, Balans nr 6-7 2000
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Det redovisningsrättsliga begreppet organisationskostnad, som är relativt avgränsat till skillnad

mot det skatterättsliga, har delvis synonyma benämningar, i årsredovisningslagen används

begreppet immateriell anläggningstillgång och Redovisningsrådet använder immateriell tillgång.

Dessa begrepp innefattar dock även andra kostnader än organisationskostnader, såsom licenser

och goodwill.

2.2.2 Skatterättslig definition

Det finns ingen enhetlig skatterättslig definition av begreppet organisationskostnad. I 16:8

inkomstskattelagen (IL) hittar man begreppet organisationsutgifter och de utgifter som åsyftas är

de utgifter som inte anses utgöra organisationskostnader enligt redovisningsrätten, det vill säga

bland annat utgifter för förändring av aktiekapitalet och för bolagets förvaltning. Någon

förklaring till detta motsägelsefulla faktum har varken gått att finna i lagens förarbeten eller

doktrin.

Vid användning av begreppet i skatterättslig doktrin lägger olika författare till viss del olika

innebörd i ordet. Sandström skiljer på bolagsbildningskostnader och organisationskostnader som

uppkommer när bolaget är igång. Bolagsbildningskostnader är kostnader som hänförs till själva

bildandet av bolaget. De senare kostnaderna är kostnader som bidrar till uppbyggnad eller

utvidgning av företagets tekniska eller kommersiella organisation och som ger ett bestående värde

för företagets organisation.5 Exempel på senare organisationskostnader skulle med denna

definition kunna vara utgifter för utredning och genomförande av en omorganisation i ett

aktiebolags verksamhet6.

Riksskatteverket har i en skrivelse ansett att organisationskostnader kan utgöras av till exempel

utgifter för datorprogram, olika slag av bolagsbildningsutgifter, utgifter för tekniskt, kommersiellt

eller annat arbete, som kan vara av värde för företagets verksamhet7.

Inom den skatterättsliga doktrinen har begreppet organisationskostnad fått en vidare innebörd än

vad som gäller vid den redovisningsrättsliga användningen8. Någon exakt definition finns inte av

                                                
5 Munck-Persson, Svensk Skattetidning 1992, s 173f
6 Landerdahl, Skattenytt nr 11 1986
7 RSV:s handledning för beskattning år 2000, avsnitt 12.5
8 Engström, Balans nr 6-7 2000
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begreppet utan det centrala för att en kostnad skall anses utgöra en organisationskostnad är att

den har ett samband med företagets organisation eller förvaltning och att den kan ha ett värde för

företaget. Inom skatterätten är det inte ovanligt att såväl utgifter för bolagsbildning, ökning av

aktiekapitalet och för bolagets förvaltning som utgifter för teknisk hjälp, forsknings- och

utvecklingsarbete och liknande utgifter räknas som organisationskostnader. Även ytterligare

utgifter kan komma i fråga, såsom flyttningskostnader och kostnader i samband med fusion och

fission.

2.3 Sammanställning och avgränsningar

2.3.1 Behövs en exakt definition?

En fråga som uppkommer vid försöket att klargöra vilka utgifter som avses med begreppet

organisationskostnader är i vilken mån en exakt definition av begreppet överhuvudtaget behövs.

Med tanke på uppfattningen av begreppet både i redovisningsrätten och i skatterätten tyder det

mesta på att organisationskostnader skall ses som ett samlingsnamn. Att det utgör ett

samlingsnamn kan vara förklaringen till att det saknas en exakt definition eftersom behovet då

inte är lika stort. Skulle hänförandet av en utgift till organisationskostnader ha en avgörande

betydelse för om vissa lagregler överhuvudtaget blir tillämpliga, så skulle det antagligen finnas ett

större behov av att dra upp riktlinjer för vilka utgifter som utgör organisationskostnader. Det

skulle även vara möjligt att dra slutsatser vad gäller behandlingen av samtliga

organisationskostnader utifrån analysen av en utgift.

Alternativet till att slå fast vilka kostnader som utgör organisationskostnader är som sagt att se

begreppet som ett samlingsnamn. Om det utgör ett samlingsnamn är det inte det faktum att en

utgift utgör en organisationskostnad som är avgörande för rättsföljden. Istället skall man vid

fastställandet av hur en utgift skall kostnadsföras se till varje utgift för sig och de regler som då

blir tillämpliga.

Problemet som har uppstått med användandet av begreppet organisationskostnader är att olika

författare utifrån sina förutsättningar har tillskrivit begreppet ett visst innehåll och utifrån det

även dragit slutsatser hur utgifterna skall behandlas. I detta skede av uppsatsen vill jag inte

fastställa huruvida en exakt definition är nödvändig eller inte, även om det finns mycket som talar

för att det är fråga om ett samlingsnamn eftersom uppfattningen om begreppet skiljer sig så pass

mycket mellan olika författare och mellan redovisningsrätten och skatterätten. Jag kommer istället
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nöja mig med att upprätta en sammanställning av de kostnader som kommer att behandlas och

det är först vid en redogörelse av respektive kostnad som det kommer visa sig om en exakt

definition fyller någon reell funktion.

2.3.2 Sammanställning

Sammanfattningsvis kan dock sägas att organisationskostnader av olika slag är kostnader som är

kopplade till företagets organisation och förvaltning till skillnad mot andra kostnader som har

samband med själva verksamheten och förvärvandet av inkomster. De kostnader som i minst ett

av rättssystemen, det vill säga redovisningsrätten respektive skatterätten, utgör

organisationskostnader enligt gällande rätt är följande9:

Organisationskostnad: Exempel:

Förvaltningskostnader För företagets kapitalförsörjning och

förvaltning av tillgångar

Utredningskostnader vid förvärv av

anläggningstillgångar

För juridiska och ekonomiska konsulttjänster,

för allmän planering av verksamheten

Bolagsbildningskostnader För registrering, juridisk hjälp

Flyttningskostnader För transport, ned- och uppmontering av

tillgångar

Kostnader i samband med fusion och fission För förfarandet, juridisk hjälp

Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten För nya produkter, kontroll, förbättrad

distribution

Kostnader i samband med skatteprocess För ombudsarvode, deklarationshjälp

Table 1: Organisationskostnader

2.3.3 Avgränsningar

I den fortsatta framställningen kommer samtliga organisationskostnader att behandlas med

undantag för utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten. Anledningen till att jag har valt att

inte behandla dessa utgifter är främst att begreppet forskning och utveckling inrymmer så mycket

att det ur utrymmesskäl skulle vara omöjligt att behandla utgifterna på området på ett rättvisande

                                                
9 Sammanställningens utgångspunkt finns att finna i de uppräkningar som har förekommit i förarbeten och doktrin.

Se t.ex. SOU 1995:137 och Munck-Persson, Svensk Skattetidning s 173- 182 1992
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sätt. Jag har i stället valt att fokusera på de andra organisationskostnaderna som inte har

diskuterats i doktrinen i lika hög grad som utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och där

behandlingen av dem fortfarande i viss mån är oklar.

I den fortsatta framställningen kommer jag, när jag avser samtliga av de kostnader som skall

behandlas, att använda det samlande begreppet organisationskostnader. Att använda begreppet

organisationskostnader kan, som kommer att framgå i följande kapitel, till viss del vara

missvisande med tanke på att det föreligger en skillnad mellan en utgift och en kostnad i

företagets redovisning10. Jag har dock valt att behålla samlingsnamnet för att på så sätt försöka

undvika en ännu större begreppsförvirring om jag vid användandet skulle skifta mellan

organisationsutgifter och organisationskostnader.

                                                
10 Se 3.2.1
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3 Vilka regler och incitament påverkar kostnadsföringen?

3.1 Inledning

Organisationskostnader är ett vitt begrepp som kan innefatta en rad olika utgifter. Utöver regler

och allmänna bestämmelser finns det en del andra faktorer som spelar in vid en diskussion om

kostnadsföring av organisationskostnader. För att förstå problematiken kring dessa utgifter och

vad som styr hur de skall kostnadsföras i företagets redovisningsmässiga och skattemässiga

redovisning kommer detta kapitel ta upp olika faktorer som har ett samband med och påverkar

behandlingen av organisationskostnader.

Inledningsvis redogörs kortfattat för de regler och allmänna bestämmelser som finns både inom

redovisningsrätten och inom skatterätten som kan vara av betydelse vid kostnadsföringen av

organisationskostnader. Avsikten är att med denna utgångspunkt ge en bakgrund till den fortsatta

framställningen genom att redogöra för vilka relevanta bestämmelser det finns vid en diskussion

om organisationskostnader. Vidare i kapitlet redogörs för sambandet mellan redovisning och

beskattning och vilken betydelse redovisningsrättens bestämmelser skall ha på de skatterättsliga

reglerna angående kostnadsföringen av organisationskostnader.

Avslutningsvis kommer redogöras för vilka incitament det kan finnas för företaget att redovisa

organisationskostnader på ett visst sätt. Frågan som kommer att diskuteras är vad olika

kostnadsföringsmetoder kan ha för praktisk betydelse för företaget om möjligheten finns att

påverka kostnadsföringen själv.

3.2 Utgångspunkt för kostnadsföring av organisationskostnader...

3.2.1 ...inom redovisningsrätten?

Utgångspunkten för hur ett aktiebolag skall redovisa sina utgifter står främst att finna i

årsredovisningslagen. Årsredovisningslagen utgör dock en ramlag där reglerna är relativt allmänt

hållna och i 2:2 hänvisas till god redovisningssed som skall fungera som utfyllnad till lagens regler.

God redovisningssed utgörs av allmänna principer inom redovisningsrätten, rekommendationer

från olika organ på området samt normbildning genom praxis.



Vilka regler och incitament påverkar kostnadsföringen?

10

När det gäller redovisningen av organisationskostnader är utgångspunkten för ett aktiebolag

således årsredovisningslagen. Lagen behandlar särskilt vissa typer av organisationskostnader och i

övrigt är det de allmänna kostnadsföringsreglerna som blir tillämpliga. De allmänna

kostnadsföringsreglerna innebär till en början att alla utgifter som uppstått i verksamheten skall

redovisas och nästa steg blir att kostnadsföra utgifterna vid rätt tidpunkt.

Eftersom den bokföringsmässiga redovisningen är intäktsorienterad innebär det att ett företag

först skall redovisa näringsverksamhetens intäkter för att sedan hänföra de kostnader som legat

till grund för intjänandet till intäkterna. I samband med detta kommer begrepp som aktivering av

kostnader, tillgångar, matchning och periodiseringar in. Dessa begrepp är egentligen olika sidor

av samma mynt som syftar till att ta upp kostnaden vid rätt tidpunkt.

Årsredovisningslagen är uppbyggd på så sätt att det anges i reglerna när en utgift som uppstått i

verksamheten skall aktiveras, det vill säga när utgiften skall föras upp i balansräkningen som

anskaffningsvärdet på en tillgång och kostnadsföras efter hand genom periodiska avskrivningar.

Motsatsvis kan sägas att om en utgift uppstår som inte omfattas av dessa regler skall den

kostnadsföras direkt i sin helhet. Dessutom finns det utgifter som kan avse en längre period och

dessa skall då kostnadsföras genom periodisering utan att vara att hänföra till en tillgång, till

exempel en serviceavgift avseende en längre period. De utgifter som skall hänföras till

anskaffningsvärdet på en tillgång är utgifter som legat till grund för förvärvet, detta framgår till

exempel av ÅRL 4:3. Utöver inköpspriset framgår det däremot inte av lagtexten vilka andra

utgifter som kan anses ha ett direkt samband med förvärvet.

Efter att anskaffningsvärdet har fastställts skall utgifterna kostnadsföras i takt med förbrukningen

av den tillgång utgifterna avser, det vill säga utgifterna periodiseras genom att det görs

avskrivningar på tillgången. Utgifterna periodiseras olika beroende på vilken tillgång som avses.

Årsredovisningslagen innehåller regler avseende periodiseringen av anskaffningsutgifter för såväl

omsättningstillgångar som anläggningstillgångar av olika slag. Är det till exempel fråga om en

anläggningstillgång med en begränsad ekonomisk livslängd skall utgifterna kostnadsföras över

den tiden, ÅRL 4:4. När det gäller organisationskostnader torde diskussionen främst handla om

huruvida dessa utgifter kan anses ligga till grund för en anläggningstillgång i företagets

balansräkning eller om utgifterna inte kan anses ha ett sådant samband med någon tillgång och

därmed skall dras löpande i takt med att de uppstår. Anledningen till det är som jag redovisat
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tidigare att organisationskostnader främst har med företagets organisation och förvaltning att

göra och inte så mycket med själva omsättningen i verksamheten.

Det finns särskilda regler som behandlar vissa typer av organisationskostnader i

årsredovisningslagen. I 4:2 2st finns regler avseende utgifter för bolagsbildning, ökning av

aktiekapitalet och för företagets förvaltning och i samma paragraf framgår att dessa inte får tas

upp som en tillgång i företagets balansräkning.

De kostnadsföringsregler som finns i årsredovisningslagen är som jag nämnt relativt allmänt

hållna och vid avsaknad av klara regler, till exempel hur organisationskostnaden skall

kostnadsföras, skall god redovisningssed tillämpas.

En viktig del av god redovisningssed utgörs av rekommendationer från organ såsom

Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden. Idag finns det en rad rekommendationer som kan ge

god vägledning när det gäller olika organisationskostnader och hur de skall behandlas i företagets

redovisning. De rekommendationer som kan fungera som vägledning är främst

Redovisningsrådets rekommendation om materiella anläggningstillgångar, RR 12, som bland

annat behandlar till vilket värde materiella anläggningstillgångar skall redovisas i balansräkningen.

Vidare, när det gäller utgifter som har samband med finansiella anläggningstillgångar, finns

vägledning i FAR:s rekommendation om aktier och andelar, FAR:s rekommendation nr 12. När

de olika organisationskostnaderna behandlas var för sig längre fram kommer jag att återkomma

till rekommendationerna och det som står att finna i dem.

Vid sidan om redovisningsrekommendationer finns det en rad principer som har betydelse för

företagens redovisning av inkomster och utgifter och vid avsaknad av specifika regler eller

rekommendationer på ett visst område inom redovisningsrätten spelar principerna en stor roll.

Matchningsprincipen kan dels utgöra en övergripande princip om sambandet mellan intäkter och

kostnader i företagets verksamhet och dels kan den sägas utgöra en av tre

kostnadsföringsprinciper. Enligt matchningsprincipen skall kostnader i så stor utsträckning som

möjligt matchas mot intäkter, vilket innebär att de skall redovisas samtidigt med de intäkter de

skapar. Principen är till exempel relevant när det gäller redovisning av anskaffningsutgifter i

samband med försäljning av varor. Utgifterna redovisas som kostnader i samband med

försäljningen. Vidare finns det utgifter som inte har ett direkt samband med intäkter men som
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kan hänföras till vissa bestämda verksamhetsår. Det kan till exempel röra sig om utgifter för

anskaffandet av en materiell anläggningstillgång. Utgiften skall då fördelas enligt en planmässig

fördelning över de år tillgången förbrukas i verksamheten. Slutligen finns det utgifter utan

periodanknytning och som inte kan kostnadsföras enligt ovan nämnda principer utan som

kostnadsförs omedelbart det verksamhetsår som utgiften uppstår.11 När det gäller

organisationskostnader är det, som jag nämnt tidigare, utgifter som oftast inte har samband med

den direkta verksamheten, det vill säga produktionen eller försäljningen. De

kostnadsföringsprinciper som aktualiseras är således de två senare.

Försiktighetsprincipen är en övergripande princip som går igenom vid all värdering i företaget, både

vad gäller intäktsredovisning och kostnadsredovisning. När det gäller kostnadsredovisningen

innebär det att alla kända åtaganden och förluster skall rapporteras.12 Försiktighetsprincipen är

även anledningen till att kostnader utan periodanknytning kostnadsförs omedelbart. Utgifterna

anses inte kunna knytas till en framtida intäkt och bland annat av försiktighetsskäl kostnadsförs

utgiften direkt.13 Detta har betydelse för vissa organisationskostnader som inte anses ha ett

framtida värde för företaget, såsom till exempel förvaltningskostnader.

Jämförbarhetsprincipen begränsar företagets möjlighet att variera i valet av redovisningsmetod.

Meningen är att det skall gå att jämföra information från olika perioder i samma företag men även

motsvarande information mellan olika företag14. Principen innefattar ett krav på relevant,

tillförlitlig och jämförbar information vilket får till följd att företagens valfrihet begränsas15. När

det gäller organisationskostnader kan principen vara av stor betydelse eftersom det kan finnas

flera möjligheter att redovisa kostnaderna om det saknas klara regler för när kostnadsföring skall

ske. När jag behandlar de olika organisationskostnaderna var för sig kommer jag att ha

jämförbarhetsprincipen i åtanke för att senare kunna diskutera om jag anser att det sätt utgifterna

skall kostnadsföras på idag överensstämmer med principen.

                                                
11 Lodin m fl, s 252
12 Thorell, s 125
13 Lodin m fl, s 266
14 Thorell, s 97
15 Thorell, s 373
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3.2.2 ...inom skatterätten?

Inom skatterätten finns det numera en samlad inkomstskattelag som reglerar

inkomstbeskattningen av fysiska och juridiska personer. När det gäller företag skall beskattningen

ske i inkomstslaget näringsverksamhet och beskattningen grundas på företagets intäkter med

avdrag för kostnader under beskattningsåret. De skatterättsliga reglerna som finns har ofta sin

utgångspunkt i redovisningsrätten men det kan även finnas regler där skatterätten skiljer sig från

redovisningsrätten.

Vid behandlingen av utgifter inom redovisningsrätten handlar det till stor del om vid vilken

tidpunkt utgiften skall kostnadsföras. Inom skatterätten är första steget att avgöra omfångsfrågan,

det vill säga om utgiften är avdragsgill eller inte vid beskattningen. Redovisningsrätten har inte

någon betydelse för att avgöra om en utgift är avdragsgill vid företagsbeskattningen, utan här är

det endast skatteregler som är av betydelse. Enligt IL 16:1 skall utgifter för att förvärva och

bibehålla inkomster dras av som kostnad. Det avgörande är således att det föreligger ett

tillräckligt samband mellan inkomst och utgift16. Eftersom organisationskostnader ofta inte har en

direkt koppling till företagets löpande verksamhet och förvärvandet av inkomster, utan har med

företagets organisation och förvaltning att göra, är det inte självklart att avdrag alltid beviljas.

Under senare år har dock tendensen varit att utgifter i allt större utsträckning än tidigare ansetts

utgöra avdragsgilla kostnader som en följd av att företaget redovisar allt i en och samma

verksamhet samt att skattebasen har breddats.

I inkomstskattelagen har man valt att uttryckligen reglera avdragsrätten för vissa

organisationskostnader för att markera att utgiften är avdragsgill. Detta gäller till exempel utgifter

vid fusion och fission, utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten samt förvaltningsutgifter.

Övriga organisationskostnader skall prövas mot grundregeln i IL 16:1. Anledningen till att vissa

organisationskostnader inte ansetts utgöra direkt avdragsgilla utgifter är att det varit utgifter som

haft samband med förvärv eller utvidgning av förvärvskälla och inte med förvärvande och

bibehållande av intäkter17. Detta antagande grundades i sin tur på en princip som har sitt

ursprung i källteorin, vilken innebar att endast inkomster ur varaktiga förvärvskällor skulle

beskattas18. Utgifter som därigenom inte blev avdragsgilla var till exempel

bolagsbildningskostnader och utredningskostnader i samband med förvärvandet av ett nytt bolag.

                                                
16 Lodin m fl, s 81
17 SOU 1995:137, s 29
18 SOU 1995:137, s 30
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Idag redovisas som sagt all näringsverksamhet som ett företag bedriver som en näringsverksamhet

i enlighet med IL 14:10, och ett företag kan kostnadsföra utgifter i samband med förvärv genom

att ta upp dem som tillgångar i balansräkningen vid startandet av en verksamhet och dra av

utgifterna senare. För att en utgift skall vara avdragsgill krävs det att den har samband med

förvärvandet av inkomster enligt huvudregeln i IL 16:1. Avdrag torde därmed medges även om

utgiften samtidigt kan sägas ha ett samband med förvärv av en förvärvskälla19. Att däremot

omedelbart avdrag i alla fall inte medges torde idag även kunna förklaras med en hänvisning till

att utgifter skall tas upp som kostnader det beskattningsår de hänför sig till enligt god

redovisningssed, se IL 14:2, vilket leder fram till den redovisningsrättsliga matchningsprincipen.

Anledningen till att jag tar upp principen om att avdrag inte medges för utgifter för förvärv av en

förvärvskälla, trots att den idag saknar någon större betydelse, är att Regeringsrätten hänvisar till

principen i ett flertal av de rättsfall som har berört avdragsrätten av organisationskostnader. I en

utredning som gjordes 1995, SOU 1995:137, kom utredaren fram till att principen fortfarande har

betydelse för att omedelbart avdrag inte medges för utgifter i samband med startande av en

skattepliktig verksamhet men att den inte hindrar att avdrag senare medges20.

Sammanfattningsvis kan sägas att principens betydelse idag består i att utgifter som uppkommit

före det att en skattepliktig verksamhet föreligger inte blir omedelbart avdragsgilla. Principen

hindrar dock inte att utgifterna aktiveras och kostnadsförs vid ett senare tillfälle vilket kommer att

framgå längre fram i uppsatsen21. En annan faktor som har betydelse i sammanhanget, och som

kommer diskuteras längre fram, är vem som står för utgifterna. Denna fråga har betydelse för

bolagsbildningskostnader där det går att konstatera utifrån resonemanget ovan att utgifterna inte

blir omedelbart avdragsgilla men där det även spelar in om det är bolagsbildaren eller det bildade

bolaget som står för utgifterna22.

Efter att ha konstaterat att en utgift är avdragsgill skall det precis som vid den bokföringsmässiga

redovisningen avgöras vid vilken tidpunkt utgiften skall kostnadsföras. Kostnadsföringen skall

ske utifrån särskilda skatterättsliga regler i den mån sådana finns att tillgå. Precis som inom

redovisningsrätten är skatterättens regler uppbyggda på så sätt att det är reglerat till vilket värde

tillgångar av olika slag skall tas upp i balansräkningen. Anskaffningsvärdet består av utgifter som

                                                
19 Se t.ex utredningskostnader 4.5.2
20 SOU 1995:137, s 48
21 Se t.ex angående utredningskostnader 4.5.2
22 Se 4.2.2.1
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legat till grund för förvärvet. Om en organisationskostnad kan hänföras till anskaffningsvärdet på

en tillgång kan kostnaden således komma att aktiveras. Saknas periodiseringsregler för utgifter

skall utgifterna kostnadsföras i enlighet med god redovisningssed enligt IL 14:2.

Gäller det utgifter för anskaffandet av anläggningstillgångar kostnadsförs utgifterna genom

värdeminskningsavdrag i takt med att tillgången används i verksamheten, se till exempel angående

inventarier i IL 18:3. Utgifter för finansiella anläggningstillgångar benämns kapitaltillgångar inom

skatterätten och följer kostnadsföringsreglerna i inkomstslaget kapital enligt IL 14:9.

Anskaffningsutgifter för kapitaltillgångar kan inte kostnadsföras genom värdeminskningsavdrag

utan dras av vid avyttring då inkomstskattelagen saknar regler om värdeminskningsavdrag för

kapitaltillgångar. Inte heller inom skatterätten ges någon utförlig beskrivning av vilka utgifter som

skall ingå i anskaffningsvärdet för tillgångar förutom köpeskillingen. De organisationskostnader

som skulle kunna aktualiseras i samband med införskaffandet av både inventarier och

kapitaltillgångar är framförallt utredningskostnader.

Vidare skall nämnas att den rättspraxis som finns på området är av stor betydelse. När det gäller

ett flertal av organisationskostnaderna har rättspraxis, i avsaknad av klara regler, varit vägledande.

Nackdelen med att låta en fråga avgöras i rättspraxis är att rättspraxis inte alltid uppnår

entydighet. Till exempel var frågan om avdragsrätt för vissa organisationskostnader, såsom

förvaltningskostnader, länge oklar. I vissa fall förelåg avdragsrätt och i vissa fall inte. Under de

senaste åren har behandlingen av organisationskostnader till viss del uppmärksammats av

lagstiftaren som en följd av osäkerheten inom rättspraxis23. Som jag redogjort för tidigare har man

valt att särskilt reglera avdragsrätten för vissa organisationskostnader för att klargöra vad som

gäller. En närmare redogörelse av dessa kostnader följer i nästa kapitel där de olika

organisationskostnaderna kommer att behandlas var för sig.

Även inom skatterätten finns det grundläggande principer och dessa principer syftar till att skapa

ett konsekvent inkomstskattesystem24. Vid en diskussion om hur organisationskostnader skall

kostnadsföras är det viktigt att ha dessa grundläggande principer i åtanke. Vilken betydelse de

olika principerna skall ha inom skatterätten är en komplicerad diskussion som inte kommer att

behandlas vidare här. I de flesta fall ses dock skatteprinciperna som bakomliggande värderingar

                                                
23 Se t.ex. prop. 1996/97:154
24 Lodin m fl, s 36
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och ändamål som skall ligga till grund vid användandet av rättssystemet för att bilda en normativ

helhet25.

Likformighetsprincipen är en princip som innebär ett krav på att lika fall skall behandlas lika vid

beskattningen. Praktiskt betyder principen en strävan efter att likartade fall skall beskattas på

samma sätt, det vill säga ingen skall dra större fördel än någon annan vid beskattningen.26 Vad

gäller utgifter innebär möjligheten att välja metod i redovisningen att samma utgift kan komma

att redovisas annorlunda även vid beskattningen, med följden att samma utgift inte kommer att

behandlas lika. Frågan är således om möjligheten att redovisa utgifter på olika sätt i redovisningen

även gäller vid den skatterättsliga behandlingen med tanke på kravet att lika utgift skall behandlas

på samma sätt. I det kommande avsnittet kommer jag att behandla vad som gäller vid

beskattningen i det fall redovisningsrätten skapar valmöjlighet för företaget när det gäller

redovisningsmetoder av utgifter. I slutet av uppsatsen kommer frågan om hur kostnadsföringen

av organisationskostnader står sig i förhållande till likformighetsprincipen att diskuteras27.

En annan princip av betydelse är neutralitetsprincipen. Principen innebär att skattereglerna skall vara

neutrala såtillvida att de inte skall påverka en skattskyldigs val mellan olika handlingsalternativ28.

Det skall inte vara beskattningen som styr valet av investeringsobjekt för ett företag eller i vilken

form man skall bedriva sin verksamhet29. Exempel där principen skulle kunna aktualiseras när det

gäller organisationskostnader är i de fall där det finns en möjlighet för företaget att genom sitt

handlingsval påverka det skattemässiga resultatet. Om neutralitetsprincipen tillämpas fullt ut skall

det till exempel inte föreligga någon skillnad i behandlingen av utgifterna som uppstår om en

anställd utför ett arbete gentemot om arbetet utförs genom en extern tjänst. Att ha ett helt

skatteneutralt system är dock inte genomförbart av praktiska skäl och frågan är hur redovisningen

av organisationskostnader står sig i förhållande till principen. Den här frågan kommer att

diskuteras i slutet av uppsatsen i det fall att jag finner det nödvändigt med hänsyn till hur

organisationskostnader skall redovisas och hur det står sig i förhållande till neutralitetsprincipen30.

                                                
25 Gunnarsson, Skattenytt nr 9 1998
26 Lodin m fl, s 36
27 Se 5.3.6
28 Lodin m fl, s 37
29 Gunnarsson, Skattenytt nr 9 1998
30 Se 5.3.6
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3.3 Redovisningsrättens betydelse för skatterätten

Sambandet mellan redovisning och beskattning är starkt i Sverige. Utgångspunkten är att

redovisningen skall kunna ligga till grund för beskattningen utan större korrigeringar31. Det

samband som föreligger är dels av materiell art, den skattskyldiges bokföring skall ligga till grund

för beräkning av skatten, och dels av formell art som innebär att vissa skatterättsliga transaktioner

för att bli tillåtna även måste redovisas i bokföringen, till exempel i form av

bokslutsdispositioner32. Diskussionen om sambandet mellan redovisningsrätten och skatterätten

och dess vara eller icke vara har varit livligt debatterat under en lång tid. Att det föreligger ett

samband framgår av inkomstskattelagen och fortsättningsvis kommer här diskuteras vilken

betydelse frågan kan ha när det gäller behandlingen av organisationskostnader.

När det gäller periodiseringen av organisationskostnader vid den skatterättsliga redovisningen kan

några viktiga tillämpningsproblem uppstå. Det ena handlar om hur utgiften skall periodiseras i det

fall det saknas särskilda skatterättsliga regler. Det andra handlar om vad som gäller i det fall det

finns särskilda skatterättsliga regler men där tillämpningen av dessa är oklar. Båda fallen har ett

samband med frågan vilken betydelse redovisningsrätten skall ha vid den skatterättsliga

behandlingen av organisationskostnader.  Till viss del finns det numera, som tidigare nämnts,

särskilda skatterättsliga lagregler angående vissa organisationskostnader men i andra fall saknas

särskild lagstiftning. Antingen kan det förhålla sig så att det är möjligt att söka stöd i

redovisningsrätten vid avsaknad av särskilda skatterättsliga regler eller där reglerna är oklara eller

så skall periodiseringen ske utifrån en utfyllnad av skatterättsliga bestämmelser. En sådan

utfyllnad kan till exempel ske genom en tolkning i praxis.

När det gäller frågan om hur utgiften skall periodiseras vid avsaknad av särskilda skatterättsliga

regler är utgångspunkten att kostnadsföringen av utgifter i den skatterättsliga redovisningen skall

ske i enlighet med god redovisningssed enligt huvudregeln i IL 14:2. Följden blir att det är

periodiseringsreglerna som följer av god redovisningssed som blir tillämpliga.

Redovisningsrättens periodiseringsregler kommer således att användas även vid den

skatterättsliga periodiseringen.

Enligt Lodin är prioritetsordningen således följande, vid den skatterättsliga redovisningen skall i

första hand inkomstskattelagens periodiseringsregler tillämpas och först om frågan inte kan

                                                
31 SOU 1995:43, s 67
32 SOU 1995:43, s 70f
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besvaras med regler i inkomstskattelagen skall periodiseringsreglerna i redovisningsrätten

tillämpas33.

Inom rättspraxis har domstolarna varit tvungna att ta ställning till i vilken utsträckning

redovisningsrätten skall vara styrande i det fall att skatterätten saknar bestämmelser. I ett rättsfall

som avgjordes i Kammarrätten i Stockholm34, uttalade sig domstolen angående sambandet mellan

redovisning och beskattning. Fallet gällde ett bolag som hade aktiverat andra

finansieringskostnader än räntekostnader i ett projekt. Frågan gällde huruvida bolaget, trots

aktivering av kostnaderna, hade rätt att erhålla direktavdrag för kostnaderna vid beskattningen.

Enligt god redovisningssed har företag möjlighet att välja att antingen aktivera eller att

kostnadsföra sådana utgifter direkt. Domstolen konstaterar att eftersom det saknas särskilda

skatterättsliga regler om de aktuella kostnaderna skall ledning sökas i god redovisningssed. Om

det finns flera redovisningssätt som överensstämmer med god redovisningssed torde domstolen

kunna välja vilken metod som skall ligga till grund för beskattningen. Eftersom beskattningen

skall följa redovisningen inom det kopplade området bör dock den valda redovisningsmetoden

ligga till grund även för beskattningen. I en kommentar till domen har Walander påpekat att

domstolen har att godta den metod som den skattskyldige valt i redovisningen även vid

beskattningen om den överensstämmer med god redovisningssed35. I ett tidigare uttalande har

dock von Bahr varit inne på samma linje som domstolen och sagt att det torde föreligga en

valmöjlighet för domstolen mellan olika redovisningssätt förenliga med god redovisningssed36.

Frågan om företaget har möjlighet att välja redovisningsalternativ även vid beskattningen har

varit uppe för avgörande i Regeringsrätten. I ett mål som gällde tidpunkt för redovisning av

intäkter har Regeringsrätten konstaterat att beskattningen skall grundas på det alternativ som

företaget har valt i redovisningen37. I en kommentar till rättsfallet skriver Westermark att

Regeringsrättens dom även får konsekvenser för redovisningen av utgifter38. Även vid

redovisning av utgifter skall det valda alternativet i redovisningen gälla vid beskattningen. Utifrån

detta avgörande är det således inte möjligt för domstolen att välja vilken redovisningsmetod som

                                                
33 Lodin m fl, s 248
34 Kammarrätten i Stockholms dom den 9 april 2001
35 Walander, FAR Info nr 9 2001
36 Von Bahr, Skattenytt nr 12 1991
37 RÅ 1999 ref 32
38 Westermark, Svensk Skattetidning 1999, s 890
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skall användas vid beskattningen om det enligt god redovisningssed finns möjlighet för den

skattskyldige att välja.

Sammanfattningsvis kan sägas att det föreligger enighet om att redovisningsrätten är av betydelse

vid avsaknad av särskilda skatterättsliga regler. Frågan om vad som skall gälla om god

redovisningssed tillåter flera redovisningsmöjligheter torde också vara klarlagd.

Frågan vad som skall gälla i det fall det finns särskilda skatterättsliga regler men en tillämpning av

dessa är oklar är mer svårbesvarad än den föregående. Det finns två alternativ, antingen kan en

utfyllnad av de skatterättsliga reglerna bli nödvändig eller så kan redovisningsrätten användas för

att tydliggöra hur regeln skall tolkas. Ett exempel på en skatterättslig regel som inte är tillräckligt

klar för att en tillämpning av den skall löpa smärtfritt är regeln om vilka utgifter som skall

hänföras till anskaffningsvärdet på olika tillgångar.

Som jag konstaterat ovan finns möjligheten att organisationskostnader skall komma att ingå i

anskaffningsvärdet på tillgångar i form av till exempel inventarier eller kapitaltillgångar. Huruvida

utgifter skall hänföras till anskaffningsvärdet på tillgångar har att göra med det samband som

finns mellan utgiften och tillgången. Genom att gå till redovisningsrätten kan man med hjälp av

regler i årsredovisningslagen och rekommendationer på området få vägledning när det gäller vilka

utgifter som skall räknas till anskaffningsvärdet och vilka utgifter som i regel inte anses ha ett

sådant samband med införskaffandet av en tillgång. Inom skatterätten saknas däremot ett

förtydligande av vilka utgifter som skall ingå i anskaffningsvärdet och det enda som står att finna i

inkomstskattelagen är att utgifter för förvärvet utgör anskaffningsvärdet39. I några av de rättsfall

som finns på området har frågan just handlat om huruvida organisationskostnaden skall hänföras

till anskaffningsvärdet eller dras av omedelbart40.

Det som talar emot att redovisningsrätten skulle vara styrande vad gäller det skatterättsliga

anskaffningsvärdets innehåll när det gäller inventarier är att det trots allt finns en egen regel i den

skatterättsliga lagstiftningen. Som en jämförelse kan nämnas att när det gäller anskaffningsvärdet

för lager och pågåenden arbeten, se IL 17:2, hänvisar inkomstskattelagen till årsredovisningslagen

och den definition av begreppet som finns där men en sådan hänvisning saknas här. Även när det

                                                
39 Se t.ex. IL 18:7 angående inventariers anskaffningsvärde
40 Se kapitel 4
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gäller kapitaltillgångar finns det en särskild regel om bestämmandet av vilka utgifter som skall

ingå i anskaffningsvärdet.

Även för en juridisk person gäller reglerna i inkomstslaget kapital för kapitaltillgångar och hur

kapitalvinster och kapitalförluster skall beräknas men för den juridiska personen redovisas

resultatet precis som det övriga resultatet i inkomstslaget näringsverksamhet. Värderingsreglerna i

inkomstslaget kapital skiljer sig från värderingsreglerna i inkomstslaget näringsverksamhet på så

sätt att man vid beräkning av omkostnadsbeloppet vid försäljning av en kapitaltillgång, det vill

säga anskaffningsvärdet och förbättringsutgifter, kan använda en genomsnittsmetod, se IL 48:7.

Det är således inte alltid anskaffningsvärdet är det samma vid en avyttring som vid förvärvandet.

Detta skulle kunna innebära att det föreligger en skillnad mellan hur frågan skall behandlas i

inkomstslaget näringsverksamhet och kapital.

Vad skulle det finnas för anledning till att man väljer att lagstifta särskilt om en fråga inom

skatterätten som finns behandlad inom redovisningsrätten? En anledning skulle kunna vara att

frågan har en stor skatterättslig betydelse vilket fått till följd att man valt att lagstifta särskilt inom

skatterätten även om det finns redovisningsrättsliga bestämmelser. En annan är att frågan är oklar

inom redovisningsrätten eller att det finns flera valmöjligheter vilket kan skapa osäkerhet om vad

som gäller vid beskattningen. När det gäller det skatterättsliga anskaffningsvärdet har man valt att

särskilt reglera i inkomstskattelagen hur anskaffningsvärdet på en anläggningstillgång skall skrivas

av. Avskrivningsmetoderna följer i princip redovisningsrättens metoder men med den skillnaden

att de är mer schablonmässiga och anger ett högsta tak för hur mycket som får kostnadsföras.

Här har man inom skatterätten valt att reglera särskilt dels för att det rör sig om poster av stort

ekonomiskt värde och dels för att man velat förenkla och förtydliga41. När det gäller själva

bestämmandet av det skatterättsliga anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar uppstår frågan

vad det kan finnas för skäl till att det skulle avvika från det redovisningsrättsliga. Som jag ser det

finns det ingenting som talar för att man avsett att ge anskaffningsvärdet en egen skatterättslig

innebörd och även i doktrin och rättspraxis tycks man vara av samma uppfattning.

Bestämmandet av vilka utgifter som skall ingå i anskaffningsvärdet på olika tillgångar är

egentligen en klassificeringsfråga men den är periodiseringskopplad på så sätt att det får betydelse

hur en utgift klassificeras för hur den i nästa läge skall kostnadsföras. Klassificeringen avgör om

en utgift skall hänföras till anskaffningsvärdet på en tillgång eller inte vilket ligger till grund för

                                                
41 Thorell, s 363
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hur utgiften periodiseras. Vid en diskussion om redovisningsrättens betydelse i doktrinen görs

ingen direkt uppdelning mellan klassificeringsfrågan och periodiseringsfrågan utan

klassificeringsfrågan behandlas ofta som en del av periodiseringsfrågan. Klassificeringsfrågan kan

dock även få betydelse för omfångsfrågan vilket jag kommer att återkomma till i slutet av

avsnittet. Till en början kommer jag dock att diskutera vad som har sagts om redovisningsrättens

betydelse i frågan om vilka utgifter som skall hänföras till anskaffningsvärdet på olika tillgångar.

Lodin säger när det gäller inventarier att bestämmelserna i inkomstskattelagen inte reglerar varje

fråga i detalj och i några avseenden torde god redovisningssed bli tillämplig42. En sådan fråga är

just bestämmandet av vilka utgifter som skall ingå i anskaffningsvärdet på en tillgång och han

hänvisar till RR 12 för bestämmandet43.

Ett annat exempel på att redovisningsrätten torde kunna ligga till grund även för vilka utgifter

som skatterättsligt skall räknas in i anskaffningsvärdet är Regeringsrättens avgörande från 1983,

RÅ83 1:29. Vid avgörandet lät Regeringsrätten Bokföringsnämnden yttra sig angående hur de

organisationskostnader som förekom i målet skulle kostnadsföras för att överensstämma med

god redovisningssed. Bokföringsnämnden anförde att utgifterna redovisningsrättsligt inte skulle

aktiveras utan löpande belasta resultaträkningen. I Regeringsrättens dom hänvisade

Regeringsrätten till Bokföringsnämndens yttrande och fann således, till skillnad mot vad lägre

instanser funnit, att kostnaderna utgjorde omedelbart avdragsgilla driftkostnader och inte utgifter

som skulle aktiveras och skrivas av genom värdeminskningsavdrag.

Även Riksskatteverket har uttalat sig angående bestämmandet av det skatterättsliga

anskaffningsvärdet för inventarier. I en rapport gällande sambandet mellan redovisning och

beskattning konstaterar Riksskatteverket att redovisningsreglerna för beräkning av

anskaffningsvärdet för inventarier även tillämpas vid den skattemässiga beräkningen.44 I sitt

förslag på eventuella förändringar förordar Riksskatteverket att anskaffningsvärdet för inventarier

skall fastställas med ledning av redovisningsreglerna och konstaterar samtidigt att det torde utgöra

en kodifiering av gällande rätt.45
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Utifrån det anförda anser jag inte att det finns något som talar för att frågan om vilka utgifter

som skall ingå i det skatterättsliga anskaffningsvärdet på olika tillgångar, inte skall kunna

bestämmas med hjälp av redovisningsrättsligt material. Jag har inte hittat något stöd i doktrinen

för att underlag inte skall kunna hämtas från redovisningsrätten i de fall skatterättens regler inte är

klara på området. Inte heller när det gäller anskaffningsvärdet på kapitaltillgångar ser jag något

hinder till att regeln förtydligas med stöd från redovisningsrätten. Beräkningen sker enligt

reglerna i inkomstslaget kapital men resultatet redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Möjligheten till att använda genomsnittsmetoden vid bestämmandet av anskaffningsvärdet i

inkomstslaget kapital har att göra med att det kan vara svårt för ett företag att vid försäljningen

avgöra vilka aktier som införskaffades vid en viss tidpunkt och vilka aktier det är som avyttras.

Metoden bygger dock på att omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma sort och slag är

fastställt eftersom det är ett genomsnitt på det totala beloppet som skall användas. Därmed anser

jag att inte heller vid fastställandet av anskaffningsvärdet på kapitaltillgångar finns det något som

hindrar att redovisningsrätten används för att bestämma vilka utgifter som skall hänföras till

anskaffningsvärdet.

En viktig aspekt är dock, som nämndes tidigare, att bestämmandet av huruvida en utgift skall

hänföras till anskaffningsvärdet på en tillgång eller inte indirekt även kan få betydelse för

omfångsfrågan, det vill säga om en utgift är avdragsgill eller inte. Som jag konstaterat tidigare46 är

omfångsfrågan unik för skatterätten och redovisningsrätten skall egentligen inte ha något med

frågan om avdragsrätt att göra. I och med att redovisningsrätten kan komma att få betydelse för

klassificeringsfrågan när det gäller utgifter kan den även indirekt komma att få betydelse för

omfångsfrågan. Anledningen är att om en utgift enligt redovisningsrätten kommer att klassificeras

som en del av anskaffningsvärdet på en tillgång så kan det få till resultat att utgiften därigenom

inte blir avdragsgill. Detta kan till exempel bli fallet om den lagändring som ligger på förslag

angående näringsbetingade aktier går igenom, där hänförandet av utgifter till anskaffningsvärdet

på näringsbetingade aktier kan få till följd att utgifterna inte blir avdragsgilla. Själva förslaget

kommer att diskuteras närmare i nästa avsnitt.
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3.4 Företagets incitament

Vid en diskussion om hur organisationskostnader skall behandlas i ett företags redovisning är det

även av värde att diskutera varför frågan om hur organisationskostnader skall kostnadsföras är

viktig för företaget. Saknas en praktisk betydelse är frågan givetvis inte av samma relevans.

Vid beskattningen har företaget möjlighet att dra av sina avdragsgilla utgifter mot de inkomster

som genererats under perioden. Precis som inom redovisningsrätten har skatterätten regler om att

utgifter i så stor utsträckning som möjligt skall matchas mot inkomsterna. Utgifter som bedöms

ligga till grund för inkomster som sträcker sig över en längre period än ett år skall således

kostnadsföras över den längre perioden. Motsatsvis följer att utgifter som inte kan knytas till

framtida inkomster eller som inte har ett direkt samband med någon inkomst skall kostnadsföras

löpande i takt med att de uppkommer.

Vad har då detta för betydelse för ett företags organisationskostnader? Beroende på hur företaget

har möjlighet att, eller skall, kostnadsföra utgifterna påverkar det verksamhetens resultat och får

skattemässiga effekter. De alternativ som finns för företaget är att antingen är utgiften

överhuvudtaget inte avdragsgill, antingen skall kostnaden dras av omedelbart eller så skall utgiften

aktiveras och kostnadsföras över en längre period. Slutligen finns alternativet att utgiften skall

kostnadsföras först vid en avyttring. Under förutsättning att företaget har möjlighet att påverka

kostnadsföringen av organisationskostnader kan incitamentsbilden se ut som följer:

Ett företag har alltid intresse av att kunna dra av sina utgifter i sin skattemässiga redovisning. Om

en utgift inte är avdragsgill kan inte utgiften påverka det skattemässiga resultatet vilket innebär att

företaget kommer att redovisa ett högre resultat och därigenom få en högre skatt än annars. Allt

som oftast saknar företaget möjlighet att påverka avdragsrätten för en utgift, det vill säga antingen

är utgiften avdragsgill eller så är den inte det. Frågan om företagets incitament torde således sakna

intresse. Som kommer att framgå längre fram har dock företaget i enstaka fall när det gäller

organisationskostnader möjlighet att påverka avdragsrätten. I fallet med bolagsbildningskostnader

kan det ha betydelse för avdragsrätten vem som står för utgifterna47. Kan företaget påverka

frågan kommer det finnas incitament för att medverka till att utgiften blir avdragsgill.
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Företaget kan ha motstående intressen när det gäller hur det vill redovisa sina utgifter.

Redovisningsrättsligt kan det vara en fördel att försöka redovisa ett så högt resultat som möjligt

gentemot investerare och aktieägare medan det skatterättsligt kan vara en fördel att försöka

redovisa ett så lågt resultat som möjligt eftersom det sänker företagets skatt. Att välja att aktivera

kostnader istället för att dra av dem omedelbart kan ur redovisningsrättslig synvinkel ha betydelse

vid en eventuell förlust. Att aktivera innebär att utgifter förs upp som en tillgång i

balansräkningen och istället för att kostnadsföras direkt kommer utgifterna att kostnadsföras

löpande under en längre period än ett år. Kostnadsföringen förskjuts framåt och årets kostnader

blir mindre. Om ett företag redovisar underskott för ett år kan de aktiverade utgifterna fungera

som förlustutjämning eftersom de behandlas som en tillgång vid redovisningen. Skatterättligt kan

det däremot finnas incitament, om företaget redovisar stora vinster ett år, att även redovisa så

stora utgifter som möjligt eftersom utgifterna minskar det skattemässiga resultatet.

När det gäller utgifter som hänförs till anskaffningsvärdet på olika tillgångar föreligger det en

skillnad mellan hur anskaffningsvärdet periodiseras mellan till exempel anläggningstillgångar i

form av inventarier och kapitaltillgångar. Eftersom det saknas avskrivningsregler när det gäller

utgifter för kapitaltillgångar, såsom aktier, kan företaget inte dra av utgifter i samband med

aktieförvärv förrän vid avyttring. Är det till exempel fråga om förvärv av aktier i ett bolag som

genom förvärvet blir dotterbolag kan det innebära att avdraget för utgifterna dröjer, till skillnad

mot om det varit utgifter för förvärv av till exempel en maskin till verksamheten. Här kan viljan

att aktivera gentemot att kostnadsföra utgifter omedelbart skilja sig åt i företaget beroende på

tillgångens art.

En faktor som kan komma att få stor inverkan på hur företagen skall ha möjlighet att

kostnadsföra sina organisationskostnader är ett förslag som finns på att göra försäljning av

näringsbetingade aktier icke-skattepliktig48. Som redogjorts för tidigare kan ett aktieförvärv

föregås av utredningskostnader i form av arvoden för konsulttjänster. Föreligger ett direkt

samband med aktieförvärvet skall dessa utgifter hänföras till anskaffningsvärdet på aktierna. Om

det nya förslaget går igenom kommer det att innebära att företaget inte behöver skatta för sin

eventuella vinst i samband med försäljning av de näringsbetingade aktierna men företaget

kommer inte heller ha möjlighet att dra av de utgifter som legat till grund för förvärvet, däribland

eventuella utredningskostnader. Detta förslag skulle därmed kunna öka incitamentet för företaget
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att inte låta så mycket utgifter ingå i anskaffningsvärdet på innehavet utan istället försöka dra av

dem omedelbart.
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4  Kostnadsföring av särskilda organisationskostnader

4.1 Inledning

I det här kapitlet kommer den praktiska hanteringen av organisationskostnader att belysas för att

ge läsaren en uppfattning om vilka frågor som kan uppstå då ett företag skall kostnadsföra en

organisationskostnad. Dels kommer redogöras för vilka särskilda bestämmelser som finns vad

gäller kostnadsföringen av olika organisationskostnader men det kommer även ske en redogörelse

av vilka frågor som har varit uppe till behandling i rättspraxis. Tyngdpunkten kommer att ligga på

de frågor som har skapat problem för företaget, till exempel olika bedömningsfrågor såsom när

en utgift skall hänföras till anskaffningsvärdet på en tillgång respektive dras av omedelbart.

I kapitlet kommer den redovisningsrättsliga kostnadsföringen att behandlas för respektive

kostnad. Här är den intressanta frågan när utgiften skall kostnadsföras och vilka regler eller

allmänna bestämmelser det är som styr. När det gäller den skatterättsliga behandlingen är den

inledande frågan om avdragsrätt föreligger. Om så är fallet, blir nästa fråga, precis som i

redovisningsrätten, när utgiften skall kostnadsföras.

4.2 Bolagsbildningskostnader, förvaltningskostnader m. m

4.2.1 Redovisningsrättslig behandling

I ÅRL 4:2 2st framgår det att utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller

motsvarande eller för företagets förvaltning inte får tas upp som tillgång. Sådana utgifter anses

inte ha något värde för företaget under kommande år49. Det faktum att dessa utgifter inte får tas

upp som en tillgång i företagets balansräkning innebär att de skall dras av omedelbart. Dessa

utgifter torde inte vålla några problem vid den bokföringsmässiga redovisningen utan

kostnadsföringen är klarlagd.

                                                
49 Lundén, Nya årsredovisningslagen, s 41
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4.2.2 Skatterättslig behandling

4.2.2.1 Avdragsrätten för bolagsbildningskostnader

I den skatterättsliga redovisningen är behandlingen av bolagsbildningskostnader inte lika självklar

som inom den redovisningsrättsliga. Den första frågan att ta ställning till är om utgiften är

avdragsgill. Eftersom det är igångvarande aktiebolag jag har koncentrerat mig på blir frågan vad

som händer om ett aktiebolag startar ett dotterbolag. De utgifter som uppstår, såsom

registreringskostnader och utgifter för juridisk hjälp, går inte att dra av i det nybildade bolaget. En

förklaring är att de utgifter som uppstår inte är utgifter som kan hänföras till bolagets verksamhet

utan det är utgifter som skall hänföras till bolagsbildaren50. I inkomstskattelagen har man valt att

reglera särskilt att en enskild näringsidkare har möjlighet att dra av utgifter som uppstått före

starten av näringsverksamheten i verksamheten, IL 16:36. Däremot när det gäller

bolagsbildningskostnader i samband med startandet av en juridisk person så saknas en liknande

bestämmelse.

Att utgifterna inte blir avdragsgilla i det nybildade bolagets verksamhet har också förklarats med

att det skulle strida mot principen att avdrag inte ges för utgifter för förvärv av förvärvskälla.

Utgifter som nedlagts innan det att en skattepliktig verksamhet föreligger är inte avdragsgilla om

inte en särskild reglering finns som stadgar det.51 Det ligger dock närmare till hands att förklara

varför utgifterna inte blir avdragsgilla i det nybildade bolaget med att det är fråga om utgifter som

är hänförliga till bolagsbildaren och inte till den nya verksamheten eftersom

bolagsbildningskostnader inte är utgifter som kan ses som driftkostnader i bolagets verksamhet.

Däremot har principen betydelse för varför utgifterna inte blir omedelbart avdragsgilla hos

bolagsbildaren52.

Huruvida utgifterna utgör bolagsbildningskostnader eller direkt avdragsgilla utgifter i en befintlig

verksamhet kan ibland vara en svår gränsdragning. I ett rättsfall, RÅ 1987 ref 106, hade

Regeringsrätten att ta ställning till om avdrag förelåg i företagets redovisning för utgifter som

uppkommit i samband med att företaget börjat bedriva rörelse. Köparna hade förvärvat ett

vilande aktiebolag som inte bedrev någon verksamhet. Säljaren hade i samband med försäljningen

ombesörjt omregistrering av styrelse och firma samt uppläggning av företagsförsäkring och

                                                
50 Andersson m fl, s 391
51 SOU 1995:137, s 110
52 Se 3.2.2
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redovisning. Köparnas utgifter i samband med förvärvet avsåg således betalning till säljaren för

utgifter som säljaren haft på uppdrag av köparna. Regeringsrätten fann att kostnaderna var

föranledda av att bolaget hade börjat bedriva rörelse från att tidigare varit ett vilande aktiebolag.

Kostnaderna utgjorde således inte bolagsbildningskostnader utan var att se som avdragsgilla

driftkostnader i bolagets rörelse. En ledamot var skiljaktig och ansåg att kostnaderna utgjorde

icke-avdragsgilla bolagsbildningskostnader eftersom kostnaderna inte gick att hänföra till en

tidigare bedriven förvärvskälla för köparna. Det som varit avgörande för Regeringsrätten har varit

att utgifterna uppkommit först efter det att bolaget bildats och det var således inte fråga om

typiska utgifter i samband med uppstartandet av ett bolag. Utgifterna utgjorde sådana utgifter

som kan uppkomma i driften av ett företag till skillnad mot mer typiska

bolagsbildningskostnader. Som utredaren konstaterar i SOU 1995:137 var inte utgifterna av sådan

art att de hade kunnat läggas till anskaffningsvärdet för aktierna i bolaget om aktieägarna själva

hade stått för utgifterna eftersom det inte var utgifter som hade ett direkt samband med

aktieförvärvet53. I en kommentar till rättsfallet har Riksskatteverket uttalat sig och menar att

bolaget inte skulle haft avdragsrätt för utgifter som är typiska vid bildande av bolag såsom till

exempel start- och marknadsföringskostnader54. Enligt min mening torde det inte utgöra något

problem för företaget att bedöma vad som utgör bolagsbildningskostnader, däremot kan det vara

viktigt för ett aktiebolag som bildar ett dotterbolag att utgifterna fördelas på så sätt att man får

avdrag för dem. Om det nybildade bolaget står för bolagsbildningskostnaderna blir de inte

avdragsgilla. Om det är fråga om utgifter som uppstod i det redovisade rättsfallet skall de däremot

hänföras till det nybildade bolagets verksamhet.

Sammanfattningsvis kan sägas när det gäller avdragsrätten för bolagsbildningskostnader att

utgifterna blir avdragsgilla om det är bolagsbildaren som står för dem eftersom de är hänförliga

till själva starten av en ny verksamhet och inte till driften i det nya bolaget. De utgifter det är fråga

om är typiska bolagsbildningskostnader, det vill säga andra utgifter som kan uppstå i samband

med startande av en verksamhet räknas inte som bolagsbildningskostnader, utan de utgör

avdragsgilla driftkostnader i den nystartade verksamheten.

                                                
53 SOU 1995:137, s 111
54 RSV:s handledning för beskattning år 2000, avsnitt 12.5.2
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4.2.2.2 Avdragsrätten för förvaltningskostnader m. m

I den skatterättsliga lagtexten kallas utgifter i samband med aktieutdelning, förändring av

aktiekapitalet samt utgifter för bolagets förvaltning för organisationsutgifter och utgifterna är, till

skillnad mot tidigare, avdragsgilla i företagets verksamhet i enlighet med IL 16:8. Anledningen till

att kostnaderna inte ansetts vara avdragsgilla tidigare är att det gällt förvaltning av det egna

kapitalet och inte kostnader i samband med den bedrivna rörelsen. Inom rättspraxis har man

gjort skillnad mellan kostnader som företagen inte kunnat undvika, till exempel på grund av

bestämmelser i aktiebolagslagen, och andra kostnader55. I ett rättsfall, RÅ 79 1:61, fick ett företag

rätt att dra av provision till en bank för arbete med inlösen av kuponger avseende utdelning från

företaget. Kostnaderna ansågs utgöra ”sådana kostnader av kameral natur, som är avdragsgilla vid

bolagets inkomsttaxering”. I ett annat rättsfall, RÅ 1964 Fi 1699, nekades ett företag avdrag för

kostnader för tryckning av kupongark med utdelningskuponger till bolagets aktier med

hänvisning till att kostnaden inte ansågs utgöra en omkostnad i företagets verksamhet. Kostnaden

ansågs hänförlig till anskaffandet av det egna kapitalet vilket inte utgjorde en avdragsgill kostnad i

företagets verksamhet.

Även avdragsrätten för utgifter för fusion och fission finns numera reglerad i inkomstskattelagen,

IL 16:7. Tidigare ansågs även dessa utgöra icke-avdragsgilla kostnader. Kostnaderna likställdes

med utgifter för förvärv av en inkomstkälla som inte är avdragsgilla eller med

bolagsbildningskostnader. Dessutom har det inte funnits någon klargörande rättspraxis på

området vilket har bidragit till att frågan om utgifternas avdragsrätt varit oklar56. Till skillnad mot

till exempel bolagsbildningskostnader är utgifter vid fusion och fission utgifter som uppstår under

driften av företaget och inte i samband med startandet vilket borde innebära att det inte går att

jämställa dessa olika slag av organisationskostnader. Dessutom torde en fusion vara motiverad av

företagets pågående verksamhet.57 Numera finns det således särskilt reglerat i IL 16:7 att utgifter

för fusion och fission skall dras av. Avdragsrätten gäller oavsett om det är det övertagande eller

överlåtande bolaget som har stått för utgifterna58.

                                                
55 SOU 1995:137, s 113
56 SOU 1995:137, s 117f
57 Prop. 1996/97:154, s 47
58 Andersson m fl, s 390
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4.2.2.3 Kostnadsföring av bolagsbildningskostnader, förvaltningskostnader m. m

När det gäller frågan när dessa utgifter skall kostnadsföras konstaterade jag inledningsvis att

redovisningsrättsligt skall de dras av omedelbart när de uppkommer. Någon aktivering och

senareläggning av kostnadsföringen är således inte möjlig.

I inkomstskattelagen finner man inte någon regel som reglerar hur dessa organisationskostnader

skall kostnadsföras, det vill säga om de skall dras av omedelbart eller om de skall aktiveras. I IL

16:8 regleras endast avdragsrätten för organisationskostnader i form av förvaltningskostnader och

i IL 16:7 regleras avdragsrätten för utgifter i samband med fusion och fission. Det finns dock

inget som tyder på, när det gäller periodiseringen, att utgifter för företagets förvaltning eller för

fusion skall behandlas annorlunda i skatterätten än i redovisningsrätten vilket torde innebära att

de, precis som i redovisningsrätten, skall kostnadsföras omedelbart. Som jag även konstaterat i

föregående kapitel är en koppling till redovisningsrättens regler möjlig vid avsaknad av särskilda

skatterättsliga regler59. I en kommentar till regeln om organisationskostnader i IL 16:8, det vill

säga regeln som styr avdragsrätten för förvaltningskostnader, finner jag att författaren, när det

gäller hur utgifterna skall kostnadsföras, hänvisar till periodiseringsregeln för

organisationskostnader i ÅRL 4:2. ÅRL 4:2 stadgar att utgifter för forskning och utveckling får

tas upp som immateriell anläggningstillgång medan bolagsbildningskostnader och

förvaltningskostnader inte får tas upp som en tillgång. Författaren konstaterar att eftersom det

saknas särskild regel om beskattningstidpunkten för kostnaderna i IL 16:8 i inkomstskattelagen så

kommer regeln i ÅRL 4:2 att bli tillämplig enligt huvudregeln i IL 14:2. IL 14:2 stadgar att i

avsaknad av särskild skatterättslig regel skall utgifter kostnadsföras det år de hänför sig till enligt

god redovisningssed. Vidare konstateras i kommentaren att precis som i årsredovisningslagen får

utgifterna i IL 16:8 aktiveras om det är fråga om organisationskostnader och de är av väsentligt

värde för verksamheten också under kommande år60. Här framkommer begreppsförvirringen

tydligt. Oavsett vad olika författare avser med begreppet organisationskostnader framgår det klart

i årsredovisningslagen att de utgifter som nämns i IL 16:8, det vill säga förvaltningskostnader, inte

är de utgifter som får aktiveras. De utgifter som enligt ÅRL 4:2 får aktiveras är de utgifter vars

avdragsrätt regleras i IL 16:9, det vill säga utgifter för forskning och utveckling. Jag vidmakthåller

således att utgifterna i IL 16:8 och utgifter för fusion eller fission skall kostnadsföras omedelbart.

                                                
59 Se 3.3
60 Andersson m fl, s 391
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När det gäller kostnadsföringen av bolagsbildningskostnader skiljer sig redovisningsrättens regler

väsentligt från de bestämmelser som gäller inom skatterätten. Inom redovisningsrätten följer

bolagsbildningskostnader som sagt samma regler som för förvaltningskostnader. Inom

skatterätten har, när det gäller avdragsrätten, konstaterats att bolagsbildningskostnader är

avdragsgilla hos bolagsbildarna eller bolagsbildaren om det är fråga om ett företags bildande av

dotterbolag. Däremot kan inte bolagsbildningskostnader dras av omedelbart till skillnad mot till

exempel förvaltningskostnader. Som jag har diskuterat tidigare så hindrar principen om utgifter

för förvärv av förvärvskälla att omedelbart avdrag ges för bolagsbildaren61. Utgifterna anses ha ett

direkt samband med anskaffningsvärdet på aktierna i det nya bolaget och blir således inte

avdragsgilla förrän vid en framtida avyttring av aktierna i enlighet med kapitalreglerna i

inkomstskattelagen62.

4.3 Kostnader i samband med skatteprocesser m. m

4.3.1 Redovisningsrättslig behandling

Med kostnader i samband med skatteprocesser avser jag till exempel ombudsarvoden, men det

kan även röra sig om kostnader för deklarationshjälp.

Inom redovisningsrätten följer utgifter av detta slag de allmänna kostnadsföringsreglerna och

torde inte orsaka några problem för företaget. Utgifterna kostnadsförs löpande när de uppstår i

företagets redovisning.

4.3.2 Skatterättslig behandling

Utgångspunkten när det gäller avdragsrätten är att dessa utgifter anses vara icke-avdragsgilla.

Anledningen till detta är att det inte är fråga om utgifter i driften av företaget utan det är utgifter

som uppkommer som en följd av taxeringen63. Kammarrätten i Göteborg har nyligen avgjort ett

mål där frågan gällde om ett företag skulle ha rätt att dra av utgifter för ansökan om

förhandsbesked hos Skatterättsnämnden64. Förhandsbeskedet utgjorde underlag för

bedömningen om aktier som företaget ägde i ett dotterbolag skulle avyttras eller inte. Vid

                                                
61 Se 3.2.2
62 Se SOU 1995:137, s 121
63 SOU 1995:137, s 118
64 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5132-1999
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bedömningen hänvisade Kammarrätten till gällande praxis att kostnader för skatteprocesser inte

är avdragsgilla och anförde att det även gäller kostnader för skatteplanering.

Däremot finns enligt rättspraxis möjlighet till avdrag om kostnaden kan anses ha samband med

företagets verksamhet. I ett rättsfall, RÅ 1986 ref 128, fick ett företag rätt att omedelbart dra av

kostnader i form av ombudsarvode i samband med en mervärdesskatteprocess. Motiveringen till

att kostnaderna i det här fallet var avdragsgilla till skillnad mot det förra var att ombudsarvodet

ansågs ha ett samband med företagets rörelse. Till skillnad mot inkomstbeskattningen utgör

mervärdesbeskattningen en skatt som kan påverka företagets resultat och kostnader i samband

med en process rörande rätt till avdrag vid mervärdesbeskattning bör således vara avdragsgilla.

Munck-Persson anser att skillnaden som finns inom rättspraxis mellan olika skattesprocesser kan

leda till svåra gränsdragningsproblem. Dessutom torde alla skatteprocesser som rör inkomstslaget

näringsverksamhet ha ett samband med företagets verksamhet.65 Även Lodin ser praktiska

problem för företaget på grund av bestämmelsen att kostnader för deklarationshjälp inte är

avdragsgilla. Eftersom kostnader för både internt och externt arbete med bokslut är avdragsgilla

blir gränsen vad gäller utgifterna svårdragen då bokslutet ligger till grund för deklarationen.

Dessutom är regeln inte konsekvent i och med att den lön som en anställd får för att upprätta

företagets deklaration är avdragsgill medan kostnaden för extern hjälp inte är det.66

Sammanfattningsvis utgör kostnader i samband med skatteprocesser och deklaration inte

avdragsgilla kostnader för företaget. Endast i det fall det är fråga om utgifter i samband med en

process som kan komma att påverka företagets resultat är utgifterna avdragsgilla. Dessa utgifter

skall kostnadsföras i enlighet med god redovisningssed, det vill säga löpande, eftersom det saknas

särskilda regler inom skatterätten.

4.4 Flyttningskostnader

4.4.1 Redovisningsrättslig behandling

Flyttningskostnader är kostnader som uppstår i samband med en flytt av en befintlig, skattepliktig

verksamhet. Redovisningsrättsligt finns det två alternativ för hur utgifterna skall behandlas.

                                                
65 Munck-Persson, Svensk Skattetidning 1992, s 181
66 Lodin m fl, s 93
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Antingen utgör utgifterna driftkostnader som skall dras av omedelbart eller så kan utgifterna ses

som värdehöjande förbättringar på tillgångarna som flyttas och skall i så fall räknas in i

anskaffningsvärdet på tillgångarna i enlighet med ÅRL 4:3. Det troliga är att utgifterna ses som

driftkostnader om det inte är fråga om förbättrande arbeten på tillgångarna som en direkt följd av

flytten. Resonemanget kommer att utvecklas under nästa avsnitt angående den skatterättsliga

behandlingen.

4.4.2 Skatterättslig behandling

Inom skatterätten har flyttningskostnader tidigare jämställts med kostnader i samband med

startandet av en skattepliktig verksamhet. Inom rättspraxis har man dragit den slutsatsen och

således ansett att flyttningskostnader utgör icke-avdragsgilla kostnader. I ett rättsfall från 1942,

RÅ 1942 ref 29, yrkade ett företag avdrag för kostnader som uppstått i samband med en flytt av

verksamheten till nya lokaler. Avdraget gällde kostnader för bland annat nedmontering, transport

och uppsättning av maskiner samt transport av lager och inventarier. Företaget ansåg att

kostnaderna inte gick att jämställa med kostnader som skulle påföras tillgångarnas

anskaffningsvärde utan kostnaderna var att se som driftkostnader i verksamheten. Företaget fick

avslag i samtliga instanser och avdrag medgavs inte för kostnaderna. Ingen instans motiverade

varför avdragsrätt inte förelåg men med tanke på att företaget argumenterade för att det var fråga

om driftkostnader i verksamheten är det troligt att rätten ansåg att det inte var fråga om utgifter

för inkomsternas förvärvande och bibehållande utan utgifter som förelåg före en skattepliktig

verksamhet.

I ett senare rättsfall, RÅ 1971 ref 52, har Regeringsrätten frångått sin tidigare fastslagna praxis.

Ett företag medgavs omedelbart avdrag för motsvarande kostnader i samband med en flytt som i

det tidigare fallet. Regeringsrätten ansåg inte att det gick att jämställa kostnaderna för flyttning av

bolagets verksamhet med kostnader vid startandet av en ny verksamhet. Flyttningen av bolagets

verksamhet var en följd av behovet av större lokaler för utökning av driften. Även i ett rättsfall

från 1994, RÅ 1994 not 195, har ett företag fått rätt att dra av utgifter som uppkommit i samband

med en flytt av verksamheten. I det här rättsfallet var det fråga om elinstallations- och

ventilationsarbeten på maskiner i samband med flytten av tillgångarna till nya lokaler. I och med

rättsfallet från 1971 ändrades praxis vad gällde flyttningskostnader. Det avgörande för

avdragsrätten var att det förelåg ett samband med verksamheten eftersom intäkterna på sikt
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kunde ökas genom flyttningen, detta trots att företaget genom flytten bytte sitt fasta driftställe67.

Viktigt att ha i åtanke här är det förvärvskälletänkande som förelåg tidigare inom svensk

skatterätt. Varje ny verksamhet eller utvidgning av befintlig förvärvskälla var att se som en ny

förvärvskälla, därav kopplingen till utgifter som föreligger i samband med startandet av en

verksamhet. Att flyttningskostnader blev avdragsgilla bröt således med den fastslagna principen

inom praxis. Med tanke på konsekvenserna för företaget om det inte skulle ha möjlighet att dra

av utgifterna i samband med en flytt av verksamheten anser jag att ändringen i rättspraxis var

oundviklig, detta trots att förvärvskälletänkandet bestod långt efter avgörandet 1971. Om tidigare

praxis fortsatt att gälla hade det inneburit för företaget att stora utgifter inte skulle vara

avdragsgilla. Att flytta sin verksamhet till ett nytt driftställe måste enligt min uppfattning betraktas

som en del av driften av ett företag.

När det gäller flyttningskostnader går det numera att dra slutsatsen att de utgör avdragsgilla

kostnader i företagets verksamhet i och med att Regeringsrätten ändrat sin tidigare praxis. En

annan faktor som har bidragit till att frågan idag inte är lika ifrågasatt är att juridiska personer

numera redovisar all inkomst i en och samma förvärvskälla till skillnad mot tidigare då varje ny

verksamhet var att se som en egen förvärvskälla. Det krav som ställs är att det är fråga om flytt av

en igångvarande verksamhet för att avgränsa mot bolagsbildningskostnader. Däremot kan det

vara svårt att finna klara riktlinjer vad gäller periodiseringen av utgifterna. I rättsfallet från 1994

menade Regeringsrätten att företaget inte kunnat visa att installationsarbetena varit nödvändiga

för byggnadens allmänna användande vilket hade motiverat ett direktavdrag utan arbetena var

snarare att hänföra till de tillgångar som flyttats och skulle ingå i anskaffningsvärdet. Inte heller

gick arbetena att se som åtgärder för reparation och underhåll av tillgångarna vilket även det hade

medfört rätt till omedelbart avdrag. Företaget däremot hävdade att kostnaderna var föranledda av

flytten av maskinerna till en ny byggnad, och att det var tvunget att anpassa den nya byggnaden

till verksamheten. I rättsfallet från 1971 medgavs att utgifterna kostnadsfördes omedelbart

eftersom de ansågs utgöra driftkostnader. Det kan vara svårt att dra någon generell slutsats om

kostnadsföringen av utgifter i samband med flytt av verksamhet utifrån de presenterade fallen.

Regeringsrätten har inte motiverat skillnaden mellan omständigheterna i de båda fallen mer än att

konstatera att utgången i det tidigare målet inte ger stöd för att utgifterna i det senare fallet skall

kunna dras av omedelbart.

                                                
67 Landerdahl, Skattenytt nr 11 1986
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I rättsfallet från 1994 var det fråga om utgifter som uppkommit efter införskaffandet av

tillgångarna och Regeringsrätten fann att avdrag endast kunde ges genom värdeminskningsavdrag

för inventarier. När det gäller utgifter för reparation och underhåll av ett inventarium finns det en

skatterättslig regel som medger omedelbart avdrag för sådana utgifter, IL 18:2. Däremot saknas

det en bestämmelse vad gäller värdehöjande förbättringar motsvarande den som finns i ÅRL

4:368. Lodin anser att den nuvarande bestämmelsen i IL 18:2 om omedelbart avdrag för utgifter

för reparation och underhåll motsatsvis skall tolkas så att utgifter för förbättringar på inventarier

skall läggas till anskaffningsvärdet69. I rättsfallet ansåg Regeringsrätten att arbetena som de

aktuella utgifterna avsåg inte kunde betraktas som åtgärder för reparation och underhåll av

maskinerna. Var gränsen går mellan förbättring och reparation är inte helt klar i praxis men med

hjälp av RR 12 om materiella anläggningstillgångar går det att få viss vägledning. Enligt punkt 14 i

rekommendationen skall en tillkommande utgift läggas till anskaffningsvärdet om tillgångens

prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades.

De arbeten som utfördes i samband med flytten avsåg enligt företaget åtgärder för att byggnaden

skulle kunna användas för den avsedda verksamheten. Det var även företaget som hade att visa

att så var fallet vilket man inte lyckades med enligt Regeringsrätten. Enligt lägre instanser utgjorde

arbetena åtgärder på anordningar som skulle utnyttjas tillsammans med maskinerna. Det

avgörande för Regeringsrätten verkar ha varit det faktum att företaget inte lyckades ge stöd för

sin uppgift om syftet med de utförda arbetena i samband med flytten. Regeringsrätten skrev i sitt

avgörande ”De knapphändiga uppgifter som lämnats om arbetena ger inte stöd för bolagets påstående att de

avsett anordningar som varit nödvändiga för byggnadens allmänna användning.” Regeringsrätten

kommenterar aldrig det faktum att företaget hade insänt intyg från de företag som utfört arbetena

där det angavs att arbetena avsett det allmänna elnätet och den allmänna ventilationen. Vilka krav

på bevisningen som ställs framgår inte men det är tydligt att Regeringsrätten valt att tolka de

uppgifter företaget lämnat annorlunda vilket skulle betyda att det krävts starkare bevisning från

företagets sida.

Regeringsrätten har överhuvudtaget varit mycket kortfattad i sina resonemang i de redovisade

rättsfallen. Den enda säkra slutsatsen som går att dra är att flyttningskostnader är avdragsgilla

kostnader i företagets verksamhet. Däremot saknas ett förtydligande av vad som egentligen utgör

flyttningskostnader och hur de skall kostnadsföras, det vill säga om de skall dras av omedelbart
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eller om de skall hänföras till de tillgångar som flyttas och aktiveras. I nästa kapitel kommer jag att

återkomma till resonemanget och ge min syn på vad som utgör gällande rätt70.

4.5 Utredningskostnader vid förvärv av anläggningstillgångar

4.5.1 Redovisningsrättslig behandling

Utredningskostnader är ett vitt begrepp som kan innefatta diverse olika kostnader och som kan

förekomma i många olika sammanhang i ett företags verksamhet. De flesta större förvärv eller

omorganisationer föregås av någon form av utredning eller planering och kostnaderna blir ofta

inte obetydliga om företaget är tvunget att köpa in olika tjänster för utförandet. Exempel på där

det är vanligt att själva förvärvet föregås av utredningsarbeten är bolagsförvärv eller förvärv av

inventarier till verksamheten. Inför en stor förändring av organisationen eller verksamhetens

inriktning är det vanligt att det pågår ett utredningsarbete som till en början har formen av allmän

planering för den fortsatta verksamheten för att i ett senare skede riktas in mot mer specifika

föremål när målet med utredningen skall ta form. Utredningsarbetena kan genomföras av den

egna personalen eller av externt anlitad personal och bestå av till exempel granskning av

potentiella leverantörer, marknader för företagets produkter och verksamheten hos företag som

är aktuella för ett uppköp.

Eftersom utredningskostnader är ett diffust begrepp som kan innefatta en rad olika utgifter är

den redovisningsrättsliga kostnadsföringen inte helt klar. Det finns ingen särskild regel angående

utredningskostnader utan det blir de allmänna kostnadsföringsreglerna som aktualiseras. När det

är fråga om utredningskostnader i samband med ett förvärv av en tillgång blir den avgörande

frågan huruvida utredningskostnaderna skall hänföras till anskaffningsvärdet på den tillgång som

utredningsarbetet legat till grund för eller om utgifterna skall ses som löpande driftkostnader i

verksamheten och således dras av omedelbart.

Enligt ÅRL 4:3 2 st skall i anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar inräknas, utöver

inköpspriset, utgifter som är direkt hänförbara till förvärvet. I RR 12 punkt 7 framgår det att

anskaffningsvärdet utgörs av inköpspriset... samt kostnader som är direkt hänförbara till tillgången för att

bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på
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kostnader som kan utgöra direkt hänförbara kostnader är kostnader för leverans, hantering,

installation samt konsulttjänster såsom arkitekt-, ingenjörs- och juristtjänster.

När det gäller aktier i form av anläggningstillgångar, om det till exempel är fråga om förvärv av

ett helt bolag, gäller dels de regler i årsredovisningslagen som jag har redovisat för ovan men det

finns även en rekommendation för redovisning av aktier och andelar, FAR:s rekommendation nr

12. Av rekommendationen framgår att aktier i dotterbolag skall värderas till anskaffningsvärdet

och till anskaffningsvärdet kan, enligt punkt 2 i rekommendationen, förutom köpeskillingen

direkta kostnader för förvärvet räknas in, som till exempel omsättningsskatt och utgifter för

utredningar och externa arvoden som har direkt samband med aktieköp.

Eftersom det endast är utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet som skall inräknas i

anskaffningsvärdet måste en bedömning göras av de utgifter som föreligger. Om det är fråga om

utgifter som avser en utredning av mer allmän karaktär torde utgifterna inte vara direkt hänförliga

till förvärvet utan utgöra kostnader i driften. Motsatsvis följer givetvis att om utredningen haft

fokus på ett speciellt förvärv, det har till exempel handlat om förvärv av ett visst bolag, måste

utgifterna hänföras till anskaffningsvärdet.

4.5.2 Skatterättslig behandling

Även vid den skatterättsliga behandlingen aktualiseras den ovan redovisade

bedömningsproblematiken med utredningskostnader. Innan den skall besvaras är det dock en

annan fråga som måste besvaras, nämligen frågan om avdragsrätten för dessa utgifter.

Det första steget blir således att ta ställning till om utgiften är att se som en utgift i verksamheten,

och om inte, blir utgiften inte avdragsgill vid beskattningen. Som jag redovisade tidigare har

avdragsrätten varit uppbyggd på principen att man aldrig kan få avdrag för förvärv eller

utvidgning av en förvärvskälla men däremot för förvärvande av inkomster i en befintlig källa.

Tidigare redovisade företag sin verksamhet i flera olika förvärvskällor och till exempel startandet

av en ny verksamhet gav upphov till en ny förvärvskälla. Idag är reglerna ändrade och juridiska

personer redovisar samtliga sina intäkter i en verksamhet.

Numera är utgifter i samband med förvärv av till exempel inventarier avdragsgilla och

periodiseras genom värdeminskningsavdrag. När det gäller förvärv av aktier i annat bolag har

Regeringsrätten nekat ett företag avdragsrätt med motiveringen att utgifterna har samband med
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förvärv av en ny förvärvskälla71. I en kommentar till avgörandet har konstaterats att

Regeringsrätten i sitt avgörande endast tagit ställning till om omedelbart avdrag förelegat.

Regeringsrätten skall inte ha avsett att utgifterna aldrig skulle bli avdragsgilla vilket innebär att om

de inte är omedelbart avdragsgilla skall de räknas in i anskaffningsvärdet på aktierna72.

Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningskostnader är avdragsgilla och det oavsett om

förvärvet i sin tur innebär att verksamheten utvidgas eller ändrar inriktning. Därmed blir nästa

fråga vid vilken tidpunkt dessa utgifter skall dras av enligt skatterätten.

Precis som inom redovisningsrätten handlar frågan om dels vilket samband som föreligger mellan

utgifterna och den förvärvade tillgången och dels vilken tillgång det är fråga om eftersom

avskrivningsreglerna skiljer sig åt mellan olika tillgångar. För att fastställa sambandet och

därigenom slå fast om utgiften skall hänföras till anskaffningsvärdet på tillgången eller inte blir

reglerna om tillgångar i inkomstskattelagen intressanta.

Fastställandet av anskaffningsvärdet på olika tillgångar är magert diskuterat inom skatterätten.

Bestämmelser om anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar finns på några ställen i

inkomstskattelagen. I IL 18:7 anges hur anskaffningsvärdet för inventarier skall beräknas.

Lagrummet anses ge uttryck för en allmän princip inom skatterätten angående anskaffningsvärdet

för tillgångar. I paragrafen framgår det att det är utgiften för förvärvet som utgör

anskaffningsvärdet om tillgången förvärvas genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande

sätt. Har tillgången förvärvats på annat sätt, till exempel genom gåva, är det marknadsvärdet som

anses utgöra anskaffningsvärdet.

Vad som skall räknas som utgifter för förvärvet framgår inte av inkomstskattelagen och i förarbetena

till den nya inkomstskattelagen hänvisar man tillbaka till den tidigare formuleringen i

kommunalskattelagen73. Av bestämmelsen i kommunalskattelagen, 23§ anv. p. 13 2st, går det att

utläsa att med anskaffningsvärdet på inventarier avses den verkliga utgiften för deras anskaffande.

I inkomstskattelagens kapitel 44 finns bestämmelser rörande anskaffningsvärdet för

kapitaltillgångar. Enligt IL 44:13 skall omkostnadsbeloppet dras av vid avyttring av aktier. I

omkostnadsbeloppet ingår dels utgifter för anskaffningen och dels eventuella utgifter för
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förbättring, IL 44:14. Inte heller här ges någon närmare förklaring till vad som skall anses räknas

till utgifter för förvärvande. Enligt förarbetena har man i den nya inkomstskattelagen tagit bort

det tidigare använda begreppet ingångsvärde och istället valt att använda anskaffningsvärde74,

vilket bättre överensstämmer med begreppsanvändningen i andra delar av lagen. Som exempel på

utgifter som kan ingå i anskaffningsvärdet på aktier nämner man i förarbetena inköpsprovision

och stämpelskatt. I den motsvarande bestämmelsen i den tidigare lagen om statlig inkomstskatt,

24§ 1 mom, framgick det att med ingångsvärde på egendom som avyttras avsågs erlagd

köpeskilling, inköpsprovision, stämpelskatt och dylikt. Som jag konstaterat inledningsvis i

uppsatsen föreligger inget hinder till att vid bestämmandet av anskaffningsvärdet på en tillgång

även ta hjälp av de redovisningsrättsliga bestämmelserna på området75.

1992 avgjorde Regeringsrätten två liknande fall, RÅ 1992 ref 55 I och II, som behandlade frågan

hur utredningskostnader i samband med större aktieförvärv skulle kostnadsföras. Frågan gällde

om företagen skulle vara berättigade till omedelbart avdrag vad gäller konsult- och

utredningskostnader eller om kostnaderna skulle hänföras till anskaffningsvärdet för de

förvärvade aktierna. Frågan hade avgjorts en gång tidigare i Regeringsrätten, RÅ 1970 Fi 2071,

och det var utgången i det målet som rätten hänvisade till vid avgörandet. I målet från 1970 gällde

frågan kostnader i samband med förvärv av aktier i ett utländskt företag. Företaget uppgav att

förvärvet var ett led i strävan att bibehålla och befästa sin ledande ställning på marknaden och att

möjliggöra rationaliseringar. Regeringsrätten fann att kostnader för allmän planering av bolagets

verksamhet och undersökningar av olika marknader för försäljning av bolagets produkter måste

anses utgöra driftkostnad för bolaget. De kostnader som direkt sammanhänger med

aktieförvärvet, såsom kostnader för samarbetsavtal eller liknande överenskommelser som ett led i

aktieförvärvet, måste anses direkt sammanhänga med förvärvet av aktierna och omedelbart

avdrag medges inte.

Här krävs således en bedömning av de utgifter som föreligger, är utgifterna av mer allmän

karaktär, till exempel om ett företagsförvärv har föregåtts av allmän planering av företagets

fortsatta verksamhet, eller är utgifterna direkt hänförliga till förvärvet. Det kan även vara så att

företaget har utrett flera potentiella förvärv men utredningen resulterar i att endast ett företag

förvärvas eller att inget förvärv blir av. De utgifter som företaget haft skall sedan fördelas så att
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de utgifter som har direkt samband med ett förvärv läggs till anskaffningsvärdet på tillgången

medan utgifter av mer allmän karaktär dras av löpande i form av driftkostnader.

I det första fallet från 1992 uppkom frågan om kostnader för konsultuppdrag som inte resulterat i

något aktieförvärv var att jämställa med kostnader för förvärv av aktier, vilket underinstanserna

funnit, eller om kostnaderna skulle få dras av direkt. Även här gick Regeringsrätten på samma

linje som i rättsfallet från 1970 och kostnader för planerade men inte genomförda aktieförvärv

skulle inte jämställas med kostnader för planerade och genomförda aktieförvärv, utan de

kostnaderna skulle betraktas som driftkostnader i den bedrivna verksamheten. Varken i RÅ 1970

Fi 2071 eller RÅ 1992 ref 55 I har Regeringsrätten motiverat varför utredningskostnader för

planerade men inte genomförda aktieförvärv inte skall jämställas med kostnader vid genomförda

förvärv. I kommentarer till rättsfallet från 1992 har författarna instämt i Regeringsrättens

ställningstagande när det gäller utredningskostnader i samband med förvärv som genomförts i

förhållande till motsvarande kostnader vid förvärv som inte genomförts76. Det som skulle hända

om det inte förelåg omedelbar avdragsrätt är att kostnaderna troligtvis aldrig skulle bli

avdragsgilla eftersom de av naturliga skäl inte kan komma att ingå i anskaffningsvärdet på någon

tillgång och kostnadsföras vid en avyttring77. Med uppdelningen mellan genomförda förvärv

respektive icke-genomförda förvärv följer dock en del tillämpningsproblem. Dels skall de utgifter

som förelegat fördelas på de olika projekten och dels kan det, med hänsyn till principen om

beskattningsårets slutenhet, vara svårt att vid beskattningsårets slut veta om ett projekt kommer

att genomföras eller inte78.

Inom redovisningsrätten finns ett uttalande från Bokföringsnämnden, BFN U 90:9, angående

utgifter för förkastade alternativ. Förutsättningarna är att ett företag planerar inköp av en

anläggningstillgång och utreder flera tänkbara alternativ. Enligt gällande rätt skall en

anläggningstillgång tas upp till högst anskaffningsvärdet vilket innebär de utgifter som företaget

haft som är direkt hänförliga till tillgången. Enligt uttalandet bör utgifter för projektering av den

anskaffade tillgången inräknas, och har flera alternativ projekterats, får de utgifter som hänförs till

de förkastade alternativen inräknas om utgifterna är skäliga med hänsyn till tillgångens

anskaffningsvärde i övrigt.
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God redovisningssed öppnar således upp för möjligheten att aktivera även utgifterna för

alternativ som inte blev av som en del av anskaffningsvärdet på den förvärvade tillgången medan

man i skatterättslig rättspraxis slagit fast att dylika utgifter utgör omedelbart avdragsgilla

driftkostnader i verksamheten. Viktigt att ha i åtanke är att Regeringsrätten precis som ovan hade

att ta ställning till frågan om omedelbart avdrag förelåg eller inget avdrag alls, det vill säga

Regeringsrätten uttalade sig aldrig om aktiveringsmöjligheten för utredningskostnader för förvärv

som aldrig blev av.

En annan viktig aspekt när det gäller utredningskostnader vid förvärv är vilket förvärv det är

fråga om. Effekten av hur utgifterna behandlas om de hänförs till anskaffningsvärdet på en

tillgång blir olika beroende på om det är fråga om ett inkråmsförvärv eller ett aktieförvärv. Vid

förvärv av materiella anläggningstillgångar, till exempel inventarier, finns det avskrivningsregler

där anskaffningsvärdet skrivs av över den ekonomiska livslängden genom

värdeminskningsavdrag. Är det fråga om ett aktieförvärv är det reglerna om kapitaltillgångar som

blir tillämpliga. Till skillnad mot andra anläggningstillgångar kan inte anskaffningsvärdet för aktier

aktiveras och skrivas av genom värdeminskningsavdrag. Inkomstskattelagen saknar regler om

värdeminskningsavdrag när det gäller aktier och enligt reglerna om kapitalvinster och

kapitalförluster medges avdrag för anskaffningskostnader först vid en avyttring, se IL 44:13. Är

det fråga om förvärv av ett annat bolag, som genom förvärvet blir dotterbolag, kan frågan hur

företaget har möjlighet att kostnadsföra sina utgifter i samband med förvärvet bli av stor

betydelse. Förvärv av ett annat bolag kan vara ett långsiktigt förvärv vilket betyder att avdraget

för kostnaderna i samband med förvärvet får vänta. Här har även det nya förslaget som jag

redogjorde för tidigare i uppsatsen stor betydelse79. Om förslaget går igenom blir utgifter för

näringsbetingade aktier inte avdragsgilla vilket skulle innebära en stor skillnad mellan om det är

fråga om förvärv av inventarier eller förvärv av aktier.
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5 Kostnadsföring enligt gällande rätt och förslag på förändringar

5.1 Inledning

Utifrån det redovisade materialet har jag för avsikt att inledningsvis ställa upp vad som torde gälla

för respektive kostnad när det gäller kostnadsföringen samt hur de bedömningsfrågor som

uppstår enligt min mening skall hanteras. I den efterföljande delen kommer de problem jag ser

med det sätt som organisationskostnader skall kostnadsföras idag att behandlas. Jag kommer även

att ge förslag på förändringar som skulle kunna lösa eventuella problem.

5.2 Kostnadsföring av organisationskostnader enligt gällande rätt

5.2.1 Inledning

Nedan följer en schematisk uppställning av hur olika organisationskostnader skall kostnadsföras

dels redovisningsrättsligt och dels skatterättsligt. Uppställningen är givetvis förenklad men tanken

är att man skall kunna få en uppfattning om vad som gäller för respektive kostnad. Vissa av

kostnaderna är tämligen enkla att behandla och torde inte skapa några problem för företaget. När

det gäller andra kostnader kan det föreligga större bedömningsproblem vid kostnadsföringen för

företaget och hur företaget skall hantera dem kan självklart inte framgå av denna uppställning. Jag

har därför valt att i efterhand kommentera de frågeställningar som kan uppkomma och hur jag

anser att de bör lösas utifrån de regler som anses gälla idag.

5.2.2 Redovisningsrättslig kostnadsföring

I företagets bokföring torde inte organisationskostnader skapa några större problem. Den fråga

som aktualiseras är vid vilken tidpunkt företaget har möjlighet att kostnadsföra utgifterna. Till

viss del ges svar redan i årsredovisningslagen och i andra fall blir god redovisningssed tillämplig. I

redovisningsrätten ges möjlighet för företaget att till viss del styra själv över sin kostnadsföring i

och med att god redovisningssed öppnar upp för flera alternativ. De problem som kan uppstå för

företaget är i de fall företaget skall fördela utgifter så att de utgifter som har ett samband med en

tillgång i företagets balansräkning hänförs till anskaffningsvärdet medan övriga utgifter skall dras

av omedelbart. Dessa problem uppstår även vid den skatterättsliga behandlingen och jag har

därför valt att diskutera dem tillsammans.
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Skall aktiveras och kostnadsföras via 
avskrivningar

Enligt ÅRL Enligt God 
Redovisningssed Pga samband med förvärv av tillgång

Förvaltningskostnad X
Utredningskostnad X¹ X¹
Bolagsbildningskostnad X
Flyttningskostnad X²
Fusion/Fissionskostnad X
Skatteprocesskostnad X

Skall kostnadsföras direkt

Table 2: Redovisningsrättslig kostnadsföring

5.2.3 Skatterättslig kostnadsföring

Redovisningen av utgifter vid beskattningen delas upp i två delar, dels en omfångsdel som

behandlar vilka utgifter som är avdragsgilla och dels en periodiseringsdel som behandlar vid

vilken tidpunkt de avdragsgilla utgifterna skall kostnadsföras.

När det gäller avdragsrätten har det som jag redogjort för ovan skett förändringar till ökad

avdragsrätt för olika organisationskostnader. Det är egentligen endast utgifter i samband med

skatteprocess som är uttalat icke-avdragsgilla idag. Vid vilken tidpunkt olika

organisationskostnader skall kostnadsföras är troligen den fråga som kan skapa problem för

företaget. Anledningen är att det i vissa fall finns flera alternativ och det krävs att företaget gör en

bedömning av utgiften och dess karaktär. Regeringsrätten har i en del fall tagit upp frågan när

organisationskostnader skall kostnadsföras men det kan vara svårt att dra några generella

slutsatser utifrån avgörandena.

Avdrags-
gill enligt 
särskild 

regel i IL

Avdrags-
gill enligt 
16:1 IL

Ej 
avdrags-

gill

Skall 
kostnads-

föras direkt 
enligt 14:2 

IL

Skall aktiveras 
och behandlas 

som den tillgång 
den har samband 
med enligt 14:2 

IL

Skall akti-
veras enligt 

särskild 
regel i IL 
eller rätts-

praxis
Förvaltningskostnad X X
Utredningskostnad X X¹ X¹
Bolagsbildningskostnad X³ X³
Flyttningskostnad X X²
Fusion/Fissionskostnad X X
Skatteprocesskostnad X4

Omfång Periodisering

Table 3: Skatterättslig kostnadsföring
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Viktigt att notera när det gäller den skatterättsliga sammanställningen är att alternativet att

utgiften blir omedelbart avdragsgill i enlighet med en särskild regel i inkomstskattelagen inte finns

med i sammanställningen. Anledningen är att det alternativet inte aktualiseras när det gäller

kostnadsföring av organisationskostnader enligt gällande rätt.

5.2.4 Kommentarer till den schematiska uppställningen

1. Periodiseringen av utredningskostnader

Vid periodisering av utredningskostnader måste en bedömning göras från företagets sida. Det

finns inget som hindrar att utredningskostnader hänförs till anskaffningsvärdet på tillgångar som

företaget förvärvar om det finns ett samband mellan tillgången och utgiften. I redovisningsrätten

uttrycker man sambandet som att det skall vara utgifter vilka är direkt hänförliga till förvärvet. I

de bestämmelser som finns har man dock valt att öppna upp för flera alternativ för företaget. I

ÅRL 4:3 står det att utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet skall räknas in i

anskaffningsvärdet på en anläggningstillgång. I FAR:s rekommendation nr 12 står det när det

gäller aktier i dotterbolag att direkta kostnader för förvärvet som till exempel utgifter för

utredningar och externa arvoden som har direkt samband med aktieköpet kan räknas in i

anskaffningsvärdet.

Utifrån de rättsfall jag redogjort för tidigare80 anser jag att det går att dra följande slutsatser när

det gäller hur utredningskostnader skall behandlas skatterättsligt. Många företag har idag ständigt

pågående planerings- och utredningsarbeten som syftar till att kunna behålla eller förstärka sin

ställning på marknaden eller för att skapa nya marknader för sina produkter. Arbetet sker ofta till

en början genom allmän planering för att sedan mynna ut i en konkret handlingsplan för

företaget. För att en utgift skall anses vara direkt hänförlig till ett visst förvärv borde förutsättas

att utgiften tillkommit som ett led i det specifika förvärvet. Motsatsvis följer att en utgift inte skall

räknas in i förvärvet så länge det arbete som utgiften avsett inte varit med det specifika förvärvet i

åtanke. Från det att arbetet inriktas mot ett visst projekt så skall utgifterna hänföras till förvärvet

om förvärvet blir av. De utgifter som skall hänföras till förvärvet är utgifter för utredningar

rörande frågor i samband med förvärvet. Den svåra frågan att avgöra blir när en pågående

utredning övergår från att röra allmän planering av företagets verksamhet till att avse ett specifikt

förvärv. I det fall det är fråga om utgifter i form av konsulttjänster som syftar till att genomföra

förändringar av företagets verksamhet eller organisation anser jag att gränsen skulle kunna dras
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mellan det utredningsarbete där konsulten arbetar förutsättningslöst med olika möjligheter och

det utredningsarbete där det finns en specificerad målsättning där konsulten arbetar med frågor i

samband med uppfyllandet av målet. Det utredningsarbete som sker förutsättningslöst kan

mynna ut i olika beslut, det kan till exempel bli fråga om ett inkråmsförvärv, förvärv av

aktiemajoriteten i ett annat bolag eller att företaget skall genomföra ett samgående med ett annat

företag. Det utredningsarbete som sker utifrån en viss förutsättning med en specificerad

målsättning kan antingen mynna ut i att förvärvet genomförs eller att förvärvet inte blir av. Det är

utgifterna för det senare utredningsarbetet, det vill säga där det finns en specificerad målsättning,

som skall hänföras till anskaffningsvärdet om förvärvet genomförs.

I det fall ett alternativ som företaget har utrett inte blir av har Regeringsrätten fastslagit att dessa

utgifter skall jämställas med utgifter av allmän karaktär för planering av företagets verksamhet

vilket innebär att utgifterna får dras av omedelbart. Efter det att Regeringsrätten uttalade sig om

frågan har det kommit ett uttalande från Bokföringsnämnden som innebär en möjlighet för

företaget att i redovisningen till viss del även aktivera utgifterna för de förkastade alternativen. I

skatterättslig praxis saknas det uttalande om möjligheten finns eller om det fortfarande är

Regeringsrättens avgörande som skall vara styrande vid beskattningen. I senare kommentarer till

Regeringsrättens avgörande har författare ansett att Regeringsrätten har gjort en korrekt

bedömning men jag har aldrig sett någon kommentar till Bokföringsnämndens uttalande.

Eftersom frågan inte har uppkommit igen får fastslagen praxis fortfarande anses gälla men det

skulle vara intressant att se frågan diskuteras. Framförallt eftersom det nu får anses accepterat att

i det fall god redovisningssed möjliggör flera redovisningsalternativ skall den valda metoden gälla

även vid beskattningen. Givetvis under förutsättning att inte någon skatterättslig regel säger något

annat. Enligt min uppfattning kvarstår Regeringsrättens avgörande och det skulle krävas ett nytt

avgörande som ändrar på fastslagen praxis för att det skulle bli möjligt att aktivera utgifter för

förkastade alternativ även inom skatterätten.

Om redovisad rättspraxis när det gäller förkastade alternativ kvarstår skapas

gränsdragningsproblem för företaget. Dels skall företaget dela upp utredningskostnaderna på

utgifter av allmän karaktär och utgifter för ett särskilt förvärv och i nästa steg dela upp utgifterna

som är för särskilda förvärv på förvärv som genomförts och förvärv som inte genomförts. Här

kan företaget beroende på hur dess ekonomiska ställning ser ut i övrigt ha intresse av att till viss

del styra kostnadsföringen utifrån de behov som finns. Som jag redogjort för tidigare kan det

finnas incitament för företaget att försöka uppnå en kostnadsfördelning över en längre period än
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ett år för att minska sina kostnader första året och motsatsvis kan ett företag med stora vinster ha

intresse av att kostnadsföra så stora utgifter som möjligt första året för att därigenom minska

skatten81. Som det ser ut idag finns den möjligheten till viss del eftersom det i slutändan handlar

om en bedömning från företagets sida av vilket samband som har funnits mellan utgifterna och

förvärvet av en tillgång och hur utgifterna skall fördelas mellan olika projekt. Frågan kommer att

diskuteras vidare längre fram under avsnittet som handlar om de hanteringsproblem jag finner

med hur företaget skall kostnadsföra organisationskostnaderna enligt gällande rätt82.

2. Periodiseringen av flyttningskostnader

Vid kostnadsföring av flyttningskostnader är det som jag ser det två frågor som aktualiseras. Den

första handlar om i vilka fall utgifterna skall hänföras till själva flytten eller till tillgångarna som

flyttas. Den andra frågan som aktualiseras i detta sammanhang är vilka utgifter, efter att ha

konstaterat att de hör till tillgången, som skall hänföras till tillgångarnas anskaffningsvärde och

vilka som kan dras av omedelbart.

Utifrån Regeringsrättens uttalanden i de rättsfall som redogjorts för tidigare går det egentligen

inte att dra någon annan slutsats än att det föreligger en skillnad mellan utgifterna i de båda

målen83. När det gäller den första frågan anser jag att gränsen bör gå mellan utgifter som inte

skulle ha uppstått om inte flytten genomförts och utgifter som skulle kunna ha uppstått ändå. I

de utgifterna som inte skulle ha uppstått om inte flytten genomförts kan det även finnas utgifter

som är hänförliga till tillgångarna men de är av sådant slag att de inte uppkommer under själva

driften. I samband med att till exempel en maskin installeras första gången kan

installationskostnader uppstå som enligt gällande regler skall hänföras till anskaffningsvärdet, se

till exempel RR 12 punkt 7 som handlar om vilka utgifter som skall hänföras till

anskaffningsvärdet på materiella anläggningstillgångar. Om motsvarande utgifter uppstår som en

följd av en flytt är det inte fråga om utgifter som normalt skulle ha uppkommit vid maskinens

användande och de bör således hänföras till flytten. När det gäller utgifter som skulle kunna ha

uppstått ändå är det fråga om utgifter som skulle kunna ha uppstått i driften utan att

verksamheten flyttats och som egentligen inte kan anses utgöra flyttningskostnader även om

företaget väljer att hänföra utgifterna till det. I det ena rättsfallet var det fråga om elinstallations-

och ventilationsarbeten som Regeringsrätten bedömde utgöra förbättrande åtgärder på de
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tillgångar som flyttades. Utgifterna för arbetena kan således inte ha ansetts utgöra utgifter som

uppstått som en följd av flytten utan företaget hade i samband med flytten valt att utföra arbeten

som förbättrade prestandan på befintliga maskiner. Följden av den gräns som jag drar mellan

flyttningskostnader och kostnader som skulle ha uppstått ändå i driften blir att samtliga

flyttningskostnader blir direkt avdragsgilla och kan aldrig komma att aktualiseras för att ingå i

anskaffningsvärdet på tillgångarna som flyttas.

Svaret på den andra frågan kommer utifrån det ovan förda resonemanget att ligga utanför syftet

med den här framställningen eftersom det inte är fråga om flyttningskostnader utan kostnader i

driften som skall fördelas beroende på om arbetena som utgifterna avser är att se som arbeten för

förbättringar eller reparationer på tillgångar. I både redovisningsrätten och skatterätten finns

regler om att utgifter för reparationsarbeten skall dras av omedelbart medan utgifter för

förbättringar skall hänföras till anskaffningsvärdet.

3. Avdragsrätten och periodiseringen av bolagsbildningskostnader

Uppställningen när det gäller bolagsbildningskostnader gäller i det företag som bildar ett nytt

bolag. I det nybildade bolaget kan kostnaderna inte bli avdragsgilla i enlighet med det resonemang

som förts tidigare84.

Eftersom bolagsbildningskostnader inte får dras av i det nya bolaget måste en uppdelning göras

mellan de utgifter som hänförs till själva bildandet och utgifter som det nya bolaget kan dra av

som kostnader i verksamheten. I RÅ 1987 ref 10685 handlade det om utgifter som det köpande

företaget haft i samband med att man förvärvat ett vilande bolag och skulle starta upp en

verksamhet. Det var således inte fråga om utgifter som vanligtvis förekommer i samband med

själva uppstartandet av ett bolag utan det var utgifter som var hänförliga till att företaget skulle

börja bedriva verksamhet. De utgifterna, till exempel utgifter för omregistrering av styrelse och

utgifter för företagsförsäkring, utgjorde inte bolagsbildningskostnader utan företaget kunde dra

av de i sin verksamhet. Det är således fråga om en gränsdragning mellan olika typer av utgifter

och vart de skall hänföras. För att bolagsbildningskostnaderna skall bli avdragsgilla hos bildaren

skall det vara utgifter som kan hänföras till anskaffningsvärdet på aktierna i det nya bolaget. Det

vill säga de utgifter som uppstår som en följd av bolagsbildandet och som inte skulle ha uppstått
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om inte bolagsbildandet hade blivit av skall hänföras till anskaffningsvärdet på aktieinnehavet i

det nya bolaget.

När det gäller vid vilken tidpunkt bolagsbildningskostnaderna skall kostnadsföras skiljer sig

skatterätten från redovisningsrätten. Bolagsbildningskostnader måste hänföras till

anskaffningsvärdet på aktierna i det nybildade bolaget och kostnadsföras först vid en avyttring.

Bestämmelsen har samband med den princip som har utvecklats inom skatterättslig praxis som

innebär att omedelbart avdrag inte kan ges för utgifter som har samband med förvärvande av en

förvärvskälla86.

4. Avdragsrätten för kostnader i samband med skatteprocesser

Den utgift som inte utgör en avdragsgill post för företaget är kostnader i samband med

deklaration och vid en eventuell skattetvist. Som skäl har angetts att utgifterna inte utgör utgifter

för inkomsternas förvärvande. Vad gäller skatteprocess har man gjort ett undantag för processer

som kan påverka företagets resultat, till exempel mervärdesskatteprocesser. Utgifter i samband

med deklarationshjälp skall inte dras av medan utgifter för hjälp med bokföringen får dras av.

Redovisningen och beskattningen har ett så nära samband vilket gör att det kan vara svårt att

avgöra vilka utgifter som är att hänföra till bokföringsdelen och vilka utgifter som är att hänföra

till deklarationsdelen. Här måste företaget således bedöma de utgifter som förelegat under året

och avgöra om det rört sig om deklarationshjälp eller löpande hjälp när det gäller själva

bokföringen.

5.3 Problem med nuvarande utformning och förslag på förändringar

5.3.1 Inledning

När ett företag ser över sin verksamhet och sin organisation är det med tanke på framtiden och

viljan att uppnå en konkurrenskraftig och effektiv organisation. Att företag idag lägger stora

utgifter på forsknings- och utvecklingsarbeten vad gäller deras produkter eller försäljning är inget

ovanligt men även de utgifter som läggs på planerande och förvaltande av den egna

organisationen och verksamheten kan vara av stor betydelse.
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Med den nuvarande utformningen av reglerna kring hur organisationskostnader skall

kostnadsföras finns det en del faktorer som bidrar till att frågan fortfarande skapar problem. De

problem som skapas är dels hänförliga till företaget och dess möjlighet att kunna kostnadsföra

organisationskostnader på ett godtagbart sätt, både utifrån sig självt men även utifrån den

beskattande myndighetens synvinkel. Dels är det problem som är av mer generell natur och som

handlar om organisationskostnader i ett större perspektiv och hur de regler som gäller skall anses

förhålla sig till andra aspekter inom redovisningsrätten och skatterätten.

I det följande kommer de problem jag ser med organisationskostnader och hur de idag skall

behandlas att diskuteras samt att jag kommer att ge förslag på förändringar i de fall jag finner det

nödvändigt. Jag kommer även att diskutera kostnadsföringen av organisationskostnader enligt det

som jag anser utgör gällande rätt i förhållande till några av de grundläggande principer som

redogjorts för tidigare i uppsatsen.

5.3.2 Begreppets innebörd och användning

5.3.2.1 Problem med nuvarande utformning

För företaget utgör begreppet organisationskostnader ett utgiftsbegrepp som i sig innehåller en

rad olika utgifter som inte nödvändigtvis skall behandlas på samma sätt bara för att de är

organisationskostnader men där ändå användandet av begreppet kan ha betydelse. Om man söker

stöd för en uppfattning i doktrinen måste man först vara på det klara med vad författaren avser

med organisationskostnader i just den kontexten. Det är inte bara mellan redovisningsrättslig och

skatterättslig doktrin definitionen kan skilja sig åt utan även inom respektive område kan

begreppet ges olika innebörd. I det fall en skattskyldig söker svar på hur en viss

organisationskostnad skall behandlas måste den grundläggande begreppsuppfattningen vara klar.

Inledningsvis tog jag upp frågan om behovet av en exakt definition av begreppet var nödvändig87.

Om begreppet skall användas som ett rättsfaktum måste innebörden vara klar, dels vilka utgifter

som avses och vad följden blir för dessa utgifter. Om det däremot är fråga om ett samlingsnamn

har definitionen inte lika stor betydelse.

Ett exempel på den begreppsförvirring som råder har jag redogjort för tidigare. Det gällde en

lagkommentar till inkomstskattelagen där författaren konstaterar att förvaltningsutgifter m. m

                                                
87 Se 2.3.1



Kostnadsföring enligt gällande rätt och förslag på förändringar

50

skall följa god redovisningssed vid kostnadsföringen vilket betyder att utgifterna kan aktiveras i

enlighet med 4:2 årsredovisningslagen88. Jag kan inte se varför lagstiftaren har valt att använda sig

av begreppet organisationsutgifter när begreppet används sedan länge med en betydligt vidare

innebörd inom skatterätten. I inkomstskattelagen använder man sig av begreppet

organisationsutgifter när man avser förvaltningskostnader medan man i redovisningsrättslig

doktrin gör en skillnad på organisationskostnader och just förvaltningskostnader. I

Riksskatteverkets skrivelse Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m vid 2000 års

beskattning skriver man att det är viktigt att hänföra utgifter antingen till organisationsutgifter eller

till förvaltningsutgifter eftersom det bara är organisationsutgifter som är möjliga att aktivera.

Samtidigt tillägger man att det kan vara svårt att dra gränsen mellan organisations- och

förvaltningsutgifter89. Det Riksskatteverket avser med organisationsutgifter är således inte de

utgifter som i inkomstskattelagen benämns organisationsutgifter utan det är fråga om utgifter för

forsknings- och utvecklingsarbeten och andra tekniska eller kommersiella arbeten.

Riksskatteverket tillämpar snarare den redovisningsrättsliga definitionen av

organisationskostnader än den skatterättsliga. Det problem jag ser med användandet av begreppet

organisationskostnader är att man ger sken av att det faktum att en kostnad är just en

organisationskostnad skulle ha betydelse för hur kostnaden skall behandlas utan att ge läsaren en

fullständig bild av vilka utgifter som i det sammanhanget avses med organisationskostnader och

om det verkligen är det faktum att det är en organisationskostnad som avgör hur den behandlas.

Problemet med själva begreppet organisationskostnader är att bestämma vilken betydelse

begreppet skall ha och därmed vilken betydelse det får för kostnaderna som utgör

organisationskostnader. Vid en granskning av hur olika utgifter har behandlats idag finner jag att

det inte är det faktum att det varit fråga om en organisationskostnad som har varit avgörande för

hur utgiften skall behandlas. Däremot finns det stora likheter dels mellan kostnaderna som

sådana och dels i hur de flesta av kostnaderna behandlas vilket skulle motivera användandet av ett

samlingsnamn. Det finns dock några av de kostnader som redogjorts för som skiljer sig från de

andra vad gäller hur de skall behandlas, i vissa fall både redovisningsrättsligt och skatterättsligt

och i något fall endast skatterättsligt.
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5.3.2.2 Förslag på förändring

Jag anser att begreppet organisationskostnader skall kunna användas som ett samlingsnamn för

samtliga de utgifter som redogjorts för i uppsatsen. För att en begreppsförvirring skall undvikas

när det gäller begreppet organisationskostnader bör redovisningsrätten och skatterätten ha

överensstämmande definitioner. Anledningen till att man redovisningsrättsligt har gjort en

skillnad mellan organisationskostnader och förvaltningskostnader är för att det endast är

organisationskostnader som redovisningsrättsligt kan aktiveras i form av en immateriell

anläggningstillgång, se uppdelningen i ÅRL 4:2. Däremot är gränsdragningen svårdragen i

praktiken mellan de olika kostnaderna. Även de kostnader som redovisningsrättsligt kallas

förvaltningskostnader har betydelse för hur företaget har möjlighet att forma sin organisation och

verksamhet precis som övriga organisationskostnader. Om begreppet skall användas som ett

samlingsnamn bör det även ske en ändring i inkomstskattelagen så att det inte heller där råder

någon tvekan om vad som avses med begreppet. Om en hänvisning behöver göras till de

organisationskostnader som kan aktiveras i form av immateriella anläggningstillgångar kan en

direkt hänvisning göras till utgifter för utvecklingsarbeten eftersom det endast är i det fallet som

det aktualiseras, se till exempel Redovisningsrådets rekommendation nr 15 punkt 45.

Det faktum att det bör användas som ett samlingsnamn innebär att jag anser att det inte

föreligger någon rättslig betydelse i själva begreppet. Att samla de olika kostnaderna under ett

bestämt begrepp med en viss rättslig innebörd skulle idag kräva en del förändringar som kanske i

sig inte har något värde eftersom företaget ändå behandlar de olika organisationskostnaderna

separat i sin redovisning. Dessutom är det som jag ser det inte till någon nackdel att det framgår i

företagets redovisning vilken typ av organisationskostnad det är fråga om. Däremot kan en del

förändringar göras som skulle gynna företaget och skapa en enklare och enhetligare

kostnadsföring dels mellan olika företag och dels mellan olika perioder.

5.3.3 Kostnadsföring av utredningskostnader

5.3.3.1 Problem med nuvarande utformning

Ett problem som uppstår vid kostnadsföringen av utredningskostnader är hur kostnaderna skall

fördelas. Om kostnaderna anses ha haft ett direkt samband med förvärvandet av en tillgång skall

de hänföras till anskaffningsvärdet och i annat fall skall de dras av omedelbart. Även skillnaden i

hanteringen mellan utredningskostnader för projekt som genomförts och projekt som inte

genomförts måste vara svår att upprätthålla och skapa problem för företaget. Ofta pågår
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utredningar inför ett större förvärv över en längre tid och företaget måste självklart under tiden

arbeta i tron att projektet kommer att genomföras. För redovisningen av utgifterna som är

kopplade till utredningen under år 1 innebär det att utgifterna kommer att aktiveras för att kunna

hänföras till anskaffningsvärdet när förvärvet blir av. Om det vid nästföljande års bokslut, det vill

säga år 2, visar sig att projektet trots allt inte blivit av så säger praxis att utgifterna skall

kostnadsföras omedelbart. För företaget innebär det att det får en stor kostnadspost år 2 för

samtliga utgifter som man haft under år 1 och år 2. Om utgifterna istället hade varit att se som

utgifter av allmän karaktär hade företaget löpande kunnat kostnadsföra utgifterna och således

fördelat utgifterna under åren.

Som en jämförelse till utredningskostnader kan nämnas att kostnader i samband med fusion och

fission är omedelbart avdragsgilla i enlighet med god redovisningssed. Även vid en fusion kan

själva genomförandet föregås av ett externt juridiskt arbete. De utgifter som det arbetet ger

upphov till drar företaget således av löpande. Vid en förändring av företagets

organisationsstruktur, till exempel för att få tillgång till en kompetens som inte finns att tillgå i

den nuvarande organisationen, är det inte en omöjlighet att olika alternativ prövas. För företagets

del finns det flera alternativ såsom att gå samman med ett annat företag eller att förvärva ett

annat företag där den eftersökta kompetensen finns. Det är inte säkert att själva utformningen av

den nya organisationen är lika viktig som att företaget får tillgång till en viss kompetens. Däremot

kan, så som systemet ser ut idag, valet av alternativ få betydelse för hur företaget har möjlighet att

kostnadsföra de utgifter man haft.

En annan aspekt som kan komma att spela in är det förslag om att göra vinster på

näringsbetingade aktier icke-skattepliktiga. Som jag diskuterat tidigare innebär det att de utgifter

som legat till grund för förvärvet inte heller kommer att bli avdragsgilla vid försäljningen. Om

detta förslag går igenom, vilket det med stor sannolikhet kommer att göra, så kommer skillnaden

mellan de utgifter som företaget skall hänföra till anskaffningsvärdet och de utgifter som

företaget kan dra av omedelbart bli ännu tydligare.

Ett av argumenten för att aktivera utredningskostnader är att man skall matcha kostnaderna med

intäkterna. Att aktivera kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet får anses utgöra god

redovisningssed. Om utredningskostnader gjordes omedelbart avdragsgilla skulle det avvika från

det övriga systemet vad gäller matchning av kostnader med intäkter och aktivering av utgifter
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som har samband med ett tillgångsförvärv. I rättsfallet RÅ 1992 ref 5590 uttalade sig två skiljaktiga

ledamöter i frågan om att göra utredningskostnader omedelbart avdragsgilla. De två ledamöterna

hävdade att de konsultkostnader som förelåg före aktieförvärvet inte gav upphov till något

mervärde till aktierna utan köpeskillingen gav en rättvisande bild av aktiernas marknadsvärde.

Utgifter med direkt samband i lagens mening var enligt dem utgifter som inte uppstod om

förvärvet inte blev av. De två ledamöterna ansåg således att samtliga konsultkostnader skulle dras

av omedelbart.

5.3.3.2 Förslag på förändring

När det gäller utredningskostnader anser jag att mycket av den tillämpningsproblematik som

uppstår skulle kunna undvikas om samtliga utredningskostnader var omedelbart avdragsgilla. Den

gränsdragning som har gjorts mellan utredningskostnader som uppkommer och hur de skall

kostnadsföras är svårhanterlig för företaget och kan även innebära att olika företag behandlar

kostnader olika. Dessutom skapas en möjlighet för företaget att till viss del påverka skatteutfallet

genom fördelningen av kostnaderna.

Kravet för att aktivera utgifter i samband med olika förvärv är att det föreligger ett samband med

tillgången. Enligt min uppfattning föreligger inte ett sådant direkt samband med förvärvandet av

intäkter som för andra utgifter i samband med förvärv av en anläggningstillgång, till exempel

själva köpeskillingen eller leveranskostnader. Det är fortfarande fråga om utgifter som har till

syfte att förändra företagets organisation eller verksamhet även om en del av utgifterna har

närmare samband än andra med förvärv av en viss tillgång.

En förutsättning för att det skatterättsligt skall gå att dra av kostnaderna omedelbart är att de är

omedelbart kostnadsförda i redovisningsrätten. Som jag har redovisat för tidigare öppnar god

redovisningssed upp för alternativet när det gäller redovisningen av utredningskostnader både vid

förvärv av aktier och vid förvärv av inkråm. Huvudprincipen är dock, eftersom redovisningen är

intäktsorienterad, att aktivering skall ske om det föreligger ett direkt samband.

Att göra samtliga utredningskostnader omedelbart avdragsgilla skulle även medföra att praxis blir

klarare. Idag är företaget hänvisat till rättspraxis för avgörandet om det är fråga om

utredningskostnader med direkt samband med den förvärvade tillgången eller inte. I de fall som
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har varit uppe för avgörande har Regeringsrätten ofta valt att grunda sitt beslut på specifika

förhållanden i fallet vilket gör att det kan vara svårt att utifrån domarna göra generella

antaganden.

5.3.4 Kostnadsföring av bolagsbildningskostnader

5.3.4.1 Problem med nuvarande utformning

En annan kostnad som till viss del skiljer sig från hur övriga organisationskostnader behandlas är

bolagsbildningskostnader. När det gäller bolagsbildningskostnader framgår det av

årsredovisningslagen att de inte får tas upp som en tillgång i företagets balansräkning. I

skatterättslig praxis har det fastslagits att för att de utgifter som avses överhuvudtaget skall bli

avdragsgilla måste de hänföras till anskaffningsvärdet på aktierna i det nya bolaget och blir

avdragsgilla först vid avyttring.

Det föreligger således en skillnad i hur utgifterna behandlas redovisningsrättsligt och

skatterättsligt. Problemet som föreligger enligt min mening är att man i skatterättslig praxis har

valt att frångå redovisningsrätten. Förklaringen bottnar i principen om att utgifter för förvärv av

förvärvskälla inte är omedelbart avdragsgilla. För att utgifterna skall bli avdragsgilla måste de

hänföras till anskaffningsvärdet på aktierna. Frågan är om det går att göra en skillnad på en

verksamhet som är igång och som startar ett nytt bolag eftersom det finns en skattepliktig

verksamhet som utgifterna kan dras av i.

5.3.4.2 Förslag på förändring

När det gäller bolagsbildningskostnader har jag redogjort för anledningen till varför kostnaderna

skatterättsligt skall hänföras till anskaffningsvärdet till skillnad mot vad som gäller

redovisningsrättsligt. En möjlighet i det fall det är fråga om ett företag som bildar ett dotterbolag

skulle vara att hävda att det är utgifter för förvärvande av intäkter i den befintliga verksamheten.

Företaget kan välja att organisera sin verksamhet på så sätt att en del förläggs i ett eget bolag men

där det fortfarande är fråga om samma verksamhet. I sådant fall skulle

bolagsbildningskostnaderna kunna jämställas med till exempel kostnader i samband med fusion

eller fission. Följden skulle bli att företaget hade möjlighet att kostnadsföra även

bolagsbildningskostnader omedelbart istället för att behöva hänföra dem till anskaffningsvärdet

på aktierna man innehar i det nya bolaget.
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Det som går att invända är att bolagsbildningskostnader i så fall skulle komma att behandlas olika

gentemot det fall där det inte föreligger en redan befintlig verksamhet där utgifterna kan dras av

utan där det är fråga om själva uppstartandet av en ny verksamhet som en fysisk person

ombesörjer. Det skulle således bli en skillnad i behandlingen mellan en fysisk person och en

juridisk person. Jag anser inte att det skulle utgöra ett hinder med tanke på att det även i andra fall

skiljer sig när det gäller avdragsrätten mellan fysisk och juridisk person.

5.3.5 Kostnadsföring av kostnader vid skatteprocesser

5.3.5.1 Problem med nuvarande utformning

Ytterligare ett problem som jag ser för företaget är de gränsdragningsproblem som uppstår som

en följd av att utgifter i samband med deklaration och eventuella skattetvister inte är avdragsgilla.

Utgifter för hjälp med företagets redovisning under året är däremot avdragsgilla även om den

hjälpen i slutändan kan anses ligga till grund för företagets deklaration. Det är inte heller säkert att

företaget under året vet att den redovisningshjälp man betalar för kommer att ha betydelse för

utfallet i deklarationen. En annan konsekvens av att utgifterna inte är avdragsgilla är skillnaden

det blir mellan att låta någon anställd sköta deklarationen i förhållande till att det sköts av extern

hjälp. Företaget har således möjlighet att indirekt få avdrag för utgifterna genom att låta en

anställd sköta deklarationen. Enligt min mening kan det däremot vara svårt för företaget att självt

ombesörja en eventuell tvist angående beskattningen. Här torde det vara vanligt att externt anlita

ombudshjälp som kan föra processen. Anledningen till att utgifterna inte är avdragsgilla för

företaget är att man ansett att deklarationsarbete och eventuella följder är något som åligger alla

och som saknar samband med förvärvandet av intäkter i företagets verksamhet. Jag anser att den

gränsdragning man gör kan bli svår att upprätthålla för företaget och att det från företagets håll

inte alltid går att göra en uppdelning mellan avdragsgilla och icke-avdragsgilla utgifter. Den hjälp

man anlitar kan vara avsedd för företagets bokföring vilket utgör en avdragsgill kostnad men den

kan även sägas utgöra deklarationshjälp eftersom det föreligger ett så nära samband mellan

redovisning och beskattning.

Vad gäller utgifter i samband med skatteprocesser har man gjort uppdelning mellan

skatteprocesser som kan påverka företagets resultat och processer som inträffar efter

fastställandet av resultatet. Även denna gränsdragning kan ifrågasättas. Även utgifter för

processer som inträffar efter det att företaget redovisar sitt resultat kan sägas vara utgifter som
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förekommer i företagets verksamhet och påverkar möjligheterna till förvärv av intäkter. Eftersom

utfallet i processen påverkar företagets ekonomiska situation kan det få konsekvenser för den

övriga verksamheten.

5.3.5.2 Förslag på förändring

Kostnader i samband med skatteprocess och upprättande av deklaration är de enda av de

organisationskostnader som jag redogjort för som idag överhuvudtaget inte är avdragsgill. Det

komplicerar för företaget att hålla fast vid den uppdelningen av liknande utgifter som

efterföljandet av regeln kräver. Jag kan inte heller se att det fyller en funktion med tanke på att

utgifter för arbete med bokföringen är avdragsgilla, både internt arbete och extern anlitad hjälp.

Likaså dras den lön som en anställd får för att upprätta deklarationen av.

En annan aspekt när det gäller utgifter för upprättandet av företagets deklaration är att det trots

allt görs, i de flesta fall, för att företaget skall redovisa sitt resultat på ett korrekt sätt och

därigenom betala rätt skatt. Med tanke på att deklarationsarbetet ofta är ett relativt omfattande

arbete för företag idag borde de snarare uppmuntras till att anlita hjälp om de inte själva har de

resurser som krävs.

5.3.6 Något om förhållandet till grundläggande principer

När det gäller förhållandet mellan organisationskostnader och grundläggande principer handlar

det om hur gällande rätt står sig i förhållande till principerna. Innehållet i principerna har jag

redogjort för tidigare i uppsatsen91. De problem jag har redogjort för ovan kan till viss del även

sägas ha betydelse för förhållandet mellan gällande rätt vad gäller organisationskostnader och de

grundläggande principerna som finns.

Inom redovisningsrätten är jämförbarhetsprincipen en viktig princip som har till syfte att

garantera att det går att jämföra redovisning av uppgifter framförallt mellan olika år i samma

företag men även mellan olika företag. När det gäller organisationskostnader torde de flesta

kostnader idag kostnadsföras på ett likartat sätt från år till år och mellan olika bolag. Det är

endast i det fall företaget ställs inför en valmöjlighet hur kostnaderna skall kostnadsföras som

frågan om jämförbarhetsprincipens betydelse kan aktualiseras. En sådan valmöjlighet kan till

exempel uppstå i de fall god redovisningssed öppnar upp för flera alternativ hur en utgift skall
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kostnadsföras. Det problem som kan uppstå är att olika företag väljer att redovisa sina

organisationskostnader på olika sätt vilket försvårar möjligheten till jämförelse dem emellan.

Valet av redovisningsalternativ inom redovisningsrätten kan även få genomslag i skatterätten.

Olika redovisningsalternativ kan ha olika skattemässiga konsekvenser vilket skapar förutsättningar

för företag att till viss del styra sin redovisning efter det skattemässiga resultatet. En viktig princip

inom skatterätten är likformighetsprincipen som skall förutsätta att lika fall även behandlas

skatterättsligt lika. Finns förutsättningarna att redovisa organisationskostnaderna olika

redovisningsrättsligt kan det även få genomslag inom skatterätten. Det finns dock vissa

begränsningar som mildrar effekten som olika redovisningsalternativ kan få vid beskattningen. I

det fall att det finns en särskild skatterättslig regel eller fastslagen rättspraxis, så skall den

tillämpas, det är således inte möjligt i det fallet att hålla kvar vid en redovisningsmetod som skiljer

sig från det tillämpliga, skatterättsliga alternativet. Som redogjorts för tidigare i uppsatsen har

dock Regeringsrätten fastslagit att i det fall det saknas särskild skatterättslig bestämmelse och den

skattskyldige har redovisat enligt en metod som är förenlig med god redovisningssed så skall den

metoden gälla även vid beskattningen. Företaget kan således inte byta metod vid beskattningen

men även den beskattande myndigheten blir bunden av den valda redovisningsmetoden. Det kan

således även vid beskattningen föreligga en skillnad i hur företagen väljer att redovisa sina

organisationskostnader.

Som jag redogjorde för inledningsvis finns det idag incitament för företagen att redovisa

organisationskostnaderna på ett visst sätt eftersom det skattemässiga resultatet till viss del kan

påverkas92. Det faktum att det finns incitament för företaget tyder på att det inte föreligger

skatteneutralitet mellan olika redovisningsalternativ. Ett exempel är utredningskostnader där

företagen till viss del har möjlighet att påverka när utgifterna kostnadsförs. Det kommer

dessutom att bli ännu tydligare om förslaget om att utgifter för anskaffandet av näringsbetingade

aktier aldrig kommer att bli avdragsgilla går igenom. Incitamentet att kostnadsföra så mycket som

möjligt av de utredningskostnader som föregått förvärvet i form av utgifter av allmän karaktär

kommer att öka eftersom de utredningskostnader som hänförs till anskaffningsvärdet på de

förvärvade aktierna aldrig kommer att bli avdragsgilla. Dessutom blir skillnaden gentemot

behandlingen av andra organisationskostnader tydligare om förslaget genomförs. I samband med

till exempel en fusion kan det förekomma att företaget anlitar juridisk hjälp i syfte att underlätta

genomförandet av fusionen. De utgifter som uppkommer som en följd av detta blir avdragsgilla
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och dessutom kostnadsförs de omedelbart i takt med att de uppstår. Det kan således bli en stor

skillnad mellan om företaget väljer att fusionera sig med ett annat bolag eller om det väljer att

förvärva det andra bolaget och äga det i form av dotterbolag. Viktigt att notera är att jag endast

sett till effekterna vad gäller de olika utgifterna i samband med respektive genomförande. Övriga

skattemässiga effekter som kan uppstå i samband med en fusion eller förvärv av ett annat bolag

har jag inte behandlat men de är självklart också av betydelse.

5.3.7 Förändringarnas betydelse

De förändringar som har presenterats i föregående avsnitt kommer enligt min mening att

medföra en rad fördelar gentemot hur det ser ut idag. Det faktum att begreppet

organisationskostnader får en tydligare ram torde gynna den generella uppfattningen och

behandlingen av kostnaderna både redovisningsrättsligt och skatterättsligt.

För företagets del innebär förändringarna en förenkling i det hänseendet att kostnadsföringen av

de olika organisationskostnaderna kommer att vara mer enhetlig och det kommer inte att krävas

de bedömningar som krävs idag vad gäller utredningskostnader och kostnader vid skatteprocesser

och deklaration.

Förändringarna får även betydelse för förhållandet mellan kostnadsföringen av

organisationskostnader och några av de grundläggande principerna som finns inom

redovisningsrätten och skatterätten. Den redovisning som följer av de föreslagna förändringarna

torde enligt min mening överensstämma bättre med jämförbarhetsprincipen eftersom det

kommer att vara möjligt att jämföra likvärdiga kostnader mellan företagen. Dessutom skulle man

i enlighet med neutralitetsprincipen uppnå neutralitet mellan olika handlingsalternativ som

föreligger när det gäller hur företaget organiserar sin organisation och verksamhet.
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