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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Vårt samhälle har förändrats från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle. Stora delar av 

tjänstesamhället bygger på produktion av kunskap och de kunskapsintensiva företagen utgör 

därmed en allt viktigare del av tjänstesamhället.1 Ett kunskapsföretags verksamhet bygger på de 

anställdas kompetens och företagets affärsidéer2 och de tjänster de erbjuder har oftast en 

problemlösande karaktär3.  

I ett kunskapsintensivt företag kan det förekomma både arbeten som utförs åt en specifik kund 

och arbeten som har karaktär av eget forsknings- och utvecklingsarbete. Anledningarna till att 

företagen ägnar sig åt egen forskning kan vara många, men en viktig faktor utöver att ta fram och 

förbättra tjänster för omsättning, torde vara att visa marknaden att företaget utvecklar kunskap 

inom det område man erbjuder sina tjänster.  

Både skatterättsligt och redovisningsrättsligt görs en åtskillnad mellan så kallade pågående arbeten 

som utförs för någon annans räkning och arbeten för forskning och utveckling. Vilken koppling 

de aktuella skatterättsliga regleringarna har till redovisningen och god redovisningssed är på 

många punkter oklar. På grund av de skilda regleringarna kan gränsdragningen mellan forsknings-  

och utvecklingskostnader och kostnader för pågående arbeten få skatterättsliga konsekvenser för 

ett företag. Frågan om vilka utgifter som kan hänföras till pågående arbeten och vilka som kan 

hänföras till forskning och utveckling är därför av central betydelse för alla kunskapsintensiva 

företag som både säljer tjänster till en marknad samtidigt som de utvecklar egen kunskap. 

Även om det kan fastställas vilka utgifter som skall hänföras till vad, så är det även viktigt att 

klargöra vilken egentlig skatterättslig valfrihet företagen har att välja mellan redovisning som 

forskning och utveckling och som pågående arbeten. Finns ingen sådan valfrihet är risken stor att 

skattemyndigheterna tillämpar någon slags genomsyn på företagens redovisning.  

                                                 

1 Sandgren, Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv s 20 
2 Prop 1998/99:130 s 337 
3 Sveiby, Kunskapsflödet s 17 
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1.2 Problemformulering

 Vilken skatterättslig gränsdragning finns mellan forskning och utveckling och pågående 

arbete? 

 Vilka skatterättsliga och bolagsrättsliga önskemål har ett företag som ger det incitament att 

hänföra utgifterna till forskning och utveckling respektive pågående arbeten?  

 Har företaget någon möjlighet att enligt gällande rätt och med skatterättslig verkan välja om 

de vill redovisa sina utgifter som forskning och utveckling eller som pågående arbete?  

1.3 Syfte

Mitt syfte med uppsatsen är för det första att analysera gränsdragningen mellan de skatterättsliga 

reglerna om forskning och utveckling och pågående arbeten.  

Jag har även till syfte att identifiera skatterättsliga och bolagsrättsliga incitament som styr hur ett 

företag vill periodisera sina utgifter. Mitt syfte är sedan att undersöka i vilken utsträckning de 

olika periodiseringsreglerna för pågående arbete och forskning och utveckling därmed ger 

företaget incitament att redovisa på ett visst sätt. 

Utifrån gränsdragningen mellan forskning och utveckling och pågående arbeten är mitt syfte 

slutligen att analysera företagets reella valfrihet att enligt gällande rätt fördela utgifter på forskning 

och utveckling och pågående arbeten.  

1.4 Metod och disposition

Kapitel 2 kommer att utgöra en kortfattad, deskriptiv redogörelse för de olika reglerna samt en 

grundläggande förklaring till kopplingen mellan beskattning och redovisning. Detta kapitel skall 

ge läsaren de grundläggande kunskaperna i ämnet för att kunna tillgodogöra sig resterande del av 

uppsatsen. 

Efter det inledande kapitlet kommer jag i kapitel 3 att gå vidare med en undersökning av 

företagens incitament för att välja att redovisa som forskning och utveckling eller som pågående 

arbete. Min metod för att komma fram till dessa incitament kommer främst ligga på en 

undersökande, deskriptiv nivå, där jag kommer att utgå från reglernas uppbyggnad och funktion 

vad gäller periodiserings- och värderingsfrågor. Uppgiften kommer att vara att ta reda på vilka 

regler som ger företaget den mest förmånliga periodiseringen. Det är dock inte särskilt troligt att 

det finns en enda periodisering som alltid är den bästa för företaget ur både skatterättslig och 

bolagsrättslig synvinkel, utan snarare är det så att beroende på vilken situation företaget befinner 
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sig i kan det ha olika önskemål om periodiseringen. Därför kommer jag även att genomföra en 

probleminventering som skall klargöra för vilka olika situationer och önskemål som kan tänkas 

styra företagets val av periodisering.  

Härefter skall jag analysera gränsdragningen mellan reglerna för pågående arbete och forskning 

och utveckling. Jag kommer att dela in analysen av gränserna mellan reglerna i olika delområden. 

Inledningsvis skall jag i kapitel 4 och 5 fastställa de skatterättsliga begreppen pågående arbete och 

forskning och utveckling. 

För att fastställa gränsdragningen mellan forskning och utveckling och pågående arbeten kommer 

jag att undersöka frågan om kopplingen mellan den redovisningsrättsliga begreppsbestämningen 

och den skatterättsliga begreppsbestämningen, varför de olika områdena kommer att analyseras 

både ur ett skatterättsligt och ett redovisningsrättsligt perspektiv. Jag har valt att genomföra 

analysen genom att undersöka både definitioner och exempel på utgifter som kan hänföras till 

respektive post, eftersom jag tror att det är först vid en mer komplex analys av båda dessa 

områden som jag kommer kunna dra en relevant slutsats om gränsdragningen. Det normativa 

inslaget i denna del av analysen kommer bestå i att formulera skatterättsliga begrepp för pågående 

arbete och forskning och utveckling.  

I kapitel 6 kommer jag gå vidare med analysen av gränsdragningen mellan begreppen. Utifrån en 

jämförande analys skall jag inledningsvis komma fram till vilka likheter och olikheter det finns 

mellan begreppen. Nästa steg i analysen blir att fastställa om det kan förekomma utgifter som kan 

hänföras till båda posterna. Min metod för att komma fram till vilka gränser som finns mellan 

pågående arbete och forskning och utveckling kommer bestå i att analysera och jämföra 

definitionerna där jag bortser från själva rubriceringen. Med andra ord kommer jag att ställa mig 

frågan ”om jag har den här typen av verksamhet och de här utgifterna framför mig, kan jag då 

Figur 1: Analys av de skatterättsliga begreppen pågående arbete och forskning och utveckling 

Definitioner Utgifter

Redovisning

Skatterätt

Pågående
arbete

Forskning och
utveckling
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hänföra utgifterna till forskning och utveckling eller till pågående arbete, eller kan jag hänföra 

dem till båda posterna?” Syftet med denna del av analysen är att fastställa om det finns en 

skatterättslig gråzon där en utgift kan hänföras antingen till pågående arbete eller till forskning 

och utveckling. De här delarna av analysen kan illustreras i följande figur. 

En ytterligare fråga är i vilken utsträckning de kostnader som redan definierats som forskning och 

utveckling respektive pågående arbete kan fördelas ut på projekt eller arbeten som direkta eller 

indirekta kostnader. Jag ser denna fråga som skild från den rena gränsdragningsproblematiken 

eftersom man vid den här frågeställningen redan har klassificerat utgifterna som forskning och 

utveckling respektive pågående arbete. Det är alltså inte fråga om att komma fram till vilken av 

posterna en viss utgift kan hänföras till, utan att ta ställning till om en utgift som exempelvis 

utgör en utgift för forskning och utveckling kan omfördelas och på det viset ingå i posten 

pågående arbete. Analysen av denna frågeställning kommer därmed bestå av att ta ställning till 

om utgifter för forskning och utveckling respektive pågående arbete kan omfördelas, det vill säga 

om en utgift för forskning och utveckling kan ingå i posten pågående arbete och tvärtom. För att 

lättare förstå skillnaden mellan denna frågeställning och den som jag kallar den rena 

gränsdragningsproblematiken, kan man tänka sig frågorna som olika punkter på en tidsaxel.  

Först skall man ta ställning till om den specifika utgiften man har framför sig skall hänföras till 

pågående arbete eller forskning och utveckling, eller om det kanske är möjligt hänföra den till 

båda posterna. Nästa fråga som kan uppkomma för företaget är att ta ställning till om man, efter 

det att själva klassificeringen av utgifterna gjorts, har någon möjlighet att fördela ut kostnader för 

exempelvis forskning och utveckling på pågående arbete.  

Ren gränsdragningsproblematik Omfördelning 

Figur 2: Jämförelse mellan begreppen 

Figur 3: De två delarna i analysen av gränsdragningen 

Likheter? Olikheter? Skatterättslig gråzon?

Pågående arbete

Forskning och utveckling
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Analysen av kunskapsföretagens reella skatterättsliga valfrihet i frågan kommer att grundas på 

gränsdragningen mellan de olika reglerna.  

1.5 Avgränsningar

Vid min analys av företagens incitament för att redovisa som forskning och utveckling eller som 

pågående arbete kommer jag enbart att undersöka frågan ur ett skatterättsligt och bolagsrättsligt 

perspektiv.  

Hela uppsatsen kommer att bygga på beskattningen av ett aktiebolag. Om inget annat 

uttryckligen sägs kommer därmed alla uttalanden om ”företag” att syfta till ett svenskt aktiebolag. 

Beskattningen av övriga associationsformer har därmed helt lämnats utanför arbetet. 

När redovisningsrättsliga regler och principer diskuteras i den fortsatta framställningen avses 

redovisning i juridisk person om inte något annat uttryckligen sägs. 

De skatterättsliga reglerna om pågående arbete delar upp arbetena i två olika kategorier, arbeten 

utförda till fast pris och arbeten utförda på löpande räkning. I uppsatsen har jag valt att enbart 

fokusera på arbeten till fast pris. De skatterättsliga reglerna för arbeten på löpande räkning 

kommer därmed inte att behandlas.4 

                                                 

4 Anledningen till att jag valt att avgränsa mig till att enbart behandla arbeten till fast pris är att reglerna om 
periodisering av löpande räkning i skatterätten utgör en specialreglering som inte har någon motsvarighet i 
redovisningsrätten. Det är mycket oklart vilket förhållande reglerna om löpande räkning har till redovisningens regler 
om periodisering av pågående arbete. RSV har till och med rekommenderat att reglerna skall tas bort ur 
skattelagstiftningen (RSV Rapport 1998:6). 
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2 Bakgrund

I detta inledande kapitel kommer jag att redogöra för reglerna om pågående arbeten och forskning och utveckling i 
redovisningsrätten och i skatterätten. Jag kommer även att ge en kortfattad förklaring till det grundläggande 
sambandet mellan redovisning och beskattning i den svenska skatterätten, detta för att ge en bakgrund till varför 
de aktuella reglerna behandlas både ur ett redovisningsrättsligt och ett skatterättsligt perspektiv.  

2.1 Redovisning och beskattning

I svensk skatterätt finns ett mycket starkt samband mellan ett företags redovisning och dess 

beskattning. Målsättningen är att ett företags redovisning skall kunna ligga till grund för 

beskattningen utan några större korrigeringar.5  

I kapitel 14 i inkomstskattelagen (IL) regleras beräkningen av en näringsverksamhets 

skattemässiga resultat, det vill säga det resultat som skall ligga till grund för beräkningen av 

näringsverksamhetens skatt. Huvudregeln är enligt IL 14:2 att resultatet skall beräknas enligt 

bokföringsmässiga grunder och att vid beräkningen av resultatet skall inkomster tas upp som 

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

redovisningssed, om inte något annat är föreskrivet enligt lag. Vad bestämmelsen innebär är med 

andra ord att näringsverksamhetens resultat enligt redovisningen skall ligga till grund för 

beskattningen om det inte finns några speciella regler i IL som skiljer sig från redovisningen och 

därmed ger ett annat resultat än det redovisningsrättsliga. Den koppling mellan redovisning och 

beskattning som lagregeln ställer upp gäller för periodiseringsreglerna i skatterätten, det vill säga 

frågan om när en inkomst skall tas upp som intäkt och när en utgift skall redovisas som kostnad 

och vilket värde som intäkterna och utgifterna skall ha. Själva omfångsfrågan, avdragsrätten för 

en specifik utgift respektive skatteplikten för en inkomst, är en fråga som helt regleras enligt 

reglerna i IL utan koppling till redovisningen.  

I de fall där en koppling finns mellan redovisningen och skatterätten skiljer man på ett materiellt 

samband och ett formellt samband. När ett materiellt samband föreligger skall den skattemässiga 

inkomstberäkningen följa den inkomstberäkning som gjorts i redovisningen. Det formella 

sambandet kännetecknas av att den skatterättsliga regeln ställer krav på att motsvarande 

redovisning har gjorts i räkenskaperna för att avdrag skall medges, eller för att en viss värdering 

skall godtas.6 

                                                 

5 Thorell, Skattelag och affärssed s 15 
6 SOU 1995:43 s 70 f 
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Regeln i IL 14:2 förutsätter att redovisningen är gjord enligt god redovisningssed för att den skall 

läggas till grund för det skattemässiga resultatet. Årsredovisningslagen (ÅRL) uppställer i ÅRL 2:2 

ett krav på att redovisningen upprättas i enlighet med god redovisningssed. God redovisningssed 

innebär för det första en skyldighet att följa redovisningslagstiftningen och de 

redovisningsprinciper som finns lagstadgade, men innehållet i god redovisningssed bestäms även 

av en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga7. 

Härmed är god redovisningssed en redovisningsprincip som kan ha ett innehåll som växlar med 

tiden och som påverkas av de bokföringsskyldiga företagens praxis i olika redovisningsfrågor. De 

allmänna råd och rekommendationer som ges ut av auktoritativa organ inom 

redovisningsområdet, exempelvis Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden, har dock stor 

betydelse för att fastställa vad som utgör god redovisningssed, även om det är oklart i vilken 

utsträckning företagen är skyldiga att följa utfärdade rekommendationer8.  

Eftersom den skattemässiga resultatberäkningen som huvudregel skall följa den 

redovisningsrättsliga resultatberäkningen får innehållet av god redovisningssed stor betydelse 

även inom skatterätten. Med hänsyn till att IL hänvisar till just god redovisningssed kan dock 

slutsatsen dras att det enbart är när redovisningen är förenlig med god redovisningssed som den 

skall följas i skattehänseende. Om ett företags redovisning strider mot god redovisningssed är 

därför fiskus inte bunden av den utan kan göra en annorlunda bedömning.9 Enligt den aktuella 

lagregeln i IL är det viktigaste undantaget från kopplingen mellan redovisning och beskattning 

dock när det finns uttryckliga regler i IL som ger periodiserings- eller värderingsregler som 

avviker från redovisningen. I dessa fall skall dessa regler träda istället för den resultatredovisning 

som är gjord i räkenskaperna och företagets resultat kommer därmed att justeras i deklarationen. 

Redovisningen har alltså stor betydelse för utvecklingen av skatterätten vid beskattning av 

näringsverksamhet. Men även i den motsatta riktningen sker en betydande påverkan, det vill säga 

skatterätten påverkar utvecklingen av redovisningen. Det samband som råder mellan 

redovisningen och beskattningen kan ibland till och med hindra en utveckling av redovisningen. 

Företagen tvingas exempelvis att redovisa poster som bokslutsdispositioner och obeskattade 

reserver för att kunna tillämpa skattereglerna10. Skatterätten får även många gånger betydelse för 

vilken redovisningsmetod företagen väljer att använda, eftersom den valda redovisningsmetoden 

                                                 

7 Prop. 1995/96:10 del 2 s 181 
8 Thorell, Årsredovisningslagen s 104 f 
9 Möller, Skattenytt nr 3 2001 s 124 
10 RSV Rapport 1998:6 s 19 f 
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påverkar företagets beskattning11. Därmed påverkar skatterätten i viss mån utvecklingen av god 

redovisningssed. I många fall är det även svårt att avgöra vad som faller inom det så kallade 

kopplade området, det vill säga där samband råder. Främst uppkommer dessa svårigheter när den 

skatterättsliga regeln anger att den skattskyldige får göra något, med andra ord där regeln inte är 

tvingande.12 Oklarheten runt innebörden av ett den skattskyldige får göra något enligt skatterätten 

har dock förtydligats genom ikraftträdandet av IL. I förarbetena till IL finns en diskussion runt 

betydelsen av om den skattskyldige får respektive skall dra av en utgift. Regeringen menade att i 

den dåvarande skattelagstiftningen var bestämmelserna om avdragsrätt utformade genom att den 

skattskyldige får göra avdrag. Eftersom ordet får ger intrycket av att det finns en valfrihet för den 

skattskyldige trots att så inte alltid var fallet, ansåg regeringen att det fanns behov att utforma 

skatterättens avdragsregler på ett annorlunda sätt. Regeringens förslag var att ”får dras av” skall 

användas huvudsakligen när det finns en valfrihet för den skattskyldige. Avdragsreglerna i IL har 

därmed främst utformats som skall-regler och när det finns en valfrihet görs det undantag från 

huvudregeln genom användande av får-regler.13 

Sammanfattningsvis kan fastställas att eftersom redovisningen har så stor betydelse för 

skatterätten är det nödvändigt att vid skatterättsliga undersökningar och analyser studera både det 

skatterättsliga och redovisningsrättsliga området.  

2.2 Pågående arbete

2.2.1 Pågående arbete i redovisningen 

Redovisningen av pågående arbeten varierar mellan olika företag. I många företag kan pågående 

arbeten vara en undervärderad eller dold post i redovisningen, i andra företag kanske den inte 

redovisas över huvud taget. Hur företagen redovisar sina pågående arbeten kan vara av stor 

betydelse för att kunna göra en korrekt bedömning av det aktuella företagets ställning och 

resultat.14  

Pågående arbete utgörs av uppdrag som ett företag åtagit sig att utföra för en annans persons 

räkning men som inte har avslutats vid räkenskapsårets utgång15. Posten pågående arbete utgör en 

                                                 

11 von Bahr, Skattenytt nr 12 1991 
12 RSV Rapport 1998:6 s 50 
13 Prop 1999/2000:2 s 500 f 
14 Eriksson, Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv s 387 
15 Westermark, Varulagervärdering och resultatmätning s 148 
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omsättningstillgång som intar en slags mellanställning mellan lager och fordringar16 och 

huvudregeln för värdering av pågående arbeten är därmed enligt ÅRL 4:9 lägsta värdets princip. 

Lägsta värdets princip innebär att tillgången i balansräkningen skall värderas till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. I anskaffningsvärdet för en omsättningstillgång skall 

räknas in både direkta och indirekta tillverkningskostnader. Det verkliga värdet utgörs i första 

hand av nettoförsäljningsvärdet, men även annat värde som är förenligt med god redovisningssed 

kan användas17. Regeln om lägsta värdets princip får för pågående arbeten den konkreta effekten 

att arbetena skall värderas till minst de kostnader som lagts ner på arbetet. Om arbetet går med 

förlust skall det istället värderas till detta verkliga värde som då är lägre än anskaffningsvärdet.  

Periodiseringen av pågående arbeten handlar om resultatredovisning och frågan när resultatet för 

ett pågående uppdrag skall redovisas18. Det finns huvudsakligen två olika metoder för redovisning 

av pågående arbete, vilka oftast benämns färdigställandemetoden respektive 

vinstavräkningsmetoden eller successiv vinstavräkning. Färdigställandemetoden innebär att 

företagets intäkt och eventuell vinst av ett uppdrag inte anses realiserad förrän uppdraget har 

slutförts.19 Metoden innebär därmed en aktivering av uppdragets utgifter och eventuell vinst från 

uppdraget kommer inte att påverka företagets resultat förrän uppdraget är helt slutfört. Den 

successiva vinstavräkningen innebär ett avsteg från lägsta värdets princip, eftersom den ger en 

värdering av det pågående arbetet till det verkliga värdet även om detta är högre än 

anskaffningsvärdet20. Resultatet av uppdraget kommer därmed att redovisas successivt i takt med 

att uppdraget framskrider. I ÅRL finns stöd för att tillämpa den successiva vinstavräkningen i 

4:10 som stadgar att ett pågående arbete får värderas till ett belopp som överstiger 

anskaffningsvärdet om det finns särskilda skäl och det står i överensstämmelse med god 

redovisningssed och rättvisande bild.  

I svensk redovisningspraxis var länge färdigställandemetoden huvudregeln för när ett pågående 

arbete skulle vinstavräknas. I förarbetena till bokföringslagen (BFL) uttalades att en 

vinstavräkning av pågående arbeten i princip inte bör få äga rum förrän arbetet slutförts och 

beställaren skilt sig från uppdraget21. Istället för den generella möjligheten att värdera en 

omsättningstillgång till ett värde över anskaffningsvärdet som fanns i BFL, infördes i ÅRL en 

                                                 

16 Prop 1980/81:68 s 138 
17 Prop 1995/96:10 Del II s 70 
18 Bouvin och Hägglund, Pågående arbeten – ett redovisningsproblem? s 3 
19 Eriksson, Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv s 441 f 
20 A a s 454 
21 Prop 1975:104 s 221 f 
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regel som bara medger denna möjlighet för just pågående arbeten. I förarbetena till ÅRL kan man 

även notera en lite annorlunda inställning till successiv vinstavräkning av pågående arbeten. 

Regeringen ansåg att regler om successiv vinstavräkning fick anses vara sakligt motiverade och 

bidra till en rättvisande bild av företagens resultat, varför regler om successiv vinstavräkning för 

pågående arbeten borde tas med i ÅRL. Det överlämnades dock till redovisningspraxis och 

normgivande organ att närmare ta fram förutsättningarna för när successiv vinstavräkning skulle 

få tillämpas.22  

Flera år efter ÅRL:s ikraftträdande saknades det dock rekommendation från något normgivande 

organ på området. Frågan om successiv vinstavräkning av pågående arbeten diskuterades dock på 

många områden, inte minst med hänsyn till frågan om kopplingen till de skatterättsliga reglerna 

om pågående arbeten.23 1999 gav Redovisningsrådet ut rekommendationen RR 10 

”Entreprenader och liknande uppdrag”. Enligt RR 10 p2 och p3 skall rekommendationen 

tillämpas på uppdrag som följer av ett särskilt framförhandlat avtal och som avser produktion av 

ett eller flera objekt. Enligt min tolkning skall rekommendationen tillämpas på redovisningen av 

pågående arbeten24.  

Enligt RR 10 p22 är huvudregeln för resultatberäkning av pågående arbeten att de skall 

vinstavräknas successivt. Utfallet av uppdraget måste dock kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt 

och hur stor del av vinsten som skall tas fram skall avgöras med hänsyn till uppdragets 

färdigställandegrad på balansdagen. De krav som uppställs för att utfallet av ett uppdrag skall 

kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt skiljer sig enligt RR 10 p23 respektive p24 något åt mellan 

uppdrag till fast pris och uppdrag på löpande räkning, men förutsatt att kraven är uppfyllda så 

redovisas båda typerna av uppdrag på samma sätt. Härmed hänvisar den svenska 

redovisningsrekommendationen till samma regler som den internationella 

redovisningsrekommendationen IAS 11.25 Med hänsyn till den koppling som finns i svensk rätt 

mellan redovisning och beskattning uppställer dock RR 10 ett undantag från huvudregeln i p45. 

Vid redovisning i juridisk person behöver inte redovisningen av pågående arbeten följa regeln om 

successiv vinstavräkning. Istället ges den juridiska personen möjligheten att redovisa på det sätt 

som möjliggör för företaget att kunna utnyttja den skatterättsliga periodiseringens fördelar26.  

                                                 

22 Prop 1995/96:10 Del II s 75 
23 Se ex Westermark, Svensk Skattetidning nr 5 1997;  Qwerin, Svensk Skattetidning nr 9 1996; Eriksson, 
Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv 
24 Se nedan under 4.1.1 
25 IAS 11 p 22 
26För skatterättens periodiseringsregler, se nedan under 2.2.2 
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Även enligt p20 i Redovisningsrådets rekommendation RR 11 om redovisning av intäkter skall 

den successiva vinstavräkningen tillämpas för redovisningen av ett tjänsteuppdrag. Ett undantag 

uppställs dock i p36 för juridiska personer, som enligt rekommendationen har rätt att redovisa 

enligt skattelagstiftningens regler eftersom dessa för sin tillämpning kräver en annorlunda 

redovisning.  

Vid tillämpningen av den successiva vinstavräkningen har två olika metoder för redovisningen 

utarbetats, balansmetoden och resultatmetoden. Båda metoderna innebär en tillämpning av 

successiv vinstavräkning. Bestämmelsen om värdering av pågående arbete i ÅRL 4:10 innebär i 

princip en tillämpning av balansmetoden, medan den metod som beskrivs i RR 10 p22 och RR 11 

p20 snarare hänvisar till resultatmetoden.27  

Oavsett vilken metod företagen väljer för att vinstavräkna sina pågående arbete kommer dock 

resultatet av redovisningen att bli det samma, det vill säga den vinst som kommer att påverka 

resultatet för året kommer inte att skilja sig åt mellan metoderna. Detta eftersom metoderna 

enbart utgör olika metoder för hur man skall redovisa den uppkomna vinsten. 

2.2.2 Pågående arbete i skatterätten 

Särskilda regler för behandlingen av pågående arbeten i skatterätten infördes i 

kommunalskattelagen (KL) år 1981. Innan reglernas införande reglerades den skattemässiga 

behandlingen av pågående arbeten enbart av den allmänna bestämmelsen i KL som anknöt till att 

beskattningen skulle följa bokföringsmässiga grunder. Syftet med att lagstifta om pågående arbete 

i skattehänseende var främst att rättsläget på området var oklart och man ansåg att klarläggande 

regler behövdes.28 Reglerna infördes i anvisningarna till 41§ KL och idag finns de under 17 kap i 

IL. 

Skatterättens regler för pågående arbeten har karaktär av ramlagstiftning för att kunna täcka in 

förhållanden inom olika branscher och företag29. Viktigt att notera är dock att de enbart är 

tillämpliga på företag som bedriver byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse. 

Begreppet konsultrörelse skall dock enligt förarbetena ha en ganska vidsträckt innebörd30. 

Reglerna är periodiserings- eller värderingsregler, det vill säga de anger hur intäkter och utgifter 

                                                 

27 Eftersom metoderna enbart utgör alternativa tillvägagångssätt för hur den successiva vinstavräkningen skall 
redovisas i företagets balans- och resultaträkning har metoderna ingen egentlig betydelse utöver den rena 
redovisningstekniken. Därmed kommer jag inte att närmare behandla de två metoderna i uppsatsen.  
28 Prop 1980/81:68 s 138 f 
29 A prop s 139 
30 A prop s 139 



BAKGRUND 

12 

kopplade till uppdragen skattemässigt skall fördelas över företagets räkenskapsår, samt att de 

klargör hur dessa intäkter och utgifter skall värderas. Huvudregeln för den skattemässiga 

behandlingen av pågående arbeten är enligt IL 17:23 att den redovisning som har gjorts av 

pågående arbete i räkenskaperna skall följas om inte något annat följer av IL:s särskilda 

bestämmelser på området. Utgångspunkten för de skatterättsliga reglerna om pågående arbete är 

alltså en koppling mellan redovisningen och beskattningen. De skatterättsliga reglerna kommer 

därmed delvis att vara beroende av de redovisningsrättsliga reglerna, varför det är viktigt att vid 

en analys av skatterätten på området klarlägga båda regelsystemen31. 

Reglerna i IL om pågående arbete gör enligt IL 17:24 en uppdelning i uppdrag till fast pris och 

uppdrag på löpande räkning. Beroende på vilken typ av uppdrag det rör sig om skall olika 

skatteregler tillämpas. Arbete på löpande räkning definieras enligt IL 17:25 som ett uppdrag där 

ersättningen uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett arvode per tidsenhet som 

bestäms i förväg, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för uppdraget. 

Om inte dessa kriterier är uppfyllda anses uppdraget vara utfört till fast pris. 32  

Om ett pågående arbete är utfört till fast pris skall enligt de skatterättsliga reglerna de direkta och 

indirekta kostnader som lagts ner på uppdraget aktiveras som en tillgång vid beskattningsårets 

utgång, samtidigt som eventuella förskottsbetalningar tas upp som en skuld till uppdragsgivaren. 

Vinsten anses alltså inte realiserad förrän uppdraget är färdigställt och det är först då en eventuell 

vinst blir skattepliktig respektive kostnaderna för uppdraget blir avdragsgilla. Eftersom de utgifter 

företaget har för uppdraget skall aktiveras som en omsättningstillgång i balansräkningen 

uppkommer ett värderingsproblem. IL löser värderingsfrågan genom att i IL 17:27 ange att 

tillgången inte får tas upp till ett lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga 

värdet. För att bestämma anskaffningsvärde och verkligt värde hänvisas i IL 17:2 till 

bestämmelsen i ÅRL 4:9 om värdering av omsättningstillgångar.33 Reglerna innebär alltså en 

tillämpning av den så kallade färdigställandemetoden34. De problem och frågetecken som kan 

uppkomma vid beskattningen av pågående arbete till fast pris rör därmed främst värderingen av 

tillgången som sådan, där redovisningens regler styr, samt frågan om realisationstidpunkt, det vill 

säga när uppdraget skall anses vara slutfört. 

                                                 

31 Eriksson, Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv s 390 
32 Reglerna om arbeten på löpande räkning kommer inte att behandlas i uppsatsen, se ovan under 1.5 
33 Eriksson, Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv s 390 f 
34 Se ovan under 2.2.1 
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Ytterligare frågetecken rörande pågående arbeten rör frågan om kopplingen till den redovisning 

som företaget har gjort i räkenskaperna av pågående arbeten. Eftersom den skatterättsliga 

värderingen av pågående arbete är kopplad till redovisningen kommer den värdering som har 

gjorts i redovisningen att få betydelse för beskattningen.  

I RÅ 1998 ref 18 avgjorde Regeringsrätten frågan om den periodisering av pågående arbete som 

företaget gjort i redovisningen skulle ligga till grund även för beskattningen. Ett flertal 

byggföretag begärde förhandsbesked i frågan om deras metod för successiv vinstavräkning i 

redovisningen, den så kallade resultatmetoden, eller de särskilda reglerna i skattelagstiftningen 

som utgör en tillämpning av färdigställandemetoden, skulle komma att läggas till grund för 

beskattningen. Företagen ville tillämpa den successiva vinstavräkningen i redovisningen eftersom 

detta höjer resultatet för året, medan de ville få rätt att tillämpa färdigställandemetoden vid 

beskattningen eftersom den tillåter en uppskjuten beskattning. Både Skatterättsnämnden och 

Regeringsrätten kom dock fram till att det resultat som företaget visade i redovisningen vid en 

tillämpning av resultatmetoden skulle läggas till grund för beskattningen.  

Båda instanserna framhävde att den aktuella metoden inte strider mot reglerna i skatterätten om 

periodisering av pågående arbete. Eftersom reglerna i skatterätten inte hindrar att man redovisar 

ett högre värde på det pågående arbetet än vad som är tillåtet enligt skatteregeln, utan bara 

förbjuder en lägre värdering, så är det förenligt med skatterätten att värdera det pågående arbetet 

över anskaffningsvärdet och därmed göra en successiv vinstavräkning. Att värdera ett pågående 

arbete över anskaffningsvärdet innebär dock en tillämpning av balansmetoden35. Regeringsrätten 

och Skatterättsnämnden menade att resultatmetoden enbart var ett alternativ till balansmetoden. 

Den intäktsredovisningen av ett faktureringssaldo som sker enligt resultatmetoden motsvaras av 

uppvärderingen av de nedlagda kostnaderna vid balansmetoden, varför även en redovisning enligt 

resultatmetoden skall läggas till grund för beskattningen. 

Av rättsfallet kan man därmed dra slutsatsen att ett företag inte har någon möjlighet att göra 

några deklarationsavdrag på grund av de särskilda reglerna om periodisering av pågående arbete i 

IL. Den metod man valt för redovisning av pågående arbete i räkenskaperna kommer att 

bestämma vilka skatteeffekter företaget kommer att få på det pågående arbetet. Skatterättens 

regler om periodisering och värdering av pågående arbete utgör därmed enligt min mening regler 

med ett formellt samband till redovisningen. För att de särskilda skatterättsliga reglerna skall 

kunna tillämpas måste företaget ha gjort motsvarande redovisning i räkenskaperna.  

                                                 

35 Se ovan under 2.2.1 
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Problemet är att eftersom skattereglerna är utformade efter färdigställandemetoden, vilken 

senarelägger beskattningen, finns det en risk att företagen avstår från att tillämpa successiv 

vinstavräkning vid värdering av pågående arbete. Detta eftersom den successiva vinstavräkningen 

innebär att företaget får en tidigare beskattning av en eventuell vinst på uppdraget. Detta torde 

leda till att företag många gånger väljer att inte tillämpa en successiv vinstavräkning eftersom 

detta medför ökade skattekostnader. Enligt RR 10 och RR 11 är det tillåtet för juridiska personer 

att inte tillämpa huvudregeln om successiv vinstavräkning. De skatterättsliga reglerna om 

pågående arbete utgör därför enligt min åsikt ett tydligt exempel på skatteregler som kan hindra 

och påverka utvecklingen av god redovisningssed. 

2.3 Forskning och utveckling

2.3.1 Forskning och utveckling i redovisningen 

När ett företag bedriver forsknings- och utvecklingsarbete uppkommer frågan hur utgifterna för 

dessa arbeten skall behandlas i redovisningen. Eftersom redovisningsrätten inte innehåller någon 

frågeställning om avdragsrätt utan enbart reglerar periodiseringsfrågor, kommer 

redovisningsrätten enbart att behandla frågan om utgifterna är möjliga att aktivera som tillgång 

eller om de skall dras av direkt. ÅRL:s bestämmelse om forskning och utveckling i ÅRL 4:2 

reglerar därmed i vilka fall ett företag har rätt att aktivera utgifter för forskning och utveckling. 

Samma sak gällde för den tidigare bestämmelsen i 17§ i 1976 års BFL.  

Om forsknings- och utvecklingskostnader aktiveras som tillgång så utgör den tillgången en 

immateriell anläggningstillgång. En förutsättning för att få aktivera kostnader för forskning och 

utveckling är enligt ÅRL 4:2 att forskningen och utvecklingen är av väsentligt värde för rörelsen 

under de kommande åren. Det värde som den immateriella posten forskning och utveckling skall 

tas upp till är enligt ÅRL 4:3 de utgifter företaget har haft för tillgångens förvärv eller tillverkning, 

där även en skälig andel av indirekta kostnader och andra utgifter utöver inköpspriset som är 

direkt hänförliga till tillgången ingår. Vad som utgör väsentligt värde och hur ett företag exakt 

skall gå till väga för att beräkna ett anskaffningsvärde på en immateriell tillgång som forskning 

och utveckling framgår inte av lagtexten.  

De aktuella redovisningsrekommendationerna för redovisning av forskning och utveckling är 

BFN R 1, redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader, samt Redovisningsrådets 
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rekommendation RR 15 om immateriella tillgångar. RR 15 skall tillämpas räkenskapsår som 

påbörjats från och med 1 januari 2001 och för vissa företag träder den istället för BFN R 136. 

Av BFN R 1 p7 framgår att huvudregeln inte är aktivering av utgifterna utan att dra av dem direkt 

eftersom det är svårt att med säkerhet fastställa om ett forsknings- och utvecklingsarbete kommer 

att generera framtida intäkter eller bidra till kostnadsbesparingar. De kostnader som skall 

hänföras till forsknings- och utvecklingsarbetet, och som därmed utgör anskaffningsvärdet för 

tillgången ifall kostnaderna skall aktiveras, är enligt BFN R 1 p11 både direkta och indirekta 

kostnader som har samband med arbetet. Under vissa villkor, uppräknade under p13 i 

rekommendationen, kan ett företag istället för huvudprincipens direkta kostnadsföring få aktivera 

sina utgifter för forskning och utveckling. Exempelvis skall arbetet ha en bestämd tillämpning i 

sikte, vilket utesluter aktivering av så kallad grundforskning. 

De utgifter företaget har haft för sitt forsknings- och utvecklingsarbete kommer sedan att belasta 

resultatet genom årliga avskrivningar av den immateriella tillgången. Tillgången skall enligt BFN R 

1 p16 samt ÅRL 4:4 skrivas av på max 5 år. 

RR 15 innehåller rekommendationer för redovisning av immateriella tillgångar och dess 

tillämpningsområde är således inte, så som BFN R 1, inskränkt till bara forsknings- och 

utvecklingsarbete. För att kostnader för forskning och utveckling skall få aktiveras krävs därför 

först att de passerar definitionen i RR 15 för en immateriell tillgång. Definitionen innehåller enligt 

RR 15 p9 tre krav, nämligen identifierbarhet, kontroll över tillgången och att företaget kommer få 

framtida ekonomiska fördelar av tillgången.  

De generella kraven för att få aktivera utgifter som en immateriell tillgång över balansräkningen är 

enligt RR 15 p19 att det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av tillgången kommer att 

tillfalla företaget, samt att det går att beräkna tillgångens anskaffningsvärde på ett tillförlitligt sätt. 

När det gäller forskning och utveckling som internt upparbetade immateriella tillgångar gäller att 

utgifter för forskning skall kostnadsföras när de uppkommer enligt RR 15 p42, medan utgifter för 

utveckling enligt RR 15 p45 skall tas upp som immateriell tillgång under vissa förutsättningar. Till 

skillnad från BFN R 1 gör alltså RR 15 en åtskillnad mellan forskning och utveckling där utgifter 

för forskning aldrig kan komma i fråga för en aktivering, inte ens när det gäller så kallad tillämpad 

forskning där det finns en bestämd tillämpning i sikte. RR 15 p92 innehåller dock ett undantag 

från det krav på aktivering som under vissa förutsättningar uppställs för utvecklingskostnader, 

                                                 

36 BFN R 1 gäller fortfarande för näringsdrivande icke-noterade bolag som valt att inte tillämpa RR 15. 
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nämligen om det rör sig om redovisning i juridisk person. Härmed finns det ett krav på aktivering 

i koncernredovisningen eftersom koncernen ju inte utgör en juridisk person. 

Om ett företag väljer att aktivera sina utvecklingskostnader i enlighet med RR 15 är det enligt p22 

anskaffningsvärdet för tillgången som utgör värdet på tillgången. Enligt RR 15 p54 skall både 

direkta och indirekta kostnader inräknas. 

De aktiverade utgifterna kommer sedan enligt ÅRL 4:4 att belasta resultatet genom årliga 

avskrivningar, där den ekonomiska livslängden för en immateriell tillgång bestående av 

forsknings- och utvecklingsutgifter skall anses vara max 5 år.  

2.3.2 Forskning och utveckling i skatterätten 

I IL 16:9 finns en särskild bestämmelsen om forskning och utveckling som stadgar att utgifter för 

forskning och utveckling som har eller kan antas få betydelse för näringsverksamheten skall dras 

av. Bestämmelsen behandlar således själva omfångsfrågan, det vill säga ett företags rätt till avdrag 

för kostnader för forskning och utveckling. Den särskilda regeln för avdragsrätt för forskning och 

utveckling infördes i KL genom lagstiftning 197037. Tidigare reglerades avdragsrätten genom den 

allmänna regeln om avdragsrätt i 20§ KL, varför frågan om utgiften ansågs vara en kostnad för att 

förvärva eller bibehålla intäkter blev av största betydelse vid varje enskild bedömning. Genom 

införandet av den nya specialregeln om avdragsrätt för forskning och utveckling mjukades kravet 

på samband upp, eftersom det inte längre krävs ett omedelbart samband enligt huvudregeln utan 

det är tillräckligt att utgifterna kan antas få betydelse för rörelsen38. 

Frågan om periodiseringen av utgifterna för forskning och utveckling har visat sig vara en fråga 

med olika tolkningsmöjligheter. I IL 16:9 2 st sägs att bestämmelser i IL rörande periodisering av  

utgifter för förvärv av vissa tillgångar genom årliga värdeminskningsavdrag skall tillämpas också 

på utgifter för forskning och utveckling. Här är det av intresse att avgöra om det med 

”bestämmelser i denna lag” åsyftas de speciella reglerna i 18 kap IL om värdeminskningsavdrag 

på inventarier, vilket skulle innebära att utgifterna för forskning och utveckling alltid skulle 

aktiveras och belasta resultatet genom värdeminskningsavdrag, eller om bestämmelsen enbart 

innebär en hänvisning till den allmänna regeln om sambandet mellan redovisning och 

beskattning, vilket skulle innebära att den redovisningsmetod företaget valt i redovisningen skall 

användas även vid beskattningen. I förarbetena till IL framgår att andra stycket i 16:9 egentligen 

                                                 

37 Prop 1970:135 
38 Staberg, Skattenytt nr 12 1993 s 725 
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inte behövs och att avdragsregeln i paragrafen inte reglerar hur periodiseringen skall göras, men 

att det andra stycket ändå skall behållas i lagtexten för att undvika missförstånd39.  

I lagkommentaren till IL framkommer ännu en tolkning av andra stycket i IL 16:9. Denna 

tolkning innebär att om ett inventarium införskaffas för att användas i forskningen så gäller 

reglerna om värdeminskningsavdrag i 18 kap IL för just det inventariet40. Det skulle således 

betyda att man vid beskattningen förmodligen skulle vara tvungen att göra en omfördelning av de 

kostnader som man enligt redovisningen hänfört till forskning och utveckling, eftersom 

kostnader för inventarier inte skulle få periodiseras på annat sätt än genom 

värdeminskningsavdrag enligt 18 kap IL. 

Som framkommit är regeln om forskning och utveckling i IL 16:9 en regel om avdragsrätt och 

frågan om periodiseringen av utgifterna torde inte regleras direkt av paragrafen. 

Redovisningskommittén uttalade i sitt delbetänkande om sambandet mellan redovisning och 

beskattning att periodiseringsfrågan för utgifter för forskning och utveckling reglerades av 

huvudregeln i dåvarande 24§ KL, och därmed skulle den skattemässiga periodiseringen följa den 

redovisningsmässiga41. Även Riksskatteverket har uttalat att den redovisningsmässiga 

periodiseringen skall följas vid beskattningen, i alla fall vad gäller intern forskning och 

utveckling42. Därmed skulle exempelvis en direkt kostnadsföring enligt rekommendationerna i 

BFN R 1 respektive RR 15 medföra rätt till direktavdrag även vid beskattningen. 

 

                                                 

39 Prop 1999/2000:2 s 201 
40 Andersson m fl, Inkomstskattelagen - en kommentar, Del I s 392 f 
41 SOU 1995:43 s 147 
42 RSV Rapport 1998:6 s 72 
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3 Incitamenten

I det här kapitlet kommer jag att identifiera de skatterättsliga och bolagsrättsliga önskemål som styr hur ett företag 
vill periodisera sina utgifter. Utifrån dessa önskemål kommer jag sedan att undersöka i vilken utsträckning de 
olika periodiseringsreglerna för pågående arbete och forskning och utveckling ger företaget incitament att redovisa på 
ett visst sätt för att uppnå de olika önskemålen. 

3.1 Probleminventering

Beroende på vilken situation ett företag befinner sig i kan det ha olika önskemål om 

periodiseringen av sina utgifter. Vissa år önskar kanske företaget visa ett högt resultat och andra 

år kan det vara ett lågt resultat och därmed en lägre skatt som företaget eftersträvar. Nedan skall 

jag redovisa vilka olika önskemål som ett företag kan tänkas ha som styr valet av redovisning. 

Ett generellt antagande som torde gälla för alla företag är att en låg skattekostnad alltid är 

önskvärd. För att få en låg skattekostnad måste företaget redovisa en låg vinst eftersom 

beskattningen beräknas på företagets vinst för året. Önskemålet om låg skatt kan ta sig uttryck på 

olika sätt. Antingen sparar företaget skatt genom att skjuta fram skatten eller så sänker man 

skattekostnaden genom att göra så stora kostnadsavdrag som möjligt. Därmed blir företagets 

möjlighet att få en låg skatt en fråga om periodisering. Den totala skatten kommer inte att 

förändras, men beroende på hur företaget periodiserar sina utgifter kommer det i viss 

utsträckning kunna styra över när det vill skatta fram sina vinster.  

Om det enbart var de skatterättsliga incitamenten som styrde företagets val av periodisering skulle 

förmodligen alla företag enbart sträva efter en låg vinst och därmed en låg skattekostnad. Alla 

företag verkar dock i en omvärld där även andra faktorer kan styra vilket resultat man önskar 

redovisa.  

Bolagsrätten sätter gränserna för hur mycket ett företag får lämna i vinstutdelning. För att ett 

företag skall kunna ge en hög utdelning till sina aktieägare måste det redovisa ett högt resultat. 

Enligt aktiebolagslagen (ABL) 12:2 sätter det resultat företaget redovisar för året, tillsammans 

med vad som utgör fritt eget kapital, gränserna för vad ett företag får lämna i utdelning. Ett 

motstående intresse till att erhålla en låg skattekostnad kan därmed vara att kunna lämna en hög 

utdelning.  

En ytterligare anledning till att ett företag vill redovisa ett högt resultat är de signaler som 

resultatet sänder till marknaden. Företagets resultat och vinst har stor betydelse för exempelvis 

aktiekursens utveckling och hur andra aktörer på marknaden bedömer företaget. Här finns dock 

möjligheten för företaget att redovisa en hög vinst som ger en positiv signal till marknaden och 
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sedan utnyttja de möjligheter till särskilda skatterättsliga avdrag i deklarationen som finns för att 

få ner det skattemässiga resultatet.  

3.2 Hur företagens önskemål uppnås

3.2.1 Inledning 

För att komma fram till hur företaget skall redovisa sina utgifter för att uppnå de olika önskemål 

som jag har definierat ovan kommer jag att utgå från de olika periodiseringsmöjligheter som de 

olika skattereglerna medger. Om en viss periodisering exempelvis uppfyller ett företags önskemål 

om att kunna lämna en hög utdelning, så är det ett incitament för företaget att välja att periodisera 

utgiften på det viset. För att genomföra denna undersökning har jag identifierat ett antal olika 

periodiseringsmöjligheter samt kombinationer av dessa som jag kommer att utgå ifrån. 

Nedan kommer jag att undersöka de olika periodiseringsmöjligheterna för att komma fram till 

vilka av företagens eventuella önskemål de uppfyller. Jag kommer därvid att utgå från ett företag 

som bedriver ett antal kundprojekt samtidigt som det har utgifter för forskning och utveckling 

som uppkommit i samband med kundprojekten. Jag vill poängtera att jag i detta kapitel enbart 

undersöker effekterna av ett visst periodiseringsförfarande utan att göra någon bedömning av ifall 

det aktuella periodiseringsalternativet är möjligt att genomföra med hänsyn till den gränsdragning 

som finns mellan pågående arbete och forskning och utveckling. Det här kapitlet har enbart till 

syfte att lyfta fram varför ett företag kan ha önskemål om att få periodisera sina utgifter på ett visst 

sätt. 

Att ha i åtanke när man studerar de undersökningar jag kommer att presentera nedan är att de tar 

sin utgångspunkt i de urval av önskemål som jag definierat. Naturligtvis kan det även förekomma 

andra önskemål i det individuella företaget som kan bidra till att man önskar tillämpa en viss 

periodisering. Exempelvis kan det för företag i vissa branscher vara positivt att kunna visa 

marknaden att man satsar på forskning och utveckling, varför dessa företag gärna hänför mer 

utgifter till forskning och utveckling än till pågående arbete. I min undersökning har jag dock 

tvingats att utgå från ett begränsat antal önskemål. Jag har även tvingats att göra undersökningen 

relativt schematisk och generellt hållen. Om undersökningen skulle göras mer omfattande skulle 

förmodligen fler aspekter vid tillämpningen av de olika periodiseringsmetoderna uppmärksammas 

som skulle kunna påverka företagens val. Med hänsyn till att syftet med undersökningen måste 

anses vara att peka på och uppmärksamma några av de viktigaste incitamenten, snarare än att 

göra en heltäckande redogörelse av rättsläget, anser jag ändå att det är befogat att hålla 

undersökningen relativt generell och kortfattad. 



INCITAMENTEN 

20 

3.2.2 Alla utgifter redovisas som forskning och utveckling 

Ett alternativt förfarande innebär att företaget enbart redovisar de uppkomna utgifterna som 

utgifter för forskning och utveckling, exempelvis på grund av att alla kundprojekten består av 

forsknings- och utvecklingsarbeten. Här kan olika delalternativ förekomma.  

Alternativ 1: Alla utgifterna kan för det första vara att hänföra till forskningsverksamhet. RR 15 

p42 föreskriver direkt kostnadsföring av utgifter för forskning, varför företaget skulle vara 

tvingade att redovisa utgifterna som kostnad det innevarande året och göra ett direktavdrag43. Ett 

direktavdrag minskar resultatet för det aktuella året och leder därmed till en lägre skatt.  

Här är det alltså inte fråga om att skjuta på skatten, utan att sänka den för det innevarande året.  

Alternativ 2: Om alla utgifterna istället är att hänföra till en utvecklingsverksamhet har företaget 

enligt RR 15 p45 samt RR 15 p92 möjlighet att välja mellan att aktivera utgifterna eller att dra av 

dem direkt. Förutsatt att kraven för att få aktivera är uppfyllda, kommer en aktivering medföra att 

utgiften inte påverkar resultatet för det innevarande året med mer än den avskrivning företaget 

gör på den immateriella tillgång som uppkommer genom aktiveringen. Tillgången skall skrivas av 

på en femårsperiod, varför företaget kommer att få göra värdeminskningsavdrag som påverkar 

resultatet ett antal år framöver. Genom en aktivering kan företaget alltså sprida ut den 

vinstpåverkande effekten samtidigt som man får ett högre resultat det innevarande året än om 

man hade gjort direktavdrag. Att ha i åtanke är dock att alternativet med aktivering ger ett sämre 

nuvärde för företaget. Det vill säga istället för att spara skattepengar nu och kunna utnyttja dessa 

sparade medel i verksamheten vilket skulle ge besparingen ett högt nuvärde, sprider man ut 

besparingarna över flera år vilket naturligtvis ger ett sämre nuvärde.  

Om företagets utgifter utgör både utgifter för forskning och för utveckling kan företaget antingen 

välja att göra direktavdrag för samtliga utgifter eller så kan det aktivera den del av utgifterna som 

är att hänföra till utvecklingsverksamheten. Här uppnår företaget en kompromiss av de fördelar 

som har redovisats ovan. 

För samtliga alternativen måste företaget även ta med i bedömningen att resultatet för året 

kommer att öka med de konstaterade intäkter som har uppkommit på grund av kundprojekten. 

                                                 

43 Även BFN R 1 anger direkt kostnadsföring som huvudregel, BFN R 1 p 5. Att redovisningens periodisering följs i 
skatterätten har konstaterats ovan, se under 2.3.2 
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3.2.3 Alla utgifter redovisas som pågående arbete 

En ytterligare redovisningsmetod för företaget innebär att företaget enbart redovisar sina utgifter 

som utgifter för pågående arbete. Beroende på om företaget väljer att tillämpa successiv 

vinstavräkning eller färdigställandemetoden44 kommer de att uppnå olika önskemål.  

Alternativ 3: En successiv vinstavräkning tar fram årets resultat för ett pågående arbete som 

redovisas över företagets resultaträkning. Därmed kommer företagets resultat att öka för det 

innevarande året vilket leder till en ökad skattekostnad men som även möjliggör en högre 

utdelning. 

Alternativ 4: Om företaget istället väljer att tillämpa färdigställandemetoden så balanseras både 

utgifter och eventuella förskottsbetalningar över företagets balansräkning och kommer inte att 

påverka resultatet förrän projektet slutförs och slutavräkning görs. Genom att tillämpa 

färdigställandemetoden kommer företaget därmed varken påverka resultatet uppåt eller nedåt. 

Naturligtvis kommer dock metoden att påverka vinsten i förhållande till andra metoder eftersom 

om man exempelvis valt att tillämpa en metod som tar fram vinsterna, så kommer 

färdigställandemetoden att i förhållande till den metoden att sänka resultatet för året. Hela vinsten för 

projektet kommer att redovisas i framtiden varför metoden kan sägas ge företaget möjligheten att 

skjuta fram beskattningen.  

3.2.4 Kombinationsmöjligheter 

En tredje möjlighet för företaget är att hänföra en del av utgifterna till forskning eller utveckling 

och en del till pågående arbete.  

                                                 

44 Se ovan under 2.2 
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Alternativ 5: En kombinationsmöjlighet är att tillämpa successiv vinstavräkning för de utgifter 

som hänförts till pågående arbete och direkt kostnadsföring för de utgifter som hänförts till 

forskning och utveckling. Direktavdraget kommer att minska resultatet för året, men den 

successiva vinstavräkningen av det pågående arbetet kommer att öka resultatet. Om vi antar att 

lika stor andel av de totala utgifterna har hänförts till de respektive posterna så kommer företaget 

genom förfarandet att uppnå samma resultat som om allt hänförts till det pågående arbetet. Detta 

eftersom de totala utgifterna som kommer att påverka resultatet är de samma. Ett enkelt exempel 

kan visa på resultatet av förfarandet:  

Kundprojektet skall utföras på två år. De totala utgifterna för projektet beräknas till 200 tkr. De totala 

intäkterna av projektet beräknas till 240 tkr. Vid utgången av år 1 har företaget lagt ner 100 tkr på projektet. 

Värdet på uppdraget beräknas till 120 tkr, dvs färdigställandegraden på projektet är 50%. Om alla utgifterna 

hänförs till det pågående arbetet kommer den successiva vinstavräkningen ge ett resultat för året på 20 tkr 

(120 tkr – 100 tkr). Om istället 50 tkr hänförs till det pågående arbetet och 50 tkr till forskning och 

utveckling, kommer ändå det totala resultatet att bli 20 tkr. ((120 tkr – 50 tkr) – 50 tkr).  

Alternativ 6: Nästa kombinationsmöjlighet är att företaget för de utgifter som hänförts till det 

pågående arbetet tillämpar färdigställandemetoden samtidigt som utgifterna för forskning och 

utveckling dras av direkt. Eftersom resultatet för projektet inte redovisas förrän det är slutfört, 

kommer företaget här att skjuta fram beskattningen. Samtidigt kommer en del av utgifterna att 

dras av direkt och därmed minska resultatet för året. Härmed minskar företagets skattekostnad 

detta året. Den här kombinationsmöjligheten är därmed den som ger företaget den lägsta skatten 

för det innevarande året. Att ha i åtanke är dock att företaget inte kommer att få någon lägre 

skattekostnad totalt sett.  

Alternativ 7: Om företaget aktiverar utgifterna för utveckling samtidigt som de tillämpar 

successiv vinstavräkning kommer den successiva vinstavräkningen ta fram en vinst som ökar det 

utdelningsbara resultatet samtidigt som aktiveringen av utgifterna för utveckling innebär att den 

totala redovisade vinsten kommer att bli högre i det här fallet än i alternativ 5. Följande år 

kommer de aktiverade utgifterna att påverka resultatet genom avskrivningar och därmed även 

sänka skattekostnaden för kommande år. 

Alternativ 8: Den sista kombinationen innebär att företaget dels aktiverar sina utvecklingsutgifter 

samtidigt som de tillämpar färdigställandemetoden. Genom färdigställandemetoden skjuter 

företaget fram sin skattekostnad. Genom att aktivera en del av utgifterna, kommer företaget dock 

att redovisa ett högre resultat än i alternativ 6. 
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4 Vad är pågående arbete?

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de definitioner av pågående arbete som återfinns inom  
redovisningsrätten och skatterätten, samt vilka utgifter som kan hänföras till pågående arbete. Sist i kapitlet 
kommer jag att utifrån dessa definitioner och utgiftsexempel analysera vad som utgör begreppet pågående arbete i 
skatterätten.  

4.1 Definitioner av pågående arbete

4.1.1 Redovisningsrätten  

Någon definition av vad som utgör pågående arbete finns inte i ÅRL och det fanns inte heller i 

1976 års BFL. I SOU 1973:57, Förslag till ny bokföringslag m.m, diskuterades gränserna för 

pågående arbete. Utredningen menade att om det var möjligt så skulle äganderättsförhållandena i 

princip bestämma hur posten pågående arbeten skall avgränsas. Men eftersom det många gånger 

kan vara svårt att dra klara gränser för äganderätten, inte minst vid konsultuppdrag, så stannade 

man vid slutsatsen att äganderättsförhållandena inte skulle ligga till grund för att avgöra vad som 

var pågående arbete utan att posten istället skulle ses som en branschspecifik post.45 Därför 

definierade förarbetena till BFL pågående arbeten som  

 ”en branschspecifik post som kännetecknas av att man bedriver kontraktsreglerade 

 arbeten på annans egendom med en successiv fakturering och med en värdering som 

 baseras på nedlagda kostnader och ett av kontraktet beroende verkligt värde”.46  

Av förarbetets definition kan det verka som om pågående arbete i redovisningen har inskränkts 

till att enbart gälla för företag som utför arbeten på någon annans egendom. Därmed skulle 

exempelvis konsultverksamhet inte kunna utgöra pågående arbete, eftersom arbetet där oftast inte 

sker på uppdragsgivarens egendom utan snarare består av ett uppdrag av immateriell karaktär. 

Direkt efter själva definitionen i propositionen följer dock ett uttalande om att det även inom 

konsultbranschen är praxis att ta upp posten pågående arbeten i balansräkningen, varför man nog 

kan dra slutsatsen att lagstiftaren inte hade för avsikt att inskränka användningsområdet för 

pågående arbeten till arbeten som utförs på någon annans egendom.47 

 

                                                 

45 SOU 1973:57 s 170 ff 
46 Prop 1975:104 s 221 
47 A st 



VAD ÄR PÅGÅENDE ARBETE? 

24 

Redovisningsrådets rekommendation RR 10 behandlar redovisning av entreprenader och 

liknande uppdrag. Rekommendationens definition på ett entreprenaduppdrag, är enligt RR 10 p3 

ett uppdrag som följer av ett särskilt framförhandlat avtal och som avser produktion av ett objekt 

eller flera objekt som står i nära samband med varandra eller är beroende av varandra på grund av 

exempelvis dess utformning eller användning. Frågan som uppkommer är naturligtvis om 

uttrycket entreprenaduppdrag i RR 10 sammanfaller med pågående arbete så att RR 10 kan 

komma att gälla för vad man i redovisningen benämner som pågående arbete. Enligt 

propositionens definition skall det pågående arbetet bestå i ett kontraktsreglerat arbete. RR 10 

hänvisar till ett uppdrag som följer av ett särskilt framförhandlat avtal. Båda definitionerna 

innehåller alltså ett krav på att arbetet eller uppdraget skall utföras för någon annans räkning. Av 

bilaga två till rekommendationen framgår även att man vid översättningen av 

rekommendationens förlaga, IAS 11, och dess hänvisning till ”asset” har valt att i den svenska 

rekommendationen hänvisa till begreppet ”objekt” istället för tillgång eller anläggning för att 

benämningen skulle bli så bred som möjligt. Rekommendationen torde därmed ha ett 

tillämpningsområde utanför direkta, traditionella entreprenadkontrakt och även kunna innefatta 

exempelvis arbeten av immateriell karaktär. Om man jämför de båda definitionerna från 

propositionen och från rekommendationen anser jag att det finns sådana gemensamma 

beröringspunkter att begreppen får anses sammanfalla med varandra till så stor grad att RR 10 

blir tillämplig för redovisningen av pågående arbeten. Ett ytterligare stöd för denna tolkning finns 

i Redovisningsrådets rekommendation RR 11, där det i p21 sägs att vad som anges i RR 10 för 

redovisning av inkomster och utgifter, i regel skall vara tillämpligt även för tjänsteuppdrag.  

Att rekommendationen är tillämplig för redovisningen av pågående arbete är dock inte samma 

sak som att rekommendationens definition av entreprenaduppdrag är en definition av pågående 

arbete. Enligt min mening är definitionen i RR 10 av betydelse för definitionen av pågående 

arbete enbart i den avsikten att den klargör att pågående arbete kan innefatta produktion av 

objekt även då äganderätten inte ligger hos beställaren utan hos entreprenören. 

Rekommendationen utvidgar alltså begreppet pågående arbete i redovisningen till att omfatta 

även tillverkning av objekt enligt något slags tillverkningskontrakt. 

Även Redovisningsrådets rekommendation RR 11 kan vara ett stöd för redovisningen av 

pågående arbete. Eftersom den behandlar intäktsredovisning i stort och inte innehåller någon 

direkt definition av ett pågående arbete eller ett tjänsteuppdrag så kommer rekommendationen 

inte att behandlas i detta sammanhang. 
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4.1.2 Skatterätten 

I förarbetena inför införandet av regler om pågående arbeten i skattelagstiftningen definierades 

pågående arbeten som  

 ”i allmänhet påbörjade men vid räkenskapsårets utgång inte avslutade uppdrag som en 

 näringsidkare åtagit sig att utföra för en annan persons räkning”.48 

Uppdraget i det pågående arbetet kan utgöra enbart tjänsteprestationer men posten kan även vara 

aktuell när uppdragsgivaren skall bidra med vissa materiella tillgångar. Om själva uppdraget i sig 

avser en materiell produkt brukar enligt förarbetena dock begreppet pågående arbete bara 

användas för uppdraget om det utgör arbete på annans egendom, det vill säga där äganderätten 

till produkten ligger hos uppdragsgivaren. Om äganderätten till produkten inte skall övergå till 

uppdragsgivaren förrän arbetet har avslutats så är det snarare fråga om produkter i arbete och inte 

pågående arbete.49 Även enligt RSV brukar uppdrag avseende en materiell produkt bara utgöra 

pågående arbete om äganderätten till produkten ligger hos någon annan än uppdragstagaren50. 

Eriksson menar att tillverkning av ett beställt objekt inte utgör ett pågående arbete, utan snarare 

produkter i arbete51.  

Denna gränsdragning skulle medföra att exempelvis tillverkning av lös egendom enligt ett 

tillverkningskontrakt inte skall regleras enligt reglerna för pågående arbete i skatterätten, utan 

enligt reglerna för varuförsäljning. Med tillverkningskontrakt avses då tillverkning av egendom 

när tillverkningen utförs först efter det att ett avtal om tillverkningen har tecknats52. Det 

förekommer dock vissa undantag från denna gränsdragning. Exempelvis i byggnadsbranschen 

förekommer det att ett arbete som avser uppförande av en byggnad på en egen fastighet ändå 

redovisas som pågående arbete, under förutsättning att fastigheten skall säljas direkt efter 

färdigställandet53. RSV menar att omständigheterna i det enskilda fallet kan göra att arbeten på en 

egen fastighet är att jämställa med pågående arbete54.  

Både i förarbetena till de skatterättsliga reglerna om pågående arbete och i RSV:s 

rekommendationer talar man om att begreppet pågående arbete vid uppdrag avseende 

                                                 

48 Prop 1980/81:68 s 138 
49 A st 
50 RSV Dt 1993:1 s 2 
51 Eriksson, Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv s 428 
52 RSV Rapport 1998:6 s  58 
53 Prop 1980/81:68 s 138 
54 RSV Dt 1993:1 s 2 
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tillverkning av en materiell produkt, brukar reserveras för de fall där äganderätten inte ligger hos 

uppdragstagaren. Frågan är om det inte även i skatterätten finns ett inte obetydligt utrymme att 

klassificera arbeten enligt ett tillverkningskontrakt som pågående arbete.55  

RSV definierar pågående arbeten i skatterätten på precis samma sätt som förarbetena till 

skattereglerna. Som ett förtydligande till definitionen lägger RSV till att arbeten som utförs för det 

egna företaget normalt inte räknas som pågående arbeten.56 

Viktigt att notera för att definiera vad som utgör pågående arbete i skatterätten är att de 

skatterättsliga reglerna för pågående arbete bara gäller för uppdrag inom vissa branscher, närmare 

bestämt för byggnads-, hantverks-, anläggnings-, eller konsultrörelser.  

4.2 Utgifter för pågående arbete

4.2.1 Redovisningsrätten 

I redovisningen utgör posten pågående arbete en omsättningstillgång som därmed enligt 

huvudregeln skall värderas enligt lägsta värdets princip. Eftersom posten enligt ÅRL 4:9 skall tas 

upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet är en undersökning om vad som 

anses utgöra anskaffningsvärdet av ett pågående arbete av största vikt för att kunna svara på vilka 

utgifter som skall hänföras till posten. I ÅRL 4:3 stadgas att anskaffningsvärdet är det samma som 

utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. För att bestämma detta värde skall man räkna 

in inköpspris, utgifter direkt hänförliga till förvärvet, en skälig andel av indirekta 

tillverkningskostnader samt ränta på det kapital man lånat för att kunna köpa in tillgången.  

Regeln om lägsta värdets princip får för pågående arbeten därmed den konkreta effekten att 

arbetena skall värderas till minst de kostnader som lagts ner på arbetet. Både direkta och indirekta 

kostnader skall inkluderas. De direkta och indirekta tillverkningskostnaderna motsvaras i 

kunskapsföretaget av exempelvis företagets självkostnad för den tid som lagts ner på uppdraget, 

samt övriga direkta eller indirekta utgifter man haft för uppdraget.57  

För att kunna avgöra exakt vilka typer av utgifter som ett kunskapsföretag skall hänföra till 

pågående arbete är det dock inte tillräckligt att säga att både indirekta och direkta utgifter skall 

ingå. Det är även nödvändigt att förtydliga vad som menas med direkta och indirekta utgifter. På 

                                                 

55 Se nedan under 4.3.3 
56 RSV Dt 1993:1 s 2 
57 Westermark, Svensk Skattetidning nr 5 1997 s 494 



VAD ÄR PÅGÅENDE ARBETE? 

27 

denna fråga ger ÅRL inga direkta svar, utan man är hänvisad till att undersöka god 

redovisningssed på området.  

RR 10 innehåller bestämmelser om vilka utgifter som skall anses utgöra uppdragsutgifter och som 

därmed skall hänföras till entreprenadarbetet eller det pågående arbetet. Uppdragsutgifterna skall 

enligt RR 10 p16 omfatta utgifter som har ett direkt samband med det enskilda uppdraget, 

utgifter som avser uppdragsverksamhet i allmänhet och som kan fördelas på enskilda uppdrag 

samt övriga utgifter som enligt avtalet kan debiteras uppdragsgivaren. Enligt rekommendationen 

finns det således tre olika grunder för att kunna hänföra en utgift till ett specifikt uppdrag. I p17 

ger rekommendationen en exemplifiering av vad som kan utgöra utgifter som har ett direkt 

samband med uppdraget. Bland dessa kan nämnas löner, materialkostnad, avskrivningar på 

maskiner och inventarier som används i uppdraget, utgifter för teknisk hjälp och utformning som 

direkt avser uppdraget i fråga, samt utgifter för garantier som företaget lämnar uppdragsgivaren. 

Vad gäller den andra grunden för att hänföra en utgift till uppdraget hänvisar rekommendationen 

i p18 till försäkringsutgifter, teknisk hjälp och utformning som inte har en direkt anknytning till 

ett specifikt uppdrag samt gemensamma utgifter för uppdragsverksamheten. Dessa utgifter utgör 

således indirekta utgifter som kan fördelas ut på olika uppdrag. Den sista grunden för att hänföra 

en utgift till ett uppdrag är att avtalet säger att uppdragstagaren kan debitera uppdragsgivaren för 

den specifika utgiften. Här anges i RR 10 p19 att sådana utgifter exempelvis kan omfatta 

utvecklingsutgifter och vissa allmänna administrationsutgifter. 

I p20 i rekommendationen anges vad som inte ingår i uppdragsutgifterna. Om en utgift inte kan 

hänföras till uppdragsverksamheten i allmänhet eller till ett specifikt uppdrag skall den inte ingå i 

uppdragsutgiften. I punkten ges ett antal exempel på vad denna typ av utgifter innefattar. Bland 

annat utgör försäljningsutgifter och avskrivningar på inventarier som inte används i uppdraget 

sådana utgifter som inte skall hänföras till uppdraget. Även allmänna administrationsutgifter hör 

hit i den mån de inte skall ersättas enligt avtalet. En för uppsatsen mycket viktig information är 

att punkten även innefattar utgifter för forskning och utveckling i den typ av utgifter som inte 

skall ingå i uppdragsutgiften. Detta dock under förutsättning att inte ersättning för dessa utgifter 

skall utgå enligt avtalet, om så är fallet skall forsknings- och utvecklingsutgifterna ingå i 

uppdragsutgifterna. 
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4.2.2 Skatterätten 

I förarbetena till införandet av regler om pågående arbete i KL uttalades att utgångspunkten för 

ett företag som utför pågående arbete till fast pris, bör vara att aktivera värdet av de direkta 

kostnader för uppdrag som inte har slutförts vid utgången av beskattningsåret.58 Här uppkommer 

således en värderingssituation eftersom företaget skall bestämma till vilket värde de olika 

kostnaderna skall tas upp till. Innan ett företag kommer in på problematiken om hur tillgången 

pågående arbete skall värderas måste dock omfattningen av posten i skatterättsligt hänseende 

bestämmas. Med andra ord måste företaget avgöra vilket anskaffningsvärde posten skall ha, vilket 

förutsätter en undersökning av vilka utgifter som enligt skatterätten får hänföras till det pågående 

arbetet. 

Från och med 1993 års taxeringen skall anskaffningsvärdet för ett pågående arbete till fast pris 

beräknas med utgångspunkt i både de direkta och indirekta kostnader som företaget har lagt ner 

på uppdraget59. I förarbetena till reglerna kan utläsas en mer försiktig värdering där det endast 

fanns ett krav på aktivering av de direkta kostnaderna, även om det inte fanns något hinder för 

företagen att även aktivera indirekta kostnader 60.  

I förarbetena anges som exempel på direkta kostnader, kostnader för material, löner och andra 

ersättningar till de anställda som är aktiva i uppdraget samt arvoden till eventuella konsulter och 

underentreprenörer. De indirekta kostnaderna kan utgöras av allmänna administrationskostnader, 

värdeminskning och underhåll av inventarier, byggnader och maskiner samt kostnader för räntor 

och försäkringar.61 I skatterätten finns även en särskild regel i IL 17:29 som uttryckligen utesluter 

värdet av arbete som den skattskyldige själv, dennes make eller barn under 16 år, har utfört i 

uppdraget från att räknas in i uppdragsutgifterna. RSV i sin tur menar att direkta kostnader utgör 

kostnader som har ett direkt samband med uppdraget, som exempelvis löner och 

materialkostnader, medan indirekta kostnader är andra kostnader som endast på omväg kan 

komma att hänföras till uppdraget. Vidare pekar RSV på att både värderingen och 

kostnadsfördelningen av ett pågående arbete till fast pris skall göras enligt god redovisningssed.62  

                                                 

58 Prop 1980/81:68 s 141 ff.  
59 RSV Dt 1993:1 s 1 
60 Prop 1980/81:68 s 144 
61 A prop s 144 f 
62 RSV Dt 1993:1 
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4.3 Analys av det skatterättsliga begreppet pågående arbete

4.3.1 Inledning 

Vid en jämförelse av begreppet pågående arbete i redovisningen respektive skatterätten kan 

konstateras att de uppvisar stora likheter men att det även finns en del olikheter mellan dem. 

Gemensamt för båda begreppen är att arbetet skall avse ett uppdrag för någon annans räkning 

samt att uppdraget skall vara oavslutat vid räkenskapsårets utgång. 

Nedan kommer jag först att analysera de viktigaste olikheterna som verkar finnas mellan 

begreppen. Jag kommer även att analysera och ta ställning till i vilken mån redovisningsrätten 

skall påverka beskattningens utformning i de fall där det finns oklarheter runt exempelvis vilka 

utgifter som skall ingå i posten pågående arbete. 

4.3.2 Branschberoende 

En skillnad mellan begreppen ligger i att skatterättens pågående arbete enligt IL 17:23 enbart är 

reserverat för uppdrag i byggnads-, hantverks-, anläggnings-, eller konsultrörelse. I 

redovisningsrätten finns ingen motsvarande begränsning till särskilda branscher varför pågående 

arbete kan komma att redovisas i företag som enligt skatterätten inte omfattas av reglerna om 

pågående arbete. Härmed uppkommer frågan om skatterättens begränsning till särskilda 

branscher innebär att företag i andra branscher inte har någon rätt att överhuvudtaget redovisa 

några pågående arbete i sin deklaration. Eller är det så att begränsningen snarare innebär att de 

skatterättsliga specialreglerna för pågående arbete inte kan tillämpas på dessa företag, men de 

pågående arbete som de redovisat i sin redovisning skall ligga till grund även för beskattningen så 

länge de har upprättats enligt god redovisningssed?  

Vid införandet av reglerna om pågående arbete i IL utgick man från att den periodisering som 

reglerna föreskriver för arbeten till fast pris även utgjorde god redovisningssed63. Det skulle 

kunna peka mot att lagstiftaren verkligen hade för avsikt att helt begränsa möjligheten till att 

redovisa pågående arbete vid beskattningen till de speciellt uppräknade branscherna. Detta 

eftersom att begränsningen annars skulle vara verkningslös eftersom även övriga företag skulle 

kunna åstadkomma samma resultat genom att redovisa enligt god redovisningssed. Syftet med 

reglerna om pågående arbete i skatterätten var att reglera hur pågående arbete skall behandlas i 

                                                 

63 Prop 1980/81:68 s 140 
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skatterätten64. Det är även ett faktum att reglerna uppställer särskilda periodiseringsregler som i 

vart fall idag till viss mån skiljer sig från redovisningens periodisering. Sammantaget anser jag att 

det snarare är så att skatterättens begränsning till vissa branscher avser att begränsa tillämpningen 

av de särskilda skattereglerna, än att begränsa möjligheten att överhuvudtaget redovisa pågående 

arbete i deklarationen. En annorlunda tolkning skulle även ge en konstig och svårtillämpad regel, 

eftersom beskattande myndighet skulle vara tvungen att göra bedömningar av om ett företag 

ingår i rätt bransch. Med hänsyn till huvudregeln om att redovisningen skall följas vid 

beskattningen, vore det tämligen egendomligt om ett företags redovisning av pågående arbete 

som är upprättad enligt god redovisningssed skulle underkännas av beskattande myndighet bara 

på den grunden att företaget inte tillhör ”rätt bransch”. 

I RÅ 1998 ref 18 slog Regeringsrätten fast att den redovisning som gjorts av pågående arbete i 

räkenskaperna skulle ligga till grund även för beskattningen. Detta gällde dock enbart så länge den 

värdering som gjorts i redovisningen inte understeg vad som föreskrivs i de skatterättsliga 

reglerna.65 Därmed fastslog Regeringsrätten att om ett företag vill utnyttja de särskilda 

periodiseringsreglerna i IL så måste de även ha periodiserat det pågående arbetet på samma sätt i 

redovisningen. Enligt RR 10 och RR 11 är huvudregeln för periodisering av pågående arbete 

successiv vinstavräkning. Juridiska personer får dock enligt undantag i rekommendationerna i sin 

redovisning tillämpa de skatterättsliga reglerna, vilka innebär en tillämpning av 

färdigställandemetoden. Frågan är vad detta får för konsekvens för de företag som inte faller 

inom de branscher som uppräknas i skattelagstiftningen.  

Som jag tidigare kommit fram till får dessa företags redovisning av pågående arbete genomslag i 

skatterätten om den är upprättad enligt god redovisningssed, men de har inte rätt att tillämpa de 

särskilda skattereglerna. Om undantaget från successiv vinstavräkning för juridisk person innebär 

att god redovisningssed för juridiska personer är att tillämpa de skatterättsliga reglerna så kommer 

även företag utanför de uppräknade branscherna att kunna tillämpa de särskilda skatterättsliga 

reglerna. Undantaget för juridisk person hänvisar direkt till att skattelagstiftningen innehåller 

särskilda regler för beskattning av vissa slag av uppdrag och undantaget finns där för att 

möjliggöra för juridiska personer att få utnyttja de skatterättsliga reglerna. Därmed anser jag att 

det ligger implicit i undantaget att det bara kan bli tillämpligt för de företag som enligt 

skatterätten har rätt att tillämpa de särskilda reglerna. Företag utanför de speciellt uppräknade 

branscherna torde därmed inte kunna kringgå begränsningen genom att åberopa undantaget för 

                                                 

64 Prop 1980/81:68 s 139 
65 Se ovan under 2.2.2  
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juridiska personer i redovisningsrekommendationer, utan de är tvingade att tillämpa den 

successiva vinstavräkningen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den skatterättsliga begränsningen till vissa branscher har 

en faktisk betydelse och att den uppställer en gräns mot begreppet pågående arbete i 

redovisningen.  

4.3.3 Äganderätten 

Som framkommit tidigare finns det en del frågetecken runt frågan om tillverkning av en materiell 

produkt kan utgöra pågående arbete enligt skatterätten eller ej. I förarbetena till lagreglerna och i 

RSV:s rekommendation sägs att posten pågående arbete brukar reserveras för tillverkning av en 

materiell produkt endast om äganderätten till produkten ligger hos uppdragsgivaren.66 Som jag 

tidigare kommit fram till finns det inte någon sådan inskränkning i redovisningen, utan i 

redovisningen ses posten som en branschspecifik post utan direkt koppling till 

äganderättsförhållanden. Enligt min tolkning innebär även definitionen i RR 10 av 

entreprenaduppdrag att begreppet pågående arbete i redovisningen uttryckligen omfattar även 

tillverkning av produkter enligt ett tillverkningsavtal.67 Därmed skulle det skatterättsliga begreppet 

ha en snävare innebörd än det redovisningsrättsliga eftersom det skulle utesluta tillverkning av en 

produkt enligt ett tillverkningskontrakt68. 

Jag anser dock att det finns ett utrymme för att även i skatterätten klassificera arbeten enligt 

tillverkningskontrakt som pågående arbete. Undantag från principen att äganderätten skulle 

behöva ligga hos uppdragsgivaren finns bevisligen inom byggnadsbranschen, där arbeten på en 

egen fastighet kan klassas som pågående arbete under förutsättning att den skall säljas efter 

arbetets färdigställande69. Denna uttryckliga möjlighet till undantag tillsammans med det faktum 

att principen beskrivs med så lösa termer som att det brukar vara på ett visst sätt leder till en 

oklarhet rörande begreppet pågående arbete i skatterätten som jag anser vara av vikt att klargöra.  

Samtidigt som undantagsmöjligheten och den osäkra formuleringen i förarbeten leder till oklarhet 

menar jag även att de utgör bevis för att det ändå kan finnas ett utrymme för att enligt  

skatterätten hänföra arbeten enligt ett tillverkningskontrakt till pågående arbete, även i de fall då 

äganderätten ligger hos uppdragstagaren. Om man bortser från det oklara uttalandet i förarbetena 

                                                 

66 Se ovan under 4.1.2 
67 Se ovan under 4.1.1 
68 Se exempelvis RSV Rapport 1998:6 s 60 
69 Prop 1980/81:68 s 138 
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och enbart ser till den rena definitionen av pågående arbete, ”i allmänhet påbörjade men vid 

räkenskapsårets utgång inte avslutade uppdrag som en näringsidkare åtagit sig att utföra för en 

annan persons räkning” 70, så inryms även tillverkning av en materiell produkt med äganderätten 

hos uppdragstagaren under begreppet pågående arbete. Det viktigaste torde inte vara var 

äganderätten finns, utan att tillverkningen sker på uppdrag av någon, för någon annans räkning. 

Den viktiga gränsdragningen blir därmed själva tillverkningskontraktet. Det måste finnas ett 

kontrakt på tillverkningen och försäljningen redan innan tillverkningen börjar för att den skall 

kunna klassificeras som pågående arbete. Utan ett sådant kontrakt handlar det istället om 

exempelvis produkter i arbete.  

Samtidigt måste konstateras att om det enda kravet som skall ställas på arbetet är att det finns ett 

kontrakt på försäljningen innan tillverkningen börjar så kommer pågående arbete förmodligen få 

ett alltför stort tillämpningsområde. Tillverkning av rena standardvaror skulle kunna utgöra 

pågående arbete enbart för att beställningen föregår produktionen. Idag torde det vara relativt 

vanligt att företag som säljer olika produkter inte påbörjar tillverkningen av dem förrän de har fått 

en order på produkten. Exempelvis inom bilbranschen har det blivit allt vanligare att bilen inte 

tillverkas förrän det finns en beställning på den. I de här fallen kan det trots allt handla om 

produktion av standardprodukter som företaget tillverkar och säljer löpande och där ingen 

särskild anpassning efter kundens önskemål genomförs. Att innefatta den här typen av 

tillverkning under begreppet pågående arbete skulle enligt min mening vara att göra begreppet allt 

för omfattande. Ett ytterligare krav torde därmed ställas på att tillverkningen skall avse en 

specialprodukt som skall anpassas efter kundens behov och önskemål för att den skall kunna 

utgöra ett pågående arbete. 

Min uppfattning är att när RSV i sin rapport 1998:6 säger att begreppet pågående arbete är 

snävare inkomstskattemässigt än redovisningsmässigt på grund av att tillverkning av lös egendom 

enligt tillverkningskontrakt inte omfattas av de skatterättsliga reglerna för pågående arbete, så 

uttolkar man förmodligen lite för mycket ur förarbetenas uttalanden. Jag anser att förarbetenas 

hänvisning till brukar måste ses i sitt sammanhang. Frågan för förarbetena var hur de 

skatterättsliga reglerna för pågående arbete skulle ta form. Uttalandet att pågående arbete vid 

tillverkning av en materiell produkt brukar reserveras för de fall då äganderätten ligger hos 

uppdragsgivaren finns under rubriken ”Behovet av en ny lagstiftning”. Det är min uppfattning att 

uttalandet inte skall ses som något uttalande om gällande rätt inför framtiden utan snarare som ett 

uttalande om vad som var praxis, det vill säga för vilka sorters uppdrag pågående arbete brukade 
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användas. Jag tillämpar alltså en relativt lexikal tolkning av förarbetsuttalandet och kommer 

därmed till slutsatsen att det inte säger något om att denna princip även skall gälla för framtiden. 

Därmed borde även det skatterättsliga begreppet pågående arbete utgöra en slags branschspecifik 

post som inte har någon direkt koppling till äganderättsförhållanden. 

4.3.4 Redovisningsrättens påverkan 

De rena definitionerna av pågående arbete är relativt lika i redovisningsrätten och skatterätten. 

Båda avser arbete för någon annans räkning som är oavslutade vid räkenskapsårets utgång. De 

viktiga skillnader som finns har analyserats ovan. Vad gäller de utgifter som anges kunna ingå i 

posten pågående arbete är det svårare att dra några generella slutsatser om likheter och olikheter. 

Anledningen till detta är främst att när man pratar om vilka utgifter som skall hänföras till 

pågående arbete så handlar det främst om exempel på utgifter. Här är det svårt att hitta några 

uttömmande och heltäckande definitioner, utan man är hänvisad till exempel och uppräkningar. 

Varken i skatterätten eller i redovisningsrätten finns egentligen i lagtexten någon reell förklaring 

till vilka utgifter som skall ingå i posten pågående arbete. ÅRL 4:9 anger enbart att direkta och 

indirekta kostnader skall ingå och IL 17:2 hänvisar till ÅRL för att avgöra anskaffningsvärdet på 

pågående arbete. I redovisningen finns det relativt uttömmande redovisningsrekommendationer 

att hämta ledning från när man skall fastställa vad som skall ingå i det pågående arbetet. För 

skatterättens del är man främst hänvisad till förarbetenas uttalanden om utgifter för pågående 

arbete. Av vad som framkommit ovan, kan det konstateras att både enligt skatterätten och 

redovisningsrätten skall indirekta och direkta utgifter ingå i anskaffningsvärdet för det pågående 

arbetet. RR 10 innehåller även en uttrycklig princip om att utöver direkta och indirekta utgifter 

skall även de utgifter som kan debiteras beställaren enligt avtalet ingå som uppdragsutgift. RR 10 

och förarbetena till de skatterättsliga reglerna om pågående arbete innehåller ungefär samma 

exemplifiering av vad som utgör direkta kostnader. Exemplifieringen i RR 10 får dock sägas vara 

lite mer uttömmande och tydlig än de skatterättsliga förarbetena. Samma förhållande gäller i 

princip för de indirekta kostnaderna. I RR 10 finns en uppräkning av utgifter som inte kan 

hänföras till uppdragsverksamhet i allmänhet eller till ett enskilt uppdrag och som därmed inte 

skall ingå i uppdragsutgifterna. Någon motsvarande klar och tydlig gräns finns inte i de 

skatterättsliga förarbetena, förutom den särskilda bestämmelsen om värdet av den skattskyldiges 

egna arbetsinsats.  

Härmed uppkommer en fråga som är viktig att besvara för att fastställa omfattningen av det 

pågående arbetet i skatterätten, nämligen i vilken mån redovisningens rekommendationer skall 

påverka skatterätten? Redovisningens rekommendationer kan för det första aldrig komma att 
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påverka skatterätten om de inte representerar god redovisningssed. Det finns dock inte utrymme 

att i denna framställning närmare analysera i vilken mån RR 10 verkligen utgör god 

redovisningssed, varför jag kommer att utgå från att så är fallet. 

I skatterätten finns en generell koppling till redovisningen i den betydelsen att en redovisning 

enligt god redovisningssed skall läggas till grund för beskattningen om inget annat sägs i IL. Med 

andra ord kommer redovisningens periodisering av utgifter att läggas till grund för beskattningen 

om det inte finns särskilda periodiseringsregler i skatterätten. I RÅ 1998 ref 18 slog 

Regeringsrätten fast att den periodisering av pågående arbete som ett företag redovisat i sina 

räkenskaper även skulle läggas till grund för beskattningen. Därmed utgör de skatterättsliga 

periodiseringsreglerna för pågående arbete enbart minimiregler. Den svåra frågan blir därmed om 

denna koppling vad gäller periodiseringen även får till följd att redovisningens regler beträffande 

vad som utgör uppdragsutgifter för ett pågående arbete skall tillämpas i skatterätten? Om så är 

fallet kommer reglerna i RR 10 om vad som utgör indirekta och direkta utgifter för ett 

entreprenaduppdrag, och vad som inte utgör sådana utgifter, att få betydelse även för 

skatterättens pågående arbete.  

Mot en sådan tolkning talar att sambandet mellan redovisning och beskattning avser 

periodiseringen och därmed skulle enbart de rena periodiseringsreglerna i redovisningsrätten få 

genomslag i skatterätten. Jag anser dock att det finns viktiga argument som istället talar för att 

redovisningen skall påverka skatterätten även i avseendet vad som skall ingå i uppdragsutgiften.  

Det viktigaste argumentet är att IL 17:2 hänvisar till ÅRL för att bestämma vad som utgör 

anskaffningsvärdet på ett pågående arbete. Skatterätten säger alltså uttryckligen att redovisningen 

skall styra vad som skall ingå i posten pågående arbete. I och med att ÅRL:s bestämmelse om 

anskaffningsvärde för omsättningstillgångar skall tillämpas på pågående arbete i skatterätten, får 

det enligt min mening till följd att även redovisningens rekommendationer på området skall 

tillämpas i skatterätten. Lagreglerna i ÅRL är generellt hållna och innehåller inte några detaljregler. 

Som framkommit ovan har de rekommendationer som ges ut av exempelvis Redovisningsrådet 

och Bokföringsnämnden stor betydelse för att fastställa vad som är god redovisningssed. 

Rekommendationerna kan därmed ses som en slags utfyllnad till ÅRL:s lagregler.  

En parallell kan dras till IL:s generella hänvisning till att det skatterättsliga resultatet skall beräknas 

enligt bokföringsmässiga grunder. För att fastställa vad som utgör god redovisningssed rörande 

olika periodiseringsfrågor hämtar skatterätten ledning från redovisningsrekommendationer. Att 

göra en annorlunda bedömning i det här fallet när det finns en uttrycklig hänvisning till en 

lagregel i ÅRL torde inte vara aktuellt. Genom att skatterätten direkt hänvisar till ÅRL:s 
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bestämmelse om anskaffningsvärdet för en omsättningstillgång så innebär det även att de 

utfyllande rekommendationer som finns på området kommer att få betydelse för skatterätten. 

Viktigt att ha i åtanke är att de slutsatser jag dragit ovan grundar sig på att det i IL finns en 

särskild hänvisning till ÅRL för anskaffningsvärdet på pågående arbete. För de tillgångar där 

ingen sådan uttrycklig hänvisning finns är det enligt min åsikt inte lika klart att redovisningens 

rekommendationer skall tillämpas utanför de rena periodiseringsreglerna.  

Ett uttalande av RSV talar för att mina slutsatser är riktiga rörande 

redovisningsrekommendationernas tillämplighet i skatterätten för att fastställa ett pågående 

arbetes uppdragsutgifter. RSV säger nämligen att både värderingen och kostnadsfördelningen av 

ett pågående arbete till fast pris skall göras enligt god redovisningssed71. Detta uttalande torde 

innebära att även själva frågan om vad som utgör uppdragsutgifter för ett pågående arbete 

bestäms av god redovisningssed, eftersom kostnadsfördelningen borde innefatta frågan om vad 

som skall hänföras till pågående arbete. 

Härmed kommer principerna i RR 10 om vad som utgör uppdragsutgifter, även att gälla för 

skatterätten.  

Viktigt att ha i åtanke är att när man bestämmer att klassificeringen av utgifter skall följa 

redovisningens regler så kommer redovisningen även att indirekt få betydelse för skatterättens 

omfångsfråga. Om redovisningens regler medför att en utgift hänförs till en post som inte är en 

avdragsgill kostnad enligt skatterätten så har redovisningens klassificering indirekt påverkat 

företagets avdragsrätt för den aktuella utgiften. 

4.3.5 Slutsatser 

Genom analysen av det skatterättsliga begreppet pågående arbete ovan har jag kommit fram till 

vissa slutsatser som enligt min mening sätter gränserna för vad som utgör ett pågående arbete. De 

slutsatser jag kommit fram till utgör alltså min tolkning av begreppet. Slutsatserna kan 

sammanfattas enligt följande. 

Pågående arbete i skatterätten utgörs av ett uppdrag för någon annans räkning som inte är 

avslutat vid räkenskapsårets utgång. Det finns utrymme för att hänföra tillverkning av en materiell 

produkt till pågående arbete, under förutsättning att det föreligger ett 

tillverknings/beställningsavtal som avtalades innan produktionen började. Tillverkningen får inte 
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heller avse rena standardprodukter. De särskilda skatterättsliga reglerna för periodisering och 

värdering av pågående arbete kan enbart tillämpas på företag i någon av branscherna byggnads-, 

anläggnings-, hantverks-, eller konsultrörelse. Om ett företag i någon annan bransch har redovisat 

ett pågående arbete kommer dock den redovisningen att ligga till grund för beskattningen så 

länge den är upprättad enligt god redovisningssed.  

För att avgöra vilka uppdragsutgifter som skall ingå i anskaffningsvärdet för det pågående arbetet 

skall redovisningens regler på området följas, varför god redovisningssed och därmed 

Redovisningsrådets rekommendation RR 10 är tillämpliga. Därmed finns det tre olika grunder för 

att hänföra en utgift till ett pågående arbete. Utgiften skall ha ett direkt samband med uppdraget, 

vara en utgift som avser uppdragsverksamhet i allmänhet som kan fördelas ut på olika uppdrag, 

eller så skall utgiften kunna debiteras uppdragsgivaren enligt avtalet. Forsknings- och 

utvecklingsutgifter får inte ingå i uppdragsutgifterna om det inte är avtalat om att de skall ersättas 

av uppdragsgivaren. 
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5 Vad är forskning och utveckling?

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de definitioner av forskning och utveckling som återfinns inom både  
redovisningsrätten och skatterätten samt vilka utgifter som kan hänföras till forskning och utveckling. Sist i 
kapitlet kommer jag att utifrån dessa definitioner och utgiftsexempel analysera begreppet forskning och utveckling i 
skatterätten.  

5.1 Definitioner av forskning och utveckling

5.1.1 Redovisningsrätten 

ÅRL innehåller som tidigare berörts en regel om när forsknings- och utvecklingsutgifter får 

aktiveras. Lagen ger dock ingen vägledning i frågan om vad som egentligen utgör forskning och 

utveckling i redovisningsrättens mening. Även här kommer därmed de olika 

rekommendationerna på området att få betydelse. 

Redovisningsrådets rekommendation RR 15 om immateriella tillgångar definierar i p7 forskning 

som  

”planerat och systematiskt sökande som kan ge ny vetenskaplig eller teknisk kunskap eller 

insikt”.  

Ytterligare förklaringar till begreppet ges i samband med bestämmelserna om hur utgifter för 

forskning skall periodiseras. För det första skall ett företag dela upp arbetet med att internt arbeta 

upp en immateriell tillgång i två olika faser, där forskningen utgör den första inledande fasen och 

utvecklingen den fas som följer på forskningen. RR 15 punkt 44 anger som exempel på 

forskningsverksamhet, en verksamhet som syftar till att ta fram ny kunskap. Även att söka efter, 

utvärdera och göra ett urval av tillämpade forskningsresultat eller annan kunskap, att söka efter 

alternativa material, produkter eller tjänster, samt att formulera, utforma, utvärdera och göra ett 

slutligt urval av dessa alternativa material, produkter eller tjänster, utgör forskningsverksamhet 

enligt RR 15 punkt 44.  

Efter forskningen följer utvecklingen. Definitionen på utveckling är enligt RR 15 p7 att 

”tillämpa forskningsresultat eller annan kunskap för att åstadkomma nya eller väsentligt 

förbättrade material, konstruktioner, produkter, processer, system eller tjänster innan 

kommersiell produktion eller användning påbörjas”. 

Som exempel på utvecklingsverksamhet anges i RR 15 p47 att utforma och prova prototyper, att 

formgiva och prova en pilotanläggning, att formge verktyg etc vid införandet av en ny teknik 
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samt att utforma och prova det alternativ man valt för nya eller förbättrade material, produkter 

eller tjänster. 

Även Bokföringsnämndens rekommendation BFN R 1 innehåller definitioner av forskning och 

utveckling. Dessa definitioner hänvisar dock till de definitioner av forskning och utveckling som 

tagits fram av Statistiska Centralbyrån (SCB). Enligt SCB är definitionen på en forsknings- och 

utvecklingsverksamhet en verksamhet som 

”sker på systematisk grundval för att öka fonden av vetande (inkluderande kunskap om 

människa, kultur och samhälle) samt att utnyttja detta vetande för nya 

användningsområden och för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter, system 

eller metoder”.72 

Forsknings- och utvecklingsverksamheten delas in i grundforskning, tillämpad forskning och 

experimentellt utvecklingsarbete. Grundforskning är att systematiskt och metodiskt söka efter ny 

kunskap utan att ha någon speciell tillämpning i sikte medan den tillämpade forskningen däremot 

genomförs för att uppnå kunskap som skall användas för ett speciellt projekt eller arbete. 

Utvecklingsverksamheten består i att utnyttja det man kommit fram till vid forskningen på ett 

systematiskt och metodiskt sätt för att förbättra eller komma fram till nya produkter, processer 

eller system.73 För att det skall vara fråga om forskning och utveckling skall det vidare finnas ett 

väsentligt nyhetsinslag och en vetenskaplig eller teknisk osäkerhet skall undanröjas genom 

forskningen. Kravet på osäkerhet innebär att lösningen på problemet eller frågan skall inte vara 

uppenbar för en person som har en god uppfattning om den grundläggande kunskapen på 

området.74 

5.1.2 Skatterätten 

Lagtexten vad gäller den skatterättsliga regeln i IL 16:9 om forskning och utveckling ger inte 

någon vägledning för vad som är forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt skatterätten utan 

den behandlar enbart frågan om avdragsrätt. Av förarbetena till regeln framgår dock att i 

begreppet forskning skall ingå både grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete, 

där utvecklingsarbetet utgör en systematisk tillämpning och utnyttjande av resultaten från 

forskningen. Utredningen pekade på att forsknings- och utvecklingsverksamheten kan innefatta  

                                                 

72 SCB, Råd och definitioner till Forskning och utveckling inom Företagssektorn 2001 s 5 
73 A a s 5 f samt BFN R 1 p9 
74 SCB, Råd och definitioner till Forskning och utveckling inom Företagssektorn 2001 s 6 
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en mängd olika saker och man angav exempelvis nya produkter, dess utformning, standardisering 

och sammansättning, att förbättra administrationen i företaget och att genomföra organisatoriska 

förändringar. Det framhölls även av departementschefen att forsknings- och utvecklingsarbetet 

inte behövde vara helt vetenskapligt eller teoretiskt utan även praktiska studier kunde komma i 

fråga.75 Förarbetena ger dock inte någon egentlig definition av forsknings- och 

utvecklingsverksamhet, utan den innehåller mest en uppräkning av vad som kan tänkas utgöra en 

sådan verksamhet.  

5.2 Utgifter för forskning och utveckling

5.2.1 Redovisningsrätten 

Eftersom ÅRL:s reglering av forskning och utveckling behandlar frågan om när utgifter för 

forskning och utveckling får aktiveras kommer bestämmelsen om denna posts anskaffningsvärde 

att få avgörande betydelse för vilka utgifter som skall ingå i posten. Frågan om vilka utgifter som 

är hänförbara till forskning och utveckling kan dock komma att aktualiseras även när utgifterna 

inte skall aktiveras för att genomföra en klassificering och rubricering av de aktuella utgifterna. 

Vad som enligt redovisningsrätten skall ingå som anskaffningsvärde för den immateriella 

tillgången forskning och utveckling torde därmed få betydelse även för att generellt bestämma 

vilka utgifter som utgör forsknings- och utvecklingsutgifter även om de inte skall aktiveras.   

Om utgifter för forskning och utveckling aktiveras kommer de enligt ÅRL 4:2 att utgöra en 

immateriell anläggningstillgång. ÅRL 4:4 stadgar att en anläggningstillgångs anskaffningsvärde 

utgörs av utgifterna för dess förvärv eller tillverkning. Både direkta kostnader och en skälig andel 

av indirekta kostnader skall räknas in i detta anskaffningsvärde. Även på detta område har god 

redovisningssed fått utveckla närmare vad som utgör dessa direkta och indirekta kostnader. 

BFN R 1 p11 anger material, löner och inköpta forskningstjänster som exempel på direkta 

kostnader. Indirekta kostnader kan enligt rekommendationen innefatta en skälig andel av 

allmänna administrationskostnader samt att även avskrivningar på tillgångar som använts vid 

forsknings- eller utvecklingsarbetet kan hänföras dit. 

Anskaffningsutgiften för en internt upparbetad immateriell tillgång skall enligt RR 15 p53 utgöras 

av summan av de uppgifter som uppkommer i företaget från och med den tidpunkt då den 

immateriella tillgången uppfyller kraven för att få aktiveras i företagets balansräkning. Alla utgifter 

                                                 

75 Prop 1970:135 s 32 f 



VAD ÄR FORSKNING OCH UTVECKLING? 

40 

som direkt kan hänföras till tillgången skall naturligtvis ingå i anskaffningsvärdet. Exempel på 

sådana utgifter är enligt RR 15 p54 utgifter för material, tjänster, löner, eventuella 

registreringsavgifter och avskrivningar på patent och licenser. Kravet för att en indirekt utgift 

skall få ingå till anskaffningsvärdet är enligt RR 15 punkt 54 att de på ett rimligt och konsekvent 

sätt kan hänföras till tillgången. Exempelvis kan försäkringskostnader, avskrivningar på materiella 

tillgångar och hyra höra till sådana indirekta kostnader. RR 15 p55 undantar uttryckligen en del 

kostnader från anskaffningsvärdet på en internt upparbetad immateriell tillgång. 

Försäljningskostnader, administrationskostnader och andra allmänna omkostnader kan inte ingå i 

anskaffningsvärdet om de inte är direkta kostnader för att göra den immateriella tillgången klar 

för användning. Inte heller kostnader företaget har för att utbilda personalen för att kunna arbeta 

med tillgången får ingå i anskaffningsvärdet.  

5.2.2 Skatterätten 

Lagregeln i IL säger ingenting om vad som utgör utgifter för forskning och utveckling. Ledning 

för vilka utgifter som utgör utgifter för forskning och utveckling kan delvis erhållas genom 

förarbetenas exemplifiering av vilka verksamheter som är forskning och utveckling76. Om en 

verksamhet kan klassificeras som forskning och utveckling torde de utgifter företaget har för 

denna verksamheten att utgöra utgifter för forskning och utveckling. Ett sådant ställningstagande 

kan dock inte anses vara tillräckligt för att avgöra vad som är utgifter för forskning och utveckling 

och vad som inte är det. Det kan fortfarande uppkomma frågetecken runt specifika utgifter i 

verksamheten och det löser inte heller frågan om vilka indirekta kostnader som kan hänföras till 

forskningen eller utvecklingen. 

I förarbetena kan inte, så som är fallet i förarbetena till de skatterättsliga reglerna om pågående 

arbete, utläsas något egentligt uttalande om vilka utgifter som skall utgör forsknings- och 

utvecklingsutgifter. Förarbetena begränsar sig till att ge en mängd exempel på vilken sorts 

verksamhet som är forskning och utveckling samt att man uttryckligen undantar en del specifika 

kostnader från posten forskning och utveckling. Exempelvis undantas helt kostnader för 

marknadsundersökningar och försäljningskampanjer. Inte heller utgifter för kvalitetskontroller 

utgör utgifter för forskning och utveckling enligt förarbetena. Departementschefen anger även en 

del principer för själva avdragsrätten där det slås fast att kostnader för forskning som helt faller 

utanför området för företagets näringsverksamhet inte är avdragsgilla enligt skatterätten. Inte 

heller detta uttalande innebär dock någon förklaring till vilka slags utgifter som utgör forskning 
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och utveckling. Det anger enbart att kostnader för forskning som inte har någon koppling till 

näringsverksamheten inte är avdragsgilla. Uttalandet innebär alltså att det är karaktären på 

forskningen i sig som avgör om kostnaden är avdragsgill eller inte, men det säger ingenting om 

själva kostnaden.77  

För skatterättens begrepp forskning och utveckling saknas därmed enligt min mening några 

uttryckliga riktlinjer för vilka utgifter som utgör forskning och utveckling. Ingen motsvarighet till 

redovisningens riktlinjer i exempelvis RR 15 om indirekta och direkta kostnader står att finna i 

förarbetena till de skatterättsliga reglerna. Som jag tidigare påpekat kan viss vägledning hämtas 

från uttalandena i förarbetena om vilken typ av verksamhet som är forskning och utveckling. 

Enligt min mening är det dock inte troligt att lagstiftaren avsett att alla utgifter i en viss 

verksamhet alltid skall vara hänförbara till forskning och utveckling bara för att de råkar 

uppkomma i en viss kontext eller en viss verksamhet. Avsaknaden av uttalande om vilken sorts 

utgifter som skall ingå i forskning och utveckling lämnar också frågan om indirekta utgifter 

obesvarad. Hur är det med sådana indirekta utgifter som exempelvis hyra och försäkringsutgifter 

som kan ingå i anskaffningsvärdet för forskning och utveckling enligt RR 15, kan de även utgöra 

utgifter för forskning och utveckling i skatterätten?  

5.3 Analys av det skatterättsliga begreppet forskning och utveckling

5.3.1 Inledning 

Gemensamt för begreppet forskning och utveckling i skatterätten och redovisningen är att de 

innefattar komponenterna grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete.  

I redovisningen finns relativt utförliga och precisa definitioner på forskning och utveckling, 

medan det i skatterätten enbart finns en uppräkning av vilken slags verksamhet som utgör 

forskning och utveckling. Detta leder till en oklarhet runt begreppet forskning och utveckling i 

skatterätten som ger upphov till en del frågetecken. För det första, hur skall ett företag hantera 

utgifter som de anser är forskning och utveckling när den verksamhet utgifterna uppkommit i inte 

finns bland de exempel på verksamheter som räknas upp i förarbetena? Departementschefen 

säger själv i förarbetena till den skatterättsliga regeln om forskning och utveckling att man enbart 

har ambitionen att ange riktlinjer för tillämpningen och att det är svårt, om inte omöjligt, att ange 

några exakta gränsdragningar. Frågan är dock om det inte hade varit att föredra om man, vid 

sidan av den exemplifiering av verksamheter som ges, även presenterat en generell definition av 
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vad som kännetecknar ett forsknings- och utvecklingsarbete enligt skatterätten. I redovisningen 

ställer man upp sådana generella definitioner på forskning och utveckling som jag anser skulle 

behöva ha sin motsvarighet även i skatterätten. Nästa fråga blir därmed var man kan vända sig för 

att få ledning till frågan om vad som är forskning och utveckling när förarbeten inte kan 

presentera någon lösning? 

Ytterligare en skillnad mellan begreppen som jag har uppmärksammat ovan, är att det i 

skatterätten finns mycket få vägledningar för vilka utgifter som skall ingå i posten forskning och 

utveckling. Även här uppkommer därmed frågan om var man kan hämta ledning när skatterätten 

inte ger några tillfredsställande svar.  

Med hänsyn till den koppling till redovisningen som finns i svensk skatterätt är det aktuellt att 

undersöka i vilken mån redovisningsrättens regler kan påverka skatterätten för de aktuella 

frågeställningarna. 

5.3.2 Redovisningsrättens påverkan 

Eftersom det i redovisningen finns relativt utförliga och klarläggande definitioner av forskning 

och utveckling skulle detta kunna vara en källa till ledning för att avgöra vad som skatterättsligt 

utgör forskning och utveckling. Kopplingen mellan redovisning och beskattning rör dock frågan 

om hur en utgift skall periodiseras och det är inte helt klart i vilken utsträckning även andra  

regler i redovisningen kan påverka skatterätten. Här handlar det om att avgöra vilka verksamheter 

som skall klassificeras som forskning och utveckling, samt att även definiera vilka utgifter som är 

att hänföra till denna forskning och utveckling. Vid analysen av det skatterättsliga begreppet 

pågående arbete kunde konstateras att det finns en särskild regel i skatterätten som hänvisar till 

ÅRL för att avgöra anskaffningsvärdet på ett pågående arbete78. Denna regel gjorde att jag kunde 

dra slutsatsen att redovisningen hade betydelse för att avgöra vilka utgifter som skulle hänföras till 

pågående arbete i skatterätten. Någon motsvarande regel i skatterätten finns inte för forskning 

och utveckling, varför det inte är lika lätt att dra några slutsatser om redovisningens påverkan på 

detta området. 

Som framkommit ovan, är periodiseringen av forskning och utveckling i skatterätten en 

omdiskuterad fråga. Regeln i IL är oklar och frågan om periodiseringen av forsknings- och 

utvecklingsutgifter skall följa redovisningen är föremål för olika tolkningsalternativ. Den mest 

framträdande tolkningen får ändå anses vara att den periodisering som gjorts i redovisningen skall 
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följas skattemässigt.79 Därmed kommer även redovisningsrekommendationer på området att få 

betydelse för hur utgifter för forskning och utveckling skall periodiseras skatterättsligt. Det kan 

således konstateras att det finns en koppling mellan redovisningen och beskattningen vad gäller 

periodiseringen av forskning och utveckling. Nästa steg blir att avgöra om denna koppling kan få 

till följd att redovisningen påverkar skatterätten även för att bestämma vad som är forskning och 

utveckling och för att avgöra vilka utgifter som skall hänföras dit. 

Genom att hänvisa till att kopplingen mellan skatterätten och redovisningen enbart avser 

periodiseringsreglerna skulle man, precis som för pågående arbete, kunna argumentera mot att 

redovisningens definitioner och regler för vad som utgör utgifter för forskning och utveckling 

skulle få påverka skatterätten Därmed skulle det enbart vara de rena periodiseringsreglerna i 

redovisningen som skulle kunna tillämpas skatterättsligt. 

Jag anser dock att det måste finnas utrymme för enskilda bedömningar, det vill säga att man från 

fall till fall kan göra en bedömning av i vilken utsträckning redovisningens regler skall ha 

betydelse för skatterätten utanför de rena periodiseringsreglerna. Om det finns uttryckliga 

skatterättsliga bestämmelser som anger definitionen på ett begrepp eller som klart anger vilka 

utgifter som skall ingå i en post skall dessa naturligtvis ha företräde framför redovisningens regler. 

I flertalet fall är dock själva lagtexten mer generellt hållen. Exempelvis anger reglerna för 

inventarier i IL att anskaffningsvärdet för inventarierna är utgiften för förvärvet. Vad som är att 

anse som en utgift för förvärvet utvecklas dock inte närmare i lagtexten. På samma sätt förhåller 

det sig med flertalet regler i skatterätten, varför ledning måste sökas även ur andra källor. Nästa 

steg är att vända sig till förarbetena till de skatterättsliga reglerna. Även där är det dock enligt min 

mening vanligt förekommande att uttalanden och motiveringar är relativt generellt hållna. 

Exempelvis har jag ovan konstaterat att förarbetena till den skatterättsliga regeln om forskning 

och utveckling inte innehåller någon reell definition av forskning och utveckling, och inte heller 

någon egentlig vägledning till vilka utgifter som skall ingå i posten.  

I de fall där det varken finns klara lagregler eller klargörande förarbeten anser jag att det är både 

rimligt och försvarbart att skatterätten hämtar ledning från redovisningen. I de fall där 

periodiseringen skall följa redovisningen, kan det till och med enligt min mening tyckas som en 

självklar följd att även tillämpa redovisningens övriga regler och principer på området. För 

forskning och utveckling är detta argument högst aktuellt. RR 15 föreskriver en uppdelning av 

forskning och utveckling, där forskningsutgifter enligt RR 15 p42 aldrig får aktiveras utan skall 
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dras av direkt medan utgifter för utveckling skall aktiveras enligt RR 15 p45. Juridiska personer 

får dock genom bestämmelsen i RR 15 p92 tillämpa direktavdrag även för utgifter för utveckling. 

Eftersom den periodisering som gjorts i redovisningen skall följas i skatterättsligt hänseende får 

dessa regler genomslag även vid beskattningen. För att företagen skall kunna tillämpa reglerna 

korrekt krävs att de dels kan skilja forskningsverksamheten från utvecklingen och dels att de vet 

vilka utgifter som är att hänföra till forskning respektive utveckling. Om inte de principer och 

definitioner i RR 15 som styr dessa frågor skulle tillämpas skatterättsligt, skulle den 

redovisningsrättsliga periodiseringen komma att tillämpas utanför sitt sammanhang. Regeln om 

att utgifter för utveckling skall aktiveras är utformad med de underliggande rekommendationerna 

som grund, det vill säga principerna om vilka utgifter som är utvecklingsutgifter samt om vad 

som utgör utveckling. Att i skatterättsligt hänseende tillämpa dessa periodiseringsregler utan att ta 

hänsyn till de bakomliggande principerna skulle enligt min mening kunna leda till oklarheter runt 

redovisningen av forskning och utveckling. Periodiseringsreglerna skulle kanske komma att 

skatterättsligt tillämpas på en post som representerar något annat än vad som är forskning och 

utveckling enligt RR 15. 

Staberg menar att företag som skall avgöra om en viss verksamhet räknas till forsknings- och 

utvecklingsverksamhet enligt skatterätten kan få ledning av SCB:s definitioner om inte 

förarbetena kan ge någon ledning80. Därmed skulle samma definitioner som redovisningen 

hänvisar till genom BFN R 1 komma att gälla även för skatterätten. Jag menar dock att 

sambandet kan dras ett steg längre så att redovisningen istället direkt kommer att påverka 

skatterätten på det aktuella området. 

Det ovan framförda, tillsammans med det faktum att förarbetena till den skatterättsliga regeln om 

forskning och utveckling inte innehåller några direkta klarlägganden på området, talar för att 

redovisningens regler och rekommendationer skall tillämpas även i skatterätten. Det samband 

som finns mellan skatterätten och redovisningen borde därmed enligt min åsikt få genomslag 

även här, så att redovisningens mer klarläggande och uttömmande rekommendationer kan fylla ut 

de mer knapphändiga uttalandena och reglerna i skatterätten. Alltså kan ledning för vad som är 

definitionen på forskning och utveckling samt vilka utgifter som skall hänföras till posten, hämtas 

från redovisningen.  

Även för forskning och utveckling är det viktigt att poängtera att om klassificeringen av utgifter 

skall följa redovisningens regler så kommer dessa indirekt att få betydelse för företagets 
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avdragsrätt för den aktuella utgiften. För forskning och utveckling kan detta faktum bli extra 

viktigt att ha i åtanke, eftersom det i IL 16:9 finns ett krav på att forskningen och utvecklingen 

skall ha ett värde för verksamheten i framtiden för att utgifterna skall vara avdragsgilla. Om 

redovisningens regler om klassificering av utgifter medför att en viss utgift hänförs till forskning 

och utveckling kan det alltså få till följd att företaget inte medges avdragsrätt för utgiften i sin 

deklaration. 

5.3.3 Avskrivning på inventarier 

Jag har tidigare redovisat för en tolkning av andra stycket i IL:s lagregel om forskning och 

utveckling som skulle innebära att avskrivning på inventarier som ingår i forsknings- och 

utvecklingsarbetet skall periodiseras enligt reglerna för inventarier i IL81. Enligt både RR 15 p54 

och BFN R 1 p11 utgör avskrivningar på tillgångar som används i forsknings- och 

utvecklingsverksamheten indirekta utgifter som skall ingå i anskaffningsvärdet för forsknings- och 

utvecklingsarbetet. I ett företags post för forskning och utveckling kan det därmed ingå 

avskrivningar på inventarier. Om denna tolkningsmöjlighet av IL 16:9 2st är riktig kan olika 

eventuella slutsatser dras från denna tolkning. 

En första möjlig slutsats skulle vara att bestämmelsen innebär att avskrivning på inventarier inte 

alls ingår som en utgift i posten forskning och utveckling i skatterätten. Genom att hänvisa till 

reglerna för avskrivning av inventarier skulle skatterätten därmed plocka ut avskrivningsutgifterna 

från räkenskapernas redovisade post för forskning och utveckling.  

I förarbetena till regeln sägs att den avdragsrätt för forskning och utveckling som regleras i 

bestämmelsen inte alltid avser det totala beloppet av de kostnader som den skattskyldige haft för 

forskningen och utvecklingen. För att undvika missförstånd framhöll departementschefen därför 

att när kostnaden avser anskaffning för inventarier som skall användas i forsknings- och 

utvecklingsverksamheten, så bestäms avdragsrätten enligt de vanliga reglerna om 

värdeminskningsavdrag. Departementschefen föreslog därför en uttrycklig bestämmelse härom i 

lagtexten.82 Vad som framkommer i förarbetena är enligt min mening enbart ett förtydligande av 

att ett inventarium naturligtvis inte kan få kostnadsföras direkt bara för att det ingår i ett 

forskningsprojekt. Med andra ord är bestämmelsen enbart ett förtydligande av att om avskrivning 

på ett inventarium ingår i posten forskning och utveckling skall reglerna om avskrivning på  
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inventarier i 18 kap IL tillämpas även på detta inventarie. Därmed säger regeln enligt min mening 

inte att avskrivning av inventarier inte får ingå i posten forskning och utveckling, varför den första 

möjliga slutsatsen av regeln kan uteslutas.  

Av förarbetena kan istället slutsatsen dras att avskrivning av inventarier mycket väl kan ingå i 

posten forskning och utveckling men storleken på avskrivningen kommer då att bestämmas enligt 

skatterättens regler om avskrivning på inventarier. Detta blir en direkt följd av att de inventarier 

som ingår i forsknings- och utvecklingsprojektet skall behandlas enligt de vanliga reglerna för 

inventarier. Bestämmelsen i andra stycket skulle därmed få den omedelbara effekten att om 

avskrivningar på inventarier ingår i posten forskning och utveckling i räkenskaperna så skall 

denna avskrivning vid beskattningen räknas om enligt de skatterättsliga reglerna.  

Sammanfattningsvis menar jag att man inte skall dra för långtgående slutsatser av andra stycket i 

den skatterättsliga bestämmelsen om forskning och utveckling. Jag anser i likhet med 

Redovisningskommittén att bestämmelsen hänvisar till att bestämmelserna om inventarier skall 

tillämpas även för de inventarier som ingår i ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Ser man till 

de uttalanden som gjordes i förarbetena vid tillkomsten av bestämmelsen, så syftar de till att 

klargöra just att inventarier skall behandlas på samma sätt även om de ingår i ett forsknings- och 

utvecklingsprojekt. Den enda slutsatsen som går att dra av bestämmelsen, sedd i ljuset av 

förarbetenas motivering till dess existens, är därmed att den klargör att företaget inte har rätt till 

direktavdrag för anskaffningen av ett inventarium bara för att det ingår i ett forsknings- och 

utvecklingsarbete. Själva avskrivningarna på inventariet kan ingå i posten forskning och 

utveckling och företaget har då rätt att även för detta inventarium göra de extra skatterättsliga 

avdrag som föreskrivs i 18 kap IL. De extra avskrivningar som företaget tillåts göra enligt reglerna 

om inventarier i 18 kap IL kommer dock inte att synas i företagets räkenskaper med mer än att de 

redovisas som bokslutsdispositioner. Detta eftersom reglerna om räkenskapsenlig avskrivning i IL 

18:13 enligt IL 18:14 är regler av formellt samband som för sin tillämpning kräver att 

motsvarande redovisning har gjorts i räkenskaperna. 

5.4 Slutsatser

Efter en samlad bedömning av redovisningens rekommendationer för forskning och utveckling 

samt skatterättens förarbeten kan enligt min tolkning följande slutsatser dras om definitionen för 

det skatterättsliga begreppet forskning och utveckling. 
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Forskningsverksamhet skall syfta till att ta fram ny kunskap och därmed öka företagets 

kunskapsnivå inom ett visst område. Även ett företags sökande efter tillämpade forskningsresultat 

och alternativa produkter, tjänster eller material utgör forskning.  

Ett utvecklingsarbete innebär att företaget tillämpar den kunskap man erhållit genom sin 

forskning för att åstadkomma exempelvis nya tjänster och produkter. Utvecklingen sker innan 

den kommersiella användningen av produkten eller tjänsten har påbörjats. 

I posten forskning och utveckling ingår både direkta och indirekta utgifter för arbetet. Direkta 

utgifter utgörs exempelvis av löner, material och utgifter för inköp av forskningstjänster. De 

indirekta utgifterna får bara hänföras till forskningen och utvecklingen om det kan göras på ett 

rimligt och konsekvent sätt. Avskrivningar på inventarier som används i forskningen och 

utvecklingen utgör en sådan indirekt utgift som skall ingå i posten forskning och utveckling. Den 

särskilda skatterättsliga regeln i IL 16:9 2st medför ingen annorlunda bedömning. Utgifter för 

marknadsundersökningar, försäljningsutgifter eller utbildningsutgifter får inte ingå i posten som 

indirekta utgifter.  
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6 Gränsdragning

I föregående kapitel har jag definierat en begreppsbestämning av pågående arbete och av forskning och utveckling. I 
detta kapitel kommer jag att inleda med en jämförande analys av dessa begrepp för att klargöra vilka likheter och 
olikheter som finns mellan dem.  

Därefter kommer jag att diskutera och analysera själva kärnfrågan, det vill säga gränsdragningen, med 
utgångspunkten att ta reda på om det finns en gråzon där utgifterna kan hänföras antingen till pågående arbeten 
eller till forskning och utveckling. Utifrån existensen av en sådan gråzon kommer jag sedan att analysera 
gränserna till densamma, det vill säga var gränsen går för där företagen inte längre kan välja om de vill hänföra en 
utgift till pågående arbete eller till forskning och utveckling. 

6.1 Jämförande analys av pågående arbete och forskning och utveckling

Vid en jämförelse mellan de båda begreppen pågående arbete och forskning och utveckling kan 

man för det första dra slutsatsen att de innehåller likartade utgifter. I båda posterna skall direkta 

och indirekta utgifter ingå. Löner, material och arvoden utgör direkta utgifter i båda fallen. 

Genom att enbart studera utgiftsposterna kommer jag naturligtvis inte kunna dra några slutsatser 

om gränsdragningen mellan begreppen. Jämförelsen mellan utgifterna kommer ändå vara av stor 

betydelse för att kunna fastställa om det finns någon skatterättslig gråzon där utgifterna går att 

hänföra till båda posterna. Om jag inte först hade konstaterat att det finns gemensamma 

utgiftsposter så skulle det inte heller finnas någon eventuell gråzon att undersöka, eftersom det 

för existensen av en sådan förutsätter att det finns utgifter som kan ingå i både pågående arbete 

och forskning och utveckling. 

Den mest framträdande skillnaden mellan begreppen anser jag ligger i den utgångspunkt från 

vilken de definieras. Begreppet forskning och utveckling har sin utgångspunkt i verksamheten 

som sådan. Forskning och utveckling definieras utifrån verksamheten, det är arten på 

verksamheten som avgör om det är fråga om ett forsknings- och utvecklingsarbete eller inte. 

Pågående arbete å andra sidan definieras utifrån existensen av en uppdragsgivare. För att ett 

arbete skall definieras som ett pågående arbete krävs inte att det innehåller en viss verksamhet, 

utan det är tillräckligt att arbetet utförs för någon annans räkning. Följden av denna skillnad är 

bland annat att ett forsknings- eller utvecklingsarbete som utförs på uppdrag av en kund kan 

utgöra ett pågående arbete. Samma sorts arbete som utförs för det egna företaget och inte på 

uppdrag av en kund kan däremot inte klassificeras som pågående arbete. Det pågående arbetet 

kan ses som ramen som sätter de formella gränserna, arbetet måste utföras för någon annans 

räkning. Sedan är det upp till företaget vad man väljer att fylla själva tavlan med. Själva 

verksamheten kan vara forskning eller utveckling, det kan vara produktion av en immateriell 

tillgång eller en materiell, så länge det sker på uppdrag av en kund. För forskning och utveckling 
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är, i motsats till det pågående arbetet, innehållet redan bestämt. Det finns klara krav på vilken 

slags verksamhet som får rubriceras som forskning och utveckling. Här måste företaget leva upp 

till kraven på införskaffande av ny kunskap eller utnyttjande av denna kunskap för att kunna 

redovisa en forsknings- och utvecklingspost. 

6.2 Gräns mellan forskning och utveckling och pågående arbete

6.2.1 Skatterättslig gråzon? 

För att fastställa gränsen mellan forskning och utveckling och pågående arbete börjar jag med att 

undersöka om det finns en skatterättslig gråzon för att sedan gå vidare och undersöka gränserna 

av en sådan gråzon. Anledningen till att jag väljer att börja med att analysera gråzonen och inte 

först fastställa de situationer där en gråzon inte är möjlig, är att jag anser att analysen av de 

situationer som ligger helt utanför gråzonen bli mer ändamålsenlig och intressant om den tar sin 

utgångspunkt i existensen av en eventuell skatterättslig gråzon.  

När jag ställer mig frågan om det finns en skatterättslig gråzon avser jag att undersöka om det 

finns ett utrymme för att skatterättsligt hänföra en utgift till antingen pågående arbete eller till 

forskning och utveckling. Här är det alltså en analys av vad jag har benämnt som den rena 

gränsdragningsproblematiken som är aktuell. Om ett företag har en viss utgift som har 

uppkommit i ett visst sammanhang, finns det då utrymme för företaget att med skatterättslig 

verkan hänföra utgiften antingen till pågående arbete eller till forskning och utveckling?  

Jag anser att det finns en sådan skatterättslig gråzon där ett företag med skatterättslig verkan kan 

välja vilken av posterna det vill hänföra en viss utgift till. För att redovisa mina ställningstaganden 

och slutsatser i frågan skall jag använda mig av ett tänkt exempel. Antag att ett företag har ett 

uppdrag som det skall lösa åt en kund. Ett antal konsulter anställda på företaget är inkopplade i 

projektet. Vissa frågetecken uppkommer runt ett visst problem varför man kopplar in företagets 

avdelning för forskning och utveckling. En person anställd på denna avdelning utför en del arbete 

vars resultat levereras till konsultavdelningen. Nu uppkommer frågan hur löneutgifterna för 

denna person skall behandlas i företagets redovisning. Skall de hänföras till kunduppdraget eller 

skall de ingå i utgifterna för forsknings- och utvecklingsavdelningen? 

Helt klart är att själva utgiften i sig inte säger något om den skall hänföras till pågående arbete 

eller till forskning och utveckling. I båda posterna ingår löner som direkta utgifter. För att kunna 

dra några relevanta slutsatser måste även själva definitionerna av begreppen undersökas.  
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Forskning skall syfta till att ta fram ny kunskap och därmed öka företagets kunskap inom ett visst 

område. Det arbete som den anställde på forsknings- och utvecklingsavdelningen har utfört 

innebär att han tar fram ny kunskap som företaget kan använda. Utgiften skulle således kunna 

ingå i posten forskning och utveckling. Samtidigt uppkommer utgiften i samband med, och på 

grund av, ett kundprojekt.  

Här aktualiseras frågan om betydelsen av uttrycket ”för någon annans räkning” i definitionen av 

ett pågående arbete. Innebär uttrycket att uppdragsgivaren uttryckligen skall ha gett företaget i 

uppdrag att ta fram den aktuella kunskapen? Eller är det tillräckligt att själva uppdraget i stort 

skall utföras för någon annans räkning? Enligt min mening verkar det knappast vara en rimlig 

tolkning av begreppet pågående arbete att kräva att varje enskild utgift skall vara reglerad i avtalet 

mellan företaget och uppdragsgivaren för att den skall kunna ingå i det pågående arbetet. Det 

viktiga måste vara att företaget har fått ett uppdrag som skall utföras för en kund. De utgifter som 

sedan uppkommer måste kunna sägas omfattas av det grundläggande uppdraget för någon 

annans räkning så länge de uppkommit som en följd av att företaget genomför uppdraget. 

Slutsatsen blir därmed att löneutgiften även kan hänföras till pågående arbete eftersom den 

uppkommer vid genomförandet av ett uppdrag för någon annans räkning. 

I exemplet ovan skulle företaget enligt min mening kunna välja att hänföra löneutgiften antingen 

till forskning och utveckling eller till pågående arbete. Företaget har en löneutgift framför sig som 

de ännu inte har klassificerat mer än som just en löneutgift. Utgiften uppfyller kravet på en utgift 

för forskning och utveckling eftersom den uppkommit på grund av företagets sökande efter ny 

kunskap. Samtidigt uppfyller den kravet på en utgift för pågående arbete eftersom sökandet efter 

kunskapen är ett led i ett pågående kundprojekt.  

Här har jag alltså identifierat en skatterättslig gråzon där det enligt min mening skulle vara möjligt 

för ett företag att själv välja vilken post man önskar hänföra utgiften till. I mitt exempel har jag 

använt mig av en löneutgift. Resultatet torde dock bli det samma om man istället hade undersökt 

ett exempel med någon annan utgift som kan ingå i båda posterna, som exempelvis 

materialutgifter. Det viktiga för att det skall kunna uppstå en situation inom gråzonen är att det 

handlar om en utgift som kan ingå i båda posterna, att utgiften uppkommer inom ramen för ett 

pågående arbete samt att utgiften har uppkommit i samband med en verksamhet som uppfyller 

kraven på forsknings- eller utvecklingsverksamhet. Sammanfattningsvis kan sägas att inom den 

skatterättsliga gråzonen handlar det helt enkelt om att klassificera en utgift som sedd isolerad kan 

utgöra både en utgift för forskning och utveckling och för pågående arbete.  
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Anledningen till att en gråzon kan uppkomma där en utgift kan hänföras till båda posterna anser 

jag ligger i den grundläggande skillnaden mellan hur begreppen definieras. Eftersom forskning 

och utveckling avser en viss typ av verksamhet, medan pågående arbete inte ställer något sådant 

krav på verksamheten i sig, blir det en naturlig följd att för vissa utgifter kan begreppen överlappa 

varandra. Hade även pågående arbete definierats av en viss typ av verksamhet hade det varit 

svårare att hitta en gråzon.  

6.2.2 Skatterättslig gråzon och RR 10 p20 

I RR 10 p20 finns en bestämmelse som säger att utgifter för forskning och utveckling inte ingår i 

uppdragsutgifterna för ett uppdrag utom i de fall då ersättning för utgifterna skall utgå enligt 

entreprenadavtalet. Att RR 10 är tillämplig för redovisning av pågående arbete samt att 

redovisningens regler får genomslag även i skatterätten har jag konstaterat tidigare i uppsatsen83. 

Frågan är vad denna bestämmelse har för betydelse för existensen av en skatterättslig gråzon. 

Ovan har jag kommit fram till att det finns en sådan gråzon där ett företag kan välja att hänföra 

en utgift till forskning och utveckling eller till pågående arbete. En möjlig tolkning av RR 10 p20 

är att en utgift som kan klassificeras som en utgift för forskning och utveckling aldrig får hänföras 

till pågående arbete om det inte finns särskilt avtalat. Därmed skulle det inte kunna existera någon 

skatterättslig gråzon eftersom en utgift skulle vara omöjlig att hänföra till pågående arbete så fort 

den uppfyllde kraven på att hänföras till forskning och utveckling.  

En första fråga att undersöka är betydelsen av undantaget för redovisning i juridiska personer i 

RR 10 p45. Undantaget gör det möjligt för juridiska personer att redovisa annorlunda än vad 

rekommendationen föreskriver för att kunna utnyttja skatterättens förmånliga regler. Den 

intressanta frågeställningen blir därmed om undantaget medför att juridiska personer även är 

undantagna från att tillämpa bestämmelsen i RR 10 p20? Undantagets ordalydelse är att ”mot 

bakgrund av sambandet mellan redovisning och beskattning kan därför uppdrag i juridisk person 

redovisas inom ramen för kommunalskattelagens regler”84.  

Frågan är för det första vad RR 10 p45 egentligen är ett undantag från? Innebär bestämmelsen ett 

undantag från själva periodiseringsreglerna i rekommendationen eller är juridiska personer 

undantagna från tillämpningen av rekommendationen i sin helhet? Om juridiska personer skulle 

vara helt undantagna från att tillämpa RR 10 skulle naturligtvis inte heller bestämmelsen i RR 10  

                                                 

83 Se ovan under 4.1.1 samt 4.3.4 
84 I och med ikraftträdandet av IL torde redovisningen idag kunna göras inom ramen för IL:s regler. 
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p20 behöva tillämpas. Därmed skulle inte RR 10 p20 kunna hindra existensen av en skatterättslig 

gråzon för en juridisk person. Med hänsyn till undantagets syfte, att möjliggöra en redovisning 

som kan utnyttja skatterättens förmånliga regler, verkar det inte särskilt troligt att juridiska 

personer skulle vara helt undantagna från att tillämpa RR 10. Om det istället enbart är själva 

periodiseringsreglerna som den juridiska personen inte behöver tillämpa så skulle bestämmelsen i 

RR 10 p20 ändå vara relevant för den juridiska personen eftersom den inte behandlar 

periodiseringen utan klassificeringen. Å andra sidan kan man se RR 10 p20 som en del av 

periodiseringen eftersom den indirekt avgör hur en utgift skall periodiseras. Genom att tillämpa 

RR 10 p20 kommer man fram till om en utgift skall hänföras till det pågående arbetet. Därmed 

kommer man även fram till om utgiften skall periodiseras enligt metoden för successiv 

vinstavräkning enligt RR 10 p22 eller om den skall periodiseras enligt reglerna för en annan post, 

exempelvis som forskning och utveckling. Om man ser klassificeringsfrågan i RR 10 p20 som en 

del av periodiseringen skulle således den juridiska personen inte behöva tillämpa RR 10 p20 i sin 

redovisning. Den enda gången företaget skulle behöva tillämpa bestämmelsen i RR 10 p20 är 

därmed om klassificeringsfrågan ses som skild från periodiseringen. 

Jag anser att det förmodligen är svårt att i detta sammanhang se klassificeringen av en utgift som 

en utgift för pågående arbete som en fråga helt skild från själva periodiseringsfrågan. De två 

frågorna hänger intimt samman med varandra och frågan om klassificeringen får indirekt 

betydelse för periodiseringen. Därmed skulle vid en första anblick den mest rimliga slutsatsen 

vara att på grund av undantaget i RR 10 p45 skulle ett företag som är en juridisk person aldrig  

behöva tillämpa regeln i RR 10 p20. Jag anser dock att frågan inte låter sig besvaras så lätt. För att 

komma fram till någon relevant slutsats måste även innebörden av uttrycket ”inom ramen för 

kommunalskattelagens regler” i RR 10 p45 analyseras. 

Undantaget har till syfte att ge juridiska personer möjligheten att redovisa på det sätt som 

möjliggör en tillämpning av skatterättens förmånliga periodiseringsregler. Skatterättens 

periodiseringsregler för pågående arbeten till fast pris innebär en tillämpning av 

färdigställandemetoden. Samtidigt har Regeringsrätten i RR 1998 ref 18 slagit fast att reglerna i 17 

kap IL enbart är minimiregler och att den skatterättsliga redovisningen av pågående arbete skall 

följa den redovisning som har gjorts i räkenskaperna. Om juridiska personer inte medgavs 

undantag från att tillämpa den successiva vinstavräkningen skulle de därmed aldrig med 

skatterättsliga verkan kunna redovisa enligt färdigställandemetoden. Frågan är då vad egentligen 

”inom ramen för kommunalskattelagens regler” hänvisar till. Genom RR 1998 ref 18 är det klart 

att det finns en koppling mellan skatterätten och redovisningen för periodiseringen av pågående 

arbete. Med andra ord följer skatterätten de redovisningsrättsliga bestämmelserna. I RR 10 p45 
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hänvisar redovisningen till de skatterättsliga bestämmelserna för pågående arbete och de 

skatterättsliga bestämmelserna hänvisar alltså i sin tur tillbaka till redovisningen. När 

bestämmelserna om pågående arbete infördes i skatterätten var färdigställandemetoden den 

periodiseringsmetod som utgjorde god redovisningssed. Idag är det istället successiv 

vinstavräkning som är god redovisningssed. Bestämmelserna i IL som möjliggör en redovisning 

enligt färdigställandemetoden måste ses mot den bakgrunden vilket enligt min mening leder till 

slutsatsen att det idag inte borde vara möjligt att genom att hänvisa till skatterätten kunna undgå 

att redovisa enligt god redovisningssed. Men som RR 10 är utformad idag finns det bevisligen ett 

undantag som möjliggör för juridiska personer att redovisa enligt färdigställandemetoden trots att 

successiv vinstavräkning utgör god redovisningssed.  

Nästa fråga att avgöra är därmed vad skatterätten säger i frågan om klassificering. Som jag har 

kommit fram till ovan85 hänvisar skatterätten till redovisningen för att avgöra vilka utgifter som 

skall hänföras till ett pågående arbete. Om ett företag till följd av undantaget i RR 10 p45 kan 

undgå att tillämpa reglerna om periodisering i RR 10 skulle därmed även RR 10 p20 undantas från 

tillämpning eftersom bestämmelsen kan anses utgöra en del av periodiseringen. Här finns det 

dock enligt min mening anledning att tillämpa reglerna om klassificering i RR 10 skilt från frågan 

om periodisering. Anledningen är att skatterätten hänvisar till redovisningen för att avgöra frågan 

om klassificering. Om inte reglerna om klassificering skulle kunna tillämpas på grund av 

undantaget i RR 10 p45 skulle man därmed hamna i ett slags rättsligt vakuum där det utöver den 

generellt hållna lagregeln i ÅRL 4:9 inte skulle finnas några regler för hur ett företag skall avgöra 

vilka utgifter som skall hänföras till pågående arbete. 

Sammanfattningsvis anser jag alltså att trots undantaget i RR 10 p45 så skall bestämmelsen i RR 

10 p20 tillämpas på juridiska personer för att avgöra vilka utgifter som skall hänföras till ett 

pågående arbete. Detta eftersom den skatterätt som undantaget i RR 10 p45 hänvisar till i sin tur 

hänvisar till redovisningen för att avgöra klassificeringsfrågan för utgifter för ett pågående arbete.  

I RR 10 p20 stadgas att forsknings- och utvecklingsutgifter inte skall ingå i uppdraget ”utom i de 

fall ersättning härför skall utgå enligt entreprenadavtalet”. För att fastställa betydelsen av RR 10 

p20 för existensen av en skatterättslig gråzon är det nödvändigt att undersöka innebörden av 

detta stadgande. Frågan är om uttrycket ”ersättning härför skall utgå enligt entreprenadavtalet” 

innebär att det måste finnas uttryckligen reglerat i avtalet att kunden skall debiteras för 

                                                 

85 Se ovan under 4.3.4 
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forsknings- och utvecklingsutgifter, eller om det är tillräckligt att utgifterna för forskningen och 

utvecklingen de facto kommer att ersättas av uppdragets intäkter.  

Om det vore tillräckligt att företaget kan visa att de intäkter man har av ett uppdrag täcker 

utgifterna för forskning och utveckling för att få rätt att hänföra utgifterna till uppdraget, torde 

bestämmelsen i RR 10 p20 få begränsad betydelse. I de flesta företag som bedriver forsknings- 

och utvecklingsverksamhet samtidigt som man har verksamhet baserad på uppdrag åt kunder 

torde man vid faktureringen mot kund göra ett påslag för att även täcka de forsknings- och 

utvecklingsutgifter som företaget har. För kunden spelar det enligt min mening ingen större roll 

om företaget väljer att hänvisa en utgift till pågående arbete eller till forskning och utveckling. Det 

slutpris kunden får betala måste rimligen sägas ha sin grund i företagets totala kostnader och inte 

enbart grundas på de utgifter man hänför till det pågående arbetet. Reglerna om pågående arbete i 

redovisningen måste även ses mot den bakgrunden. I vilken utsträckning företaget får täckning 

för sina utgifter för forskning och utveckling genom uppdragets intäkter borde inte ha någon 

betydelse för om utgifterna får hänföras till uppdraget eller inte. Bestämmelserna i RR 10 om vad 

som utgör uppdragsutgifter har enligt min mening till syfte att se till att posten pågående arbete 

tas upp till rätt värde och att inga utgifter hänförs hit som inte har tillräckligt starkt samband med 

uppdraget. Frågan om företagets utgifter för forskning och utveckling täcks av intäkterna från 

uppdraget svarar inte på frågan om utgiften har ett tillräckligt samband med uppdraget. Om 

bestämmelsen i RR 10 p20 istället läses som att det ställs ett krav på att företaget verkligen avtalat 

med sin kund om att man har rätt att debitera kunden för utgifter för forskning och utveckling, så 

uppställer bestämmelsen ett krav på samband med uppdraget. Denna tolkning av RR 10 p20 

verkar enligt min mening som den som ligger bäst i linje med reglernas syfte. Därmed anser jag 

att RR 10 p20 skall tolkas som att det krävs att företaget avtalat med sin uppdragsgivare om att 

ersättning för forskning och utveckling skall utgå för att det skall ha rätt att hänföra forsknings- 

och utvecklingsutgifter till posten pågående arbete. 

Efter att ha analyserat undantaget i RR 10 p45 samt betydelsen av uttrycket ”ersättning härför 

skall utgå” i RR 10 p20 kan jag konstatera att man enligt min mening fortfarande står inför frågan 

om betydelsen av RR 10 p20 för existensen för en skatterättslig gråzon. Den fråga jag ställde mig 

inledningsvis var om RR 10 p20 medförde att en utgift som kan klassificeras som en utgift för 

forskning och utveckling aldrig får hänföras till pågående arbete om det inte finns särskilt avtalat. 

Om så är fallet skulle det inte heller kunna existera någon skatterättslig gråzon. Jag anser dock 

inte att bestämmelsen i RR 10 skall tolkas så strikt att den helt utesluter en skatterättslig gråzon.  
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En utgångspunkt för att fastställa den mest rimliga tolkningen av bestämmelsen är att försöka 

klarlägga anledningen till bestämmelsen, det vill säga för vilket syfte den infördes i 

rekommendationen. Viktigt att ha i åtanke är att bestämmelsen är en del av en 

redovisningsrekommendation och därmed främst är utarbetad utifrån en redovisningsmässig 

utgångspunkt.  

Bestämmelsen torde enligt min mening ha införts för att hindra att ett företags allmänna utgifter 

för forskning och utveckling delas ut på pågående arbete. Om ett företag tilläts fördela sina 

allmänna forsknings- och utvecklingsutgifter på pågående arbete skulle de kunna kringgå reglerna 

om redovisning av forskning och utveckling och istället få tillämpa reglerna om redovisning av 

pågående arbete för de aktuella utgifterna. Ett sådant förfarande skulle för det första leda till att 

företagen inte visade en rättvisande bild av verksamheten, eftersom de utgifter för forskning och 

utveckling man haft under året skulle komma att maskeras som utgifter för pågående arbete. För 

det andra skulle företagen ges möjlighet att tillämpa reglerna för periodisering av pågående arbete,  

vilka medger en aktivering av utgifterna för arbetet, i motsats till vad som gäller för forskning och 

utveckling där huvudregeln snarare är direkt kostnadsföring. Om företaget väljer att redovisa sina 

pågående arbete enligt färdigställandemetoden kommer inte utgifterna för forskning och 

utveckling att påverka företagets resultat förrän nästföljande år. Att företaget har rätt att tillämpa 

färdigställandemetoden trots att det snarare är successiv vinstavräkning som utgör god 

redovisningssed, framgår av RR 10 p45 samt RR 11 p36. Härmed skulle företaget kunna skjuta 

fram utgifter för forskning och utveckling på ett sätt som inte skulle vara förenligt med god 

redovisningssed så som den framställs i RR 15. Vad gäller den skatterättsliga effekten av 

förfarandet skulle naturligtvis inte den totala skatten bli varken högre eller lägre, men genom att 

hänföra utgifter för forskning och utveckling till pågående arbete torde företaget generellt sett få 

ett högre resultat det året och därmed även en högre skatt. Detta eftersom utgifterna istället för 

att dras av direkt skulle komma att aktiveras.  

Min slutsats av detta är att bestämmelsen i RR 10 p20 om utgifter för forskning och utveckling 

måste ses mot bakgrund av de redovisningsmässiga incitamenten till dess införande, vilka enligt 

min mening pekar på att det är en generell fördelning av utgifter för forskning och utveckling 

som bestämmelsen förbjuder. När en utgift avser ett forskningsarbete som genomförts inom 

ramen för ett kundprojekt anser jag inte att företaget är förhindrat att redovisa utgiften som 

pågående arbete. Bestämmelsen skall alltså inte tolkas så att den förbjuder ett företag att hänföra 

en utgift till pågående arbete bara för att den även skulle vara möjlig att hänföra till forskning och 

utveckling. Därmed är inte RR 10 p20 något hinder mot existensen av en skatterättslig gråzon 

mellan posten pågående arbete och posten forskning och utveckling. 
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6.2.3 Den skatterättsliga gråzonens omfattning 

Jag har tidigare sagt att jag skall analysera två olika delar av gränsdragningen mellan pågående 

arbete och forskning och utveckling, dels den rena gränsdragningsproblematiken och dels 

omfördelningsproblematiken. Min uppfattning är att RR 10 p20 reglerar frågan om omfördelning 

eftersom den förbjuder en fördelning av allmänna utgifter för forskning och utveckling på 

pågående arbete.  

RR 10 p20 är som framkommit ovan inte tillämplig när företaget skulle kunna hänföra den 

aktuella utgiften till båda posterna eftersom utgiften då ligger inom den skatterättsliga gråzonen. 

Samtidigt har jag genom en analys av RR 10 p20 kommit fram till att den avser att reglera en 

fördelning av företagets mer allmänna utgifter för forskning och utveckling på pågående arbete. 

Härmed uppkommer en ny form av gränsdragningsfråga. Nämligen frågan om när en utgift är så 

sammankopplad med ett pågående arbete att den lika gärna kan hänföras dit som till forskning 

och utveckling, med andra ord att den befinner sig inom den skatterättsliga gråzonen? Och när är 

utgiften snarare så sammankopplad med företagets allmänna forsknings- och 

utvecklingsverksamhet att den inte kan fördelas på kundprojekt? Här uppkommer ett intervall på 

skalan mellan den skatterättsliga gråzonen och fördelningsförbudet i RR 10 p20 som kräver 

närmare undersökning. 

 

 

 

 
Figur 5: Omfattningen av den skatterättsliga gråzonen 

 

Någonstans på skalan kommer gränsen för den skatterättsliga gråzonen att möta gränsen för 

förbudet mot att fördela ut allmänna forsknings- och utvecklingsutgifter på kundprojekt. Inom 

den skatterättsliga gråzonen finns de klara fallen åt vänster i figuren, det vill säga de där 

forskningsarbetet i stort sett uteslutande kommer att användas i ett enskilt projekt. För 

bestämmelsen i RR 10 p20 finns de klara fallen i den högra delen av figuren, vilka utgörs av de 

forskningsutgifter som är att hänföra till en slags generell grundforskning som inte har något 

speciellt projekt i sikte. Ju längre in mot mitten man rör sig i figuren desto oklarare blir det om 

forskningen tillhör den skatterättsliga gråzonen eller om den utgör allmän forskning. 

Skatterättslig 
gråzon RR 10 p20 
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Den svåra frågan är därmed att avgöra hur man skall behandla utgifter för forskning som 

visserligen har utförts för ett pågående arbete, men som företaget även kommer att ha nytta av i 

framtiden. I det här fallet närmar sig utgiften karaktären av en allmän forsknings- och 

utvecklingsutgift som därmed inte kan ingå i utgifterna för ett pågående arbete enligt RR 10 p20. 

Inom den skatterättsliga gråzonen menar jag att företaget fritt kan välja om de vill klassificera 

utgiften som utgift för pågående arbete eller som utgift för forskning och utveckling. När utgiften 

hamnar utanför den skatterättsliga gråzonen på grund av att den inte längre avser forskning för 

ett enskilt projekt, utan även kan komma till användning i övriga projekt, är det nödvändigt att ta 

ställning till var någonstans på skalan som den skatterättsliga gråzonen och bestämmelsen i RR 10 

p20 möter varandra. 

Jag anser att RR 10 p20 enbart skall tillämpas på de utgifter för forskning och utveckling som kan 

klassificeras som allmänna. Om ett forskningsarbete utförs på grund av ett kundprojekt och 

resultatet av det skall användas i detta projektet anser jag att utgiften för arbetet kan hänföras till 

det pågående arbetet. När det snarare handlar om att ett projekt initierar ett forskningsarbete vars 

resultat företaget kommer att använda i många olika projekt framöver har man nog nått gränsen 

för vad som kan falla inom den skatterättsliga gråzonen. En sådan forskningsutgift torde därmed 

inte få ingå i det pågående arbetet, utan skall redovisas som en utgift för forskning och utveckling. 

Det är således fråga om att ställa upp ett slags huvudsaklighetsrekvisit, där användandet av 

forskningsresultatet huvudsakligen skall användas i det aktuella projektet för att det skall få ingå 

som utgift i det pågående arbetet. Detta huvudsaklighetskrav bör enligt min mening sättas relativt 

högt för att undvika att allmänna utgifter för forskning och utveckling felaktigt hänförs till 

pågående arbete istället för till forskning och utveckling.  

6.2.4 Kan utgifter för pågående arbeten ingå i forskning och utveckling? 

Ovan har jag främst diskuterat gränsdragningsproblematiken utifrån frågan om en utgift för 

forskning och utveckling kan ingå i posten pågående arbete. Inom den skatterättsliga gråzonen 

menar jag att företaget har en möjlighet att välja vilken av posterna de vill hänföra utgiften till. 

Frågan är dock om det är möjligt att hänföra en utgift till forskning och utveckling om den 

uppkommer genom en forskningsverksamhet som företaget gör inom ramen för ett kundprojekt?  

Den rena definitionen av forskning och utveckling sätter inga direkta krav på att forskningen skall 

utföras för det egna företagets räkning för att det skall handla om forskning och utveckling. 

Samtidigt kan det kanske sägas ligga implicit i definitionen att den nya kunskapen skall komma 

företaget till godo och inte genomföras på uppdrag av en kund för att verksamheten skall kunna 

benämnas forskning och utveckling. Klart är att enligt regeln om avdragsrätt för utgifter för 
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forskning och utveckling i IL 16:9 måste utgifterna ha, eller i alla fall antas få, betydelse för 

näringsverksamheten för att de skall få dras av. En forsknings- och utvecklingsutgift som 

uppkommer i ett företag där det är klart att forskningen inte kommer att ge företaget några 

ekonomiska fördelar i framtiden har företaget således inte rätt att dra av i sin deklaration. Om 

forskningen bedrivs inom det egna företaget, så kallad intern forskning, torde enligt Staberg 

denna avdragsrätt i praktiken aldrig ifrågasättas, då det förmodligen är väldigt ovanligt att ett 

företag utför forskning som är helt utan betydelse för verksamheten. Det skulle därmed främst 

vara vid extern forskning, det vill säga där företaget köper in forskningstjänster eller ger bidrag till 

en forskningsverksamhet, som kravet på samband med företagets verksamhet aktualiseras.86 Av 

förarbetena till den särskilda skatteregeln framgår att kravet på samband ställs relativt lågt. Det 

räcker exempelvis att utbytet av forskningen är indirekt och det är även tillräckligt att utbytet 

kommer att föreligga på lång sikt. Endast vid sådan forskning och utveckling som ligger helt 

utanför verksamheten skall företagen vägras avdrag.87 

Den viktiga frågan blir därmed vilken betydelse ett forsknings- och utvecklingsarbete som utförts 

inom ramen för, och på grund av, ett kundprojekt, har för verksamheten? Även här måste det 

enligt min mening finnas en sorts skala utefter vilken det är mer eller mindre klart att företaget 

kommer att få nytta av forskningen i framtiden. Med tanke på hur låga krav det ställs för att ett 

företag skall få dra av sina utgifter för extern forskning torde kravet på nyttan för verksamheten 

kunna sättas ännu lägre för den interna forskningen.  

En tänkbar situation är att ett företag genomför en intern forskning som är kopplad till ett 

aktuellt kundprojekt och där resultaten av forskningen är så specifika för detta projekt att 

företaget inte kommer kunna utnyttja dem utanför det aktuella projektet. Denna situation måste 

sägas utgöra en ytterlighet som säkerligen inte är särskilt vanlig. De flesta gånger torde företaget 

kunna ha någon, om än begränsad, nytta av ett forskningsresultat även utanför det aktuella 

projektet. Om företaget trots allt inte har någon möjlighet att utnyttja resultaten i framtiden kan 

inte kravet på nytta för verksamheten sägas vara uppfyllt, varför företaget skulle vägras 

skattemässigt avdrag för forskningsutgiften. Det viktiga för företaget blir då att eftersom 

forskningen har utförts för ett enskilt kunduppdrag så kan avdrag istället medges för forskningen 

inom ramen för ett pågående arbete. Här kan inte bestämmelsen i RR 10 p20 hindra att utgiften 

hänförs till pågående arbete, eftersom det i det här fallet knappast kan vara fråga om en allmän 

forsknings- och utvecklingsverksamhet. 

                                                 

86 Staberg, Skattenytt nr 12 1993, s 727 f 
87 Prop 1970:135 s 33 f 
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Här har jag således identifierat en gräns för den skatterättsliga gråzonen även åt andra hållet, det 

vill säga där forskningen är så starkt kopplad till projektet att företaget inte med skatterättslig 

verkan kan hänföra utgiften för forskningen till posten forskning och utveckling. Eftersom 

reglerna för avdragsrätten för forskning och utveckling omöjliggör en redovisning som forskning 

och utveckling finns inte någon valfrihet att hänföra utgiften till antingen pågående arbete eller 

forskning och utveckling. Därmed ligger inte den aktuella situationen inom den skatterättsliga 

gråzonen.  

Var gränsen går mellan förbudet mot skattemässigt avdrag i IL och den skatterättsliga gråzonen är 

inte lätt att fastställa med någon absolut säkerhet. Med tanke på vad jag redovisat ovan angående 

de låga kraven på samband som ställs på en forsknings- och utvecklingsutgift för att den skall 

medges avdragsrätt, borde det enligt min mening endast vara de fall där forskningen garanterat 

inte kommer att kunna utnyttjas i den framtida verksamheten som faller utanför den 

skatterättsliga gråzonen. Så fort företaget kommer att ha någon nytta av forskningsresultaten i 

framtiden torde det medges avdragsrätt för utgiften vilket också medför att utgiften hamnar inom 

den skatterättsliga gråzonen.  

Här är det alltså en regel om avdragsrätt som sätter den bortre gränsen för den skatterättsliga 

gråzonen. Även här blir det dock, precis som vid gränsen mot RR 10 p20, i förlängningen en 

fråga om att göra en bedömning av karaktären hos den enskilda forsknings- eller 

utvecklingsutgiften.  

6.3 Företagens valfrihet

Ett av syftena med uppsatsen är att ta reda på vilken reell valfrihet företagen har att hänföra en 

utgift till antingen pågående arbete eller till forskning och utveckling. Jag anser att jag genom 

analysen om gränsdragningen mellan begreppen har visat vilken valfrihet som företagen har.  

Inom den skatterättsliga gråzonen har företagen möjligheten att välja vilken post de vill hänföra 

utgiften till. När utgiften för ett forskningsarbete är starkt kopplat till ett kundprojekt uppfylls 

både kraven på en utgift som kan ingå i ett pågående arbete samt de krav som ställs på en utgift 

för ett forsknings- och utvecklingsarbete. Här finns det ingen möjlighet att begränsa företagets 

valfrihet, utan det kan självt avgöra om det vill hänföra utgiften till pågående arbete eller till 

forskning och utveckling.  

En följdfråga till företagets valfrihet inom den skatterättsliga gråzonen är om företaget på grund 

av denna valfrihet även kan välja att dela upp en utgift och hänföra en del till forskning och 

utveckling och en del till pågående arbete. Med hänsyn till att företaget har möjlighet att välja till 
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vilken post den totala utgiften skall hänföras till borde det inte heller finnas några hinder mot att 

dela upp uppgiften och sedan hänföra till båda posterna. Om inte företaget skulle ha den 

valfriheten skulle det exempelvis kunna bli skillnad mellan om företaget engagerar två anställda på 

forsknings- och utvecklingsavdelningen i arbetet under en kortare period, istället för att engagera 

en anställd i arbetet under en längre tid. I det första fallet skulle företaget ha två separata 

löneutgifter där det skulle kunna välja att hänföra den ena löneutgiften till pågående arbete och 

den andra till forskning och utveckling. I det andra fallet skulle företaget istället tvingas att 

hänföra hela löneutgiften till antingen forskning och utveckling eller pågående arbete. En sådan 

skillnad mellan situationerna verkar enligt min mening varken särskilt rimlig eller befogad. Istället 

borde företaget ha möjlighet att inom gråzonen även dela upp en utgift i olika delar och hänföra 

en del till pågående arbete och en del till forskning och utveckling.  

Utanför den skatterättsliga gråzonen har inte företagen denna valfrihet. Om forskningsresultaten 

har så stark koppling till det aktuella projektet att de inte alls kan användas i den framtida 

verksamheten medger inte skattelagstiftningen avdragsrätt för utgiften om den klassificeras som 

forskning och utveckling. Här är företaget därmed tvingade att redovisa utgiften som en utgift i 

ett pågående arbete för att kunna dra av utgiften i sin deklaration. Alltså föreligger ingen reell 

valfrihet.  

När den forskning och utveckling som företaget genomför blir alltför mycket av allmän karaktär 

uppställer RR 10 ett förbud mot att hänföra utgifterna från forskningen och utvecklingen till ett 

pågående arbete. Här är således företaget tvingat att redovisa utgiften i posten forskning och 

utveckling varför det inte heller här föreligger en reell valfrihet. 
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6.4 Slutsatser

Jag har kommit fram till att det finns ett samband mellan den skatterättsliga gråzonen, regeln i RR 

10 p20 samt regeln om avdragsrätt för utgifter för forskning och utveckling. Detta samband kan 

illustreras i följande figur. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Samband mellan skatterättslig gråzon, IL 16:9 om avdragsrätt för utgifter för forskning och utveckling 
samt RR 10 p20. Figuren visar hur ett företag skall redovisa en utgift för forskning och utveckling. 

 

Om en utgift för forskning och utveckling har uppkommit i ett forskningsarbete vars resultat 

företaget inte kommer att ha någon som helst nytta av i framtiden så måste denna redovisas som 

en utgift för ett pågående arbete för att medges avdragsrätt. Utgiften faller därmed utanför den 

skatterättsliga gråzonen (1 i figuren ovan). Inom den skatterättsliga gråzonen utför företaget ett 

forskningsarbete inom ramen för ett kundprojekt. Utgifterna för detta arbete kan företaget välja 

att hänföra antingen till pågående arbete eller till forskning och utveckling, så länge det rör sig om 

utgifter som i sig kan ingå som utgift i den aktuella posten (2 i figuren ovan). När 

forskningsarbetet förlorar kopplingen till ett aktuellt kundprojekt och istället får karaktären av ett 

allmänt forskningsarbete för företagets verksamhet i stort, träder regeln i RR 10 p20 in och 

omöjliggör att utgifterna för forskningsarbetet hänförs till ett pågående arbete (3 i figuren ovan).

IL16:9, 
avdragsvägran  

Skatterättslig 
gråzon  

RR 10 p20  

1 2 3 

valfrihet Pågående arbetePågående arbete Forskning och utveckling 
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