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1 Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

 

I syfte att påskynda fullbordandet av den inre marknaden för finansiella tjänster, antog 

Rådet och Europaparlamentet den 7 juni 2002 en förordning om tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder1. Förordningen innebär en förpliktelse för noterade 

europeiska företag att från och med räkenskapsåret 2005 upprätta sin koncernredovisning 

enligt, av kommissionen antagna, internationella redovisningsstandarder. De standarder 

som avses är sådana som ges ut av International Accounting Standards Board (IASB). I 

förordningen ges medlemsstaterna möjligheten att tillåta eller kräva att berörda företag 

även i juridisk person, det vill säga i årsredovisningen, redovisar enligt aktuella standarder. 

Dessutom kan medlemsstaterna besluta att även onoterade företag skall ha en liknande 

möjlighet eller skyldighet, både vad gäller koncern- och årsredovisning. I Sverige är tillsatt 

en utredning, i vilken dessa möjligheter skall övervägas.2 I utredningen skall även klargöras 

om, och i så fall hur, den svenska lagstiftningen bör ändras, dels för att ge ökad möjlighet 

att redovisa enligt International Accounting Standards (IAS), dels för att undvika konflikter 

mellan svensk rätt och EG-rätt. 

 

 I Sverige är det framför allt Redovisningsrådets rekommendationer (RR) som styr 

utvecklingen av god redovisningssed hos de större, noterade företagen. Dessa 

rekommendationer har till största del utformats i överensstämmelse med IAS. Dock finns 

vissa undantag, vilka har sin grund i hänsynstaganden till årsredovisningslagen (ÅRL) och 

annan nationell lagstiftning. Ofta har undantag gjorts för tillämpning i juridisk person, 

vilket särskilt har motiverats av skattelagstiftningen. Det finns i Sverige ett starkt samband 

mellan redovisning och beskattning, vilket innebär att redovisningen skall kunna läggas till 

grund för beskattningen. Eftersom koncernen inte är ett skattesubjekt skulle inte 

beskattningen påverkas direkt vid en harmonisering på koncernnivå. Däremot kan man, vid 

en tillämpning av IAS enbart på koncernnivå, tänka sig en indirekt påverkan på 

beskattningen i och med den koppling som torde föreligga mellan års- och 

koncernredovisning. 

                                                 
1 EG-förordningen 1606/2002 
2 Kommittédirektiv 2002:106 



 4

 

Redan i detta stadium ger förordningen medlemsstaterna möjlighet att förorda tillämpning 

av IAS i juridisk person. En harmonisering även på företagsnivå skulle av nödvändighet 

medföra särskilda utmaningar för länder där det råder ett starkt samband mellan 

redovisning och beskattning, däribland Sverige. Beskattningen skulle direkt komma att 

påverkas i det fall förordningen görs tillämplig även på juridisk person, det vill säga att IAS 

får, eller skall, läggas till grund även för årsredovisningen. 

 

Det finns idag vissa materiella områden vilka, genom uttryckliga undantag i 

Redovisningsrådets rekommendationer, avviker från IAS. Ett sådant område är forskning 

och utveckling, där IAS 38 kräver aktivering av utgifter i utvecklingsfasen, medan svenska 

normer (RR 15) ger företagen möjligheten att kostnadsföra utgifterna direkt. Teoretiskt sett 

innebär en tillämpning av IAS att företagens skattekostnad ökar, eftersom möjligheten till 

direkt skattemässigt avdrag försvinner. Samtidigt ställs en rad krav upp för en aktivering, 

vilket möjligen ger företagen viss valfrihet mellan att aktivera eller kostnadsföra utgiften 

direkt. 

 

1.2 Problemformulering 

 

• Kommer den tillämpning av IAS som föreskrivs för koncernredovisningen från 

och med 2005 påverka beskattningen av berörda företag och i så fall hur?  

• Vad skulle en tvingande tillämpning även i juridisk person av IAS generellt ha för 

påverkan på beskattningen av de berörda företagen? 

• Vad skulle en tillämpning i juridisk person av IAS 38 innebära för beskattningen av 

de berörda företagen, med tanke på aktiveringsplikten för utvecklingsutgifter? 

Erbjuder utformningen av rekommendationen företagen en valfrihet i sin 

redovisning, vilken medför att aktiveringsplikten ändå förblir i viss mån frivillig? 

• Hur kan en lämplig skattemässig reglering av utvecklingsutgifter se ut, med hänsyn 

till de principer som styr företagsbeskattningen?  
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1.3 Syfte 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur en tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder skulle påverka de svenska företagens skattesituation. För det första 

är syftet att diskutera huruvida en tillämpning enbart på koncernnivå kan komma att 

påverka företagen ur skattesynpunkt. Vidare är syftet att utreda hur en tillämpning även i 

juridisk person av internationella redovisningsstandarder generellt torde påverka 

beskattningen av de berörda företagen.  

 

För att konkretisera effekterna av en tvingande tillämpning av IAS i juridisk person är 

syftet sedan att analysera ett materiellt område, där IAS-normerna skiljer sig från svensk 

god redovisningssed. Mitt syfte är i denna del att undersöka hur den aktiveringsplikt av 

utvecklingsutgifter som fastställs i IAS 38, skulle komma att påverka skattesituationen för 

de svenska företagen, vid en tillämpning av standarden även i juridisk person. I denna del 

är syftet att analysera den subjektivitet i IAS 38, som talar för att en möjlighet till den 

direkta kostnadsföring, vilken idag tillåts i svenska normer, fortfarande skulle föreligga. Mitt 

syfte är sedan att, med utgångspunkt i de skatterättsliga principerna, diskutera hur en 

lämplig reglering av området utvecklingsutgifter kan se ut.   

 

1.4 Metod och disposition 

 

Kapitel 2 utgör referensram och här beskrivs i 2.1 god redovisningssed i Sverige idag, dels 

med tanke på innehållet, dels med tanke på normgivningen. Därefter beskrivs i avsnitt 2.2 

sambandet mellan redovisning och beskattning. Avsnitt 2.3 beskriver avslutningsvis de 

internationella influenser vilka idag påverkar redovisningen. Kapitel 2 är i huvudsak en 

deskriptiv redogörelse och avsikten med kapitlet är att ge en grund för den följande 

diskussionen kring förordningens effekter.  

 

I kapitel 3 diskuteras beskattningseffekter vid en tillämpning av IAS enbart på koncernnivå. 

Diskussionen kommer här att ta sin utgångspunkt i det nuvarande sambandet mellan års- 

och koncernredovisning, men även i hur detta samband kan komma att förändras med en 

tvingande tillämpning av IAS på koncernnivå. Detta för att leda fram till huruvida även 

årsredovisningen, och därmed också beskattningsunderlaget, kan komma att påverkas av en 

koncernredovisning enligt IAS-normer. 
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I kapitel 4 kommer sedan att förutsättas en tillämpning av IAS även i juridisk person, för 

att utreda vad en sådan tillämpning skulle få för effekter i ett generellt perspektiv. I avsnitt 

4.1 diskuteras hur normgivningsmakten inom god redovisningssed kan komma att 

förändras, medan i avsnitt 4.2 tas upp möjliga förskjutningar mellan grundläggande 

principer i redovisningen. Utgångspunkt tas här i den beskrivning av god redovisningssed 

som gjorts i kapitel 2, för att komma fram till hur beskattningen genom det materiella 

sambandet skulle påverkas. Slutligen diskuteras i 4.3 IAS:s lämplighet som underlag för 

beskattning. 

 

I kapitel 5 analyseras specialområdet FoU och även här förutsätts en tillämpning av IAS i 

juridisk person. Avsnitt 5.1 utgör en referensram för kapitlet i övrigt och beskriver hur 

utvecklingsutgifter idag behandlas skattemässigt. I avsnitt 5.2 diskuteras hur den 

skattemässiga behandlingen av utvecklingsutgifter torde komma att se ut med en 

tillämpning av IAS 38 i juridisk person. Diskussionen kommer här att ta sin utgångspunkt i 

den subjektivitet som de krav som ställs upp för att en aktiveringsplikt skall föreligga 

medför. Syftet är att ta reda på huruvida denna subjektivitet kan anses medföra att 

skyldigheten att aktivera är rent teoretisk. Avsnitt 5.3 behandlar slutligen hur en lämplig 

reglering av området utvecklingsutgifter kan se ut med utgångspunkt i de skatterättsliga 

principerna. Tre olika förslag på reglering ställs upp och diskuteras sedan med 

utgångspunkt i främst principerna om neutralitet och likformighet. De olika alternativen 

vägs sedan mot varandra, genom en avvägning mellan de diskuterade principernas 

betydelse inom området utvecklingskostnader. 

  

I kapitel 6 görs slutligen en sammanfattande analys. De frågeställningar jag har formulerat 

behandlas var för sig i avsnitt 6.1 till 6.4 för att klargöra hur dessa frågeställningar enligt 

min mening bör besvaras.  
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1.5 Avgränsningar 

 

Jag kommer främst att behandla frågeställningarna ur ett skatterättsligt perspektiv. I och 

med att skatterätten i visst avseende styrs av redovisningsrätten kommer även 

redovisningsrätten att diskuteras mycket, men i huvudsak för att leda fram till de 

skattemässiga effekterna.  

 

Eftersom förordningen i första hand avser noterade företag kommer jag inte att behandla 

regleringen av onoterade företag och endast ta upp Bokföringsnämndens 

rekommendationer där det är av vikt för att fastslå rättsläget även för de noterade 

företagen. 

 

När jag i uppsatsen behandlar en tillämpning av förordningen i juridisk person, kommer jag 

att utgå ifrån en tvingande tillämpning. Jag kommer sålunda inte att diskutera effekter av, 

det i och för sig intressanta alternativet, att en tillämpning av IAS tillåts även i juridisk 

person. 

 

Vid diskussioner om sambandet mellan redovisning och beskattning kommer jag endast att 

behandla det materiella, inte det formella, sambandet.3 

 

1.6 Terminologi 

 
När i texten diskuteras en tillämpning av IAS på företagsnivå, avses en tillämpning i juridisk 

person, vilket innebär att IAS läggs till grund för årsredovisningen. 

 

När i texten istället diskuteras en tillämpning av IAS på koncernnivå, avses en tillämpning av 

IAS enbart i koncernredovisningen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 För diskussioner om det formella sambandet hänvisas till SOU 1995:43 
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2 Bakgrund – redovisning och beskattning  

 

I detta kapitel kommer först att beskrivas innebörden av god redovisningssed i Sverige idag 

och hur denna redovisningssed skapas. Därefter kommer sambandet mellan redovisning 

och beskattning beskrivas. Bakgrunden avslutas med ett avsnitt om internationella 

influenser inom redovisningen.  

 

2.1 God redovisningssed 

 

Redovisningsrätten reglerar ett område under snabba förändringar. Strukturen inom 

näringslivet förändras ständigt, med nya avtalstyper, nya informationsbehov och ny teknik. 

Den internationalisering som sker inom området gör att reglerna hela tiden måste anpassas 

efter omvärlden.4 Bland annat på grund av behovet av flexibilitet utgörs i stort sett all 

redovisningslagstiftning av ramlagstiftning. Ramlagstiftningens karaktär kräver en 

sammanfattande rättslig standard för att ange de krav som ställs på redovisningens kvalité. 

Genom hänvisningen till en övergripande norm kan detaljregleringar, vilka inom 

redovisningen snabbt blir föråldrade, undvikas i lagen.5 I Sverige kopplas redovisningen till 

det övergripande begreppet god redovisningssed. God redovisningssed är numera ett 

lagstadgat begrepp i och med ÅRL 2 kap 2 § och bokföringslagen (BFL) 2 §.  

 

2.1.1 Innehållet i god redovisningssed 

 

För att fylla ut ramlagstiftningen, det vill säga bestämma innehållet i god redovisningssed, 

krävs att lagstiftningen kompletteras med andra normer.6 Praxis i företagen har en viktig del 

i denna utfyllnad. God redovisningssed beskrivs i förarbetena till 1976 års bokföringslag 

som ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av 

bokföringsskyldiga”7. Denna definition torde innebära att det krävs en enhetlighet och 

acceptans bland praktiker för att något skall anses vara god redovisningssed.8 En lagregel 

får dock inte sättas åt sidan genom tillämpning av, mot bestämmelsen stridande, praxis. 

                                                 
4 Svensson och Edenhammar, ÅRS Redovisningslagen s 23  
5 Nilsson, Redovisningens normer och normgivare  s 15 
6 Thorell, Årsredovisningslagen s 69 
7 Prop. 1975:104 s 148 
8 Thorell, Skattelag och affärssed s 53 
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Användningen av praxis kan istället ha betydelse vid tolkningen av en allmänt utformad 

bestämmelse och som utfyllnad när ett område inte har reglerats.9 Praxis betydelse för 

fastställandet av god redovisningssed torde dock ha minskat avsevärt sedan uttalandet i 

ovan nämnda förarbete. Redovisningsrekommendationerna blir allt fler och allt mer 

detaljerade. Dessutom har den internationella harmoniseringen medfört att, på områden 

oreglerade nationellt, ledning tas i internationella normer snarare än i praxis.10 

 

I tolkningen av redovisningsbestämmelser måste också hänsyn tas till allmänt accepterade 

redovisningsprinciper. Dessa har en stor betydelse för vad som anses vara innehållet i god 

redovisningssed.11  Av dessa principer skall närmare behandlas några som kan ha betydelse 

för den fortsatta framställningen: 12 

• Realisationsprincipen: Denna princip innebär att en intäkt eller kostnad skall redovisas 

först när en äganderättsövergång skett och ett verifierbart värde kan fastställas. 

Principen leder till att värdeökningar på anläggningstillgångar inte tillåts påverka 

resultatet. En eventuell vinst får redovisas först när den realiseras. Svensk god 

redovisningssed har i mycket hög utsträckning byggt på den här principen. 

• Försiktighetsprincipen: Denna princip innebär att man alltid bör gardera sig mot att 

övervärdera ett företags ekonomiska ställning och resultat. Realisationsprincipens 

behandling av intäkter och tillgångar är en del av denna princip. Värderingen av 

tillgångar skall alltid göras med försiktighet och befarade förluster kostnadföras 

omedelbart. 

• Matchningsprincipen: Matchningsprincipen innebär att periodiseringen skall styras av 

intäktssidan, genom att resursförbrukningen kopplas till de intäkter den genererar. 

En kostnad skall redovisas först när intäkten inkommer, vilket innebär att principen 

i detta avseende står i konflikt med försiktighetsprincipen. Matchningsprincipen 

skulle i princip innebära att exempelvis utgifter för FoU bör kostnadsföras i takt 

med att intäkter på grund av FoU: n inflyter.  

• Jämförbarhetsprincipen: Denna princip innebär helt enkelt att informationen från 

redovisningen skall kunna användas för jämförelse, dels mellan olika tidsperioder, 

dels mellan olika företag. Denna princip används ofta som ett argument för 

internationell harmonisering.  

                                                 
9 SOU 1973:57 s 94  
10 Se närmare avsnitt 2.3 
11 Thorell, Skattelag och affärssed s 35 
12 ÅRL 2:4 och Nilsson, Redovisningens normer och normbildare s 30, 
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Enligt ÅRL skall dessutom redovisningen upprättas så att den ger en rättvisande bild av 

företagets ställning och resultat. 13 Begreppet kommer från brittisk redovisning och används 

inom EU:s redovisningsrätt som en övergripande standard. Principen om rättvisande bild 

innebär bland annat, i motsats till försiktighets- och realisationsprincipen, att värdeökningar 

på anläggningstillgångar i princip bör tillåtas påverka resultatet. Den svenske lagstiftaren 

har vid implementeringen av EG-direktiven valt att behålla den äldre termen god 

redovisningssed, sida vid sida om detta nya begrepp. Det är möjligt att se kravet på 

rättvisande bild som en del av god redovisningssed. Detta skulle innebära att en 

redovisningsmetod bara är god redovisningssed om den ger en rättvisande bild av 

företaget. I viss mån skulle dock begreppen kunna anses ha olika innebörd.14 

 

2.1.2 Normbildarna 

 

Vid sidan av lagstiftarens roll har olika redovisningsorganisationer störst betydelse som 

normbildare genom de rekommendationer de publicerar. Rekommendationerna preciserar 

lagreglerna och ger uttryck för vad som skall anses vara god redovisningssed.15 I Sverige 

sker denna normbildning främst hos Bokföringsnämnden och hos Redovisningsrådet.  

  

Bokföringsnämnden är en statlig myndighet och är det organ som har huvudansvaret för 

utvecklandet av god redovisningssed.16 Anledningen till statens övergripande ansvar är 

främst att den nämnd som har huvudansvaret för god redovisningssed måste ha skyldighet, 

inte bara en rätt, att ingripa med de uttalanden som krävs. Staten ger genom sitt 

huvudansvar en yttersta garanti för att rekommendationer inte strider mot tvingande lag. 17 

Bokföringsnämnden har det primära ansvaret för den löpande bokföringen och 

arkiveringen, samt årsbokslut i icke-publika företag. 18 

 

Redovisningsrådet är ett privat organ och kan sålunda sägas representera självregleringen 

inom redovisningen. Rådet skall bland annat se till så att praxis beaktas. Trots att 

Bokföringsnämnden har det övergripande ansvaret, har ansvaret för vissa områden 

                                                 
13 ÅRL 2 kap 3 § uppställer kravet på en rättvisande bild 
14 SOU 1996:157 s 360 ff samt Thorell, Årsredovisningslagen s 67 f för en utförligare diskussion. 
15 Nilsson, Redovisningens normer och normbildare s 15 
16 BFL 8:1 
17 SOU 1996:157 s 183 f 
18 Svensson och Edenhammar, ÅRS Redovisningslagen s 38 
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delegerats till Redovisningsrådet.19 Redovisningsrådets rekommendationer är i första hand 

riktade till börsnoterade och andra större företag och behandlar främst grundläggande 

redovisningsfrågor i koncern- och årsredovisning. Rekommendationerna är i stort sett 

direktöversättningar av IAS, med de skillnader som motiveras av hänsynstaganden till 

svensk lagstiftning.20  

  

Det bör noteras att varken Bokföringsnämndens eller Redovisningsrådets 

rekommendationer formellt är bindande, men de har stor betydelse för vad som skall 

förstås med god redovisningssed. I och med att god redovisningssed är stadgat i lag, är det 

endast undantagsvis ett företag i sin redovisning kan bryta mot en rekommendation och 

inte samtidigt bryta mot gällande lag. 21 

 

2.2 Sambandet mellan redovisning och beskattning 

 

2.2.1 Innebörden av sambandet 

 

I Sverige finns ett starkt samband mellan det redovisade resultatet i ett företag och 

beräkningen av företagets skattepliktiga inkomst. Innebörden av sambandet är att ett 

företags redovisning utan större justeringar skall kunna läggas till grund för beskattningen 

av detta företag.22 Sambandet kan delas upp i ett formellt och ett materiellt samband: 

 

- Det formella sambandet innebär att i vissa fall ett skattemässigt avdrag måste ha 

sin motsvarighet i ett avdrag i redovisningen. Så är fallet med 

bokslutsdispositioner, där avsättningar till periodiseringsfond måste motsvaras av 

ett avdrag i redovisningen. Vidare förutsätter skattemässiga överavskrivningar att 

motsvarande värdering har gjorts i redovisningen. 23 Det formella sambandet kan 

sägas röra främst resultatreglerande frågor och kommer inte att diskuteras vidare 

i den fortsatta framställningen. 

 

  

                                                 
19 Nilsson, Redovisningens normer och normbildare s 56 f 
20 FAR: s samlingsvolym s 614 
21 Svensson och Edenhammar, ÅRS Redovisningslagen s 40 ff 
22 SOU 1995:43 s 67 
23 IL 18:14 och 30:3 
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- Det materiella sambandet innebär att den skattskyldiges bokföring ligger till 

grund för den skattemässiga inkomstberäkningen. Grundregeln finns i 

inkomstskattelagen (IL) 14:2 vilken stadgar att resultatet skall beräknas enligt 

bokföringsmässiga grunder. Intäkter och utgifter skall enligt andra stycket 

hänföras till det beskattningsår de hör till enligt god redovisningssed, om inget 

annat är föreskrivet i lag. Det materiella sambandet gäller således framför allt 

periodiseringen och innebär att där inga skatterättsliga särregler finns, posten 

skall periodiseras utefter god redovisningssed. Enligt 14:5 skall det redovisade 

resultatet justeras om det inte överensstämmer med god redovisningssed. 

 

Formellt sett är IL uppbyggt på ett totalt accepterande av det redovisade resultatet, i och 

med formuleringen i 14:2. Förutom i de fall det finns speciella skatterättsliga regleringar, 

skall redovisningen ligga till grund för det skattemässiga resultatet. Det materiella 

sambandet kan sägas gälla främst värderings- och periodiseringsfrågor.  

 

När det skattemässiga resultatet inte överensstämmer med det redovisade har detta två 

principiella orsaker. 24 För det första så finns det vissa begränsningar i avdragsrätten inom 

skatterätten, exempelvis för gåvor och representation. På motsvarande sätt medges 

skattefrihet för vissa intäkter. Omfångsfrågor, det vill säga vad som är skattepliktigt 

respektive avdragsgillt, är inte kopplat till god redovisningssed, utan underlaget för skatten 

bedöms efter skatterättsliga regler.25 Helt frikopplad från redovisningen torde dock inte 

omfångsfrågan vara, i och med att periodiserings- och klassificeringsbeslut i redovisningen 

kan komma att påverka avdragsrätten respektive skatteplikten för en post.26  

 

Den andra principiella avvikelsen är när skatterätten ställer upp egna värderings- eller 

periodiseringsregler.27 Dessutom kan påpekas att det generellt inom skatterätten ställs upp 

högre beviskrav än vad som är motiverat ur en ren redovisningsrättslig synvinkel.28  

 

Sambandet mellan redovisning och beskattning kan sägas leda till en dubbel bundenhet. 

När den skattskyldige redovisar en transaktion enligt ett sätt som överensstämmer med god 

redovisningssed, kommer skattemyndigheten att bli bunden av denna bokföring vid 

                                                 
24 Westermark i Svensk skattetidning nr 5, 2000, s 464 
25 Prop 1999/2000:2 s 180 
26 Se Kellgren i Skattenytt nr 5, 2003, s 328 f där denna fråga diskuteras 
27 Westermark i Svensk skattetidning nr 5, 2000, s 464 
28 SOU 1995:43 s 93 f 
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beskattningen. Den skattskyldige i sin tur blir bunden av den periodisering han väljer i 

bokföringen också vid beskattningen. Han kan alltså inte välja ett annat redovisningssätt, 

även om det ryms inom god redovisningssed.29 

 

2.2.2 Konsekvenser av sambandet 

 

I och med att skatterätten hänvisar till redovisningsrätten, kommer skatterätten att bli 

beroende av ett rättsområde vilket är knapphändigt i lagstiftning och överlåter mycket av 

regleringen till praxis. Inom redovisningen finns vidare många motstridiga principer och 

rekommendationer, samtidigt som det råder en brist på sanktionsmöjligheter. Tillsammans 

med den ökade internationaliseringen kan detta sägas göra redovisningen till ett subjektivt 

rättsområde. Detta leder i sin tur till att det, inom områden med ett materiellt samband, 

torde finnas ett stort utrymme för företagen att i sin redovisning vidta dispositioner 

motiverade av skatteskäl.  

 

Sambandet medför vidare att inom de områden där det föreligger ett materiellt samband 

regeringsrätten har stor betydelse för uttolkningen av god redovisningssed. Regeringsrätten 

har blivit den ledande uttolkaren av god redovisningssed, ofta med sin grund i ett uttalande 

från Bokföringsnämnden.30 När regeringsrätten bedömer vad som är god redovisningssed 

är denne inte bunden av praxis eller rekommendationer, eftersom domstolar naturligt nog 

inte är bundna av annat än bindande föreskrifter. En avvikelse från rekommendationer från 

expertorgan torde dock endast ske i undantagsfall, men det kan ändå konstateras att det 

ytterst är domstolen som fastställer god redovisningssed. 31  

 

Även Riksskatteverket (RSV) har på grund av sambandet mellan redovisning och 

beskattning fått ett inflytande på bedömningen av god redovisningssed. Dels har RSV fått 

uppdraget att förtydliga regler i IL, särskilt vad gäller bokslutsdispositioner, dels är många 

av de frågor som Bokföringsnämnden tar upp initierade av RSV.32  

 

Sambandet har diskuterats under lång tid men inga större ändringar har gjorts. Även om 

många är överens om att redovisningen på ett eller annat sätt bör ligga till grund för  

                                                 
29 Prop 1999/2000 s 180 
30 Westermark i Svensk skattetidning nr 5 2000, s 467 
31 von Bahr i Skattenytt nr 12, 1991, s 748 f 
32 Nilsson, Redovisningens normer och normbildare s 60 
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beskattningen, skiljer sig meningarna åt. Detta gäller särskilt syftet med redovisningen; skall 

den ge en rättvisande ekonomisk bild, eller skall dess främsta syfte vara att ge ett bra 

beskattningsunderlag?33 

 

2.3 Internationella influenser och IAS 

 

2.3.1 Internationella normgivare 

 

Inom EU har den direkta normgivningen av redovisningen skett genom de så kallade 

bolagsdirektiven, där bolagsdirektiv nummer 4 om årsbokslut34 och nummer 7 om 

koncernredovisning35 har störst betydelse. Dessa direktiv har implementerats i svenska 

ÅRL.36 Direktiven är nu relativt gamla och istället för att förnya direktiven har man sålunda 

inom EU beslutat att till största del överlåta normbildningen på IASB genom förordningen 

1606/2002. Det fanns inom EU diskussioner om att skapa europeiska 

redovisningsstandarder, istället för att förlita sig på en privat organisation som IASB. 

Speciellt Storbritannien motsatte sig bildandet av sådana europeiska standarder, eftersom 

det ansågs vara både irrationellt och ekonomiskt oförsvarbart att skapa ett nytt regelsystem. 

Med ökade krav på harmonisering inom unionen, inte minst med tanke på den 

gemensamma valutan, ställde unionen sig slutligen bakom IAS.37  

  

Kapitalmarknader runt om i världen internationaliseras allt mer, och utländsk ägande i 

inhemska noterade företag ökar, bland annat till följd av de avregleringar som skedde i de 

flesta industriländer under 80-talet.  Detta ledde till behovet av internationella normgivare, 

varav IASB38, idag kan sägas vara den mest betydande.39 Internationella normer har främst 

betydelse för noterade företag, eftersom det är deras aktier som är föremål för 

gränsöverskridande handel. Redovisningsrådets rekommendationer, som gäller främst 

noterade företag, är ju också i stort sett översättningar av IAS.   

 

 

                                                 
33 Westermark i Svensk skattetidning nr 5 2000, s 467 
34 Direktiv 78/660 
35 Direktiv 83/349 
36 Nilsson, Redovisningen normer och normbildare s 82 
37 Jönsson Lundmark, IASC och IAS - en introduktion s 22. 
38 IASC bytte, enligt styrelsebeslut den 1 april 2001, namn till IASB 
39 Svensson och Edenhammar, ÅRS Redovisningslagen s 49 
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IASB är en privat organisation, vars medlemmar huvudsakligen är olika nationella 

revisorsorganisationer, däribland Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) i Sverige. 

Målsättningen för IASB är att publicera redovisningsnormer, IAS, och verka för ett 

internationellt accepterande av dessa normer. Dessutom har organisationen som mål att 

allmänt arbeta för en harmonisering av lagstiftning och övrig normgivning inom den 

externa redovisningen.40 IASB har en stark anknytning till den anglo-amerikanska 

redovisningstraditionen och verksamheten är koncentrerad till London.41  

 

2.3.2 Internationella standarders ställning i Sverige 

 

Internationella regler har egentligen idag inget egenvärde vid sidan om de svenska 

rekommendationerna. Däremot har de länge ansetts ha ett värde i sig på områden som inte 

är reglerade nationellt. Harmoniseringen torde ha kommit så långt att det inte kan anses 

överensstämma med god redovisningssed att, på ett område som i Sverige är oreglerat, välja 

en regel som strider mot internationell praxis.42 

 

De regler som har utformats inom EU har givetvis en ställning av tvingande föreskrift i 

Sverige och har också implementerats i den svenska redovisningslagstiftningen. Inom 

unionen har harmonisering och likformighet getts stor betydelse, samtidigt som den 

europeiska normbildningen har kopplats allt mer till IASB:s standarder.43 Medlemskapet i 

EU torde därför ha medfört en ökad betydelse av internationella normer i svensk 

redovisning.  

 

Många av de konkreta skillnaderna mellan svensk redovisningssed och internationella 

normer har sin grund i den starka koppling mellan redovisnings och beskattning som finns 

i Sverige. Exempelvis betonas i Sverige försiktighetsprincipen mer än principen om 

rättvisande bild. Internationellt är det ju i och för sig den skattemässigt ointressanta 

koncernredovisningen som tilldrar sig störst uppmärksamhet. Försiktighetsprincipen måste 

dock i hög grad anses ligga till grund för både koncern- och årsredovisning i Sverige.44 

Exempel på uttryck för försiktighetsprincipen i både års- och koncernredovisningen är 

                                                 
40 Jönsson Lundmark, IASC och IAS – en introduktion s 9 f 
41 Nilsson, Redovisningens normer och normbildare s 13 och 74 
42 Thorell, Årsredovisninglagen s 66 
43 Nilsson, Redovisningens normer och normbildare s 66 
44 Nilsson, Redovisningens normer och normbildare s 89 
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tillgångsvärderingen, vilken sker enligt lägsta värdets princip för omsättningstillgångar, 

respektive enligt de historiska värdena för anläggningstillgångar. 

 

2.3.3 Förordning 1606/2002 

 

Syftet med förordningen 1606/2002 är enligt artikel 1 att anta och tillämpa internationella 

redovisningsstandarder, för att garantera insyn i redovisningen och ge möjlighet till 

jämförelse mellan redovisningar. Tillämpningen av internationella redovisningsstandarder 

skulle därigenom förbättra den inre marknadens funktion.45 För att den europeiska 

kapitalmarknaden skall vara konkurrenskraftig internationell krävs dessutom att den 

uppsättning standarder man tillämpar verkligen är globalt accepterade. Detta är viktigt vid 

gränsöverskridande handel och vid börsintroduktioner internationellt.46  

 

De internationella redovisningsstandarder som avses är sådana som utvecklas av den 

internationella organisationen International Accounting Standards Board (IASB). Främst 

gäller det International Accounting Standards (IAS) och i fortsättningen kommer detta 

begrepp användas för tillämpade standarder.47 Dessa standarder skall obligatoriskt tillämpas 

i koncernredovisningen av noterade företag inom gemenskapen från och med räkenskapsår 

som inleds 1 januari 2005 eller senare. Enligt artikel 3 i förordningen är det kommissionen 

som beslutar om tillämpligheten av de olika standarderna. Enligt artikel 5 föreligger en 

valfrihet för medlemsländerna att tillåta eller påbjuda tillämpning även i juridisk person. I 

Sverige är denna fråga för närvarande under utredning.48 

 

Till skillnad mot internationella standarders ställning idag, kommer sålunda förordningen 

medföra att dessa får ett egenvärde i svensk redovisning och beskattning, även på områden 

där de står i strid med andra svenska regler. Dessutom kommer IAS att ha ställning av 

tvingande lag, något som inte ens idag gäller för våra ”svenska” rekommendationer. I det 

följande kommer att diskuteras effekterna av förordningens tillämpning i Sverige. I kapitel 

3 och 4 kommer att behandlas generella konsekvenser för företagens skattesituation, dels 

under förutsättning av att en tillämpning enbart skulle bli tvingande på koncernnivå, dels 

under antagandet att den även blir tvingande för redovisningen i juridisk person.   

                                                 
45 EG-förordning 1606/2002 p 2 
46 A förordning p 5 
47 I artikel 2 i EG-förordning 1606/2002 definieras de andra standarder från IASB som kan komma ifråga. 
48 Utredningen enligt kommittédirektiv 2002:106 skall vara avslutad den 31 juli 2003. 
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3 Tillämpning av IAS på koncernnivå 

 

Primärt är förordningen enbart tillämplig på koncernnivå och skall sålunda läggas till grund 

för koncernredovisningen. Förordningen ger länderna möjligheten, men ingen skyldighet, 

att förorda en tillämpning även i årsredovisningen. Eftersom koncernen inte är ett 

skattesubjekt, kommer inte förordningen att innebära direkta beskattningskonsekvenser om 

dess tillämplighet begränsas till koncernredovisningen. Det kan dock diskuteras om även en 

tillämpning på koncernnivå i någon mån skulle komma att påverka beskattningen i och 

med sambandet mellan års- och koncernredovisning. Denna indirekta påverkan kommer 

att diskuteras i detta kapitel. 

 

3.1 Nuvarande koppling mellan års- och koncernredovisning 

 

Enligt 7:8 ÅRL skall en koncernredovisning utgöra en sammanställning av balans och 

resultaträkningarna för moderbolaget och dess dotterföretag. Vidare skall reglerna i 4 kap 

ÅRL om värdering tillämpas även vid koncernredovisning enligt 7:11 ÅRL. Enligt 7:12 

ÅRL skall moderbolaget i koncernredovisningen tillämpa samma principer för värdering av 

tillgångar och skulder som i årsredovisningen. Dock får andra värderingsprinciper tillämpas 

om det finns särskilda skäl. Huvudregeln är alltså att moderbolagets årsredovisning styr 

koncernredovisningen. Att särskilda skäl åberopas för en annan värdering har å andra sidan 

blivit ganska vanligt i svenska börsföretag. Redan idag är det alltså relativt vanligt att en 

annan redovisning än den i årsredovisningen tillämpas i koncernredovisningen.49 

 

En anledning till den ökade frikopplingen mellan års- och koncernredovisning är den ökade 

internationaliseringen av företagens verksamhet, vilken gör att företagen måste anpassa sig 

efter internationell praxis. Eftersom etablering på utländska marknader oftast sker genom 

koncernbildning är det i koncernredovisningen som anpassningen sker.50 I och med att 

Redovisningsrådets rekommendationer, som egentligen är översättningar av IAS, undantar 

juridisk person från tillämpning, kan års- och koncernredovisning i Sverige anses redan ha 

avlägsnat sig ifrån varandra. Medan koncernredovisningen styrs mot IAS-normer, styrs 

årsredovisningen mot nationella normer, ofta motiverade av beskattningshänsyn. 

 

                                                 
49 Thorell, Årsredovisningslagen s 293 samt SOU 1996:157 s 435 
50 SOU 1996:157 s 438 
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Också årsredovisningens roll som underlag för beskattningen är något som ofta motiverar 

avvikelser i koncernredovisningen. I förarbetena till ÅRL klargjordes att regeln om 

särskilda skäl i ÅRL 7:12 främst skulle få betydelse när skattemässiga skäl har påverkat 

årsredovisningen.51 Det påpekades att regeln medför att rent skattemässiga dispositioner 

kan undanröjas på koncernnivå, där de inte fyller något syfte.52 Denna möjlighet att 

redovisa olika i årsredovisning och koncernredovisning torde därför, när det kommer till 

beskattningen, primärt ha betydelse för att undandröja konsekvenser av det formella 

sambandet. Detta styrks av det faktum att bokslutsdispositioner och obeskattade reserver 

inte tas upp i koncernredovisningen, vilket slås fast i rekommendationen RR 1. 

 

Värderingen av tillgångar är ett område där det i många fall existerar ett materiellt samband, 

det vill säga att även den skattemässiga värderingen sker utifrån god redovisningssed. 

Exempelvis anges i IL som anskaffningsvärde för inventarier endast ”utgiften för 

förvärvet”.53 För att precisera vad som bör ingå i utgiften för förvärvet blir god 

redovisningssed tillämplig. Vad gäller varulager så hänvisar i realiteten skattereglerna om 

lägsta värdets princip till god redovisningssed för att beräkna de olika värdena. Bland annat 

på grund av liknande materiell koppling bör anses att värderingen väldigt ofta påverkas av 

olika skatteöverväganden från företagets sida.54 I och med att i förarbetena anförts 

skattemässiga skäl som grund för avvikelse, skulle detta innebära att företagen i stort sett 

alltid kan tillämpa andra värderingsprinciper för sin koncernredovisning. För att så skall 

vara fallet måste kravet givetvis ställas att bägge redovisningssätt överensstämmer med god 

redovisningssed.  

 

Förutom i de fall tydliga undantag görs för tillämpning i juridisk person, kan det dock inte 

anses oproblematiskt att anföra att rättvisande bild eller god redovisningssed faktiskt skulle 

vara annorlunda i koncernredovisningen än i årsredovisningen.55 Koncernredovisningen är 

ju bland annat till för att visa hur resultatet skulle se ut om verksamheten organiserats i ett 

enda företag och bör enligt ABL 11:11 i grunden utgöra ett sammandrag av 

koncernföretagens balans- och resultaträkning. Att två olika redovisningssätt i års- och 

koncernredovisning skulle rymmas inom god redovisningssed tycks därför vara orimligt i 

                                                 
51 Prop 1995/96 del 2 s 243 
52 A st 
53 IL 18:7 
54 Thorell, Årsredovisninglagen s 293 där författaren menar att nästan alla val av värderingsprincip påverkas 
av skattemässiga överväganden. 
55 A a s 293 f  
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många fall. Det torde vara mycket svårt att motivera att en och samma affärshändelse 

skulle vara något annat i koncernredovisningen än i årsredovisningen. 

 

3.2 Konsekvenser av en tillämpning av IAS på koncernnivå 

 

3.2.1 En ökad frikoppling mellan års- och koncernredovisning? 

  

Att en tillämpning av IAS enbart på koncernnivå skulle leda till en ökad skillnad i 

redovisning mellan års- respektive koncernredovisning torde vara en rimlig slutsats. Detta 

eftersom de båda redovisningarna efter år 2005 skulle komma att regleras utifrån två olika 

system. Ett införande av IAS enbart på koncernnivå torde alltså i ett första steg medföra en 

förstärkning av en frikoppling mellan års- och koncernredovisning som redan existerar i 

viss mån.  

 

Det är inte helt omöjligt att tänka sig att en utveckling som även på längre sikt avlägsnar 

årsredovisningen från koncernredovisningen och därmed från IAS-normerna. En 

frikoppling mellan års- och koncernredovisning gör generellt att en internationell 

harmonisering kan göras på koncernnivå. Företaget kan då i sin koncernredovisning 

redovisa på ett mer ”rättvisande sätt” eftersom det inte behöver ta några skattehänsyn. I 

förarbeten till ÅRL konstaterades att ett svagt samband mellan års- och 

koncernredovisning skulle kunna göra att sambandet mellan redovisning och beskattning 

stärks ännu mer.56 Att stärka sambandet mellan redovisning och beskattning, har hittills inte 

varit aktuellt i Sverige, utan diskussionen har snarare varit den motsatta; sambandet har 

ifrågasatts inte minst på grund av nödvändigheten av internationell harmonisering.  

 

En frikoppling mellan års- och koncernredovisning kan dock, om inte annat, sägas minska 

intresset av att ifrågasätta sambandet mellan redovisning och beskattning, eftersom 

företagen genom koncernredovisningen kan visa den rättvisande bild som krävs av 

marknaden. Eftersom det främst är större företag (koncernföretag) som har intresset av att 

ge marknaden en värdering av företaget, tillfredsställs detta behov. För de mindre företagen 

är det givetvis av ekonomiska skäl betydelsefullt att redovisningen, utan större justeringar, 

                                                 
56 SOU 1996:157 s 440 
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kan läggas till grund för beskattningen.57 För de större företagen är det inte omöjligt att 

tänka sig ett liknande intresse. Då dessa företag redan laborerar med två olika redovisningar 

i koncern- respektive årsredovisning, torde det vara naturligt att låta årsredovisningen också 

utgöra beskattningsunderlaget; skillnaden mellan koncern- och årsredovisning var ju från 

början motiverad av beskattningshänsyn. Detta kan tyda på att sambandet mellan 

redovisning och beskattning faktiskt skulle kunna komma att stärkas i Sverige med den 

ökade frikoppling som skulle bli den första effekten av en tillämpning av IAS på enbart 

koncernnivå.  

 

En frikoppling mellan års- och koncernredovisning kan hävdas medföra betydande risker. 

Visserligen kan koncernredovisningen utvecklas fritt och visa en rättvisande bild av 

koncernen utan att man behöver ta några beskattningshänsyn. Å andra sidan kommer 

denna rättvisande bild i princip vara tvingande på koncernnivå ändå och är inget man 

uppnår med själva frikopplingen. Utvecklingen för årsredovisningen är istället det som 

skulle kunna anföras emot en sådan frikoppling, då denna kan anses tillåtas bli alltför styrd 

av beskattningshänsyn. Årsredovisningens roll att ge en rättvisande bild kan anses bli 

underordnad dess uppgift som beskattningsunderlag.  

 

Dessutom skulle årsredovisningen inte åstadkomma en bild av företagets resultat och 

ställning som är jämförbar med den som koncernredovisningen ger. Det måste ju ändå 

anses finnas ett värde i att kunna jämföra en juridisk person med en koncern, vilket inte 

skulle vara möjligt. Ett börsnoterat företag skulle vara beroende av en koncernorganisation 

för att kunna redovisa jämförbart med övriga företag. Dessutom är en harmonisering enligt 

IAS på företagsnivå, det vill säga i juridisk person, inte en omöjlighet i framtiden, även om 

tillämpligheten idag skulle stanna på koncernnivå. Ett starkare samband mellan redovisning 

och beskattning skulle försvåra denna ytterligare harmonisering avsevärt. Det första steg 

som nu tas för att harmonisera enligt IAS borde därför snarare leda till att sambandet 

ifrågasätts ytterligare, för att underlätta en harmonisering även i juridisk person. 

 

 

 

 

                                                 
57 SOU 1996:157 s 440 f  
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3.2.2 Koncernredovisningen styr årsredovisningens innehåll?  

 

Det måste anses vara en troligare utveckling att även årsredovisningen - och sålunda också 

beskattningsunderlaget - istället för att få leva sitt eget liv vid sidan av den internationella 

harmoniseringen - snarare kommer att närmas de internationella normerna även den. 

Diskussionen om att årsredovisningen styr koncernredovisningen kan i och med 

förordningen anses ha tappat sin sanning. Årsredovisningen kan av nödvändighet inte styra 

en koncernredovisning som enligt lag (EG-rätt) skall ske på ett visst sätt. För att 

beskattningen skall påverkas krävs istället egentligen att god redovisningssed i 

koncernredovisningen påverkar årsredovisningens innehåll. Trots att det inte finns någon 

lagteknisk koppling åt det hållet, är det högst troligt att en stark internationell 

harmonisering påverkar redovisningen i stort, och därmed också beskattningsunderlaget, i 

de internationella normernas riktning.  

 

När reglerna för koncernredovisningen nu kommer att styras av ett omfattande regelsystem 

med karaktär av tvingande lag, är det inte omöjligt att det på längre sikt snarare kommer att 

bli koncernredovisningen som styr årsredovisningen. Detta skulle kunna medföra att synen 

på god redovisningssed i stort utvecklas från koncernnivå och på detta sätt närmar 

årsredovisningen, och därmed beskattningsunderlaget, till IAS-normerna, inte minst genom 

praxis i företagen. Dessutom är det de stora noterade företagen som berörs av 

förordningen och det är hos dem som den goda redovisningsseden skapas. Något annat 

som talar för att koncernredovisningen kan komma att få inflytande på årsredovisningens 

innehåll, är det faktum att det är koncernredovisningen som är i fokus för 

investeringsbedömningar. Alltså är det koncernredovisningen som bör anses ge den mest 

rättvisande bilden av företaget. Att då hävda att god redovisningssed i årsredovisningen är 

något annat måste anses vara högst problematiskt.  

 

Det kan tyckas att den tvingande tillämpningen av IAS på koncernnivå utgör övergången 

till en ny syn på hur redovisningen bör se ut. På så sätt kommer förordningen att påverka 

god redovisningssed i stort, även om den inte (än) görs tillämplig på juridisk person. God 

redovisning styrs av de större företaget och till största del genom deras 

koncernredovisning, vilken är mest intressant för investeraren. Detta gör att det torde vara 

högst troligt att i framtiden IAS, i högre grad än vad som är fallet idag, kommer att spegla 

vad som bör anses utgöra god redovisningssed även i juridisk person.  
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4 Tillämpning av IAS i juridisk person 

 

I förordning 1606/2002 ges redan nu medlemsstaterna möjligheten att föreskriva 

tillämpning av IAS även i juridisk person, det vill säga att standarderna skall läggas till 

grund även för årsredovisningen. För att exemplifiera de förändringar inom materiella 

områden som en sådan tillämpning skulle innebära, har jag valt att i kapitel 5 behandla 

regleringen av utvecklingsutgifter inom FoU. I detta kapitel kommer istället att diskuteras 

de konsekvenser en tvingande tillämpning av IAS i juridisk person kan komma att få på det 

mer generella planet. Först kommer att behandlas förändringar i normgivningsmakten för 

god redovisningssed. Därefter kommer att behandlas den förskjutning mellan 

grundläggande redovisningsprinciper som en övergång till IAS torde innebära. Genom den 

materiella kopplingen mellan redovisning och beskattning är dessa förändringar intressanta 

också ur ett beskattningsperspektiv. Slutligen kommer att diskuteras IAS:s lämplighet som 

underlag för beskattning.  

 

4.1 Normgivningen inom god redovisningssed 

 
En tillämpning av IAS på företagsnivå väcker för det första frågan om hur 

normgivningsmakten inom god redovisningssed kan komma att se ut. Eftersom 

Redovisningsrådet är den organisation som i Sverige behandlar de områden som IAS syftar 

till är frågan hur denna organisations ställning kan komma att förändras den kanske mest 

aktuella. Redan idag utgörs Redovisningsrådets rekommendationer i stort sett av 

översättningar av IAS, dock med vissa skillnader motiverade av svensk lagstiftning. I och 

med att Redovisningsrådets rekommendationer allt mer har utgjort rena översättningar av 

IAS, har det varit möjligt att ifrågasätta behovet av ett redovisningsråd. Det har dock även 

hävdats att Redovisningsrådet behövs och bör ha kvar sin normgivningsmakt även med en 

allt starkare koppling till IAS. 58 Redovisningsrådets normgivningsmakt består främst i dess 

uppgift att översätta, och i och med det också tolka IAS. För att göra en översättning torde 

krävas kompetens inom redovisningsområdet och förståelse för de svenska förhållandena.59 

Om man förutsätter att IAS även efter förordningens ikraftträdande bör översättas till 

svenska, skulle det i denna översättning i princip inte tillåtas några omarbetningar eller  

                                                 
58 Se diskussion av Buisman i Balans nr 12, 1998.  
59 A st  
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anpassningar. Vidare är det med största sannolikhet så att översättningen kommer att ske 

inom ramen för EU:s arbete. Att Redovisningsrådet skulle behålla den normgivningsmakt 

vilken utgörs av uppdraget att översätta och tolka IAS, torde sålunda vara utesluten i en 

situation där IAS är tillämplig både i juridisk person och i koncern. Att rådet kan tänkas 

behålla uppdraget att utforma undantag för juridisk person, om en tillämpning endast blir 

aktuell i koncern, är en annan fråga. Det är däremot möjligt att, även med en tillämpning av 

IAS i juridisk person, Redovisningsrådet skulle tänkas behålla någon slags 

normgivningsmakt på områden oreglerade av IASB. Idag har Redovisningsrådets 

akutgrupp uppdraget att göra uttalanden på områden oreglerade i rekommendationerna.60 

Dessa uttalanden tar dock även de i första hand utgångspunkt i IAS.61 

 

Vad som är mer intressant ur ett skatterättsligt perspektiv är de skatteanknutna organens 

betydelse som uttolkare av god redovisningssed. Regeringsrättens har på grund av den 

materiella kopplingen mellan beskattning och god redovisningssed fått en ställning som den 

egentligen främsta uttolkaren av god redovisningssed. På grund av den materiella 

kopplingen i svensk skatterätt kommer av nödvändighet Regeringsrättens tolkningsmakt att 

finnas kvar även vid en tillämpning av IAS på företagsnivå. IAS skall tolkas utifrån de 

övergripande syften och principer som anges i Framework, och inte utefter svensk god 

redovisningssed. Därför kommer tolkningen i regeringsrätten att behöva ske utifrån ett 

internationellt ramverk, vilket givetvis kan diskuteras lämpligheten av. Å andra sidan är idag 

så fallet med all övrig EG-rätt, eftersom denna uttolkas i nationella domstolar. Det är 

såklart inte heller omöjligt att EU kommer att spela någon slags roll när det gäller en 

uttolkning av IAS efter förordningens ikraftträdande. Att EU här övertar ett färdigt 

regelsystem, torde inte i sig vara en anledning att undanta bestämmelserna från möjligheten 

till någon typ av förhandsbesked. 

 

Det kan här påpekas att om kopplingen mellan beskattning och god redovisningssed 

försvinner, det kommer att vara sällan god redovisningssed uttolkas av domstol. Detta är 

dock ett ”problem” ur ett redovisningsrättsligt perspektiv, snarare än ur ett skatterättsligt.   

 

 

 

                                                 
60 FAR 2002 s 615 
61 A st 
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4.2 Förskjutning mellan grundläggande principer – högre skatteuttag 

 

Den materiella redovisningsrätten har, som beskrivits ovan, sin grund i olika 

redovisningsprinciper. Olika länder prioriterar olika principer för sin redovisning. En ökad 

internationell harmonisering kommer därför av nödvändighet medföra en viss förskjutning 

mellan de olika principerna. För att förstå skillnaderna mellan olika länders redovisning 

måste bakgrunden till de olika synsätten förklaras.  

 

Finansieringstraditionerna i de olika länderna har stor betydelse för redovisningens 

utformning. Företagen i Frankrike och Tyskland har i mångt och mycket förlitat sig på 

bankfinansiering. Detta har lett till att redovisningen i dessa länder främst har inriktats på 

att ge borgenärerna skydd. Redovisningen uppgift är därför att se till att företagens ställning 

inte övervärderas. Den brittiska (och amerikanska) traditionen har sin bakgrund i att 

företagen där traditionellt har varit mer marknadsinriktade. Företagen har vänt sig främst 

till den privata kapitalmarknaden för finansiering. I dessa länder är därför redovisningens 

främsta uppgift istället att tillfredsställa informationsbehovet för marknaden. 62  

 

Sverige kan anses ha haft en mellanställning i förhållande till den kontinentaleuropeiska och 

den brittiska traditionen i detta avseende. Försiktighetsprincipen har varit ytterst central i 

svensk redovisningsrätt, vilket innebär en koppling till den kontinentaleuropeiska 

traditionen. På senare år har ju dock Sveriges ekonomi allt mer inriktats mot väster med 

influenser från brittiskt och amerikanskt håll. I och med vårt inträde i EU kan dock sägas 

att de ursprungliga tendenserna kom tillbaka i och med att vi blev bundna av EG:s 

bolagsdirektiv med rötter i kontinentaleuropeisk rätt.63 

 

När nu EU kopplar sin redovisningsrätt till IASB:s rekommendationer kommer den 

brittiska traditionen att dominera, eftersom det är denna tradition som dominerar inom 

organisationen. Under 1990-talet har även omarbetningar inom rekommendationerna gjort 

att IASB allt mer har närmats denna tradition. Utvecklingen inom EU mot en alltmer 

global kapitalmarknad leder också i riktning mot den brittiska traditionen, där det viktigaste 

är att lämna information om företagens ”verkliga” resultat och ställning i ett 

investerarperspektiv.64 

                                                 
62 Nilsson, Redovisningen normer och normbildare s 12 ff 
63 A st 
64 RSV Rapport 1998:6 s 37 f 
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I IAS 1 finns övergripande regler för de företag som anger sig tillämpa IAS. Dessa regler 

slår fast att ett företag, för att kunna ange att det tillämpar IAS, också måste tillämpa 

standarderna alltid och till fullo. Det innebär i den praktiska tillämpningen att de 

grundläggande principer som gäller enligt svensk rätt får mindre betydelse. 

Försiktighetsprincipen reduceras i stort sett till att utgöra riktmärke vid val av 

redovisningsprincip på områden vilka inte är reglerade av någon IAS. 65  Även på områden 

oreglerade av IAS, skall dock IAS vara utgångspunkten. Frameworkdokumentets syfte är 

nämligen bland annat är att vägleda utformningen av redovisningen inom områden vilka 

inte behandlas i en specifik standard.66 I Framework utgör försiktighetsprincipen en av de 

uppräknade principerna.67 På övriga områden, det vill säga områden vilka specifikt regleras i 

standarderna, skall företaget tillämpa de principer som gör att kraven enligt respektive 

standard uppfylls.68  

 

En tillämpning av IAS torde sålunda medföra en förskjutning från försiktighetsprincipen 

till principen om rättvisande bild. Försiktighetsprincipen leder till att utgifter skall 

kostnadsföras direkt och tillgångar värderas lågt, vilket i sin tur medför ett lägre resultat. 

Principen om rättvisande bild ger normalt en ”bättre” bild av företagets resultat, eftersom 

den medför en högre grad av aktivering och hänsynstagande till verkliga värden på 

tillgångar. För beskattningens del torde denna förskjutning sålunda leda till ett generellt sett 

högre skatteuttag.  

  

4.3 IAS:s lämplighet som underlag för beskattning 

 

I IASB:s överordnade regler, som man finner i vad som kallas Frameworks, fastslås syftet 

för de finansiella rapporter som IAS reglerar. Syftet är att förse olika användare med 

underlag för framtida ekonomiska beslut vad gäller det aktuella företaget. Användare som 

åsyftas är främst nuvarande och potentiella investerare, men det anses att informationen 

utformad för investerare också är lämplig att användas av intressenter som kreditgivare, 

kunder, anställda i företaget och myndigheter. IAS har inte till syfte att ligga till grund för 

beskattning, beslut som av nödvändighet är bakåtriktade. Det har också inom IASB 

                                                 
65 Jönsson, IASC och IAS – en introduktion s 65 f 
66 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter s 5 
67 A a s 13 
68 Jönsson, IASC och IAS – en introduktion s 65 f 
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speciellt uppmärksammats det faktum att länders samband mellan redovisning och 

beskattning är något som hindrar en internationell harmonisering av redovisningsnormer.69 

 

Förutom att tillämpningen av IAS leder till ett högre skatteuttag, blir konsekvensen sålunda 

att beskattningsbeslut skulle komma att grundas på ett underlag som tydligt har förklarats 

inte vara avsett för sådana ändamål. Detta kan väcka frågan om det då är troligt att det är 

ett lämpligt underlag för skatteuttaget. Det kan tänkas finnas ett självändamål med att 

beskattningseffekter inte bestäms av ett rättsområde, styrt av andra syften än de för 

beskattningen. Å andra sidan är redan idag beskattningseffekter beroende av 

redovisningsrätten. Skillnaden är dock att idag tas i de svenska redovisningsnormerna 

hänsyn till sambandet med beskattningen.70 Detta tyder på att det finns ett samspel mellan 

rättsområdena snarare än ett ensidigt beroende. Ett sådant samspel torde medföra att 

beskattningens syften uppnås i högre grad än vid ett ensidigt beroende.     

 

För att kunna avgöra om IAS utgör ett lämpligt underlag för beskattning måste man dock 

även undersöka de materiella områden där IAS skiljer sig från svenska normer och där det 

existerar ett materiellt samband med skatterätten. I nästa kapitel kommer att diskuteras 

regleringen av utvecklingsutgifter i IAS 38 och dess lämplighet som underlag för 

beskattning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

                                                 
69 A a s 34 f 
70 Se exempelvis undantagen för tillämpning i juridisk person i redovisningsrådets rekommendationer. 
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5. FoU – aktivering av utvecklingsutgifter 

 

Förutom de principiella skillnader som pekades på i kapitel 4 av denna uppsats, skulle ett 

införande av IAS för juridisk person medföra förändringar inom olika materiella områden. 

Det finns olika områden där svensk god redovisningssed och IAS inte överensstämmer. 

Som har påpekats tidigare i uppsatsen, är Redovisningsrådets rekommendationer i stort sett 

översättningar av motsvarande IAS, dock med de undantag som motiveras av svensk 

lagstiftning. Vissa av dessa undantag har gjorts på grund av sambandet mellan redovisning 

och beskattning och rör sålunda områden där det finns en materiell koppling. En av 

undantagsreglerna finner man inom FoU-området där IAS kräver aktivering av 

utvecklingsutgifter, medan det i nuvarande svensk rätt föreligger en frivillighet att aktivera. 

 

Detta kapitel kommer att inledas med en beskrivning av regleringen av periodiseringen för 

FoU-utgifter. Därefter kommer den förändring en tillämpning av IAS i juridisk person 

skulle medföra att analyseras ur två perspektiv. Först kommer att behandlas hur 

beskattningen praktiskt och teoretiskt torde förändras i och med förordningens 

tillämplighet på juridisk person. Därefter kommer med utgångspunkt i de skatterättsliga 

principerna att diskuteras hur en lämplig reglering av utvecklingsutgifter kan se ut.  

 

5.1 Periodisering av utgifter för FoU   

 

5.1.1 Skatterättsliga regler 

 

Enligt IL 16:9 st 1 skall utgifter för forskning och utveckling dras av, om utgifterna har eller 

kan antas få betydelse för näringsverksamheten. Regeln behandlar omfångsfrågan, det vill 

säga huruvida utgifter för FoU är skattemässigt avdragsgilla.  

 

Vad som är intressant för den fortsatta framställningen är istället frågan om periodiseringen 

av utgifter för FoU. IL 16:9 st 2 är den skatteregel som specifikt behandlar periodiseringen. 

Där föreskrivs att utgifterna skall kostnadsföras genom årliga värdeminskningsavdrag enligt 

vad som i övrigt föreskrivs i IL. Denna bestämmelse avser tillgångar anskaffade för FoU-

verksamhet och vars periodisering styrs av skatterättsliga specialregler. Sådana tillgångar är 

exempelvis inventarier enligt 18 kap och byggnader enligt 19 kap. Anskaffningsutgiften för 
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tillgångarna skall då avskrivas enligt reglerna för respektive tillgångstyp.71 Vad gäller övriga 

utgifter för FoU finns en möjlighet att aktivera dessa i anskaffningsvärdet för omsättnings- 

eller anläggningstillgång. Däremot finns ingen redovisningsrättslig skyldighet att aktivera 

och en omedelbar kostnadsföring torde vara tillåten även skatterättsligt.72  

 

Ofta resulterar inte forskning och utveckling i en materiell tillgång dit utgifterna kan 

hänföras. För att utgifter för FoU skall kunna aktiveras som en immateriell tillgång i sig, 

finns inga skatterättsliga specialregleringar att tillgå. Detta framkommer i IL 18:1 st 2 som 

behandlar immateriella tillgångar. Bestämmelsen anger att vissa immateriella tillgångar, som 

patent, goodwill och liknade rättigheter, skall behandlas som inventarier. Detta gäller dock 

enligt ordalydelsen enbart förvärvade rättigheter. Egenproducerade rättigheter omfattas inte 

av den skatterättsliga bestämmelsen. Istället gäller det materiella sambandet med god 

redovisningssed enligt 14:2 IL för egenproducerade immateriella tillgångar.73 

 

5.1.2 Redovisningsrättsliga regler 

 

För att avgöra hur egenproducerade immateriella tillgångar skall periodiseras tillämpas 

sålunda, på grund av det materiella sambandet, redovisningsrättens regler. I ÅRL 4:2 anges 

att utgifter för FoU som är av väsentligt värde för rörelsen får tas upp som en immateriell 

anläggningstillgång. Denna bestämmelse medger alltså att utgifter för FoU inte 

kostnadsförs direkt, utan aktiveras som en tillgång under förutsättning att det föreligger ett 

väsentligt värde. Hur avskrivningen skall ske anges i ÅRL 4:4 st 2. Avskrivningstiden är 

högst 5 år om inte en längre tid kan fastställas med rimlig grad av säkerhet.    

 

För att förtydliga kravet i ÅRL 4:2, tas ledning i rekommendationer från Redovisningsrådet. 

RR 15 behandlar immateriella tillgångar och motsvarar IAS 38 Intangible Assets. 

Rekommendationen omfattar enligt p 4 bland annat FoU-verksamhet. I p 7 finns 

definitionen av en immateriell tillgång: 

- Immateriell tillgång: en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans som 

används för produktion eller tillhandahållande av varor eller tjänster samt för 

uthyrning till andra eller för administrativa ändamål. 

- Tillgång: en resurs 

                                                 
71 Andersson, Inkomstskattelagen s 382 
72 Se diskussion av Söderquist i Skattenytt nr 4, 1986, s 235 ff, vilken dock behandlar rättsläget innan IL  
73 Prop 1999/2000:2 del 2 s 231 
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- som ett företag har kontroll över till följd av inträffade händelser och 

- som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden. 

Tillsammans ger dessa definitioner tre krav på att en immateriell tillgång skall anses 

föreligga, det vill säga identifierbarhet, kontroll och framtida ekonomiska fördelar. Uppfylls 

inte dessa tre krav skall utgifterna inte aktiveras utan istället kostnadsföras direkt enligt p 9. 

 

Även om det kan konstateras att en immateriell tillgång är för handen är det inte alltid 

tillåtet att ta upp utgifterna som en tillgång. Enligt p 19 skall en immateriell tillgång 

redovisas som tillgång om: 

- det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången 

kommer att tillfalla företaget och 

- tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Normalt sett är det sannolikheten för ekonomiska fördelar som blir det avgörande för att 

bestämma om en balansering skall ske av posten. Har detta fastställts är det oftast också 

möjligt att bestämma beloppet.74 

 

Rekommendationen gäller både förvärvade immateriella tillgångar och internt upparbetade 

immateriella tillgångar. Det anses vara speciellt svårt att bedöma huruvida kraven enligt p 

19 är uppfyllda för internt upparbetade immateriella tillgångar. Därför ställs speciella krav 

upp för sådana tillgångar. Arbetet för att skapa tillgången skall för det första delas upp i en 

forsknings- och en utvecklingsfas (p 39-40): 

I p 7 definieras arbetet i de olika faserna:  

- Forskning: planerat och systematiskt sökande som kan ge ny vetenskaplig eller 

teknisk kunskap och insikt 

- Utveckling: 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. 

Samtidigt påpekas i p 40 att forskningsfas och utvecklingsfas skall tolkas bredare än vad 

som framgår av dessa definitioner. Om ett företag inte kan skilja de två faserna från 

varandra skall allt arbete hänföras till forskningsfasen enligt p 41. I så fall kostnadsförs 

utgifterna direkt. 

 

                                                 
74 Jönsson, IASC och IAS – en introduktion s 38 
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Utgifter i forskningsfasen ger enligt p 42 inte upphov till någon tillgång som får aktiveras i 

balansräkningen. Däremot skall utvecklingsfasens utgifter aktiveras under förutsättning att 

vissa krav är uppfyllda. Uppfylls inte kraven får inte utgiften aktiveras. Följande förhållanden 

måste enligt p 45 föreligga: 

- Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att 

den kan användas eller säljas. 

- Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och använda den 

eller sälja den. 

- Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången. 

- Den immateriella tillgången medför att framtida ekonomiska fördelar för företaget 

sannolikt ökar. 

- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, finansiella och andra resurser för att 

fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella tillgången. 

- Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som kan hänföras till den 

immateriella tillgången. 

 

Det föreligger sålunda en plikt för företaget att aktivera de utvecklingskostnader som 

uppfyller kraven. Dock har aktiveringsplikten i p 45 gjorts ej tillämplig på juridisk person. 

Detta anges i p 92 enligt vilken utvecklingskostnader i juridisk person kan kostnadsföras 

direkt, trots att kraven för aktivering är uppfyllda. Denna bestämmelse har ingen 

motsvarighet i IAS 38. Skillnaden är motiverad av svensk lagstiftning, eftersom en direkt 

kostnadsföring är tillåten enligt ÅRL 4:2 och, på grund av sambandet mellan redovisning 

och beskattning, också en förutsättning för att företaget skall kunna få ett skattemässigt 

avdrag det år då utgifterna uppkommer. 

 

Skulle IAS 38 bli tillämplig i juridisk person skulle det därför, till skillnad mot hur det ser ut 

idag, föreligga en skyldighet att aktivera utvecklingskostnader. På grund av den materiella 

kopplingen mellan redovisning och beskattning, fördröjer denna skyldighet det 

skattemässiga avdraget. Detta medför alltså i princip en ökad skattekostnad för företagen. 
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5.2 Rättsläget efter förordningen  

 

Teoretiskt sett lämnar formulering av p 45 i RR 15 inget utrymme för frivillighet. Uppfylls 

kraven skall utvecklingsutgifterna aktiveras, uppfylls inte kraven skall utgifterna 

kostnadsföras. Det kan dock konstateras att kraven är subjektiva till sin natur och 

förutsätter någon slags bedömning från företaget sida. Detta skulle kunna anses leda till att 

det, trots en skyldighet att aktivera, skulle finnas en hög grad av frivillighet när det gäller 

aktiveringen av utvecklingsutgifterna. Det kommer i detta avsnitt först att diskuteras 

huruvida denna subjektivitet innebär att en tillämpning i juridisk person av IAS, inte skulle 

medföra en så radikal förändring i praktiken. Därefter kommer att diskuteras vad som ändå 

talar för att den formella förändringen skulle komma att få ett genomslag i tillämpningen. 

  

5.2.1 Subjektiviteten – en skyldighet enbart i teorin? 

 
Det råder ingen tvekan om att IAS 38 är en subjektiv standard och att den ger möjlighet till 

olika tolkningar.75 Enligt formuleringen i p 45 är det företaget som skall visa att de 

förhållanden som uppräknas i p 45 föreligger för de aktuella utvecklingsutgifterna. I kravet 

att tillgången skall medföra framtida ekonomiska fördelar överlämnas en 

sannolikhetsbedömning till företaget. Företaget skall visa sannolikt bland annat att det finns 

en marknad för det som produceras. När tillgången skall användas internt, skall företaget 

kunna påvisa dess användbarhet. Enligt p 20 skall företaget grunda bedömningen av 

ekonomiska fördelar på välunderbyggda antaganden enligt företagsledningens bästa 

bedömning. Företaget skulle i praktiken kunna styra denna sannolikhetsbedömning till att 

inte visa på några ekonomiska fördelar för företaget och sålunda slippa ifrån 

aktiveringskravet. Även om skyldigheten att aktivera kan ses som basen till en ny syn på 

aktivering av utvecklingsutgifter, torde det ges utrymme för ett visst gränsland där 

subjektiva bedömningar leder till att aktivering respektive direkt kostnadsföring styrs av 

intresse att få upp respektive ner resultatet. 76 

 
Å andra sidan har påpekats att formuleringen i RR 15 ändå representerar en strängare syn 

på aktiveringsplikt än vad som gällt tidigare.77 RR 15 motsvaras av IAS 38 som i sin tur 

ersatte IAS 9 om forskning och utveckling. Bokföringsnämndens rekommendation, BFN 

                                                 
75 Epstein, Interpretation and Application of International Accounting Standards s 339  
76 I Balans nr 6-7, 2000 s 25 ff diskuterar Engström aktiveringsplikten med utgångspunkt i 
organisationskostnader 
77 Jönsson Lundmark, IASC och IAS - en introduktion s 115 
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R1 Redovisning av forskning- och utvecklingskostnader, bygger på IAS 9. Enligt IAS 9 

fanns en skyldighet att aktivera utvecklingsfasens utgifter om vissa krav var uppfyllda. I 

BFN R1 gjordes samma krav till förutsättning för att en aktivering fick ske. Denna skillnad 

uppfattades ofta som väldigt radikal, men hade enligt vissa en mindre praktisk betydelse. 

Flera av kraven förutsatte nämligen att det kunde bevisas (”be demonstrated”) att kravet 

var uppfyllt. Detta krav på hållbara bevis gav därför uttryck för samma försiktighet som i 

BFN R1, i och med det utrymme det lämnades till företaget att göra denna subjektiva 

bedömning. Skillnaden mellan svenska normer och IAS 9 skulle därför kunna sägas inte ha 

varit så radikal. 78 

 

I och med att den nya IAS 38, och dess ”svenska motsvarighet” RR 15, infördes kom dock 

kraven för aktivering att ta samma utgångspunkt som kraven för aktivering av materiella 

tillgångar. I motsats till IAS 9 kan detta anses vara en radikal skillnad mot nuvarande svensk 

redovisningssed, där det i princip föreligger en frivillighet att aktivera. Den nya standarden 

IAS 38 medförde sålunda en betydande inskränkning i företagens möjlighet till 

skönsmässiga bedömningar.79 I jämförelsen mellan materiella och immateriella tillgångar 

kan för det första fastslås att det är mer problematiskt att fastställa om den senare 

föreligger. Om man begränsar sig till kraven för aktivering för materiella tillgångar med 

kraven för aktivering för konstaterade immateriella tillgångar kan följande fastslås.  

 

Enligt p 4 RR 12 (som motsvarar IAS 16) skall en materiell anläggningstillgång redovisas i 

balansräkningen när ”det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida 

ekonomiska nytta som är förknippad med innehavet kommer att komma företaget till del” 

och ”anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt”. Dessa krav 

överensstämmer med vad som anges i p 19 RR 15, det vill säga de grundläggande kraven 

för aktivering av en konstaterad tillgång. Skillnaden mellan de två rekommendationerna är 

att medan i RR 15 man i p 20 preciserar att bedömningen skall grundas på välunderbyggda 

kalkyleringar från företagets sida, man i RR 12 i anslutning till kraven slår fast att sådana 

ekonomiska fördelar normalt får anses föreligga då ”de ekonomiska risker och fördelar 

som är förknippade med innehavet i allt väsentligt övergått på företaget”. Bestämmelserna 

torde kunna sägas behandla en slags bevisbörda och tyda på att fördelningen av 

bevisbördan skiljer sig åt mellan de båda rekommendationerna. Medan materiella tillgångar 

                                                 
78 A st 
79 A a s 116. Jönsson Lundmark menar att införandet av IAS 38 medför en betydande inskränkning när det 
gäller företagens utrymme för att påverka utfallet.  
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är presumerade att kunna upptas som tillgång, krävs det för immateriella tillgångar en insats 

från företagets sida för att visa de ekonomiska fördelar som torde tillfalla företaget.  

 

I kraven för att aktivera utvecklingsutgifter kompletteras de grundläggande kraven på 

framtida ekonomiska fördelar och på en tillförlitlig beräkning av anskaffningsutgifter av 

krav som motiveras av utvecklingsarbetets pågående karaktär. Bland annat skall företaget 

både ha möjlighet och för avsikt att färdigställa tillgången. Som specificering till dessa krav 

anges i p 49 att tillgång till resurser för att färdigställa tillgången kan visas genom en 

affärsplan. Tillgång till finansiering kan visas genom lånebrev.  Även de ytterligare krav som 

ställs upp för aktivering av utvecklingskostnader är sålunda formulerade utifrån 

förutsättningen att företaget skall visa dem.  

 

5.2.2 Strikt tillämpning av IAS – en skyldighet även i praktiken? 

 

5.2.2.1 Ingen fullständig valfrihet 

 

Det kan inte förnekas att, efter vad som diskuterats i föregående avsnitt, utrymmet för 

godtycke syns betydande. Man måste dock också poängtera att Redovisningsrådet har 

funnit skyldigheten nog betydande för att motivera att avsteg från den medges i juridisk 

person. Detta tyder på att en förändring ändå föreligger som kanske inte enbart är teoretisk. 

Det torde alltså kunna finnas situationer där det inte är möjligt att undvika en aktivering.  

 

I den bedömning som torde leda till störst utrymme för subjektiva bedömningar, nämligen 

att ekonomiska fördelar skall tillfalla företaget, kan också påpekas att det skulle kunna anses 

föreligga en viss presumtion för sådana fördelar i och med att det objektivt sett är 

fullständigt meningslöst att investera pengar i ett projekt som inte företaget tror ger något. 

Ett sådant ”misslyckande” kan ju fastslås först när ett utvecklingsarbete har avslutats, och 

det kan anses vara svårt i sig att motivera att utgifterna i ett pågående projekt dras av 

omedelbart eftersom inga vinster förväntas. I en sådan situation skulle ju det ekonomiskt 

riktiga beslutet av företaget vara att avbryta projektet.  

 

En sådan presumtion bör dock inte anläggas för stor vikt, eftersom det i Framework slås 

fast att en omedelbar kostnadsföring av en utgift inte skall ses som ett tecken på att 

företaget inte förväntar sig framtida ekonomiska fördelar, utan enbart att det inte är möjligt 
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att med tillräckligt stor säkerhet fastställa att så kommer att ske.80 I uppenbara fall torde det 

ändå kunna användas som ett argument för att den omedelbara kostnadsföringen inte är 

motiverad ur ett IAS-perspektiv.  

 

5.2.2.2 IAS måste tillämpas fullt ut 

 

Det är här också intressant att påpeka att IAS som regelverk generellt ställer upp stränga 

krav vid tillämpningen av dess standarder. I IAS 1 slås fast övergripande regler för det 

företag som anger sig tillämpa IAS. Ett företag får inte ange sig tillämpa IAS om det inte i 

sin redovisning till fullo uppfyller samtliga krav som ställs i de olika standarderna. Det går 

inte heller att läka en felaktig tillämpning av en IAS genom att upplysa om detta i 

tilläggsinformation, annat än i extremt begränsade undantagsfall. Det är alltså inte tillåtet att 

tillämpa IAS ”halvdant”, utan en full och undantagslös tillämpning krävs.81 För de företag 

som anger sig tillämpa IAS är standardernas användning av ”skall” inte att se som en 

rekommendation, utan medför att bestämmelsen är tvingande för företaget.82 Här spelar ju 

också revisionen en viktig roll. I sin ställning av oberoende granskare av företagens 

redovisningshandlingar, är det revisorerna som har uppdraget att påpeka avvikelser från 

god redovisningssed, och sålunda också från den ”nya goda redovisningssed”, vilken skulle 

följa av en tillämpning i juridisk person av IAS.   

 

Den stränga tillämpningen av IAS tycks, vad gäller utvecklingskostnader, snarast gälla 

möjligheten att aktivera utgifter.83 Det är risken för att visa ett för högt resultat som främst 

är föremål för de stränga kraven. Detta är fullt naturligt och torde förklaras bland annat av 

det faktum att IAS inte har till syfte att läggas till grund för beskattning, varför inte heller 

några skattehänsyn tas i utformningen av eller i kommentarer till de olika standarderna. Det 

främsta incitamentet för företagen för att vilja få till stånd en direkt kostnadsföring, när en 

aktivering egentligen är motiverad, är ju skatteskäl. Redovisningsmässigt är det en hög 

värdering som är intresset för företagen och därför ställs kontinuerligt upp kravet att 

företagen skall visa skäl för en aktivering. Med detta följer givetvis också att företagen, för 

att undvika en oönskad aktivering, inte bör visa att kraven är uppfyllda. Med tanke på de  

 

                                                 
80 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter s 24 
81 Jönsson, IASC och IAS – en introduktion s 64 
82 A a s 56 där användningen av ”should” diskuteras. 
83 Epstein, Interpretation and Application of International Accounting Standards s 347 
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övergripande syftena för IASB är det dock inte uteslutet att även en undervärdering bör 

förhindras i största möjliga mån, vilket kommer att diskuteras i följande avsnitt. 

 

5.2.2.3 Stränga krav för jämförbarhet? 

 

Med tanke på IASB:s övergripande syften att verka för en internationell harmonisering av 

redovisningsnormer och redovisning torde det kunna finnas ett intresse av att undvika 

såväl en undervärdering som en övervärdering. Speciellt med tanke på EU:s accepterande 

av IAS är det likformigheten och den globala jämförbarheten som står i centrum. Syftet 

med antagandet av IAS för unionens del är bland annat att öka jämförbarheten mellan 

redovisningar inom unionen och på så sätt förbättra funktionen av gemenskapens 

kapitalmarknad.84 För likformigheten är det viktigt att även en aktivering sker när så skall 

ske, men det måste kommas ihåg att det faktiskt inte finns ett legalt intresse på det sättet att 

en avvikelse egentligen fordrar några sanktioner. En undervärdering prövas ju idag 

uteslutande i skattemål och IAS intresserar sig inte för skatterätten. Att ett eventuellt 

sanktionssystem eller förhandsbeskedsinstitut skulle skapas till följd av IAS karaktär av 

tvingande lag inom gemenskapen är väl kanske inte heller omöjligt. Däremot skall man 

sannolikt inte underskatta betydelsen av självreglering. För att vara jämförbara och därmed 

konkurrenskraftiga på marknaden är det troligt att företagen kommer att aktivera 

utvecklingsutgifter i större utsträckning.  

 

Även om aktiveringen idag kan tyckas styrd av företagets egen bedömning måste man 

sålunda konstatera att formuleringen faktiskt innebär att IASB idag teoretiskt sett kräver att 

aktivering sker, och att det teoretiskt sett inte är möjligt att i redovisningen nöja sig med 

angivelse i not av FoU. En tillämpning av IAS representerar en ny syn på redovisningen, 

vilken även torde avspegla sig i revisionen. Den medför att företaget, för att vara 

”jämförbar”, inte minst internationellt, också bör redovisa enligt standarderna fullt ut. 

Praktiskt sett är det därför, speciellt på längre sikt, troligt att en direkt kostnadsföring och 

därmed också ett skattemässigt avdrag samma år som investeringen skulle bli svårare med 

en tvingande tillämpning av IAS 38 i juridisk person.  

 

 

                                                 
84 Förordning 1606/2002 art 1 
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5.2.2.4 Skatterättslig bedömning – strängare krav? 

 

Att komma ihåg är även de skilda intressena redovisnings- respektive skatterätten 

representerar. Medan det i redovisningssammanhang kan tyckas mer naturligt att ålägga 

företagen bevisbörda för att aktivera något – företaget vill ju få upp resultatet om man 

tänker rent redovisningsmässigt - är det för skatterättens del det motsatta intresset som 

talar. Är en tillgång för handen så skall inte en omedelbar kostnadsföring kunna ske, 

oavsett om tillgången är materiell eller immateriell. För ett sådant synsätt, där immateriella 

och materiella tillgångar likställs, talar de skatterättsliga reglerna om förvärvade immateriella 

rättigheter.  

 

Teoretiskt sett är det inte alls omöjligt att skatterätten skulle ställa upp högre krav än 

redovisningsrätten med tanke på det intresse det finns att företagen aktiverar något som 

enligt god redovisningssed bör aktiveras. Man skulle alltså kunna tänka sig situationer 

uppstå där en direkt kostnadsföring i räkenskaperna inte accepteras skattemässigt. Praktiskt 

sett kan det möjligen anses vara svårt att skattemässigt hävda en aktivering där det inte har 

skett i redovisningen.85 De skatteanknutna organen har dock en tolkningsmakt vad gäller 

god redovisningssed, vilken gör att det inte är orealistiskt att denna fråga skulle kunna 

bedömas i skattemål.  

  

5.3 En lämplig reglering 

 

I detta avsnitt skall diskuteras hur en lämplig reglering av området utvecklingsutgifter kan 

se ut i en situation där IAS 38 blir tvingande i juridisk person. Först kommer att kort 

beskrivas de alternativ jag har funnit lämpligt att ta upp. Därefter kommer de skatterättsliga 

principerna att behandlas, för att läggas till grund för diskussionen om de olika 

alternativens lämplighet som skattemässig reglering.     

 

 

 

 

 

                                                 
85 Se nedan angående lagrådets kritik i prop 1999/2000:2 Bilaga 6 s 405 
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5.3.1 Vilka alternativ finns? 

 

5.3.1.1 Materiell koppling till redovisningen 

 

För det första kan tänkas att man i svensk beskattning behåller den materiella kopplingen 

till redovisningen. Idag ges företagen möjlighet att aktivera utvecklingskostnader om de 

krav som ställs upp i IAS 38 uppfylls av företaget. Om IAS 38 även skulle tillämpas i 

juridisk person och det materiella sambandet behållas, skulle uppfyllandet av samma krav 

medföra en skyldighet att aktivera utvecklingskostnaderna, åtminstone teoretiskt sett.86 

Samtidigt som denna skyldighet att aktivera föreligger måste företagen, på grund av den 

sannolikhetsbedömning som torde styras av subjektiva bedömningar, anses ha en viss 

möjlighet att påverka utfallet av bedömningen. Detta innebär att företaget även i de fall där 

en aktiveringsplikt faktiskt föreligger, i viss utsträckning skulle kunna åstadkomma ett 

skattemässigt avdrag samma år som utgiften uppstår.  

 

5.3.1.2 Existerande regler i IL för förvärvade rättigheter 

 

Det är även möjligt att tänka sig att egenproducerade immateriella rättigheter skulle kunna 

behandlas enligt de skatterättsliga specialregleringarna som idag enbart gäller förvärvade 

rättigheter. Sådana rättigheter skall tas upp som en tillgång och det är alltså inte möjligt att 

få ett direkt skattemässigt avdrag. I samband med utformningen av IL 18:1 st 1, vilken 

föreskriver att som skattemässiga inventarier behandlas endast immateriella rättigheter som 

förvärvats från någon annan, framfördes kritik mot denna skrivning av Lagrådet.87 Främst 

byggde kritiken på att skrivningen skulle innebära en (oavsiktlig) skillnad mot vad som gällt 

tidigare. Lagrådet menade att tidigare regler i kommunalskattelagen hade gällt både 

förvärvade och egenproducerade immateriella tillgångar. Någon motivering till ändringen är 

inte uttryckt i propositionen. 

 

Lagrådet påpekade dock att det i praktiken torde vara svårt att mot den skattskyldiges 

bestridande hävda att en direkt kostnadsföring av utgifterna för en upparbetad immateriell 

rättighet skulle strida mot god redovisningssed.88 Att aktivera ett utvecklingsarbete för 

deklarationen, om den skattskyldige inte gjort det i sin redovisning, ansågs sålunda av 

                                                 
86 Se diskussion ovan 
87 Prop 1999/2000:2 Bilaga 6 s 405 
88 A st  
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lagrådet vara praktiskt svårhanterligt. Därför kan det ha varit så att i princip 

egenproducerade rättigheter även innan IL i praktiken följde god redovisningssed. Med en 

tillämpning av inventariereglerna för utvecklingsutgifter skulle därför möjligen en del av 

kopplingen till redovisningen finnas kvar. Lagrådets inställning kan dock ifrågasättas; 

efterlevandet av en skatterättslig aktiveringsplikt torde väl från beskattande myndigheters 

håll eftersträvas i lika hög grad som efterlevandet av andra skatterättsliga specialregleringar.  

 

5.3.1.3 Ny skatterättslig specialregel – schablon- eller direktavdrag 

 

En annan möjlighet för behandlingen av FoU-utgifter är att införa en skatterättslig 

specialbestämmelse, som inte är kopplad vare sig till redovisningsrätten eller till 

skattereglerna för förvärvade immateriella rättigheter. I sin rapport om sambandet mellan 

redovisning och beskattning föreslog RSV att direkt skattemässigt avdrag för utgifter för 

FoU medges, oavsett om utvecklingskostnaderna aktiverats i redovisningen.89 Utredningen 

ansåg att det även fanns ett annat alternativ för behandlingen av FoU-utgifter, nämligen att 

aktivera en del av utvecklingsutgifterna utefter en schablonmodell. Dock rekommenderades 

i rapporten, utan att skälen nämndes, att hela utgiften skulle få dras av direkt. 

 

5.3.2 Skatterättsliga principer 

 
För att ge en grund för diskussionen kring de ovanstående alternativens lämplighet skall i 

detta avsnitt göras en översiktlig redogörelse för de principer som styr beskattningen. För 

att fördela skattebördan kan tas utgångspunkt i två grundläggande principer; 

intresseprincipen och skatteförmågeprincipen:90  

 

Intresseprincipen: Denna princip innebär att skattebördan fördelas med hänsyn till hur stor 

nytta den enskilde har av de offentliga utgifterna.  

 

Skatteförmågeprincipen: Denna princip kan på senare år anses innefatta både horisontell och 

vertikal rättvisa. Den horisontella rättvisan innebär att personer med samma inkomst skall 

betala lika mycket i skatt. Den vertikala rättvisan uttrycks i ”principen om minsta offer”, 

enligt vilken personen bör tilldelas skattebörda enligt bärkraft, det vill säga så att den 

medför minsta möjliga uppoffring för samhällsmedlemmen. 

                                                 
89 RSV Rapport 1998:6 s 151 
90 A a s 29 ff för den fortsatta redogörelsen 
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Även om det i utformningen av skattelagstiftningen måste tas hänsyn till bägge dessa 

principer, är det skatteförmågeprincipen som har varit av störst betydelse i Sverige. Kravet 

på likformighet kan sägas vara ett uttryck för denna princip och har betonats starkt i flera 

utländska skattereformer. För företagen innebär skatteförmågeprincipen just att 

beskattningen skall vara likformig. Likformighetsprincipen innebär att likvärdiga inkomster 

skall beskattas lika och innefattar kravet att skattereglerna skall vara utformade så att de inte 

medger skatteplanering och skatteflykt.  

 

Närbesläktad med principen om likformighet är neutralitetsprincipen. Neutralitetsprincipen 

innebär statsfinansiellt en strävan att inte hindra den ekonomiska effektiviteten, vilket 

innebär att beskattningen inte bör påverka de ekonomiska besluten i företagen. För det 

enskilda företaget betyder det en skattemässig likabehandling av likvärdiga ekonomiska 

alternativ. Detta gäller exempelvis val av produktion, inköp och distribution, men också av 

investerings- och finansieringsalternativ. Beskattningen skall med andra ord inte påverka 

rangordningen av olika ekonomiska handlingsalternativ.91 Neutralitetsprincipen innebär 

också ett motstånd mot att skatter används för att intervenera på marknaden, vilket kan 

anses minska marknadens effektivitet.92  

 

Förutom dessa grundläggande principer finns det även andra principer som bör beaktas vid 

utformningen av skattereglerna, för att upprätthålla konsekvens och praktikabilitet. Dessa 

principer är främst symmetri, kontinuitet, reciprocitet och enkelhet. Symmetri innebär att 

vinster och förluster skall behandlas lika, medan kontinuitet innebär att en inkomst alltid 

skall beskattas, men bara en gång. Reciprocitetsprincipen innebär att innebörden av en 

transaktion bör vara den samma, oavsett från vilken av de två motparternas håll man 

betraktar transaktionen. Att beskattningen skall vara enkel är ett krav ur 

effektivitetssynpunkt och innebär att i viss mån en schablonmässig beskattning kan tillåtas 

av praktiska skäl. En sådan enkelhet kan i själva verket verka för en likformighet i 

beskattningen, eftersom teoretiskt korrekta lösningar på väldigt komplexa problem ofta kan 

leda till felaktig tillämpning.93   

 

                                                 
91 A a s 30 samt Persson Österman, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen s 32  
92 Se för en mer utförlig diskussion Persson Österman, Kontinuitetsprincipen i den svenska 
inkomstbeskattningen s 33 ff 
93 RSV Rapport 1998:6 s 30 ff 
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5.3.3 Analys av alternativen 

 

I denna del kommer de tre alternativ som behandlades under 5.3.1 att diskuteras med 

utgångspunkt i de skatterättsliga principer som beskrivits ovan, för att sedan vägas mot 

varandra. 

 

5.3.3.1 Den materiella kopplingen behålls 

 
För det första bör här påpekas att det finns generella fördelar med ett behållet samband 

mellan redovisning och beskattning. En stor fördel med sambandet är att det underlättar 

och effektiviserar, speciellt för de små företagen, eftersom endast ett bokslut behöver 

upprättas. Statens skattekontroll får vidare ett bra underlag i och med en redovisning som 

varit föremål för revision. Även ur redovisningssynpunkt finns det många fördelar med ett 

samband. Sambandet möjliggör den, vid sidan om revisionen, mest effektiva kontrollen av 

att god redovisningssed följs. På detta sätt kan sägas att sambandet faktiskt bidrar till att 

kvalitén på svensk redovisning är hög.94 

 

Generellt kan sägas att en tillämpning av IAS i juridisk person faktiskt torde leda till en 

högre likformighet än idag. Likformigheten innebär att skattesubjekten skall beskattas på 

ett likvärdigt sätt. IAS är ett stort och välreglerat system som redan idag är starkt normativt 

för de företag som har valt att tillämpa systemet. Det har klara definitioner på tillgångar och 

skulder i Framework, vilket vi i den svenska ramlagstiftningen saknar. Att fastslå i lag allt 

mer av redovisningsnormerna torde vara positivt för likformigheten överlag. Hittills har i 

Sverige ramlagstiftningen utgjort förutsättningen för att god redovisningssed kan utvecklas 

genom praxis, men torde också ha inneburit en osäkerhet om vilka normer som bör 

tillmätas störst betydelse. Detta har i sin tur lett till att det kan föreligga stora skillnader i 

redovisningsmetoder hos olika företag. I och med att utvecklingen går mot en gemensam 

överordnad normgivning gynnas likformigheten i redovisningen och då också vad gäller 

beskattningsunderlaget.  

 

Det kan först konstateras att även en övergång till IAS 38 i viss mån torde vara positivt ur 

likformighetssynpunkt jämfört med regleringen idag. Idag utgår beskattningen från regler 

där företagen har en valfrihet i behandlingen av en post. Detta är negativt ur 

                                                 
94 SOU 1995:43 s 91 
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likformighetssynpunkt eftersom det öppnar upp för en redovisning styrd av skattehänsyn. 

Företag kan med den reglering som finns idag välja om det vill aktivera eller direkt 

kostnadsföra utvecklingsutgifter. Detta leder till bristande likformighet i beskattningen. 

RSV slår i sin rapport fast att skatteregler istället för att utformas efter vad företaget får 

göra, bör utformas efter vad som skall gälla.95 Med en tillämpning av IAS 38 i juridisk 

person föreligger en skyldighet för företaget att direkt kostnadsföra en utgift om kraven 

inte är uppfyllda och en skyldighet att aktivera i det fall kraven är uppfyllda. I och med det 

materiella sambandet styrs också det skattemässiga avdraget av denna skyldighet. Detta 

leder till en högre grad av likformighet i beskattningen, eftersom företagen valfrihet 

teoretiskt sett har tagits bort. Att tillämpningen leder till ett generellt högre skatteuttag 

skulle kunna regleras genom minskade skattesatser eller ökade reserveringsmöjligheter. 

 

Å andra sidan måste fastslås att även användningen av ”skall” i IAS 38 tillåter en viss 

valfrihet för företagen, mellan att aktivera eller kostnadsföra utvecklingsutgifter. Denna 

frivillighet beror på den subjektivitet som de olika kraven för aktivering ändå måste anses 

inrymma. I RSV:s rapport anfördes att en aktiveringsplikt grundad på subjektiva 

bedömningar inte är lämplig i beskattningssammanhang, om den inte har lett till en stadgad 

praxis i företagen.96 I dagsläget kan inte i Sverige anses finnas en sådan stadgad praxis och 

det är svårt att säga vilket genomslag IAS 38 kan komma att få de närmaste åren. Att en 

fullständig likformighet skulle uppstå, ens på sikt, genom tillämpning av IAS 38 torde dock 

vara orealistiskt att tänka sig.  

 

Att behålla det materiella sambandet skulle alltså leda till att, liksom idag, 

beskattningsunderlaget i viss mån bestäms utifrån subjektiva bedömningar i företaget. 

Däremot skulle i teorin ingen valfrihet tillåtas företagen. Enligt gällande normgivning skall 

nämligen aktivering ske om kraven är uppfyllda. Med tanke på redovisningens syfte - att 

kunna göra en ekonomisk bedömning av företaget inte minst i jämförelse med andra 

företag - är inte denna skyldighet enbart teoretisk, speciellt inte på längre sikt. Att en större 

likformighet än idag skulle uppnås på sikt med en tillämpning av IAS 38 torde därför vara 

klart. Däremot är det ju inte sagt att ett materiellt samband är det bästa alternativet för 

likformighet eller andra skattemässiga intressen, något som skall diskuteras vidare nedan.  

 

                                                 
95 RSV Rapport 1998:6 s 41 
96 A a s 151 
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Det kan också ifrågasättas huruvida skattemässig likformighet bör bestämmas utifrån 

utvecklingen av ett rättsområde med helt andra syften.  

 

5.3.3.2  Bedömning enligt reglerna i IL för förvärvade rättigheter 

 

För förvärvade rättigheter kan följande jämförelse göras mellan den redovisningsrättsliga 

respektive den skatterättsliga bedömningen enligt nuvarande reglering. 

Redovisningsrättsligt får enligt ÅRL 4:2 rättigheter tas upp som immateriella tillgångar. 

Enligt IL däremot skall rättigheterna tas upp som immateriella tillgångar. Om man 

redovisningsmässigt väljer att direkt kostnadsföra utgiften för att förvärva rättigheten, 

måste därför en justering ske i deklarationen. Skatterätten har sålunda hittills varit 

”strängare” än redovisningsrätten, vad gäller aktivering av förvärvade rättigheter. 

Rättigheterna måste skatterättsligt aktiveras, vilket också medför ett ökat skatteuttag, 

genom att avdragen för utgiften senareläggs. I propositionen angavs inga skäl till varför 

enbart förvärvade rättigheter skulle omfattas av den skatterättsliga regleringen. Lagrådet såg 

inga väsentliga invändningar mot en sådan reglering, men ansåg att det utgjorde en skillnad 

mot tidigare reglering.97  

 

Nackdelen med en reglering av FoU enligt inventariereglerna torde vara att en skatteregel 

som ger företagen en skyldighet att aktivera utvecklingskostnader vid en viss tidpunkt 

också den blir föremål för subjektiva bedömningar. Exempelvis skulle, liksom i 

redovisningsrätten, en bedömning behöva ske av vilka utgifter som hör till utvecklings- 

respektive forskningsfasen, eftersom det kan vara svårt att tänka sig att i skatterätten tvinga 

fram en aktivering även av de mer ”osäkra” forskningsutgifterna. Dessutom kan man tänka 

sig att regleringen torde böra skilja mellan utvecklingsutgifter beroende på vad de lett fram 

till. Det torde vara motiverat att behandla ett utvecklingsarbete vilket lett fram till en väl 

definierad rättighet, enligt de skattemässiga reglerna för förvärvade rättigheter. Exempelvis 

är det svårt att se varför utgifter för ett internt framarbetat patent skulle behandlas 

annorlunda än utgifter för ett förvärvat. Det är däremot svårare att med en förvärvad 

rättighet jämställa ett utvecklingsarbete vars resultat inte är väl avgränsat och definierat. Det 

kan knappast anses motiverat att exempelvis skatterättsligt tvinga fram en aktivering av 

internt upparbetad goodwill, vilken idag omfattas av de skatterättsliga reglerna för 

                                                 
97 Prop 1999/2000:2 Bilaga 6 s 405 
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förvärvade rättigheter. En sådan utgift kan inte under några förutsättningar tas upp som 

tillgång enligt de redovisningsrättsliga reglerna.98  

 

Den främsta fördelen med en reglering av även internt upparbetade immateriella tillgångar 

torde vara att det skulle leda till en ökad neutralitet i beskattningen. Neutralitetsprincipen 

innebär att skattkonsekvenser inte bör styra de ekonomiska valen i företaget. Om 

utvecklingskostnader skulle följa den skatterättsliga regleringen för förvärvade rättigheter, 

skulle det innebära att exempelvis ett patent som upparbetats i företaget skulle behandlas 

likadant som ett förvärvat patent. Det skulle även innebära att alla immateriella rättigheter, 

även de internt upparbetade, skulle få en likadan behandling som materiella 

anläggningstillgångar vilka bedöms efter de skatterättsliga reglerna. I ett samhälle där 

immateriella tillgångar får mer och mer betydelse torde det vara av största vikt att de även i 

ett skatterättsligt perspektiv behandlas så likartat som möjligt med materiella tillgångar. 

 

Av betydelse är även avskrivningstakten; om egenproducerade rättigheter följer god 

redovisningssed, det vill säga inte räknas som ett inventarium, kommer inte den 

skattemässiga avskrivningen att kunna ske för egenproducerade rättigheter. Den 

skattemässiga avskrivningen innebär en snabbare kostnadsföring, vilken alltså skulle 

omöjliggöras för internt upparbetade rättigheter. Skulle egenproducerade rättigheter 

behandlas som ett inventarium skulle den läggas till inventarierna och kunna bli föremål för 

överavskrivningar. Även i denna mening skulle neutraliteten öka mellan egenupparbetade 

rättigheter och förvärvade, samt mellan immateriella tillgångar och materiella. 

 

Att behandla utvecklingsutgifter som ett inventarium skulle ändå medföra betydande 

subjektiva bedömningar, för företagen och för skatteorganen. Vidare kan uttalandena från 

lagrådet tyda på att i praktiken den redovisningsmässiga periodiseringen i hög grad skulle 

följas i beskattningen.99 Detta torde leda till samma brist i likformigheten som ett materiellt 

samband ger. Företaget kommer inte att vara säker på huruvida kostnaden kommer att 

aktiveras skattemässigt och det finns risk för att likartade fall behandlas på olika sätt. Denna 

subjektivitet föreligger inte varken för materiella tillgångar eller för förvärvade immateriella 

rättigheter. Sålunda kan sägas att regleringen varken leder till neutralitet eller likformighet. 

 

                                                 
98 RR 15 p 36-38 
99 Se ovan avsnitt 5.3.1.2 
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5.3.3.3 Ny skatterättslig reglering – direkt- eller schablonavdrag 

 

I RSV:s rapport nämndes två olika sätt att behandla utvecklingskostnaderna.100 Antingen 

aktiveras en viss del av kostnaden efter en schablonmodell, medan för resterande del det 

medges ett direkt skattemässigt avdrag. Den andra varianten är att medge skattemässigt 

avdrag direkt, fullt ut. Bägge dessa alternativ skulle i princip medföra en högre grad av 

skattemässig likformighet, eftersom FoU-utgifterna skulle behandlas likadant för alla 

skattesubjekt, oavsett hur företaget har bedömt investeringen i sin redovisning. Regleringen 

innebär att skatteuttaget inte kan styras genom valet av redovisningssätt, vilket medför att 

möjligheten till skatteplanering reduceras. Dessutom får regleringen den uppenbara 

fördelen att den blir enkel att tillämpa, då alla utgifter i ett FoU-projekt blir direkt 

avdragsgilla respektive avdragsgilla utefter en schablonmodell. Detta torde i sig öka 

likabehandlingen av skattesubjekten.  

 

Det kan anföras mot en sådan reglering att det blir en uppenbar icke-neutralitet exempelvis 

gentemot materiella investeringar. En egenupparbetad immateriell tillgång behandlas ur 

företagets synpunkt mer fördelaktigt än en egenupparbetad materiell tillgång. Denna 

bristande neutralitet bedömer jag dock vara av mindre intresse, eftersom valsituationer 

mellan dessa två olika investeringar torde vara ytterst sällan förekommande. För det första 

gäller den bristande neutraliteten enbart mellan materiella respektive immateriella tillgångar 

vilka upparbetats i verksamheten. Förvärvade rättigheter är ju i IL 18 kapitlet i stort sett 

skattemässigt jämställda med materiella tillgångar. Att i den löpande verksamheten ställas 

inför valet mellan att upparbeta en immateriell eller en materiell tillgång känns som en 

orealistisk situation. En satsning på en immateriell respektive en materiell tillgång täcker i 

detta avseende inte samma behov hos företaget, utan ett val mellan dessa två alternativ kan 

nog sägas vara begränsat till beslutssituationer vid uppstartandet av en verksamhet. 

Neutralitet mellan materiella och immateriella investeringar kan därför inte, enligt min 

mening, anses vara en ändamålsenlig grund för en värdering av lämpligheten av en 

skattemässig reglering.  

 

För neutralitetens del torde det vara mer intressant att undersöka neutraliteten i 

behandlingen av immateriella rättigheter, vilka antingen kan vara internt upparbetade eller 

förvärvade externt. Här torde relativt ofta kunna uppstå valsituationer för företaget, vilka ur 
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neutralitetssynpunkt inte bör styras av den skattemässiga regleringen. Denna icke-

neutralitet innebär att medan utgifter för förvärvade rättigheter skall aktiveras hos företaget 

enligt de skatterättsliga reglerna, ett omedelbart skattemässigt avdrag kommer att medges 

för rättigheter upparbetade internt.  

 

Den bristande neutraliteten i behandlingen av immateriella rättigheten är inte lämplig ur ett 

skatteperspektiv, eftersom det medför att företagen kan antas i viss utsträckning planera 

sina investeringar inom detta område utifrån skattehänsyn. Den måste dock också ställas 

mot de två andra alternativen som har behandlats, för att en värdering skall kunna göras av 

dess betydelse. Som har konstaterats ovan kommer både ett fortsatt materiellt samband, 

med en tillämpning av IAS 38, och ett jämställande med förvärvade rättigheter i IL 

medföra betydande subjektiva bedömningar för företagen. Dessa subjektiva bedömningar 

kommer att medföra att företagen till skillnad mot vid behandlingen av förvärvade 

rättigheter, har en viss möjlighet att ändå åstadkomma en direkt kostnadsföring om så 

önskas. En neutralitet mellan att förvärva eller internt upparbeta en rättighet kommer 

därför inte i något av alternativen vara absolut. 

 

Enligt min mening borde därför en skattemässig särreglering vara det bästa alternativet för 

att reglera området utvecklingsutgifter. Att medge skattemässigt avdrag direkt för utgifterna 

medför en likformighet i beskattningen och leder till enkelhet i hanteringen. 

Likformigheten medför i sig en förutsebarhet för skattesubjekten. Regleringen medför att 

neutralitetshänsyn i viss mån blir lidande, men så kommer att vara fallet även i de andra 

alternativen. För att mildra den bristande neutraliteten är det även möjligt att tänka sig en 

schablonbeskattning, vilken innebär att en del av utvecklingsutgiften tas upp som tillgång, 

medan resten kostnadsförs direkt.      
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6 Sammanfattande analys 

 
6.1 Tillämpning av IAS på koncernnivå 

 
Redan med en tvingande tillämpning av IAS enbart på koncernnivå, är det enligt min 

mening troligt att beskattningen av de berörda företagen i någon mån kommer att 

påverkas. I uppsatsen har jag diskuterat två olika scenarier. Enligt det första kan tänkas att 

en tillämpning av IAS på koncernnivå medför att års- och koncernredovisning avlägsnas 

från varandra, vilket leder till att sambandet mellan redovisning och beskattning stärks 

ytterligare eller åtminstone förblir på den nuvarande nivån. Detta för att 

koncernredovisningen kan utvecklas fritt och läggas till grund för den internationella 

harmoniseringen, samtidigt som årsredovisningen kan anpassas efter skattehänsyn. Bland 

annat med tanke på det intresse det måste anses finnas att behålla en jämförbarhet mellan 

koncern och juridisk person och på en framtida möjlig harmonisering på företagsnivå, 

anser jag dock en sådan utveckling vara både mindre trolig och mindre önskvärd.         

 

Istället är jag av den uppfattningen att även årsredovisningen på sikt kommer att närma sig 

IAS-normerna, även om förordningen inte i ett första steg blir tvingande tillämplig i 

juridisk person. Idag är det årsredovisningen som genom regleringen i ÅRL skall styra 

koncernredovisningens innehåll. Förordningen innebär en tvingande tillämpning av IASB:s 

detaljerade standarder i koncernredovisningen, vilket gör det troligt att i framtiden istället 

koncernredovisningen i högre grad kommer att påverka god redovisningssed i 

årsredovisningen. Ur investerarens synvinkel är det koncernredovisningen som är av främst 

intresse, vilket medför att det är koncernredovisningen som bör anses visa den mest 

rättvisande bilden. Att en affärshändelse då redovisas på annat sätt i årsredovisningen – om 

inget uttryckligt undantag finns – borde då inte anses följa god redovisningssed för 

årsredovisningen heller. Att den internationalisering som sker inom redovisningen torde 

påverka god redovisningssed i stort, talar också för att årsredovisningen kommer att 

närmas IAS.  
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6.2 Tillämpning av IAS i juridisk person 

 

Vid ett antagande om en tillämpning av IAS i juridisk person, kan det för det första 

diskuteras principiella skillnader i god redovisningssed, vilka genom det materiella 

sambandet kommer att påverka också beskattningen. För det första kommer 

normgivningsmakten inom god redovisningssed av nödvändighet att se annorlunda ut. 

Redovisningsrådets ställning som normgivare kan ifrågasättas, även på områden oreglerade 

av IAS. Regeringsrätten behåller sin tolkningsmakt, men kommer att behöva uttolka god 

redovisningssed utifrån ett internationellt ramverk.  

 

Vidare är en förskjutning mellan grundläggande redovisningsprinciper en trolig effekt. IAS 

har sin grund i den brittiska redovisningstraditionen och betonar därför främst principen 

om rättvisande bild, vilken syftar till en redovisning enligt verkliga värden. I och med att en 

tillämpning av IAS kräver att redovisningen sker så att kraven i respektive standard 

uppfylls, reduceras användningen av försiktighetsprincipen – som idag fortfarande torde 

ges vikt i enskilda redovisningsbeslut – till att utgöra riktmärke på områden oreglerade av 

IASB. En redovisning enligt rättvisande bild ger generellt ett högre resultat och ger sålunda 

med det materiella sambandet ett högre skatteuttag. 

 

Slutligen ger en tillämpning av IAS i juridisk person upphov till frågan om en redovisning 

enligt IAS generellt är ett lämpligt underlag för beskattning. Att IAS inte har till syfte att 

läggas till grund för beskattning är klart, liksom att systemet till skillnad mot de svenska 

redovisningsnormerna inte tar någon hänsyn till beskattningseffekter. Ett sådant ensidigt 

beroende ger, enligt min mening, anledning att ifrågasätta huruvida beskattningens syften 

kan anses uppfyllas på samma sätt som med det samspel vilket idag råder mellan skatte- 

och redovisningslagstiftning.    

 

6.3 Utvecklingsutgifter i IAS 38 – hur påverkas beskattningen? 

 

Trots att en tillämpning av IAS 38 teoretiskt sett medför en skyldighet att aktivera 

utvecklingsutgifter, förutsätts i standarden betydande subjektiva bedömningar från 

företagets sida. Denna subjektivitet tycks erbjuda företagen en viss frivillighet i 

aktiveringsbeslutet. Trots att det för aktivering av immateriella tillgångar tas samma 

utgångspunkt som vid aktivering av materiella tillgångar, måste konstateras att den 
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förstnämnda aktiveringen i mångt och mycket torde bero av bedömningar från företagets 

sida. 

 

Det finns dock omständigheter vilka talar för att en reell skillnad skulle komma att 

föreligga, om aktiveringen genom IAS 38 görs till en skyldighet istället för en möjlighet. För 

det första tyder det undantag som Redovisningsrådet har föreskrivit för juridisk person, att 

formuleringen i IAS 38 innebär att det kan finnas situationer där en aktivering måste ske. 

Dessutom kan konstateras att IAS är ett starkt normativt system, vilket kräver en 

undantagslös tillämpning av dess normer. Syftet, både från EU:s och från IASB:s sida, att 

skapa jämförbarhet och harmonisering internationellt, tyder på att den undantagslösa 

tillämpningen gäller även annat än risken för en övervärdering. Det måste dock konstateras 

att det, både på grund av bristande sanktionsmöjligheter och på grund av ett bristande 

redovisningsrättsligt intresse av sanktioner, torde vara främst självregleringen som skapar 

en aktivering i praktiken. 

 

Slutligen kan anmärkas att skatterätten på grund av sitt syfte att förhindra undervärdering, 

mycket väl kan tänkas ställa upp högre krav för en direkt kostnadsföring än vad som krävs 

redovisningsmässigt. Detta skulle innebära att en direkt kostnadsföring i redovisningen inte 

följs skattemässigt, utan att utgiften aktiveras med stöd av skyldigheten i IAS 38. 

 

6.4 En lämplig reglering av utvecklingsutgifter 

 

I uppsatsen har diskuterats tre olika alternativ för reglering av den skattemässiga 

periodiseringen av utvecklingsutgifter. Enligt min mening är det mest lämpliga ur ett 

skattemässigt perspektiv att helt frikoppla beskattningen från redovisningen och medge ett 

direkt skattemässigt avdrag. En sådan reglering leder till likformighet och förutsebarhet i 

beskattningen. Det kan hävdas att en sådan reglering har nackdelen av bristande neutralitet. 

Jag har dock bedömt detta intresse vara av mindre vikt än likformighet. För det första 

verkar de valsituationer där denna bristande neutralitet skulle påverka investeringsbeslut i 

företagen vara ytterst begränsade. Dessutom medför den subjektivitet som både en fortsatt 

materiell koppling och en inkorporering i inventariereglering i IL torde medföra, att 

neutralitet inte heller i dessa alternativ uppnås. Det skulle kunna hävdas att utan 

likformighet åstadkoms ingen neutralitet. 
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Trots att denna uppsats har gjort i ett skatteperspektiv är det intressant att något peka på de 

fördelar en skatterättslig specialreglering har i ett redovisningsperspektiv. I länder med ett 

materiellt samband mellan redovisning och beskattning, torde det främsta incitamentet för 

en direkt kostnadsföring vara det skattemässiga avdraget. Det är egentligen därför 

kopplingen till skatterätten förhindrar en harmonisering internationellt på detta område. 

Jämförbarheten brister därför mellan företag i länder med, respektive utan, ett materiellt 

samband mellan redovisning och beskattning. Redovisningsrättsligt leder ett brutet 

samband med beskattningen till en ärlighet i redovisningen och till en förenklad 

redovisningsmässig harmonisering på internationell nivå.  
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7 Avslutande ord 

 
En tillämpning av internationella redovisningsstandarder ger upphov till långt fler 

frågeställningar för beskattningens del, än vad som har kunnat inrymmas i denna uppsats. 

Exempelvis är det i Sverige en högst tänkbar framtidsbild att i ett första steg redovisning 

enligt IAS tillåts även i juridisk person. En sådan tillämpning av förordningen kan anses 

fördjupa den bristande skattemässiga neutralitet, vilken redovisningsrättens valfrihet 

medför. Väl värt att diskutera är även förhållandet mellan noterade och icke-noterade 

företag. Exempelvis torde en tillämpning av förordningen endast i noterade företag, vara 

negativt för den skattemässiga likformigheten. 

 

I dagsläget råder oklarhet både om tillämpningsområde av förordningen och om hur den 

svenska lagstiftningen kommer att anpassas efter de nya reglerna. Det är därför svårt att 

förutse den framtida utvecklingen. Klart är dock att en tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder ger anledning att ifrågasätta den nuvarande utformningen av 

sambandet mellan redovisning och beskattning. Förordningen bör föranleda diskussioner i 

såväl ett skatte- som i ett redovisningsperspektiv. Detta för att möjliggöra en internationell 

harmonisering av redovisningen, utan att förbise behovet av likformighet och förutsebarhet 

i beskattningen.  
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