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Många företag i Sverige lägger ned stora resurser på forskning och utveckling (FoU). 

Det kan handla om att förbättra produktionen, förbättra nuvarande produkter, komma 

med nya produkter eller annars att genom forskning ”se till att man ligger steget före”. 

Nya produkter och nya forskningsresultat gynnar inte bara enskilda företag utan även 

andra som i en eller annan form kan dra nytta av dem. Med andra ord kan FoU- 

verksamhet sägas gynna samhällsutvecklingen i stort. Företagen kan välja olika 

alternativ för att erhålla sådana nya kunskaper. De kan exempelvis utveckla dem inom 

sin egen verksamhet, anlita utomstående eller ge bidrag till forskning för att denna 

förhoppningsvis ska generera relevanta resultat.  

 

För vissa företag är utgifter för FoU en mycket stor del av de totala utgifterna. 

Tidningen Ny Teknik presenterar i år siffror om svenska företags investeringar i FoU 

för 2004. De visar bl.a. att SAAB och Astra Zeneca ligger i topp med 22 % respektive 

17 % av deras omsättning nedlagt på FoU. Telekom-, läkemedels- och fordonsindustrin 

är de tre industrigrenar i Sverige som satsar mest på FoU just nu även om satsningarna 

krymper generellt i jämförelse med tidigare.1  

 

Frågan om hur FoU-utgifter ska behandlas skattemässigt, det vill säga �� och ��� man 

får avdrag för dessa utgifter är förstås betydelsefull då detta kan medföra stora 

skattekonsekvenser för företagen. Inkomstskattelagen (IL) innehåller en särskild 

bestämmelse om FoU-utgifter i 16 kap 9 §. Denna stadgar en utvidgad avdragsrätt enligt 

vilken det är tillräckligt att utgifterna för forskning och utveckling har eller kan antas få 

betydelse för näringsverksamheten. Det finns ett antal rättsfall som i viss mån klargör 

läget avseende vad sambandskravet innebär och det har skrivits en del om 

omfångsfrågan i litteraturen. Periodiseringen av FoU-utgifter finns det anledning att 

undersöka närmare, dels på grund av att det inte finns mycket skrivet om det i 

litteraturen, dels på grund av den brytningstid som redovisningsrätten befinner sig i. 

 

                                                           
1 Alpman, Ny Teknik, 20052�s 16-17. 
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Huvudfrågorna vid den skattemässiga behandlingen av utgifter och inkomster är de om 

omfång och periodisering. Men även klassificeringen är av stor vikt även om den inte 

uppmärksammas lika mycket i litteraturen. Klassificeringen av en utgift kan många 

gånger vara av största intresse i en utredning eftersom den anger vilket regelpaket som 

skall studeras för avgörandet av omfångs- och periodiseringsfrågorna.2 Ett exempel på 

ett sådant fall är avskrivning på näringsfastigheter där procentsatserna skiljer sig mycket 

mellan avskrivningskategorierna inventarier, byggnad, mark och markanläggningar och 

därmed klassificeringen oftast blir av avgörande betydelse.3 Även gällande FoU torde 

klassificeringen många gånger vara av största betydelse. Detta var fallet i RÅ 2004 ref 

113 som handlade om huruvida löner skulle behandlas som utvecklingskostnader och 

dras av direkt eller läggas till anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar. Många 

avgränsningsfrågor gentemot andra utgiftstyper kan tänkas uppkomma eftersom FoU är 

ett vitt begrepp som kan innefatta verksamheter av tämligen skilda typer och med olika 

mål och resultat, dock med samma syfte, nämligen att förvärva eller generera nya 

kunskaper. På grund av särbehandlingen av FoU-utgifter är det av intresse att kunna 

fastslå vad som skall räknas till FoU vid periodiseringen av ett företags kostnader. Att 

kunna skilja ett företags kostnader för FoU från andra kostnader är med andra ord 

betydelsefullt.4   

 

�����,-.'(/3-,/2'(,*&+�
 
3	%	�������

Hur skall företagens utgifter för forskning och utveckling periodiseras skatterättsligt? 

�

4�'�������

Vad ryms inom begreppet FoU-kostnader och vilken definition skall användas? Vad 

finns det för avgränsningsproblem? Vad innebär aktiveringsskyldigheten i IAS 38?  

Föranleder rättsläget angående periodiseringen av olika utgifter att det föreligger några 

incitament för företagen avseende klassificering av utgifterna och med avseende på att 

upparbeta FoU internt kontra att förvärva FoU? 

 

                                                           
2 Kellgren, 2003, sid 327. 
3 I exempelvis RÅ 1977 ref 135, RÅ83 1:1, RÅ 80 1:13 och RÅ84 1:98 var klassificeringsfrågor 
avgörande. 
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Syftet med denna uppsats är att utreda hur företags utgifter för forskning och utveckling 

skall periodiseras. Som en del av periodiseringsfrågan måste även klassificeringar av 

utgifter göras. Syftet är därför även att analysera vad som utgör FoU i skatterättslig 

mening och vilka avgränsningsproblem som kan uppkomma. Ett ytterligare syfte med 

uppsatsen är att se huruvida det kan finnas incitament till en viss klassificering hos 

företagen. En sådan undersökning tillhör egentligen inte traditionell rättsutredning men 

jag anser att det tillför en intressant aspekt på frågeställningen. 

����!(5-)�
 

Jag använder mig av den rättsdogmatiska metoden i denna uppsats. Jag avser att studera 

lagstiftning, praxis och rekommendationer. På grund av sambandet mellan redovisning 

och beskattning måste skatterätten kompletteras av redovisningsrätten i vissa frågor. 

Redovisningsrätten bygger mycket på rekommendationer varav IASB:s 

redovisningsstandarder sedan 1 jan 2005 kan sägas vara de mest betydelsefulla. Därför 

har jag valt att utgå ifrån dem. Jag kommer i viss mån även att ta upp redovisningsrådets 

och bokföringsnämndens rekommendationer. Förhållandet mellan och betydelsen av 

dessa rekommendationer diskuteras i avsnitt 2.3.  

 

Ett juridiskt arbete kan i princip innehålla prognoser, rekommendationer eller 

beskrivningar av rättsläget eller kombinationer av dessa. Denna uppsats innehåller både 

en beskrivning av rättsläget samt en prognos om hur detta kan komma bedömas av 

regeringsrätten. Jag försöker med andra ord resonera utifrån sådana linjer som jag tror 

att regeringsrätten skulle godta eller själva använda. I viss mån kan man även säga att 

jag ger rekommendationer i det att jag på några ställen i analysen förespråkar en viss 

reglering och i slutet tar upp en alternativ reglering. Detta gör jag inte i syfte att dessa 

”rekommendationer” skall godtas rakt av utav läsaren, utan för att ge tänkvärda aspekter 

på problemområdet. 

��
��*67-6*5*-&�-89�0:+,;&6&*&+0,�
 
Jag har försökt dela upp uppsatsen någorlunda strikt i en redogörande faktadel och en 

analysdel. I det andra kapitlet ges bakgrunden till uppsatsen där jag redogör allmänt för 

                                                                                                                                                                          
4 Staberg, 1993, s 725. 
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bland annat sambandet mellan redovisning och beskattning, rättskällorna och god 

redovisningssed. 

 

I det tredje kapitlet presenteras de skatterättsliga regler som är tillämpliga på FoU 

utgifter och i det fjärde kapitlet presenteras olika relevanta definitioner av FoU. I femte 

kapitlet redogörs sedan för regelpaketen på ett antal andra områden. Dessa kommer 

användas som jämförelse i diskussioner om avgränsningsproblematik mot reglerna 

kring FoU. Därför ges inte en djuplodande beskrivning av dessa andra regelkomplex. 

De områden jag har valt att ta upp är reglerna om allmänna driftskostnader, lager och 

inventarier. Anledningen till detta val är att en begränsning var nödvändig och det har 

skrivits en del om avgränsningen mot exempelvis pågående arbeten och goodwill i 

andra arbeten.5 Detta val medför även en fokusering på internt upparbetad FoU vilket 

framstår som naturligt eftersom avgränsningsfrågor torde uppkomma där.  

 

I analysdelen i kapitel sju följer en analys av genomgånget material i syfte att få svar på 

de frågor som ställts i problemformuleringen. Det avslutande kapitlet kommer att 

innehålla en sammanfattande analys i vilken de huvudsakliga slutsatserna även 

presenteras.   

 

Avsedd läsarkrets för denna uppsats är personer med grundläggande kunskaper i 

skatterätt och som även innehar vissa kunskaper i redovisning.

                                                           
5 Se bl.a. Andersson, 2003 och Wennberg, 2002. 
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I Sverige råder ett starkt samband mellan ett företags redovisning och fastställandet av 

dess beskattningsunderlag. Detta samband innebär att det redovisade resultatet i en 

juridisk person efter vissa justeringar skall kunna ligga till grund för beskattningen.6 

Sambandet kan delas upp i ett formellt samband och ett materiellt samband. 

 

Det formella sambandet innebär att för att ett avdrag skall kunna medges skatterättsligt 

så måste motsvarade avdrag synas i företagets redovisning. De främsta exemplen på 

sådana krav i den svenska inkomstskattelagstiftningen är reglerna om 

periodiseringsfonder och överavskrivningar (18 kap 14 § och 30 kap 3 § IL).  

 

Det materiella sambandet innebär att det är företagets redovisning som ligger till grund 

för den skattemässiga inkomstberäkningen. Detta samband framkommer av 14 kap 2 § 

och 14 kap 4 § IL som stadgar att resultatet skall beräknas enligt bokföringsmässiga 

grunder och att intäkter och utgifter skall hänföras till det beskattningsår de hör till 

enligt god redovisningssed. Detta gäller om inget annat är föreskrivet i lag, varmed IL 

avses. Detta innebär att redovisningsrätten blir en avgörande rättskälla i vissa frågor. De 

områden i skatterätten som kompletteras av redovisningen kallas även det kopplade 

området.  

 

Det föreligger vad man kan kalla en dubbel bundenhet i det att skattemyndigheten vid 

taxeringen är bunden av den skattskyldiges redovisning, så länge den överensstämmer 

med god redovisningssed, samtidigt som den skatteskyldige vid beskattningen är 

bunden vid den periodisering han gjort i redovisningen.7 

 

Det materiella sambandet gäller främst frågor om periodisering och värdering. 

Redovisningen kan dock även ha betydelse i andra fall, t.ex. då det finns en 

skatterättslig särreglering som inte är fullständigt reglerad och när det saknas 

definitioner av vissa begrepp i IL. IL har en hel del inlånade begrepp från redovisningen 

                                                           
6 SOU 1995:43 s 67 
7 Prop 1999/2000 s 180 
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och många gånger saknas även klargörande av vad som ingår i en tillgångs 

anskaffningsvärde. Vad gäller exempelvis inventarier där en särskild skatterättslig 

reglering finns, anges inte i IL vad som skall ingå i anskaffningsvärdet. Detta är en fråga 

som kan diskuteras men det framstår som naturligt att redovisningsrätten här får utgöra 

en bakgrund. Enligt Kellgren bör begrepp i skatterättsliga periodiseringsregler i hög 

grad tolkas i ljuset av redovisningsrättslig terminologi, och anskaffningsvärden som 

gäller i räkenskaperna får normalt sett gälla också inom beskattningen.8 Det skulle leda 

till onödiga komplikationer att söka efter en alternativ parallell skatterättslig syn på de 

många begreppsfrågor med mera som finns. Klassificeringar som görs i redovisningen 

bör som en följd härav i princip följas i beskattningen. Rent skatterättsliga begrepp och 

rekvisit måste dock tolkas utifrån skatterättsliga regler eftersom det i de fallen inte finns 

någon  redovisningsrättslig motsvarighet att ta fasta på.9  

�

�����-13<,*&+6'0+(&=�>,6,()-:*6&*&+6'0+(&�-89�+-)�,()-:*6&*&+66()�
 
Den svenska lagstiftningen på redovisningsområdet består huvudsakligen av ÅRL och 

BFL.10 Dessa är ramlagar och innehåller därmed inte någon detaljerad reglering. Det 

krävs således en utfyllnad av lagarna, vilket sker genom en hänvisning till god 

redovisningssed.  

 

BFL reglerar frågor om vem som är bokförings- och redovisningsskyldig, vad 

bokföringsskyldigheten innebär och förhållandet mellan olika typer av regler. BFL 

gäller för alla bokföringsskyldiga med några undantag. ÅRL är tillämplig för aktiebolag 

och vissa andra juridiska personer. Den reglerar periodisering och utformning av 

rapporter. Både i BFL och ÅRL anges att företagen i sin redovisning skall följa god 

redovisningssed.11 2 kap 2 § ÅRL stadgar att årsredovisningen skall upprättas på ett 

överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. I ÅRL 2 kap 3 § anges även 

att ”redovisningen skall ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat”.  

 

                                                           
8 Kellgren, 2004, s 113 
9 Kellgren, 2004, s 96 ff 
10 Exempel på andra lagar är Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 
lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, revisorslagen (2001:883) och revisionslagen 
(1999:1079). 
11 Se 4 kap 2 § BFL och 2 kap 2 § ÅRL 
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Kravet på rättvisande bild är en generell redovisningsnorm som är en del av EG-rätten. 

Innebörden av begreppet kan vara svårtolkat eftersom det inte preciserats i EG-

direktivet och endast varit föremål för tolkning i EG-domstolen vid ett tillfälle.12 Det 

kan antas att en redovisning som följer lag, rekommendationer och allmänna råd som 

regel ger en rättvisande bild. Kravet på rättvisande bild kan dock tänkas aktualisera en 

annorlunda redovisning om det i ett enskilt fall visar sig att tillämpningen av lag och 

redovisningsnormer inte ger en rättvisande bild.13 I svensk rätt har lagstiftaren preciserat 

begreppet som att: ”avsteg undantagsvis måste göras från sådana generella 

redovisningsnormer som kommer till uttryck i rekommendationer och allmänna råd från 

normgivande organ eller i allmänt tillämpad praxis”.14 Rättvisande bild kan alltså sägas 

bli aktuell i det enskilda fallet, medan god redovisningssed är den generella 

redovisningsnorm som fortfarande har störst betydelse i svensk rätt.15 

 

Vad innebär då god redovisningssed? I förarbetena sägs att det ”bör röra sig om en 

faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets 

bokföringsskyldiga”.16 Begreppet innehåller både en normativ (god) och en empirisk 

(sed) aspekt. Sed-aspekten har dock försvagats framförallt på grund av att 

redovisningsrätten blir alltmer genomreglerad.17 God redovisningssed utgår ifrån 

bestämmelserna i ÅRL samt de redovisningsprinciper ÅRL bygger på och kommer 

främst till uttryck i de rekommendationer som ges ut av ett antal expertorgan.18  De 

främsta normgivarna som påverkar god redovisningssed i Sverige förutom lagstiftaren 

är Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och IASB (International Accounting 

Standard Board). Den kompletterande normgivningen är inte bindande för företagen, 

men det kan sägas föreligga en presumtion för att de rekommendationer som ges ut ger 

uttryck för god redovisningssed.19 Rekommendationerna blir i sådana fall bindande 

eftersom god redovisningssed skall följas.�

 

                                                           
12 Westermark, 2005, s 174 f. 
13 Westermark, 2005, s 174. 
14 Prop. 1995/96:10 del 2 s 182. 
15 LLMS, 2003, s 253. 
16 Prop 1975:104 s 148. 
17 Kellgren, 2004, s 52 och prop 1998/99:130 s 187. 
18 LLMS, 2003, s 253. 
19 Bjuvberg, Skattenytt 2004, s 40. 
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Reglering via rekommendationer och standarder är en mer dynamisk process som 

resulterar i normer som är bättre anpassade till aktuella behov.20 Tekniken med 

detaljstyrande lagar skulle snabbt åldras på grund av den snabba samhällsutvecklingen 

till nackdel för det ekonomiska livet.21 Tekniken med ramlagstiftning har förstås även 

den sina nackdelar.22  

�����(1-//(&)05*-&(,��
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Redovisningsrådet är ett expertorgan bildat av olika redovisningsintressenter och dess 

rekommendationer tar sikte på noterade svenska bolag. IASB är en organisation för 

världens revisorsorganisationer och ger ut redovisningsstandarder som riktar sig till 

koncerner och noterade bolag.23  

 

Detta är en intressant och händelserik brytningstid på redovisningsområdet. Sedan den 1 

januari 2005 skall alla börsnoterade företag upprätta koncernredovisning i enlighet med 

de IFRS/IAS (International Financial Reporting Standards/International Accounting 

Standards) som antagits eller kommer att antas av EG-kommissionen. Detta följer av 

europaparlamentet och rådets förordning nr 1606/2002. Detta är en följd av en strävan 

att harmonisera redovisningsrätten inom EU. Med anledning av denna förordning 

tillsattes 2002 en utredning av regeringen som skulle överväga de frågor som EG-

förordningen ger upphov till för svensk del. Utredningens betänkande lämnades 31 juli 

2003 och föreslog ett antal ändringar i ÅRL för att möjliggöra en ökad tillämpning av 

IASB:s redovisningsprinciper. Man ville även göra det möjligt för alla företag att 

upprätta sina redovisningar i enlighet med IFRS/IAS. I propositionen som sedan kom 

anges att det finns två alternativ som skulle möjliggöra tillämpning av IAS/IFRS i 

svenska företag. Det ena sättet skulle ha varit att Sverige utnyttjade artikel 5 i 

förordningen och gav företagen möjlighet eller skyldighet att upprätta sina 

redovisningshandlingar enligt IAS/IFRS. Detta sätt skulle innebära att ÅRL och god 

redovisningssed sattes åt sidan. Det andra alternativet som sedermera valdes är att 

                                                           
20 Johansson, 2004, s 55. 
21 Kellgren, 2004, s 52. 
22 Läs mer om detta i Johansson, 2004, s 55 f och Kellgren, 2004, s 52 och 54 ff. 
23 För mer information se www.iasb.org.uk. 
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årsredovisningslagarna ändras så att de inte förhindrar en tillämpning av IAS/IFRS.24 

Det har därför skett en del ändringar i ÅRL sedan 1 januari 2005.  

 

Ett problem avseende svensk normgivning på området är att IFRS/IAS inte kan 

tillämpas rakt av i juridisk person i Sverige, främst på grund av komplikationer med 

anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning. IFRS/IAS medger 

exempelvis inga bokslutsdispositioner eller obeskattade reserver. Som påpekats ovan 

ligger den juridiska personens redovisning till grund för beskattningen. Koncernen är 

inte något skattesubjekt, varför en annorlunda redovisning kan göras där. 

Koncernredovisningen är dock inte helt fristående utan kan påverka redovisningen i 

juridisk person. Detta gäller främst vid inkråmsförvärv då exempelvis de värden som 

åsätts tillgångar direkt påverkar de skattemässiga anskaffningsvärdena.25 

 

Redovisningsrådet anser att redovisningen i juridisk person så långt möjligt skall 

utformas enligt IAS/IFRS. Detta eftersom det är eftersträvansvärt att den håller samma 

kvalitet som koncernredovisningen.26 Redovisningsrådet har även uttalat att deras 

rekommendationer (RR1–RR29) blir mindre betydelsefulla på grund av förordningen 

och de kommer därför inte att fortsätta uppdatera dessa rekommendationer.27 Det kan 

påpekas att RR1-RR29 i princip är översättningar av IASB:s motsvarande standarder 

varför bytet till att tillämpa IFRS/IAS inte innebär någon stor förändring för 

koncernredovisningar. Som sagt är tillämpningen lite mer knepig i juridisk person. 

Redovisningsrådet har på grund av förordningen gett ut tre nya rekommendationer i 

januari 2005. Dessa är RR 30 - Kompletterande redovisningsregler för koncerner, RR 

31 - Delårsrapportering för koncerner och RR 32 - Redovisning för juridiska personer.  

 

I RR 32 anges att denna rekommendation ersätter RR1-RR29 från den 1 januari 2005. 

Huvudregeln enligt RR32 punkt 2 är att börsnoterade juridiska personer skall utforma 

sina finansiella rapporter i enlighet med de IFRS/IAS som blivit antagna av EG-

kommissionen med de undantag som anges i rekommendationen. I punkterna 4-63 

anges följaktligen ett antal undantag från och tillägg till IFRS/IAS vad gäller 

                                                           
24 Prop. 2004/05:24 s 62 f. 
25 Skatteverkets 3���'��������&�����,��������''�������%��������"#�,����������, 2004, s 97. 
26 Redovisningsrådet, pressmeddelande, $���%�������������������������������"#�	���'����������
$���%���������������	���	

���������������. 2004-05-24, Stockholm. 
27 A.a. 
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tillämpning i juridisk person. Dessa undantag beror på bestämmelser i ÅRL, och även 

på att sambandet mellan redovisning och beskattning har ansetts motivera 

möjliggörandet av en annan redovisning i juridisk person (RR32 p 3). RR32 innehåller 

alltså bland annat de ventiler som finns i vissa av Redovisningsrådets 

rekommendationer.  

�
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Bokföringsnämnden är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklingen av god 

redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning (8 kap 1 § BFL). Den 

ger ut rekommendationer som riktas till onoterade svenska företag. Deras 

rekommendationer benämns sedan år 2000 ”Bokföringsnämndens allmänna råd” och 

förkortas BFNAR. Skattedomstolar frågar i många fall BFN om innebörden i god 

redovisningssed och dessa yttranden följs i hög grad av domstolen. BFN:s uttalanden är 

dock inte bindande för domstolen som i princip måste göra en självständig prövning av 

vad som är god redovisningssed.28 

 

BFN har under 2004 valt att ändra inriktning på sin normgivning, som hittills har gått ut 

på att anpassa och i vissa fall förenkla de internationella rekommendationerna för de 

onoterade bolagen. BFN har konstaterat att denna normgivning inte är ändamålsenlig 

mot bakgrund av den internationella utvecklingen. Den nya normgivningen skall istället 

utgöras av fyra särskilda regelverk, ett för respektive kategori av företag, och företagen 

skall utifrån företagsform eller storlek få tillämpa något av regelverken.29  

 

BFN förväntas komma med ett uttalande/rekommendation angående hur tillämpningen 

av IAS/IFRS skall ske för svenska onoterade företag och för noterade bolag i juridisk 

person. Det verkar hittills handla om en indirekt tillämpning av IASB:s standarder via 

ÅRL och RR 32. BFN har givit ut en rekommendation angående FoU som kan betraktas 

som inaktuell, men den kommer beaktas i uppsatsen, som ett underlag för diskussion. 

                                                           
28 Kellgren, 2004, s 107. 
29 BFN, Information, Dnr 28/04. 
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Det finns olika frågor och uppdelningar som kan användas i skatterättsliga 

utredningar.30 De viktigaste frågorna i rättsutredande skatterättsliga analyser avseende 

utgifter och intäkter, vilket det är fråga om i detta arbete, är frågorna om periodisering 

och omfång. Klassificeringsfrågor kommer även in på många ställen i en utredning. 

Klassificeringen är inte någon inkomstskatterättslig grundfråga men är av betydelse i 

avgörandet av exempelvis periodiseringsfrågan. Jag avser i detta avsnitt att nämna något 

om den inbördes relationen och påverkan avseende dessa frågor. 

 

Det finns för det första en svårighet att skilja periodiseringsfrågor och omfångsfrågor 

ifrån varandra. Detta har enligt Kellgren främst två grunder.31 För det första kan det 

bero på att regleringar i skattelagstiftningen är oklara på så sätt att det inte framgår om 

de är periodiseringsregler eller omfångsregler, eller om det är både och. För det andra är 

inte sällan omfångs- och periodiseringsreglerna beroende av varandra på så sätt att ett 

ställningstagande i den ena frågan påverkar den andra. Periodiseringsfrågan kan ha 

betydelse för omfångsfrågan och tvärt om. I princip torde en analys av en utgiftspost av 

ganska självklara skäl inledas med ett ställningstagande om hur utgiften skall 

klassificeras. Därefter avgörs huruvida avdragsrätt eller skatteplikt föreligger och när 

avdrag eller beskattning skall ske. Kellgren menar sammanfattningsvis att frågorna har 

en sådan inbördes relation att de inte bör eller kan hanteras eller diskuteras helt 

fristående från varandra. En studie av delfrågorna var för sig kan dock vara intressant 

för att tydliggöra relationen och sambandet dem emellan och de olika 

beskattningskonsekvenser som följer därav.32  

 
Det kan vara på sin plats att nämna något allmänt om begreppet klassifikation. 

Klassifikation betyder enligt Nationalencyklopedin att objekt eller individer grupperas, 

indelas eller inordnas i olika klasser. Klassifikation ger oss en möjlighet att överblicka 

en mängd företeelser och hjälper oss uppnå en förståelse av dem. De logiska krav man 

brukar ställa på en klassifikation är dels att den är uttömmande, d.v.s. varje objekt inom 

det område som klassificeras tillhör minst en klass. Dels att klasserna är ömsesidigt 

                                                           
30 Kellgren presenterar exempelvis åtta grundfrågor i boken $���%��������"#�,�����������5����
����%����������,��6��'����&���������,������������. 
31 Kellgren, 2003, s 327. 
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uteslutande, dvs. inget objekt tillhör mer än en klass. Sammantaget innebär alltså dessa 

krav att varje objekt kan tillhöra endast en klass.  

 

För att genomföra en klassifikation behövs även en indelningsgrund. Denna 

indelningsgrund utgörs av kriterier som bestämmer vilken klass ett objekt tillhör.33 

Detta låter möjligen enkelt att genomföra men det kan, enligt min bedömning, vara mer 

komplicerat än det verkar vid tillämpning på utgifter i ett företag. Speciellt när vi har att 

göra med både skatterättsliga och redovisningsrättsliga regelkomplex.  

 

Klassificeringar kan komma in på många nivåer i en skatterättslig utredning av intäkter 

och utgifter. Klassificeringsbeslut kan vara nödvändiga inom ramen för både omfångs- 

och periodiseringsfrågorna och olika klassificeringsalternativ skapas också de facto 

genom omfångs- och periodiseringsreglerna. Klassificeringar kan alltså förekomma i 

princip alla led i utredningen.34 I denna uppsats behandlas periodiseringsfrågan, och 

därmed kommer klassificeringen in som en viktig del. Jag har valt att behandla 

klassificeringen som en del av periodiseringsfrågan eftersom det i denna uppsats, enligt 

min bedömning, kan bli komplicerat att behandla klassificeringen som en fristående 

fråga. Risken blir att det inte sker på ett enhetligt och bra sätt främst på grund av 

klassificeringsfrågans ”spretighet” och det faktum att uppsatsen tar sikte på 

periodiseringen. 

 

Det finns många olika tänkbara indelningsgrunder som kan användas, vilket 

demonstrerar komplexiteten angående de olika nivåer som klassificeringen kan komma 

in på i en utredning. Det kan handla om klassificering av utgifter som avdragsgilla eller 

ej avdragsgilla. Det kan handla om att hänföra utgifter till t.ex. anläggningstillgångar, 

lager, löner eller driftskostnader. Det kan även gälla att avgöra om det är en tillgång 

som kan aktiveras eller inte. Det kan även �����en kategori finnas avgränsningar eller 

klassificeringar som måste företas, t.ex. vad gäller inventarier. I denna uppsats 

behandlar jag som sagt klassificeringen som en del av periodiseringsfrågan. För att 

avgöra periodiseringsfrågan krävs nämligen först en klassificering av intäkten eller 

utgiften för att avgöra vilka regler som överhuvudtaget blir tillämpliga. Kellgren 

                                                                                                                                                                          
32 Kellgren, 2003, s 327. 
33 Nationalencyklopedin, www.ne.se.  
34 Kellgren, 2003, s 327. 
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påpekar att periodisering inte bygger endast på avgörande i själva tidsfrågan utan även 

på de klassificeringsbeslut som påverkar denna.35  

 

De definitioner som ges i lagar, rekommendationer och förarbeten är förstås 

utgångspunkter för en klassificering, men inte alltid tillräckliga. Det måste även 

klargöras exempelvis vad som skall ingå i anskaffningsvärdet för olika tillgångar och 

om det finns speciella skatträttsliga regler. Detta leder till att en första klassificering kan 

få ge vika för en annan eftersom en utgift endast kan tillhöra en klass. En utgift bör ju 

lämpligen endast kostnadsföras en gång. Exempelvis klassificeras en utgift för lön till 

anställd normalt som en lönekostnad löpande, men om det är en lönekostnad hänförlig 

till produktionen av en viss vara läggs lönekostnaden till anskaffningsvärdet av lagret. 

En skatterättslig klassifikation av en utgift måste således göras med beaktande av 

samtliga tillämpliga regler och den regelhierarki som finns.  

�

                                                           
35 Kellgren, 2004, s 105. 
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Stadgandet om utgifter för FoU återfinns i 16 kap 9 § IL: 

 

Utgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få betydelse för 

näringsverksamheten skall dras av. Detta gäller även utgifter för att få information om 

sådan forskning och utveckling. 

�

���� Bestämmelserna i denna lag om att utgifter för anskaffning av vissa tillgångar 

skall dras av genom årliga värdeminskningsavdrag tillämpas också på utgifter som 

avses i första stycket. 

 

Bakgrunden till bestämmelsen var att praxis tidigare var mycket restriktiv och i princip 

bara medgav avdrag för så kallad målforskning.36 Prövningen skedde då enligt 16 kap 1 

§ IL. Här ansåg många att det behövdes en ändring.37 I nuvarande reglering ställs 

följaktligen ett lågt krav på sambandet med verksamheten jämfört med vad som framgår 

av huvudstadgandet i 16 kap 1 § IL.38 I motiven sägs vad gäller sambandet att det räcker 

att den skattskyldige har ”ett rimligt intresse” av det aktuella forsknings- och 

utvecklingsarbetet.39 Därmed utesluts sådan forskning som ”normalt faller helt utanför 

området för näringsverksamheten”.40 

 

Det finns ett antal rättsfall angående avdragsrätten vid bidrag till extern FoU.41 Dessa 

bekräftar bland annat det som kan sägas framgå av förarbetena, nämligen att det borde 

vara tillräckligt att sambandet mellan forskningsområdet och den skattskyldiges 

verksamhetsområde fastställs för att avdragsrätt skall föreligga. Någon närmare egentlig 

prövning av forskningens betydelse för företaget eller av företagets forskningsbehov 

borde inte behöva göras.42 

                                                           
36 Målforskning innebär forskning med ett speciellt mål som har ett direkt samband med verksamheten, 
prop. 1970:135, s 5 och 29. 
37 Prop 1970:135 s 5. 
38 LLMS, 2003, s 246. 
39 Prop 1970:135 s 33. 
40 Prop 1970:135 s 33. 
41 Se bl.a. RÅ 1976 ref 105, RÅ 1987 not 440, RÅ 1998 ref 88, RÅ 1990 ref 114, RÅ 1991 not 24, RÅ 
1991 ref 71. 
42 Påhlsson, 2003, s 388 och Staberg, 1993, s 731. 
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Påhlsson diskuterar, angående avdragsrätten, vad det krävs för motprestation av 

bidragsmottagaren när det gäller bidrag till externforskning. Han menar att det torde 

framgå direkt av bestämmelsen att någon form av aktivt forsknings- eller 

utvecklingsarbete skall utföras.43 Däremot är ett krav på direkt motprestation från 

bidragsmottagaren till bidragstagaren uteslutet. Detta på grund av det vaga 

sambandskravet som medför att även forskning utan direkt betydelse för företaget kan 

vara avdragsgill.44 

�

I 16 kap 9 § 2 stycket anges att värdeminskningsavdrag kan bli aktuella för FoU-utgifter 

till den del de utgör utgifter för tillgångar som enligt gällande regler skall aktiveras. 

Detta är inte en periodiseringsregel i sig utan snarare ett förtydligande av vad som redan 

gäller. Paragrafen är dock otydlig och skulle kunna tolkas som en periodiseringsregel. 

Frågan huruvida paragrafen innehåller någon periodiseringsregel har kommit upp i SOU 

1995:43. Slutsatsen som dras är att den inte gör det och att det således är 

bokföringsmässiga grunder som gäller för periodiseringen av FoU. 45 I RÅ 2004 ref 113 

gör även regeringsrätten ett uttalande angående detta. Den yttrar att eftersom första 

stycket i 16 kap 9 § inte säger något om när utgiften skall dras av och det inte finns 

några andra regler i IL som omfattar periodisering av FoU så får man utgå ifrån att det 

är 14 kap 2 § och bokföringsmässiga grunder som blir tillämpligt, det vill säga den 

periodisering som görs i räkenskaperna gäller. Regeringsrätten menar även att det inte 

finns något i förarbetena som talar emot en sådan tolkning. Det kan för 

fullständighetens skull vara intressant att se vad förarbetena säger. 

 

I proposition 1970:135 uttalar departementschefen att avdragsrätten för FoU inte skall 

tolkas som att det alltid är totalbeloppet av kostnaderna ett beskattningsår som skall dras 

av. Vid anskaffning av byggnader, maskiner och annan utrustning för 

forskningsändamål, för vilka anskaffningskostnaderna enligt gällande regler får 

avskrivas genom årliga värdeminskningsavdrag är direktavdragsrätten inte tillämplig. 

Departementschefen menar att till den del forskningskostnaderna hänför sig till sådana 

                                                           
43 Påhlsson, 2003, s 382. 
44 Påhlsson, 2003, s 382. 
45 SOU 1995:43 s 147 
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anskaffningar bör avdragsrätten bestämmas av de vanliga reglerna om 

värdeminskningsavdrag och han föreslår en uttrycklig föreskrift därom.46 

 

I proposition 1999/2000:2 uttalas att upplysningen om att avskrivningsreglerna i 

förekommande fall skall tillämpas egentligen inte behövs. ”Avdragsregeln i paragrafen 

reglerar bara förutsättningarna för att avdrag skall göras, inte hur avdraget skall 

beräknas (periodiseras) i olika situationer. Regeringen anser, i likhet med kommittén, att 

det ändå kan finnas skäl att behålla upplysningen för att undvika missförstånd.”47  

 

Departementschefens uttalande i proposition 1970:135 kan tolkas som att direktavdrag 

är huvudregeln för all FoU och att värdeminskningsavdrag därför blir aktuella bara för 

de tillgångstyper inom projektet som enligt allmänna bestämmelser skall skrivas av. Det 

framstår inte som att han med tillgångar även skulle avse det fall att FoU i sig ansågs 

vara en immateriell tillgång. Dock uttalas ingenting i 1970 års proposition som direkt 

säger emot en aktiveringsmöjlighet av FoU-utgifter. I proposition 1999/2000:2 

förtydligas att 16:9 inte innehåller någon periodiseringsregel. Eftersom den första 

propositionen är från 1970 är det mycket möjligt att god redovisningssed såg 

annorlunda ut då, vilket återspeglas i departementschefens uttalande. God 

redovisningssed har sedermera ändrats och därför kan departementschefens uttalande 

sägas ha förlorat sin betydelse. Det viktigaste att ta fasta på är, som regeringsrätten 

uttrycker (RÅ 2004 ref 113), att ordalydelsen i 16 kap 9 § 1 st inte anger någon 

tidsangivelse då avdraget skall ske och att det därför inte kan vara fråga om en 

skatterättslig periodiseringsregel.  

���� ��?6�,(+'(,�0&+>(&)(��-��
 

De regler som berör FoU kostnader i ÅRL återfinns i 4 kapitlet. Det stadgas att med 

anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas 

i verksamheten (4 kap 1 § ÅRL). Vidare anges att utgifter för forsknings- och 

utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för rörelsen under 

kommande år får tas upp som immateriell anläggningstillgång (4 kap 2 § ÅRL). En 

FoU-utgift som inte kommer ha ett väsentligt värde för företaget under kommande år tas 

                                                           
46 Prop 1970:135 s 36. 
47 Prop. 1999/2000:2 s 196. 
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således upp som kostnad direkt. Periodiseringen av utgiften för en immateriell 

anläggningstillgång framgår av 4 § som stadgar att en anläggningstillgång skall skrivas 

av över dess ekonomiska livslängd. Enligt 4 § 2 st skall livslängden på en immateriell 

anläggningstillgång anses uppgå till högst fem år om inte annat kan fastställas med en 

rimlig grad av säkerhet.  

�����������
 

IAS 38 punkt 40 anger att för att avgöra om en immateriell tillgång som har upparbetats 

internt skall få aktiveras skall arbetet delas upp i en forskningsfas och en utvecklingsfas. 

Om ett företag inte kan särskilja forskningsfasen från utvecklingsfasen anses utgifterna i 

det projektet tillhöra enbart forskningsfasen (IAS 38 p 41). Vidare stadgas att ingen 

immateriell tillgång som uppstår genom forskning, eller i forskningsfasen av ett internt 

projekt, skall redovisas som en tillgång i balansräkningen (IAS 38 p 42). Utgifter för 

forskning, eller i forskningsfasen av ett internt projekt, skall alltid kostnadsföras när de 

uppkommer. Detta eftersom det enligt IAS 38 p 43 inte går att påvisa att ett projekt 

under forskningsfasen kommer att ge upphov till framtida ekonomiska fördelar.  

 

En immateriell tillgång som uppstår genom utveckling, eller i utvecklingsfasen av ett 

internt projekt, skall tas upp som tillgång om ett antal förutsättningar är uppfyllda. 

Dessa förutsättningar anges i  IAS 38 p 45 och är att: 

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

att den kan användas eller säljas. 

b) Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller 

sälja den. 

c) Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången. 

d) Företaget har visat hur den immateriella tillgången kommer att generera troliga 

framtida ekonomiska fördelar för företaget. Företaget skall bland annat påvisa att det 

finns en marknad för det som producerats med den immateriella tillgången eller för 

den immateriella tillgången som sådan. Eller om tillgången är avsedd att användas 

internt, dess användbarhet.  

e) Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 

utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella tillgången. 

f) Företaget kan beräkna utgifterna hänförliga till den immateriella tillgången under 

dess utveckling på ett tillförlitligt sätt. 
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Utgångspunkten i detta fall enligt IAS 38 p 46 är att ett företag i utvecklingsfasen av ett 

projekt, till skillnad från i forskningsfasen, i vissa fall kan identifiera en immateriell 

tillgång och påvisa att den kommer generera framtida ekonomiska fördelar. Enligt 

denna standard föreligger således en skyldighet att aktivera, givet att nämnda 

förutsättningar är för handen.  

 

I RR 15 p 45 återfinns i princip samma stadgande som citerats ovan. I punkt 92 finns 

emellertid en så kallad ventil som stadgar att för redovisning i juridisk person kan 

sådana utgifter som enligt punkt 45 skall tas upp som tillgång istället kostnadsföras. Det 

föreligger alltså enligt RR 15 en valmöjlighet att aktivera i juridisk person, förutsatt att 

aktivering får ske. Innehållet i god redovisningssed har sedan länge enligt BFN R1, som 

presenteras nedan, och RR15 inneburit en valmöjlighet angående aktiveringen. Har 

detta förändrats nu i och med RR32 och övergången till IAS/IFRS? I RR32 p 55 anges 

ett undantag från IAS 38 som stadgar att ”i redovisningen för juridisk person kan sådana 

utgifter för utveckling som enligt IAS 38 p 57 skall tas upp som tillgång i 

balansräkningen kostnadsföras. En dylik redovisning är tillåten enligt 4 kap 2 § ÅRL 

och en förutsättning för att skattemässig avdragsrätt skall erhållas under det 

beskattningsår som utgiften uppkommer”. Undantaget finns alltså kvar i RR 32. Om 

istället IAS/IFRS skulle tillämpas fullt ut i juridisk person skulle det föreligga en 

skyldighet att aktivera under vissa förhållanden, vilket det gör för 

koncernredovisningen.48  

������������
 
BFN R1 $���%��������%�����������5��"#�	�%�"�'������������� kan anses vara inaktuell. 

Den trädde ikraft 1988 och BFN håller på att uppdatera sina äldre rekommendationer 

men har inte ännu kommit till R1. Det är möjligt att den kommer ha ett liknande 

utseende även efter översikten men på grund av osäkerheten och på grund av BFN:s nya 

inriktning som beskrevs ovan kommer R1 inte tillmätas stor vikt. Jag kommer ändå att 

ta upp den eftersom den är av intresse för den kommande diskussionen.  

 

                                                           
48 Ang. aktivering i koncernredovisning se Halvarsson, 2003. 
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En av utgångspunkterna i rekommendationen är att möjligheten att med säkerhet kunna 

fastställa att ett FoU-arbete kommer att generera framtida merintäkter eller 

kostnadsbesparingar som regel är liten. Utgifter för FoU-arbeten skall därför som 

huvudregel inte aktiveras utan redovisas som kostnader när de uppkommer (BFN R1 p 

5). I BFN R1 p 6 och 13 framgår en valmöjlighet att aktivera.  

 

I BFN R1 p 9 anges att SCB:s definition av FoU är vägledande. Punkt 11 anger vilka 

kostnader som är hänförliga till FoU arbetet, nämligen ”direkta kostnader för material, 

löner och ersättningar till personal som arbetat med FoU arbetet, samt andra direkta 

kostnader, t.ex. köpta forskningstjänster.” Indirekta kostnader som är hänförliga till 

utfört FoU-arbete är bl.a. årets planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar som 

används i FoU-arbetet och redovisas som avskrivningar i resultaträkningen.  

��
��0)�6-/�*&+>,�*�0&61033&*&+6:;,)(5�3<,��-���
 

Att tala om anskaffningsvärdet för FoU har betydelse i de fall då FoU förvärvats eller då 

det anses som en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång. En huvudfråga i 

detta arbete är vad som utgör FoU. Vad som ingår i anskaffningsvärdet är då endast en 

del av denna problematik som hänför sig till aktiverbar FoU.  

     

Huvudstadgandet i 4 kap 3 § ÅRL säger att anläggningstillgångar skall tas upp till ett 

belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. I 

anskaffningsvärdet räknas, förutom inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till 

förvärvet in. För en tillverkad tillgång skall förutom sådana kostnader som är direkt 

hänförliga till produktionen av tillgången, en skälig andel indirekta 

tillverkningskostnader räknas in (4 kap 3 § ÅRL). IAS 38 ger mer vägledning i frågan. I 

den anges angående förvärvade immateriella tillgångar att anskaffningsvärdet utgörs av 

inköpspriset plus eventuella tullavgifter samt utgifter för att färdigställa tillgången för 

dess avsedda användning och däri ingående arvoden för juridiska tjänster (IAS 38 p 22-

26). 

 

Beträffande internt upparbetade immateriella tillgångar stadgar IAS 38 p 54 att 

anskaffningsvärdet innefattar samtliga utgifter som direkt kan hänföras till tillgången 

och som behövs för att skapa, tillverka och förbereda tillgången för sitt ändamål. Vidare 
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ges en exemplifiering av vad som ingår i anskaffningsvärdet. I den anges utgifter för 

material och tjänster, löner och andra anställningsutgifter, andra utgifter som direkt kan 

hänföras till arbetet och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt 

och konsekvent sätt. Det som inte ingår i anskaffningsvärdet är försäljningskostnader, 

administrationskostnader och andra allmänna omkostnader, tydligt identifierade 

ineffektiviteter och rörelseförluster som företaget ådragit sig innan tillgången uppnår 

planerad prestanda och utgifter för att utbilda personal för användning av tillgången.49  

 

                                                           
49 IAS 38 p 55, se också angående anskaffningsvärdet Andersson, 2003. 
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I IL finns ingen definition av begreppen forskning och utveckling, men i förarbetena 

finner man viss vägledning av vad som avses med olika begrepp.  

 

I proposition 1970:135 framkommer följande ur departementschefens uttalande. Med 

målforskning avses forskning som är inriktad på lösandet av praktiska problem. 

Grundforskning avser forskning med enbart vetenskapliga syften, utan inriktning på 

lösning av specifika praktiska uppgifter. Utvecklingsarbete innebär enligt propositionen 

ett systematiskt utnyttjande av forskningsresultat och vetenskapliga kunskaper. Däri 

ingår så kallad försöksverksamhet som normalt har till syfte att väsentligen förbättra de 

produkter som redan finns. Syftet med utvecklingsarbetet kan också vara att ta fram nya 

produkter, processer eller system.50 Departementschefen tar vidare upp exempel på vad 

som kan vara FoU.51 

 

Utredningen har angett att arbetet kan gälla sådant som nya produkter, 

produkternas utformning och standardisering samt deras sammansättning. 

Vidare kan enligt utredningen arbetet gå ut på att åstadkomma förbättrad 

administration och distribution, organisatoriska förändringar, förbättrade 

metoder för planering, kontroll etc., utnyttjande av stordriftsfördelar m.m. 

 Att forskningens områden är praktiskt taget obegränsade är emellertid 

något som knappast behöver utsägas och detta gäller även om man håller sig 

till vad som kan vara av praktisk betydelse för näringslivet. Viktigast för 

näringslivet är självfallet den forskning som går ut på att undersöka nya 

tillverkningsprocesser och produktionsmetoder. Denna forskning måste helt 

naturligt inbegripa allehanda fysikaliska, kemiska och allmänt tekniska 

analyser och undersökningar. Framhållas bör att forsknings- och 

utvecklingsarbetet inte behöver vara rent vetenskapligt eller teoretiskt. Även 

praktiska maskinstudier kan komma i beaktande i detta sammanhang. Det är 

emellertid uppenbart att listan, som också framgår av lagstiftningen på 

området i vissa andra länder, kan kompletteras med mycket annat. Som 

                                                           
50 Prop. 1970:135 s 32. 
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exempel kan nämnas matematiska analyser och dataprogrammering. Med 

anledning av påpekanden i några remissyttranden vill jag framhålla att, vad 

särskilt forskningsarbetet beträffar, detta kan omfatta – förutom teknisk 

forskning på industrins, jordbrukets och skogsbrukets områden - även andra 

slag av forskning, såsom kommersiell och företagsekonomisk forskning, 

forskning om arbetspsykologi, arbetshygien och arbetsskydd, personalvård, 

informationsteknisk forskning, m.m. Som framgår av utredningens 

promemoria intar även forskning rörande miljövården en naturlig plats i 

detta sammanhang.  

 

Detta är en mycket vidstäckt exemplifiering och det ges inte någon begränsning av 

forskningens inriktning. Några inskränkningar görs dock i propositionen.52 

 

Vid sidan av de kostnader för forskning och utvecklingsarbete jag nu berört 

kan företagen ofta ha vissa andra kostnader som ibland står 

forskningskostnaderna nära men som ändå inte avser forskning och 

utvecklingsarbete i egentlig mening. Jag tänker på t.ex. kostnaderna för 

marknadsundersökningar och försäljningskampanjer. Vidare kan nämnas 

sådant som kvalitetskontroll och annan sedvanlig provning av material, 

anordningar eller produkter. Till samma kategori hör även prospekteringar, 

provborrningar och andra liknande åtgärder i fråga om naturfyndigheter. 

Sådana undersökningar m.m. ingår som moment i den löpande driften och 

kostnaderna härför är att betrakta som allmänna omkostnader vilka är 

avdragsgilla enligt redan gällande regler.  

 

Någon helt klar och entydig definition av vad forskning eller utveckling är ges här inte, 

men dock en allmän beskrivning och exemplifiering, vilket förstås ger bra vägledning. 

Av betydelse är att några kvalitativa krav inte ställs upp i förarbetena. Det talas endast 

om att utvecklingsarbete avser ett systematiskt utnyttjande och att det �����'��har till 

syfte att väsentligt förbättra och förbilliga produkter som finns. Kvalitativa krav kan 

vara till hjälp för att kunna avgöra vad som är att se som rutinbetonade och 

grundläggande verksamheter som även om de innefattar utnyttjande av vetenskapliga 

kunskaper inte kan ses som FoU.53 Det torde uppkomma frågor om vilka krav som ställs 

                                                                                                                                                                          
51 Prop. 1970:135 s 32 f. 
52 Prop. 1970:135 s 33. 
53 Staberg, 1993, s 727. 
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på verksamhetens ”verkshöjd” så att säga. Enligt Staberg bör man vid den skatterättsliga 

bedömningen av vad som är FoU i första hand söka ledning i förarbetena och i de fall 

dessa inte ger något svar söka ledning i Statistiska centralbyråns (SCB:s) definition.54 

Jag återkommer givetvis till denna fråga i analysdelen. Nedan presenteras två andra 

definitioner som kan vara relevanta för diskussion i sammanhanget. 

 

�������%�?6�)(3*&*5*-&�

 
Den definition SCB använder överensstämmer med den som utvecklats inom OECD 

(Organisation for Economic Cooperation and Development). Grunddefinitionen lyder:  

 

”Forskning och utvecklingsverksamhet (FoU) är verksamhet som sker på systematisk 

grundval för att öka fonden av vetande (inkluderande kunskap om människa, kultur och 

samhälle) samt att utnyttja detta vetande för nya användningsområden och för att 

åstadkomma nya eller förbättrade produkter, system eller metoder.”55   

 

FoU delas sedan in i tre grupper:  

	,2&)3-,61&*&+: att systematiskt och metodiskt söka efter ny kunskap och nya idéer utan 

någon bestämd tillämpning. 

�*'';/70)�3-,61&*&+: att systematiskt och metodiskt söka efter ny kunskap och nya idéer med 

en bestämd tillämpning i sikte. 

�@7(,*/(&5(''5� 25:(81'*&+60,.(5(: att systematiskt och metodiskt utnyttja forskningsresultat 

och vetenskaplig kunskap och nya idéer för att åstadkomma nya produkter, nya processer och 

nya system eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana. 

 

Det anges även i skrivelsen att grundkriteriet för att skilja FoU från närstående 

verksamhet är att det i FoU skall finnas ett :;6(&5'*+5� &49(56*&6'0+� -89� 055�

:(5(&6107'*+�(''(,�5(1&*61�-6;1(,9(5�610''�2&)0&,<A06. Med osäkerhet menas de fall 

där det finns ett problem vars lösning inte är uppenbar för någon som har en god 

uppfattning om den kunskap och teknik som redan finns på området.56 

 

                                                           
54 Staberg, 1993, s 727 
55 SCB, Råd och definitioner till: Forskning och utveckling 2003, s 4. 
56 SCB, Råd och definitioner till: Forskning och utveckling 2003, s 5. 
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I ÅRL finns ingen definition av forsknings och utvecklingsarbete och således får vi gå 

till den kompletterande normgivningen. I IAS 38 finns följande definitioner av FoU: 

 

�-,61&*&+�är planerat och systematiskt sökande med utsikter till att ge ny vetenskaplig 

eller teknisk kunskap och insikt.  

�5:(81'*&+ är att tillämpa forskningsresultat eller annan kunskap för att åstadkomma 

nya eller väsentlig förbättrade material, konstruktioner, produkter, processer, system 

eller tjänster innan kommersiell produktion eller användning påbörjas.  

 

I punkt 44 ges exempel på vad forskningsverksamhet är. Där anges bl.a. verksamhet 

som syftar till att få fram ny kunskap, sökandet efter alternativa material, enheter, 

produkter, processer, system eller tjänster och formuleringen utformningen, 

utvärderingen och det slutliga urvalet av möjliga alternativ avseende nya eller 

förbättrade material, enheter, produkter, processer, system eller tjänster. I punkt 45 ges 

exempel på utvecklingsverksamhet som utformningen, konstruktionen samt provningen 

av prototyper och modeller. Även formgivningen, konstruktionen och driften av en 

pilotanläggning som inte är av tillräcklig storlek ekonomiskt för kommersiell 

produktion är att betrakta om utvecklingsarbete. Kriterierna �6�, %�����'�����&�,�������� 

och �6���������� finns med i denna definition och i SCB:s. I BFN R1 anges som sagt att 

SCB:s definition är vägledande (se ovan avsnitt 3.4). Med tanke på osäkerheten kring 

BFN R1:s aktualitet avser jag fortsättningsvis när jag talar om en redovisningsrättslig 

definition den i IAS 38, om inte annat anges. 
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Omständigheterna i målet var i korthet att AB Kompositprodukter tillverkade bl.a. 

hörsel och öronskydd och lade ned stora resurser på att utveckla och förbättra 

produktionsprocessen. Utvecklingsarbetet bestod bl.a. av att med utgångspunkt i en 

basmaskin försöka förbättra något led i produktionsprocessen. Efter att en ritning på 

ombyggnaden hade gjorts följde en testperiod då maskinen testades med avseende på 

kapacitet och prestanda. Lönerna för detta arbete kostnadsfördes löpande i bokföringen 

medan utgiften för basmaskinen aktiverades och skrevs av genom årliga 

värdeminskningsavdrag.  

 

Skattemyndigheten ansåg att detta var en felaktig metod och beslutade att 

eftertaxeringsvis vägra bolaget direktavdrag för lönekostnader m.m. och istället medge 

ytterligare värdeminskningsavdrag på inventarier. De ansåg alltså att lönekostnaderna 

inte skulle kostnadsföras direkt utan skulle läggas till anskaffningsvärdet av inventarier. 

Bolaget påfördes skattetillägg.  

 

Länsrätten konstaterade att bevisbördan för om oriktig uppgift lämnats låg på 

skattemyndigheten. Enligt länsrätten hade skattemyndigheten inte med tillräcklig 

säkerhet visat att de angivna kostnaderna inte utgjorde direkt avdragsgilla kostnader för 

forskning och utveckling. De prövade således tyvärr inte den materiella frågan. 

 

Kammarrätten dömde motsatt mot länsrätten och fastställde skattemyndighetens beslut. 

Domstolen menade att bolaget inte i deklarationen eller på annat sätt hade visat att 

kostnaderna hänförde sig till utvecklingsarbete på så sätt att skattemyndigheten kunde 

bedöma dem. Bolaget ansågs därför ha lämnat en oriktig uppgift. De vände alltså på 

bevisbördan vilket är mycket underligt eftersom bevisbördan egentligen ligger på 

skattemyndigheten. Detta kan vara en anledning till att Regeringsrätten medgav 

prövningstillstånd.  

 

Regeringsrätten fann att det inte fanns någon grund att vägra bolaget direktavdrag för 

lönekostnaderna. Angående periodiseringen konstaterades först att 16 kap 9 § IL inte 
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innehåller någon periodiseringsregel. Gränsdragningsfrågan gällande vad som utgör 

FoU utgifter diskuterades tyvärr inte i Regeringsrätten. Detta berodde troligen på att 

skattemyndigheten i regeringsrätten tillstyrkte bifall till överklagandet och uttalade att 

det var fråga om FoU-utgifter och att dessa inte medförde aktiveringskyldighet. 

Skattemyndigheten gjorde med andra ord en helomvändning som medförde att 

gränsdragningsfrågan föll. 

 

Angående vad som är ett FoU-arbete återgav först länsrätten (LR) i vissa delar vad som 

sagts i prop. 1970:135. Sedan fortsatte LR med att hänvisa till stadgandet i BFN R1 att 

SCB:s definition är vägledande i denna fråga. LR uttalade även att denna definition 

innebär att kostnader för att löpande underhålla existerande produkter, processer och 

system inte ingår i FoU arbetet. Inte heller ingår kostnader för mindre modifieringar av 

tillverkade produkter och löpande anpassningar av produktionsprocesser eller 

tillämpade system. Länsrätten diskuterar även anskaffningsvärde för materiella 

tillgångar och hänvisar till då gällande FAR:s rekommendation nr 3. FAR 3 stadgar 

härvid att ”vid egentillverkade anläggningar och vid montering och provkörning i egen 

regi skall i anskaffningsvärdet inräknas förutom direkt material och direkt lön skäligt 

pålägg för indirekta kostnader hänförliga till tillverkningen”. Med detta sagt gör 

länsrätten sedan ingen bedömning huruvida arbetet är hänförligt till FoU eller till 

materiella anläggningstillgångar utan konstaterar att skattemyndigheten inte har visat att 

det inte är fråga om FoU-utgifter. Kammarrätten hänvisar till länsrättens uttalanden av 

vad som avses med utvecklingsarbete och återger även delar av förarbetenas definition. 

De kommer slutligen fram till att de aktuella utgifterna inte är forsknings och 

utvecklingskostnader för vilka avdrag kan medges omedelbart. Regeringsrätten tar 

tyvärr inte upp avgränsningsfrågan.�
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Detta rättsfall gällde ett bolags behandling av utvecklingskostnader avseende ett 

datorprogram som skulle användas i företaget. Företaget avsåg att förbättra sitt 

nuvarande datasystem och skräddarsy detta efter sina behov eftersom det inte fanns 

några program på marknaden som motsvarade bolagets krav. Det gällde kostnader för 

tillämpningsprogramvaran, som bestod av systemkostnader och programmerings-

kostnader, och utbildningskostnader och driftsassistans. Företaget begärde 
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förhandsbesked angående hur dessa utgifter skulle behandlas, eller rättare sagt om det 

fick avdrag för dessa utgifter direkt under anskaffningsåret.  

 

Skatterättsnämnden menade att den rätt till tillämpningsprogramvaran som bolaget 

förvärvar skulle behandlas som en inventarietillgång. Med andra ord ansåg de att 

anskaffningsutgiften för tillämpningsprogramvaran skulle skrivas av enligt reglerna för 

inventarier. De menade vidare att kostnaderna för driftsassistans och utbildning utgjorde 

direkt avdragsgilla kostnader. Bolaget anförde besvär och yrkade att det belopp som 

rörde systemkostnader skulle få dras av direkt under anskaffningsåret.  

 

Regeringsrätten begärde ett yttrande från bokföringsnämnden angående hur 

bokföringsskyldigheten såg ut för sådana kostnader. BFN angav bl.a. att systemarbete 

föregår programmeringsfasen i utvecklingen av ett datorprogram. Systemarbete är ett 

administrativt utvecklingsarbete och görs i princip oberoende av om systemet skall 

tillämpas manuellt eller med hjälp av dator. Om företaget beslutar sig för 

datoranvändning vidtar arbete med att anpassa systemen till dator som grund för 

programmering. Båda dessa faser var enligt BFN att anse som utvecklingsarbete för 

vilket utgifterna borde belasta resultatet löpande. Den påpekade att systemkostnaderna i 

detta fall borde ses som sådana utvecklingskostnader. Vad gällde 

programmeringskostnaderna uttalade den att dessa kunde ses som sådana 

utvecklingskostnader som kan aktiveras eftersom de kunde komma att vara av väsentligt 

värde för bolaget framöver.  

 

Regeringsrätten fann, gällande datasystemkostnader, att det rörde sig om en direkt 

avdragsgill driftskostnad. Den ansåg att det var fråga om ersättning till utomstående för 

biträde av genomförande av uppgifter av administrativ natur. Den diskuterade inte 

huruvida det var fråga om utvecklingsarbete och den kommenterade inte heller BFN:s 

uttalande om att de övriga kostnaderna även de var att anse som utvecklingsarbete.  

Eftersom det är ett relativt gammalt rättsfall kan man fråga sig om det fortfarande är 

relevant och om BFN:s uttalande speglar god redovisningssed idag. Enligt min 

bedömning är fallet fortfarande av intresse och jag kommer diskutera det i avsnitt 7.2.2. 
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I detta avsnitt kommer jag att ta upp andra regelpaket som kan vara av intresse i 

jämförelsen med reglerna om FoU utgifter och som kan bli aktuella vid 

avgränsningsfrågor. Detta kan vara en repetition för många läsare men jag anser att det 

är av vikt att redogöra för detta för att ge en bakgrund och underlätta för den läsare som 

inte har alla regler friskt i minnet. 
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Huvudprincipen är att de utgifter ett företag har för att förvärva eller bibehålla 

inkomster skall dras av som kostnader i inkomstberäkningen i inkomstslaget 

näringsverksamhet, enligt 16 kap 1 § IL. För att få avdrag skall utgiften ha ett samband 

med verksamheten och därmed genereringen av inkomster. Avgränsningarna som har 

störst betydelse är de mot personliga levnadskostnader och gåvor. Avgränsningen mot 

personliga levnadskostnader blir framförallt aktuell för enskilda näringsidkare. Gåvor är 

inte avdragsgilla eftersom de per definition inte innebär att en motprestation ges (9 kap 

2 § IL). I vissa fall kan gåvor anses främja verksamheten, som t.ex. när aktiebolag ger 

gåvor, då det anses föreligga en presumtion för detta.57 Även vad gäller sponsring, d.v.s. 

bidrag till exempelvis idrott och kultur, torde det ganska naturligt vara till gagn för 

företagets renommé. Här har dock Regeringsrätten gjort en restriktiv tolkning i RÅ 

2000 ref 31 där de ansåg att avdragsrätt bortföll inte på grund av att den inte hade 

samband med inkomsternas förvärvande eller bibehållande utan på grund av förbudet 

mot avdrag för gåvor.58 

 

Vidare finns det en mängd lagstadgade undantag och tillägg vad gäller avdragsrätten. 

Exempel på sådana är reglerna om representation, mutor, skadestånd, medlemsavgifter 

och FoU där antingen ett avdragsförbud eller en utvidgning stadgas (Se 16 kap 2, 20 

och 9 §§ och 9 kap 2, 9 och 10 §§). Huvudregeln för tidpunkten för avdrag i 

näringsverksamhet framgår som redan nämnts av 14 kap 2 § och 14 kap 4 § IL, det vill 

säga bokföringsmässiga grunder.  

                                                           
57 Se RÅ 2000 ref 31. 
58 RÅ 2003 ref 31. 
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I IL 17 kap behandlas kostnadsföringen av lager. Lager är, enligt IL, tillgångar som är 

avsedda för omsättning eller förbrukning. Det kan vara varor som omsätts i oförändrat 

skick, exempelvis hos en grossist eller detaljist, eller varor som tillverkas hos 

näringsidkaren. När det gäller tillverkning av varor finns normalt även lager i form av 

råvaror, halvfabrikat och varor under tillverkning. Allt som används för tillverkningen 

ses även det som lagertillgång.59 Lagerbegreppet i IL omfattar inte pengar, kortfristiga 

fordringar och pågående arbeten m.fl., som däremot enligt ÅRL utgör 

omsättningstillgångar. 

 

Beträffande periodisering av lager kostnadsförs anskaffningsutgiften när förbrukning 

sker. Bestämmelser avseende denna typ av periodisering är, både i ÅRL och IL, i 

allmänhet utformade som värderingsregler. Vad gäller lager handlar det alltså i regel om 

hur man beräknar värdet på de ännu inte förbrukade lagertillgångar som finns kvar vid 

årets slut. När man beräknat värdet på det som finns kvar får man således fram det som 

är förbrukat, det vill säga restposten blir årets kostnad för lagret.60 Vid bedömningen av 

vilka varor som anses ligga kvar i lagret skall först-in-först-ut metoden användas enligt 

17 kap 3 § IL. 

 

Värderingsreglerna, i 17 kap 3 § IL, anger att ett lager inte får tas upp till ett lägre värde 

än det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde, även kallat lägsta värdets 

princip.61 Detta är egentligen en hänvisning till ÅRL som har motsvarande regel i 4 kap 

9 § ÅRL. Ytterligare redovisningsrättliga regler för varulager finns i IAS 2.  

 

I 17 kap 4 § finns en särskild skatterättslig alternativ värderingsregel som stadgar att 

värdet får tas upp till lägst 97 % av lagertillgångarnas sammanlagda anskaffningsvärde. 

Detta skall i så fall tillämpas på hela företagets lager. 

 

Med anskaffningsvärde förstås, enligt 4 kap 9§ 2 st ÅRL, utgifterna för tillgångens 

förvärv eller tillverkning. I IAS 2 punkt 7 stadgas att anskaffningsvärdet innefattar alla 

kostnader för inköp, kostnader för tillverkning och andra kostnader för att bringa varan 

                                                           
59 LLMS, 2003, s 270 och RÅ81 1:26. 
60 LLMS, 2003, s 258.  
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till dess tillstånd och plats på balansdagen. Anskaffningsvärdet av ett lager av färdiga 

varor utgörs av inköpspriset plus inköpsomkostnader, vilket torde vara enkelt att 

fastställa. Om näringsidkaren själv tillverkar varorna krävs det dock oftast mer 

omfattande kalkyler för att fastställa tillverkningsvärdet.62 I IAS 2 anges att 

tillverkningskostnaden utgörs av kostnader som är direkt hänförliga till tillverkade 

enheter som exempelvis direkt lön. Fasta och rörliga omkostnader räknas även de till 

tillverkningsvärdet. Andra utgifter som har ett samband med varuproduktionen men där 

det kan anses mycket osäkert om de kommer leda till framtida försäljningsinkomster, 

skall eller får kostnadsföras direkt.63 Sedan finns det enligt IAS 2 p 14 kostnader som 

inte skall räknas in i anskaffningsvärdet, exempelvis onormalt höga material- eller 

arbetskostnader, administrativa omkostnader som inte bidrar till varans färdigställande 

och försäljningskostnader. I $���%��������%�%��	'���������!07�$������� avsnitt 3.2.3 

anges att FoU-utgifter normalt inte skall inräknas i anskaffningsvärdet för lager om de 

inte är direkt knutna till en order.64  

�����&:(&50,*(,�
 

Inventarier behandlas i 18 kap IL. Reglerna är tillämpliga för maskiner och andra 

inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk, det vill säga vad som 

redovisningsrättsligt benämns anläggningstillgångar. Även koncessioner, patent, 

licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill, och liknande rättigheter behandlas enligt 18 

kap 1 § 2 st IL som inventarier om de förvärvats av någon annan. För byggnader, 

markanläggning och mark finns separata regler i 19 och 20 kap IL.  

 

Kostnadsföring av inventarier sker genom årliga värdeminskningsavdrag som kan ske 

enligt två olika metoder, räkenskapsenlig avskrivning och restvärdeavskrivning. 

Räkenskapsenlig avskrivning är den vanligaste och den är uppdelad i huvudregeln och 

kompletteringsregeln. Dessa regler anger det lägsta tillåtna värde inventarierna får tas 

upp till. Direktavdrag får dock ske enligt 18 kap 4 § IL vid inköp av inventarier av 

mindre värde eller med en livslängd på max tre år. Korttidsinventarieregeln gäller dock 

                                                                                                                                                                          
61 Anskaffningsvärde och lägsta värde har samma innebörd som i 4 kap 9 § ÅRL. 
62 LLMS, 2003, s 275. 
63 LLMS, 2003, s 275 och IAS 2 p 13. 
64 FAR 2004 s 471. 
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inte för rättigheter. Inventarier med bestående värde skall 18 kap 3 § IL tas upp som 

tillgång utan att minskas genom värdeminskningsavdrag. 

 

Anskaffningsvärdet för inventarier utgörs av utgiften för förvärvet. Om de förvärvas på 

annat sätt än genom köp, byte, egen tillverkning eller liknande räknas istället 

marknadsvärdet vid förvärvet som anskaffningsvärde enligt 18 kap 7 § IL. Ledning 

gällande vad som ingår i anskaffningsvärdet torde även kunna hämtas från god 

redovisningssed.65 I IAS 16 materiella anläggningstillgångar anges att 

anskaffningsvärdet utgörs av inköpspriset inklusive tullavgifter och punktskatter samt 

kostnader som är direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick 

att utnyttjas för dess syfte. Exempel på direkt hänförbara kostnader, angivet i IAS 16 p 

7, är kostnader för iordningställande av plats eller uppförande av tillgången, leverans 

och hantering, installation och konsulttjänster. Det som inte skall räknas in i 

anskaffningsvärdet är bl.a. administrationskostnader och utgifter för provkörning och 

intrimning enligt IAS 16 p 8. 

 

Som sagt gäller reglerna i 18 kapitlet även ”koncessioner, patent, licenser, varumärken, 

hyresrätter, goodwill, och liknande rättigheter” under förutsättning att de har förvärvats 

av någon annan. Om ett förvärv inte kan hänföras till de i 18 kap angivna rättigheterna 

får man, enligt LLMS, avgöra om det kan hänföras till någon annan kategori av 

tillgångar i IL annars återstår att klassificera utgiften som en ej avskrivningsbar tillgång 

eller se utgiften som direkt avdragsgill.66 Rättigheter som ”tillverkats” i den egna 

näringsverksamheten omfattas inte av 18 kap. Således får man gå till god 

redovisningssed, där det som sagt finns möjligheter att aktivera tillverkningsutgifterna 

som immateriell anläggningstillgång och kostnadsföra dem genom 

värdeminskningsavdrag.   

                                                           
65 LLMS, 2003, s 283. 
66 LLMS, 2003, s 290 
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I denna del av uppsatsen avser jag att inledningsvis analysera vilken begreppsdefinition 

av FoU som kan anses lämpligast att använda. Sedan diskuterar jag de kvalitativa krav 

på FoU-arbetet som framkommer i definitionerna. Definitions- och 

avgränsningsfrågorna är mycket viktiga eftersom det första steget i att avgöra 

periodiseringsfrågan är att klargöra vad det är fråga om för typ av utgift. 

Avgränsningsfrågorna analyseras i avsnitt 7.3, dels med utgångspunkt ur 

omständigheterna i de två rättsfall som presenterades innan, dels med hjälp av exempel. 

Vidare analyseras hur möjligheten eller skyldigheten att aktivera utgifterna ser ut. Dels 

med avseende på internt upparbetad FoU, dels med avseende på förvärvad FoU. Sedan 

kommer jag att belysa de incitament som kan tänkas föreligga för en viss klassificering 

och varför, samt om det finns incitament till att upparbeta FoU internt respektive 

förvärva FoU. En annan intressant aspekt är om det finns ett alternativ till hur 

normgivningen ser ut idag vilket jag tar upp i avsnitt 7.6. I en sammanfattning kommer 

jag till sist att knyta samman det hela och sammanfatta de slutsatser som framkommit i 

uppsatsen.  
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I brist på ledning i IL blir utgångspunkten för vad som utgör FoU inom skatterätten vad 

som uttalas i förarbetena. Definitionen, eller exemplifieringen, i förarbetena ger bra 

vägledning men den är mycket vitt omfattande och ställer inte upp några kvalitativa 

krav på forsknings eller utvecklingsverksamheten. Sådana krav behövs för att 

möjliggöra en avgränsning mot mer rutinbetonad verksamhet som i och för sig omfattar 

användning av forskningsresultat, vilket Staberg påpekar.67 Det behövs en klar 

definition för att kunna företa avgränsningar mot andra utgifter. Det kan även finnas 

andra anledningar till att använda en annan definition.  

 

                                                           
67 Staberg, 1993, s 727, se även ovan avsnitt 4.1.1  
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Staberg anser att skatterättens definition bör kompletteras med SCB:s definition, men 

utvecklar inte skälen. Vad finns det då för argument för och emot detta? Ett argument är 

att om man ska försöka hitta FoU-begreppets allmänna innebörd så kan SCB:s 

definition ses som en naturlig källa. Ordböcker ger troligen inte en tillräckligt utförlig 

och entydig förklaring. Syftet som Statistiska Centralbyrån sannolikt har med att ta fram 

denna definition är att få ett säkert underlag vid inhämtandet och sammanställandet av 

information. För att statistik kring FoU ska bli relevant är det förstås av vikt att det inte 

finns oklarheter om vad som utgör FoU när företagen lämnar sin information. 

Definitionen ställer upp klara och tydliga krav och förtydligar även hur avgränsningen 

skall ske, nämligen att osäkerhet skall undanröjas. Denna definition överensstämmer 

även med OECD:s definition och är så att säga internationellt accepterad. Ett argument 

emot kan dock vara att den är för statisk och oflexibel för sammanhanget. Att 

definitionen är klar och tydlig och statisk är i och för sig inte en nackdel, men det kan 

tänkas att företag i sin redovisning av redovisningstekniska eller skattemässiga skäl kan 

behöva en mer flexibel och anpassad källa. SCB:s definition är helt oberoende av 

skatterätten. 

 

Det finns olika skäl för att använda en redovisningsrättslig definition, och nu avser jag 

främst definitionen i IAS 38. Redovisningsrätten får, vilket Kellgren påpekar (se avsnitt 

2.1), anses utgöra en bakgrund för de skatterättsliga periodiseringsreglerna. FoU-regeln 

i 16 kap 9 § IL innehåller dock ingen skatterättslig periodiseringsregel vilket 

konstaterats innan, utan ett materiellt samband råder. På grund av det materiella 

sambandet torde det därför finnas klara skäl att begreppet skall tolkas enligt 

redovisningsrätten. Det kan också finnas så att säga systemtekniska skäl. 

Skattemyndigheten måste i princip acceptera den redovisning som företaget har gjort. 

Denna redovisning baseras på de definitioner som redovisningsrätten uppställer. Rent 

skatterättsliga begrepp bör som sagts endast tolkas med hjälp av skatterätten. FoU-

begreppet kan dock inte påstås vara ett särskilt skatterättsligt begrepp, utan endast en 

särskild avdragsregel, så i det avseendet torde det inte finnas hinder för att använda 

redovisningsrättens begreppsdefinitioner. Å andra sidan har FoU-begreppet ingen 

naturlig koppling till redovisningsrätten såsom begreppet intäkt eller anskaffningsvärde. 

Men här återkommer vi till skälet jag nämnde ovan, nämligen att eftersom 

periodiseringen av FoU skall följa bokföringsmässiga grunder så bör klassificeringen 

som görs i redovisningen accepteras. Ifall skattemyndigheten skulle använda 
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förarbetena och SCB:s definition skulle detta kunna leda till komplikationer och 

extraarbete eftersom företaget utgått ifrån en redovisningsrättlig definition. Den 

redovisningsrättsliga definitionen framkommer i rekommendationer som kan ändras 

eller anpassas relativt enkelt efter förändringar i god redovisningssed. Ett sådant synsätt 

skulle innebära att definitionerna i proposition 1970:135 skulle komma att tillmätas 

mycket liten betydelse. Jag anser att skälen för att använda en redovisningsrättslig 

definition väger över och därmed även att man skulle kunna bortse från förarbetena.68 

En komplikation i detta resonemang är givetvis vilken definition som skall användas när 

omfångsfrågan skall fastställas. Omfångsfrågan är en skatterättslig fråga som är skild 

från redovisningen. Det kan därför hävdas att förarbetena i detta fall skall användas. Det 

som kan anföras emot detta är att det finns stora fördelar med en enhetlig tillämpning 

varför det ändå är lämpligast att använda den redovisningsrättsliga definitionen. Detta är 

förstås en viktig fråga som är svår att komma runt.  

 

I BFN R1 stadgas som nämnts ovan att SCB:s definition är vägledande för vad som är 

FoU. Länsrätten i RÅ 2004 ref 113 ställer först upp vad förarbetena säger och sedan 

hänvisar de till BFN R1 som hänvisar till SCB:s definition. En användning av SCB:s 

definition bör enligt min mening användas just genom en hänvisning i 

redovisningsrätten.  

 

I sammanhanget bör påpekas att definitionerna (IAS 38 och SCB:s) inte skiljer sig 

avsevärt men det är ändå av principiell betydelse att välja en kompletterade källa för att 

få en enhetlig tillämpning. Jag kommer här bara kort uppmärksamma de skillnader och 

likheter som finns.  

 

Kraven på ”väsentligt förbättrande” och ”nya” finns med i båda och kan sägas vara 

nyckelkraven. SCB förtydligar med stadgandet att grundkriteriet för att skilja FoU från 

närstående verksamhet är att i FoU skall finnas ett väsentligt nyhetsinslag och att 

%�������
'��� �''��� �������� ������#��� ���''� 	�����&���. Att osäkerhet skall undanröjas 

kan tolkas som ett förtydligande och torde enligt min mening inte medföra högre krav 

än den redovisningsmässiga definitionen. Att någonting är nytt innebär att det inte fanns 

tidigare och därmed har en osäkerhet undanröjts. Detta skulle kunna bli en lång 

                                                           
68 Dock inte sagt att förarbetena bör bortses från vad gäller rätten till avdrag. 
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diskussion om tolkningen av ordet �6 men jag stannar vid att konstatera att kraven inte 

torde innebära några märkvärda skillnader vid tillämpning.  

 

En skillnad som föreligger mellan propositionen (1970:135) och SCB:s definition är att 

i SCB:s står det inom paratesen ”…vetande (inkluderande kunskap om människa, kultur 

och samhälle)”.69 Detta är alltså området humaniora vilket departementschefen i 

propositionen tar upp som exempel på forskning som normalt faller utanför området för 

näringsverksamheten.70 Det han avser är troligen att denna typ av forskning inte normalt 

sett är relevant för företagen. De företag som satsar mest på FoU är som nämndes i 

inledningen de som är verksamma inom teknik, Telecom och medicin. Normalt sett 

torde denna skillnad därför inte ha någon praktisk betydelse men jag anser inte att 

forskning inom humaniora normalt bör uteslutas från FoU-begreppet. Jag uppfattar att i 

dagens samhälle att det kan vara av vikt för vissa företag med forskning kring 

människors kultur- och samhällssituation för att bättre kunna nå ut med tjänster och 

produkter. Här kan man återigen se uttalandena i propositionen ur ett tidsperspektiv (de 

är gamla 35 år gamla). Detta anser jag vara ett skäl för att förarbetet i detta fall inte skall 

ges företräde framför modernare definitioner. Detta är ytterligare ett skäl att bortse från 

förarbetena, vilket jag förespråkade ovan. Det kan påpekas att definitionen i IAS 38 inte 

utesluter forskning inom humaniora. 
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Det Staberg kallar verkshöjd är med andra ord kravet på att aktiviteten för att utgöra 

FoU bör uppnå en viss nivå eller kvalité. Det måste avgränsas mot mer obetydlig 

verksamhet. Verktyg för denna avgränsning är de krav som ställs upp i exempelvis IAS 

38 på �6#�� och %�����'���� �&�,��������2� och vad gäller forskning 
'������ och 

�6���������� sökande. Jag har redan berört ämnet ovan men vad nya kunskaper innebär 

kan vara svårt att avgöra, likaså bedömningen av vad väsentligt förbättrande innebär. 

Vad händer om en utgift inte uppnår kraven på att utgöra FoU. Ja, då får man gå till 

närliggande utgifter. Det kan exempelvis anses vara allmän driftskostnad enligt 16 kap 1 

§ IL eller så kan den vara hänförlig till lager eller inventarier etc. Om sambandskravet 

                                                           
69 Se avsnitt 4.1.2. 
70 Avsnitt 4.1.2 och prop. 1970:135, s 33. 
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inte är uppfyllt för FoU-verksamheten så kan det förstås medföra att inget avdrag ges 

om det inte kan anses gå under 16 kap 1 §.  

 

Vad gäller bidrag till forskning torde det vara vanskligt att säga något om forskningens 

verkshöjd eftersom det inte finns något krav på att forskningen skall resultera i något. 

Det som anges i definitionen i IAS 38 är att forskningen skall ha utsikter till att ge ny 

kunskap och det skall vara fråga om planerat och systematiskt sökande. Den 

motprestation som torde krävas är endast att aktivt forskningsarbete utförs, vilket 

Påhlsson påpekar.71 I dessa fall kan man inte enligt min mening ställa några höga 

kvalitativa krav. Den bedömning som får ske är om forskningsarbetet sker planerat och 

systematisk, alltså med andra ord om det är seriös forskning. I de fall forskningen 

bedrivs seriöst torde det vara klart att den har utsikter till att resultera i ny kunskap. 

Omfångsfrågan och periodiseringsfrågan hänger tätt samman i dessa fall, eftersom om 

sambandskravet är uppfyllt får företaget avdrag direkt, om det är en utgift för FoU det 

vill säga.  

 

Ett problem som uppstår i sammanhanget är hur det givande företaget kan veta hur 

forskningen bedrivs, det vill säga om den bedrivs seriöst. Det har exempelvis i praxis 

godtagits att bidraget ges till en stiftelse som sedan vidarebefordrar det till forskning.72 

Det torde i sådana fall vara så gott som omöjligt för givaren att bedöma om forskningen 

kommer bedrivas seriöst. De vet troligen inte till exakt vad/vem pengarna kommer att 

ges vidare. Om skatteverket kan påvisa att bidrag givits till oseriös forskning torde dock 

avdrag inte medges för FoU, och det är troligt att inget avdrag medges alls (gåva). En 

viktig konsekvens att påpeka är att i det fall företaget anses ha lämnat en oriktig uppgift 

kan skattetillägg och eftertaxering bli aktuella. Det sker en objektiv prövning av om 

oriktig uppgift lämnats. Det tas inte hänsyn till om företaget handlat utan oaktsamhet 

eller uppsåt vid lämnandet av uppgiften. Det finns tyvärr varken utrymme eller tid till 

att i uppsatsen redogöra för reglerna kring de tämligen komplicerade reglerna om 

skattetillägg.73 Det är dock nämnvärt att påpeka att det kan bli konsekvenser i form av 

skattetillägg och eftertaxering om oriktig uppgift anses lämnad (detta gäller förstås 

generellt och inte bara angående vad som diskuterats i detta avsnitt). 

                                                           
71 Se avsnitt 3.1. 
72 Se tex RÅ 1988 ref 88. 
73 Här hänvisas läsaren till $ +���#���'��������&����8�������&�����������//.. 
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RÅ 2004 ref 113 handlade, som sagt, i korthet om hur periodisering skulle ske gällande 

arbete som gick ut på att anställda i bolaget med utgångspunkt i en basmaskin försökte 

förbättra något led i produktionsprocessen. Frågan i målet som är av störst intresse för 

denna uppsats är avgränsningsfrågan angående vilka utgifter som är hänförliga till 

materiella anläggningstillgångar och vad som är utgifter för FoU. Denna fråga prövas 

egentligen inte i någon av instanserna i målet. Här kan det därför vara intressant att titta 

närmare på omständigheterna och diskutera avgränsningsfrågan lite djupare. Det bli här 

fråga om att göra en sorts prognos om hur Regeringsrätten skulle döma om de prövade 

frågan. 

 

Frågan är om utgifterna för inköp och arbete på basmaskiner skall läggas till 

anskaffningsvärdet av maskinen eller ses som utgifter för FoU? Om det anses vara ett 

utvecklingsarbete uppkommer frågan om dessa utgifter ska kostnadsföras direkt eller 

aktiveras inom själva utvecklingsarbetet så att säga. Det bolaget hade gjort i detta fall 

var att kostnadsföra lönerna löpande medan de aktiverade utgifterna för inredning av 

lokal för maskinen och själva utgiften för basmaskinen.  

 

Till att börja med kan vi pröva denna typ av arbete mot definitionen av 

utvecklingsarbete i IAS 38. Enligt IAS 38 ska det handla om att tillämpa 

forskningsresultat eller annan kunskap för att åstadkomma nya eller väsentligt 

förbättrade processer innan kommersiell produktion eller användning påbörjas. Att de 

använder sin kunskap på området får antagas och arbetet sker även innan maskinen 

börjar användas. Syftet med arbetet sägs i målet vara att förbättra maskinerna. Som 

exempel på utvecklingsverksamhet i IAS 38 p 47 d) nämns just utformningen, 

konstruktionen och provningen av ett valt alternativ för nya eller förbättrade enheter 

eller processer m.m. Av stor betydelse är alltså frågan om de väsentligen förbättrar 

produktionsprocessen. Det är svårt att säga något om vad ”väsentligt förbättrar” innebär, 

men små justeringar och anpassningar av maskiner torde inte rymmas. I detta fall verkar 

det röra sig om omfattande omarbetningar av maskiner och det faktum att förbättrings- 
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och testarbetet i målet anges pågå över flera år talar för att det inte handlar om 

oväsentliga förbättringar.  

 

Det kan även vara intressant att pröva verksamheten mot vad som uttalas i förarbetena 

för att se om det blir någon skillnad i bedömningen. Där anges angående 

utvecklingsarbete att det handlar om systematiskt utnyttjande av forskningsresultat och 

vetenskapliga kunskaper och att däri ingår så kallad försöksverksamhet som normalt har 

till syfte att väsentligen förbättra de produkter som redan finns. Syftet med 

utvecklingsarbetet kan också vara att ta fram nya produkter, processer och system. I 

exemplen som departementschefen räknar upp nämns bland annat angående utveckling: 

”framhållas bör att forsknings- och utvecklingsarbetet inte behöver vara rent 

vetenskapligt eller teoretiskt. Även praktiska maskinstudier kan komma i beaktande i 

detta sammanhang”.74 Att verksamheten ifråga utgör utvecklingsarbete enligt dessa 

riktlinjer anser jag vara klart. Tillämpningen av dessa uttalanden anser jag även ger en 

vidare omfattning av vad som ingår i FoU jämfört med ovan. 

 

Skatteverket menade att löneutgifterna skulle läggas till anskaffningsvärdet för 

inventarier. I anskaffningsutgiften för en materiell anläggningstillgång ingår som 

redogjorts för ovan inköpspris och direkta kostnader för att bringa den på plats och i 

skick att utnyttjas för dess syfte. För att arbetet i detta fall skall ingå i 

anskaffningskostnaderna skulle det i princip ses som, vilket uppräknas i exemplen i IAS 

38 p 8, kostnader för iordningställande av plats, uppförande av tillgången eller 

installation. Till sin karaktär anser jag att arbetet ifråga är betydligt mer omfattande i sin 

karaktär och arbetet med maskinen inte bara syftar till att få maskinen i bruk.  

 

Sammantaget anser jag att det står klart att det är fråga om utvecklingskostnader. 

Länsrätten använde sig av en kombination av förarbetenas definition och BFN:s 

stadgande om att SCB:s definition är vägledande. Länsrätten tog sedan inte ställning till 

huruvida detta utgjorde utvecklingsarbete eller ej, även om resultatet av dess dom blev 

att direktavdrag fick göras. Att kammarrätten, som sa sig utgå från samma definitioner 

som länsrätten, sedan konstaterade att det inte var fråga om utvecklingsarbete är 

underligt. Av deras domar kan därför inte några slutsatser dras angående 

avgränsningsproblematik mer än att de ansåg förarbetena vara vägledande och att de 



 

 43

kunde kompletteras av redovisningsrättens definition (då aktuella BFN R1), vilket i och 

för sig är viktiga slutsatser. De medgav att förarbetena inte var tillräckliga och använde 

sig av en redovisningsrättslig definition som komplettering. Enligt min uppfattning 

räcker det som jag diskuterat ovan med en tillämpning av en redovisningsrättslig 

definition, och förarbetena torde kunna bortses ifrån. 

 

När man konstaterat att det är fråga om utvecklingsarbete uppkommer 

klassificeringsfrågor inom FoU arbetet. Basmaskinerna skall aktiveras eftersom de ska 

behandlas enligt vanliga regler, vilket påpekas i 16 kap 9 § 2 st IL. I anskaffningsvärdet 

för maskinerna ingår också vissa kringkostnader som påpekats ovan. Här måste man 

konstatera om, och i så fall hur mycket, av de anställdas arbetsinsats i utvecklingsarbetet 

kan anses som direkt hänförliga till anskaffningsvärdet av maskinen och vad som ingår i 

utvecklingsarbetet. Iordningställande av plats för maskinen torde ingå i 

anskaffningsvärdet, samt eventuellt uppförande och montering. Övrigt arbete med syfte 

att utveckla och förbättra maskinen borde ej ingå i dess anskaffningsvärde.  

 

Nästa fråga som uppkommer är om utvecklingsarbetet i sig skall aktiveras som en 

immateriell tillgång. I detta fall gäller det främst att kunna bedöma om 

utvecklingsarbetet kommer vara av framtida nytta för företaget och om de ytterliggare 

förhållanden som ställs upp i IAS 38 p 45 är förhanden. Dessa kriterier diskuteras nedan 

i avsnitt 7.4.1. 
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En avgränsning mot driftkostnader kan bli aktuell i det fall en utgift inte kan anses 

utgöra FoU och inte heller går att hänföra till något annat som t.ex. inventarier eller 

lager. I RÅ83 1:29 benämnde regeringsrätten vissa utgifter driftskostnader, trots att 

BFN i sitt yttrande hade konstaterat att dessa utgifter borde anses utgöra 

utvecklingskostnader. Regeringsrätten menade att kostnaderna var av administrativ 

natur och därför fick dras av som driftskostnader. De motiverar inte detta på något sätt 

och jag finner det underligt att de kallar det för driftskostnader istället för 

utvecklingskostnader. Resultatet av regeringsrättens beslut blev troligen detsamma som 

det skulle blivit om det benämnts utvecklingskostnader, det vill säga utgifterna fick dras 

                                                                                                                                                                          
74 Se avsnitt 4.1.1 
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av direkt. BFN uttryckte även i sitt uttalande att programmeringsutgifterna kunde anses 

ha en framtida nytta för företaget. En eventuell aktivering diskuterades dock inte av 

regeringsrätten. Har det då någon betydelse om man kallar det driftskostnader eller FoU 

kostnader? Ja, en principiell skillnad föreligger eftersom det för FoU-kostnader finns 

eventuell aktiveringsplikt, samt att det har betydelse för omfångsfrågan. Med avseende 

på aktiveringsplikten torde det å andra sidan inte spela någon praktisk roll i skattemål så 

länge ventilen finns som innebär att företaget har en möjlighet att välja direkt 

kostnadsföring.  
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I $���%��������%�%��	'���������!07�$������� anges att FoU normalt inte ska räknas 

in i lagervärdet. Det torde dock finnas situationer där en produkt förbättrats, men det 

arbete som lagts ned inte är så omfattande att det bör ses som en egen post. I IAS 2 

anges vad som skall anses ingå i anskaffningsvärdet för lagret. Det framstår som en mer 

”försiktig” bestämning av vad som skall ingå jämfört med vad som stadgas för 

anläggningstillgångar. Att det behövs en tydligare och försiktigare avgränsning av 

anskaffningsvärdet i IAS 2 kan troligen bero på att det finns mycket kringkostnader 

kring varuproduktion. Eftersom det är varor som skall säljas på marknaden och 

möjligen till slutkonsumenter krävs ofta många förbättringar, småjusteringar ändringar 

under resans gång så att säga. Om man jämför med en maskin som används i den egna 

produktionen så är det där ofta fråga om mindre justeringar för att få fram optimal 

prestanda. Vid varor kan det handla om många olika sorters förändringar och 

förbättringar i den inledande produktionen och även senare, för att anpassa produkten 

till kundens behov. I IAS 2 p 13 anges att ”…andra utgifter som har ett samband med 

varuproduktionen men där det kan anses mycket osäkert om de kommer leda till 

framtida försäljningsinkomster, skall eller får kostnadsföras direkt”. Till dessa andra 

kostnader kan säkert hänföras någon form av utvecklingskostnader som enligt FoU-

definitionen inte utgör utvecklingskostnader i egentlig mening. Dessa kan då ändå 

kostnadsföras direkt, vilket är intressant.  

 

Ett exempel kan illustrera detta: Ett däcktillverkningsföretag avser att förändra 

däckmönstret på en däckserie. Skälen är främst produktionstekniska, det vill säga de vill 

eliminera svårigheter i produktionen. Arbetet som föregår ändringen består i att en 
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grupp anställda tittar på olika alternativa lösningar och gör tester. Detta innebär inte 

något väsentligt förbättrande av däcken men väl en förändring, och de forskade inte 

fram ett nytt däckmönster. Utgifterna har ett direkt samband med tillverkning av lagret 

och borde alltså egentligen hänföras till däcklagret. Samtidigt är det mycket osäkert om 

de kommer leda till ökad försäljning eftersom det mest är en praktisk förändring. Det är 

mycket troligt att det då ses som en sådan osäker kostnad som inte skall läggas till 

lagrets anskaffningsvärde utan kostnadsföras direkt. Det kan förstås bli invecklade 

bedömningar angående hur utgiften skall klassificeras.  

 

Konsekvenserna av detta är att avgränsningen lager kontra FoU inte behöver ha lika stor 

betydelse som FoU mot inventarier i periodiseringshänseende eftersom direktavdrag 

ändå är möjligt om det anses vara en sådan osäker utgift.  
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Utgångspunkten för aktivering av immateriella tillgångar är att det skall vara troligt att 

de ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla företaget 

och att tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 38 p 18). 

De framtida ekonomiska fördelarna eller nyttan för företaget kan bestå av framtida 

intäkter, kostnadsbesparingar eller andra fördelar av användandet av tillgången (IAS 38 

p 17). Detta krav gäller även för aktivering av utvecklingskostnader. Ett 

utvecklingsarbete kan troligen medföra båda typer av nytta, vilket jag återkommer till 

nedan. För att aktivering skall ske måste företaget även visa att de ytterligare 

förhållanden som ställs upp i punkt 45 i IAS 38, som redogjorts för ovan, är förhanden. 

Detta är tämligen stränga krav och i många fall kommer företaget troligen att finna att 

det saknas grund för en aktivering.75 Kraven som ställs torde även ge utrymme för 

subjektiva bedömningar.76  

 

Angående den framtida nyttan som skall tillkomma företaget vid utvecklingsarbete kan 

kostnadsbesparingar exempelvis uppstå som följd av förbättrade produktionsled eller 

                                                           
75 Epstein, 2004, s 335. 
76 Halvarsson, 2003, s 31. 
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maskiner. Utvecklingen kan även gälla en produkt och då kan man förvänta sig framtida 

försäljningsintäkter. Kostnadsbesparingar torde vara enklare att bedöma än de andra 

typerna av nytta som tas upp i IAS 38 p 17. Den sista ”andra fördelar av användandet av 

tillgången” är en generell punkt som sannolikt avser fånga upp de fall där en nytta finns 

för företaget som inte direkt kan benämnas. Detta är de utgångspunkter som finns för 

aktivering av immateriella tillgångar. En fråga man kan ställa angående detta är varför 

ett företag skulle arbeta med något de inte trodde skulle ge nytta i framtiden. I 

Föreställningsramen anges att en omedelbar kostnadsföring av en utgift inte skall ses 

som att företaget inte förväntar sig framtida intäkter utan enbart att det inte är möjligt att 

fastställa med säkerhet att så kommer ske.77  

 

Det finns vidare som nämnt mer specifika förhållanden som företaget skall påvisa när 

det gäller aktivering av internt upparbetade immateriella tillgångar ( IAS 38 p 45). Det 

kan vara av intresse att analysera de dessa punkter närmare (punkterna ställdes upp i 

avsnitt 3.3). I IAS 38 p 45 d) stadgas att i bedömningen om framtida nytta ingår för 

företaget att påvisa att det finns en marknad för det som produceras med den 

immateriella tillgången eller för den immateriella tillgången som sådan. Om tillgången 

skall användas internt skall företaget påvisa dess användbarhet (enligt samma punkt). 

Det framstår som att det torde vara enklare att bedöma någonting man själv ska använda 

internt än att bedöma marknaden för en produkt eller något som ska säljas utåt. Givetvis 

kan det även finnas stor osäkerhet om en maskin som utvecklas för att användas internt 

verkligen kommer att kunna användas i produktion. Experiment och tester kan visa att 

resultaten inte är tillfredställande. Samtidigt kan de lägga ned mer eller mindre 

omfattande undersökningar på om det finns en marknad för en produkt som skall 

tillverkas med den immateriella tillgången. Även om undersökningar görs så kan deras 

tillförlitlighet vara osäker och det kostar även företaget pengar med omfattande 

marknadsundersökningar.  

 

Ett annat krav är att företaget skall ha för avsikt att färdigställa den immateriella 

tillgången och använda eller sälja den (punkt b). Detta innebär ett mycket subjektivt 

inslag. Det är företaget som skall påvisa att samtliga förutsättningar är uppfyllda. Om de 

så önskar så kan de i princip säga att deras avsikt är en medan den kan vara en annan. Å 

andra sidan kan det bedömas objektivt i efterhand om de verkligen använde tillgången. 

                                                           
77 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 1995, s 24. 
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Villkoren b och d i punkt 45 är de krav som enligt min mening främst ger ett spelrum 

för att i viss mån styra om aktivering ska ske eller ej.  

 

Den sista förutsättningen som ställs upp är att företaget skall kunna beräkna utgifterna 

hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling på ett tillförlitligt sätt. 

Det ligger så att säga i sakens natur att det finns osäkerheter kring ett utvecklingsarbete 

och därmed osäkerhet kring hur mycket material och arbetstimmar som kommer att 

krävas, dock inte sagt att det alltid skulle vara omöjligt att beräkna detta. Företaget kan 

ha utfört liknande projekt tidigare. 

 

”Bevisbördan” kan, vad gäller förutsättningarna för aktivering av utvecklingsarbete, 

sägas ligga på företaget. Om man jämför med reglerna kring materiella 

anläggningstillgångar i IAS 16 så finns det en presumtion för att den materiella 

anläggningstillgången kan ha nytta för verksamheten.78 Detta framgår av IAS 16 p 7 där 

det anges att anläggningstillgången får tas upp som tillgång då det är sannolikt att 

företaget får ta del av de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med 

innehavet. Vad gäller immateriella tillgångar finns inte utgångspunkten att det finns 

framtida ekonomiska fördelar förknippade med dem utan detta skall visas av företaget. 

 

Sammanfattningsvis kommer företag som följer IAS 38 oftast att finna att det saknas 

förutsättningar för aktivering på grund av de tämligen stränga kraven, men det borde 

finnas fall där det föreligger en skyldighet att aktivera. I viss mån torde dock företagen 

kunna styra aktiveringsskyldigheten eftersom det finns ett utrymme för subjektiva 

bedömningar. Icke att förglömma finns dock ventilen i RR32 som tillåter en valfrihet att 

aktivera i juridisk person. Det finns skäl att anta att få företag väljer att följa den 

eventuella aktivering som kan ha gjorts i koncernredovisningen även i juridisk person, 

vilket jag återkommer till nedan i diskussionen kring incitament.  
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Koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill, och liknande 

rättigheter skall behandlas enligt 18 kap IL och således tas upp och skrivas av genom 

                                                           
78 Halvarsson, 2003, s 32. 
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årliga värdeminskningsavdrag.79 Att de kan förväntas ha en livstid under tre år har ingen 

betydelse eftersom regeln i 18 kap 4 § inte är tillämplig på de uppräknade rättigheterna. 

Om man förvärvar FoU i form av ett projekt vilket kan tänkas möjligt, hur behandlas 

det då? Kan det ses som en rättighet ”eller liknande”?  

 

Möller diskuterar ”forskningsprojekt” i den mening att ett företag genom sin forsknings- 

och utvecklingsverksamhet har tagit fram en produkt som ännu inte är klar i form av till 

exempel ett läkemedel eller en maskin, men som består av en modell, en prototyp eller 

ett forskningsresultat med påtagligt värde. När ett företag sedan säljer ett sådant 

forskningsprojekt kan det få betydande belopp i ersättning för detta. Frågan är hur 

förvärvaren skall behandla utgiften för ett sådant forskningsprojekt skatterättsligt. Enligt 

Möller kan direktavdrag inte komma på fråga och motiverar detta med att projektet 

uppenbarligen har ett värde för förvärvaren. Förvärvade forskningsprojekt skall enligt 

Möller behandlas enligt skatterättsliga tillgångsregler och skrivas av genom 

värdeminskningsavdrag.80 I RSV rapport 1998:6 föreslogs att nuvarande regler om 

forsknings- och utvecklingsarbete skall gälla men med tillägget att utgifter för förvärv 

av forskningsprojekt, upparbetade forskningsresultat och liknande tillgångar i 

skattehänseende skall jämställas med immateriella rättigheter och bli föremål för 

värdeminskningsavdrag.81  

 

Enligt min mening kan begreppet ”forskningsprojekt” även innefatta andra typer av 

projekt än de som Möller tar upp. Ett projekt kan vara intressant för förvärv i olika 

faser. Det behöver inte finnas en färdig prototyp, modell eller liknande. Ett företag i 

t.ex. Telecom-branschen kan ha fått vetskap om ett annat företag som utvecklar eller 

forskar på något nytt och intressant i grafikområdet. Företaget kan då vilja förvärva 

projektet även om det inte resulterat i ett konkret resultat och även är mycket osäkert om 

det kommer resultera i någonting överhuvudtaget. Anledningen till detta kan vara att 

försäkra sig om att konkurrenterna inte får tag på detta ifall det skulle visa sig resultera i 

någonting.  

 

                                                           
79 Se avsnitt 6.4. 
80 Möller, 1999, s 21. 
81 RSV Rapport 1998:6, s 150 ff. 
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Det finns alltså olika typer av forskningsprojekt som kan förvärvas och enligt min 

mening är det inte motiverat att behandla alla forskningsprojekt som inventarier i 18 kap 

IL. Forskningsprojekt som bedrivs internt får aldrig aktiveras enligt IAS 38, varför skall 

ett forskningsprojekt som förvärvas behandlas annorlunda. Det kan fortfarande vara 

mycket osäkert om det har ett framtida värde. Det avgörande får anses vara om projektet 

kan hänföras under ”liknande rättigheter” i 18 kap IL.82 

 

Om förvärvet inte kan hänföras till de i 18 kap angivna rättigheterna menar LLMS att 

alternativet är direkt kostnadsföring. De säger mer exakt att det får: ”bedömas om det 

kan hänföras till någon annan enligt IL avskrivningsbar kategori av 

anläggningstillgångar. Om det inte går återstår att antingen klassificera det som en 

tillgång utan rätt till värdeminskningsavdrag eller se utgiften som omedelbart 

avdragsgill.”83 Denna ståndpunkt öppnar en möjlighet för direktavdrag för förvärvad 

FoU. 

 

Den typ av projekt som Möller avser med ”forskningsprojekt”, det vill säga prototyper 

och modeller m.m. kan anses likna de rättigheter som uppräknas i 18 kap. Enligt Epstein 

har identifierbara immateriella rättigheter (patent, licenser, varumärken m.m.) mycket 

gemensamt med materiella tillgångar och redovisningen är därför liknande (detta är 

dock ang. aktivering enligt redovisningsrätten men det kan ändå vara intressant). 

Identifierbara immateriella tillgångar har enligt Epstein det gemensamt att de i princip 

inte har någon materiell substans, de har en ekonomisk livslängd längre än ett år och 

deras användbarhet minskar i en utsträckning som kan mätas eller uppskattas.84 I de 

fallen ”forskningsprojekten” kan likställas med någon typ av rättighet, möjligen enligt 

dessa kriterier, så är det en enligt min mening motiverat att de behandlas enligt 18 kap. 

Rättsläget får anses vara att de allra flesta fall av förvärvad FoU skall behandlas enligt 

inventariereglerna. Däremot torde det finnas förvärvad FoU som inte kan likställas med 

sådana rättigheter som t.ex. i exemplet ovan och det borde där finns en möjlighet till 

direktavdrag.  

 

                                                           
82 Med liknande rättigheter avsågs från början olika slags rättigheter till fast egendom, prop. 1995/96:10 
del 2 s 197. Skatteverket har dock uttryck att även andra typer av tillgångar kan inrymmas,  �����%�������
#���'�������������,��������''�������%��������"#�,���������� , 2004, s 208. 
83 LLMS, 2003, s 290 och avsnitt 6.4 ovan. 
84 Epstein, 2004, s 326.  
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Sammanfattningsvis är internt upparbetade immateriella tillgångar (FoU) föremål för ett 

materiellt samband medan förvärvad FoU i princip skall jämställas med rättigheter i 18 

kap IL och behandlas därefter. FoU som förvärvas men som inte kan anses jämställas 

med en rättighet eller något annat i IL torde få kostnadsföras direkt eller behandlas 

enligt bokföringsmässiga grunder. Rättsläget är något oklart. Konsekvenserna av dessa 

olikheter i behandling av internt upparbetade jämfört förvärvad FoU diskuteras nedan.  

"�
��&8*50/(&5�
 

Det finns olika faktorer som påverkar ett företags vilja att redovisa höga eller låga 

resultat. Ofta vill ett företag kunna göra stora avdrag för att få ned skattekostnaden, men 

detta behöver inte alltid vara fallet i företag med stora underskott som inte har något att 

göra avdrag emot. Faktorer som påverkar viljan att redovisa högre resultat kan vara 

kapitalanskaffningssyften och kursen på aktiemarknaden, men detta kan tillgodoses i 

koncernredovisningen. Bolagsrätten kan dock skapa incitament till att redovisa ett högre 

resultat i juridisk person, exempelvis om företaget vill lämna stor aktieutdelning eller 

för att undvika tvångslikvidation. Skattemässigt sett i juridisk person som inte går med 

underskott är det mest troliga att företaget vill kunna göra så stora avdrag som möjligt 

föra att minska årets skattekostnad och senarelägga beskattningen. Som Kellgren 

uttrycker det så är företag inte benägna att välja ett redovisningsalternativ som så att 

säga kostar skattepengar.85 Diskussionen kring incitament till en skattedriven 

redovisning blir relevant på de områden där ett materiellt samband finns.86 Som 

framkommit ovan är direktavdrag möjligt i juridisk person vid periodisering av FoU -

utgifter och därmed finns det incitament för företagen att kunna hänföra något till FoU 

jämfört med exempelvis materiella anläggningstillgångar eller lager. Vad gäller lager 

finns dock skillnader gällande periodiseringen jämfört med inventarier. Dels 

kostnadsförs anskaffningsutgiften vid förbrukning och inte genom 

värdeminskningavdrag. Dels stadgas i IAS 2 att en direkt kostnadsföring är möjlig för 

utgifter som hänför sig till varan men som inte är säkert kommer leda till framtida 

försäljningsinkomster. Detta innebär att avgränsningen mot lager inte behöver ha lika 

stor betydelse som mot inventarier i periodiseringshänseende eftersom direktavdrag 

ändå är möjligt om det anses vara en sådan osäker utgift. Vad gäller avgränsningen mot 

                                                           
85 Kellgren, 2003, s 137 f. 
86 Kellgren,2003, s 137. 
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driftskostnader så får man där direktavdrag varför det inte finns några incitament att 

istället redovisa det som FoU på den grunden. Det kan dock finnas incitament att 

redovisa det som FoU på grund av den utvidgade avdragsrätten. 

 

En annan fråga är om det finns några fördelar med att upparbeta FoU internt jämfört 

med att förvärva FoU? Angående periodiseringen kan det finnas incitament till att 

upparbeta rättigheter internt på grund av att förvärvade rättigheter i princip måste 

aktiveras enligt 18 kap IL. Om man vill ha möjligheten att välja en direkt 

kostnadsföring för sina FoU projekt bör man således satsa på intern FoU. Det finns 

förstås andra faktorer som väger in vid ett val av att förvärva FoU och upparbeta internt. 

Exempelvis har de flesta mindre och medelstora företag troligen inte resurser eller 

egentligt behov av en egen FoU avdelning. Konsekvenserna av detta är att företag med 

intern FoU direkt kan kostnadsföra sina FoU-projekt medan företag utan resurser till 

interna projekt får en långsammare kostnadsföringstakt för sina förvärvade FoU-projekt. 

Det kostar alltså mindre skattepengar att ha en intern FoU avdelning. Denna icke-

neutrala behandling kan förstås ifrågasättas. 

"���'5(,&05*:�,(+'(,*&+�

En möjlighet till alternativ reglering som tas upp i RSV:s rapport om sambandet mellan 

redovisning och beskattning är att frikoppla detta område i den meningen att de 

skatterättsliga reglerna stadgar direktavdrag för FoU-utgifter även om dessa aktiverats i 

redovisningen.87 Detta alternativ anser jag kan vara intressant att diskutera närmare. Här 

diskuterar jag endast en frikoppling angående FoU och inte ett generellt avskaffande av 

sambandet mellan redovisning och beskattning.  

 

Argumenten till en frikoppling är flera. Skyldigheten att aktivera som framgår av IAS 

38 finns inte för juridisk person i och med ventilen som redovisningsrådet fört över från 

RR15 till nya RR32. Ventilen innebär en valmöjlighet att kostnadsföra direkt vilket 

torde utnyttjas av de flesta företag av skattemässiga skäl. Det önskvärda torde vara att 

redovisning i juridisk person i så stor utsträckning som möjligt liknar 

koncernredovisningen, vilket även redovisningsrådet har uttryckt.88 De säger att det är 

önskvärt att redovisningen i juridisk person ”håller samma kvalitet som 

                                                           
87 RSV Rapport 1998:6 s 151. 
88 Se ovan avsnitt 2.3.1 st 4. 
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koncernredovisningen”. Det torde vara bättre att skatterätten innehåller ett särskilt 

stadgande om direktavdrag för FoU, som inte kommer synas i företagets externa 

redovisning än att det finns en ventil i RR32 som hänvisar till skattemässiga skäl. Detta 

gör att redovisningen i juridisk person blir skattedriven i det avseendet. Jag anser att det 

är underligt att redovisningsrådet som uttryckt en vilja att koncernredovisningar och de i 

juridisk person ska hålla samma kvalitet ändå har kvar ventilen. Jag anser på grund av 

ovan angivna skäl att en frikoppling på detta område och ett stadgande i IL om 

direktavdrag vore att föredra för de FoU utgifter där nu ett materiellt samband råder. 

 

Att jag anser att direktavdrag är lämpligast istället för att föreskriva om 

värdeminskningsavdrag är framförallt på grund av FoU-utgifters karaktär men också för 

att det är enkelt att tillämpa. De är till karaktären sådana att det är svårt om alls möjligt 

att fastställa om de har ett framtida värde för företaget (se avsnitt 7.4). På grund av detta 

är det inte orimligt att alltid medge direktavdrag, och det är även vad som i praktiken 

sker nu, i och med ventilen. Sedan skulle det kunna hävdas att FoU är så pass viktigt för 

samhällsutvecklingen att det bör ges skattemässiga fördelar. 

 

Vad skulle då gälla för förvärvad FoU? Som jag diskuterade ovan anser jag att den typ 

av projekt som liknar de rättigheter som redan nu finns uppräknade i 18 kap IL bör 

behandlas enligt de reglerna. Där råder redan en frikoppling av förvärvad FoU men det 

är inte helt klart om all förvärvad FoU skall behandlas enligt de skatterättsliga reglerna. 

Ett förtydligande från lagstiftaren är här önskvärt.  

 

Vilka följder skulle en frikoppling och stadgande om direktavdrag för internt 

upparbetad FoU få? Det skulle då finnas incitament att skattemässigt klassificera något 

som FoU, jämfört med andra kategorier av utgifter för vilka en aktiveringsplikt 

föreligger, för att få avdrag tidigare. Det skulle inte finnas samma starka skäl att 

tillämpa en definition som ställts upp i redovisningsrätten om inte det materiella 

sambandet förelåg. Således skulle någon form av skatterättslig definition kunna 

behövas. Eftersom förarbetenas definition är mycket omfattande kan det tänkas att 

SCB:s definition då kan anses lämplig. Detta är förstås en hypotetisk diskussion men i 

det fall en ändring skulle göras skulle man i de förarbetena kunna yttra någonting om 

den saken. Det skulle kunna sägas mer om alternativa regleringar men det skulle kunna 

bli föremål för en egen uppsats och ryms tyvärr därför inte här.  
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Angående definitionen av forsknings- och utvecklingsarbete finns olika skäl att söka 

ledning i andra källor än 1970 års proposition. Det främsta skälet är att eftersom det 

föreligger ett materiellt samband så framstår det som naturligt att söka ledning i 

redovisningsrätten. Att använda en annan skatterättslig definition skulle innebära 

onödiga komplikationer eftersom företaget använder sig av redovisningens definitioner. 

En annan anledning är att det helt enkelt krävs en utfyllnad av den skatterättsliga 

definitionen eftersom den är alltför vitt omfattande. Att den omfattar för många 

verksamheter utan att ställa upp några kvalitativa krav kan vara problematiskt. Eftersom 

det kan finnas incitament till att klassificera något som FoU blir behovet av en klar och 

entydig definition stort. En användning av förarbetenas definition skulle kunna innebära 

en alltför stor möjlighet att hänföra utgifter till FoU. Även om det inte förelåg 

incitament till en klassificering som FoU måste avgränsningar kunna företas mot andra 

kategorier av utgifter eftersom det kan leda till en annan skattemässigt behandling.  

  

De kvalitativa krav som ställs upp i både IAS 38 och SCB:s definition är användbara 

verktyg i avgränsningen. Användningen av SCB:s definition bör ske genom en 

hänvisning i redovisningsrättens källor. Detta eftersom en definition i 

redovisningsrekommendationer kan ändras allteftersom god redovisningssed utvecklas, 

och SCB inte har någon anknytning till vare sig skatterätten eller redovisningsrätten.  

 

Vad gäller avgränsningsfrågor mot inventarier så kan man se till vad som ska ingå i 

anskaffningsvärdet för dessa. Utvecklings eller forskningsarbetet måste samtidigt uppnå 

kriterierna nya eller väsentligt förbättrande. Samma sak gäller för avgränsningen mot 

lager. Men där finns en skillnad gällande periodiseringen. I IAS 2 stadgas nämligen att 

en direkt kostnadsföring är möjlig för utgifter som hänför sig till varan men som inte är 

säkert kommer leda till framtida försäljningsinkomster. Detta innebär att avgränsningen 

mot lager inte behöver ha lika stor betydelse som mot inventarier i 

periodiseringshänseende eftersom direktavdrag ändå är möjligt om det anses vara en 

sådan osäker utgift. 

 

Periodiseringen av FoU följer bokföringsmässiga grunder och det finns i juridisk person 

en valfrihet att aktivera FoU utgifter i och med ventilen i RR32. Aktivering torde av 
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skattemässiga skäl i princip aldrig ske i juridisk person. Detta bidrar till en skattedriven 

redovisning i detta fall vilket jag anser onödigt.  Jag anser att det finns starka skäl för en 

frikoppling på detta område och att även i IL införa en periodiseringsregel som stadgar 

direktavdrag för de FoU utgifter där ett materiellt samband råder. Angående förvärvad 

FoU så följer dessa i princip reglerna om värdeminskningsavdrag i 18 kap IL. Det är 

dock oklart om all förvärvad FoU skall följa dessa regler.   
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