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1 Inledning

1.1 Inledning

I detta kapitel presenterar jag dels min frågeställning dels mitt syfte med uppsatsen. Jag
lämnar även en bakgrundsredogörelse, i vilken problemet och dess relevans presenteras
samt redogör för den metod jag använt mig av i mitt uppsatsarbete.

1.2 Problembakgrund och problemformulering

Ett företags tillgångar kan av olika anledningar minska eller öka i värde. I
Årsredovisningslagen (ÅRL) 4 kap. stadgas att en värdenedgång av en tillgång, kan i
redovisningen komma att föranleda en nedskrivning , medan en värdeuppgång kan komma
att föranleda antingen en reversering, dvs. återföring, av nedskrivning eller en
uppskrivning. Såväl en nedskrivning som en reversering av nedskrivning och en
uppskrivning påverkar det redovisade resultatet.

I Sverige har vi inom företagsbeskattningens område en lång tradition av nära koppling
mellan affärsbokföringen och beskattningen, dvs. mellan redovisningsrätten och
skatterätten. Av Inkomstskattelagen (IL)14:2 framgår att inkomstberäkningen vid
beskattningen skall följa den civilrättsliga inkomstberäkningen, såvida inte särskilda
skatterättsliga regler stadgar en uttrycklig avvikelse från den civilrättsliga
inkomstberäkningen. Bestämmelsen får betydelse vid periodiseringsfrågor. Om
periodiseringsfrågan inte kan besvaras med IL:s bestämmelser, skall således den
periodisering som följer av god redovisningssed tillämpas även vid beskattningen. Den
aktuella frågan kan då sägas ligga inom det kopplade området.

Huruvida en periodiseringsfråga är reglerad i IL eller inte, är oftast lätt att besvara. I de fall
där skatterättsliga bestämmelser finns, men där vissa tillämpningar av dem inte är klart
reglerade, kan det dock vara svårt att avgöra om redovisningsrättsliga eller skatterättsliga
regler skall tillämpas. En bedömning får då göras huruvida frågan kan besvaras med hjälp
av någon slags utfyllnad av den skatterättsliga bestämmelsen, eller om den skall besvaras
med hjälp av endast redovisningsrättsliga regler.

Den civilrättsliga lagstiftningens utgångspunkt är att tillgångar inte skall övervärderas
medan utgångspunkten i den skatterättsliga lagstiftningen är att värdeminskningsavdragen
inte får bli för stora. Eftersom utgångspunkterna är olika för den civilrättsliga och den
skatterättsliga lagstiftningen, är det intressant att se huruvida, och i så fall hur, det
redovisade respektive det beskattningsbara resultatet kommer att påverkas av tillgångars
värdevärdeförändringar, vilka i redovisningen har föranlett nedskrivning, reversering av
nedskrivning eller uppskrivning.

Det ovan anförda leder fram till flera intressanta problemställningar. I min uppsats utgår
jag från följande övergripande problemställning:
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En värdeförändring av en tillgång, kan i redovisningen komma att föranleda en
nedskrivning, reversering av nedskrivning eller uppskrivning av tillgångens värde. Hur
skall den skatterättsliga periodiseringen, som uppkommer med anledning av en
värdeförändring av ovan nämnt slag, hanteras?

Med anledning av min övergripande problemställning aktualiseras även andra
underproblem, vilka är av intresse för uppsatsen:

* Hur påverkas det redovisade resultatet av att nedskrivning, reversering av nedskrivning
samt uppskrivning företas i redovisningen, dvs. hur hanteras periodiseringen i
redovisningen?

* Råder det något samband mellan redovisning och beskattning vad gäller
periodiseringsfrågorna avseende inventarier, byggnader, aktier och immateriella tillgångar,
och om ett samband råder, vilken typ av samband är det fråga om?

* Är det möjligt att vid värdeförändring av för uppsatsen aktuella tillgångar, företa
nedskrivning, reversering av nedskrivning och uppskrivning i skatterätten?

* Huruvida, och i så fall hur, påverkas det beskattningsbara resultatet av en
värdeförändring som i redovisningen föranlett nedskrivning, reversering av nedskrivning
eller uppskrivning?

* Blir det någon skillnad om det är en eller flera enheter av respektive tillgångsslag som
värdeförändringen avser?

1.3 Syfte

En tillgång kan komma att minska eller öka i värde. I redovisningen kan värdeförändringar
föranleda en nedskrivning, reversering  av nedskrivning eller uppskrivning av tillgångens
värde, vilket innebär att en periodisering skall ske. Det övergripande syftet med det
föreliggande arbetet är att utreda hur den skatterättsliga periodisering som uppkommer
med anledning av värdeförändringar av ovan nämnt slag, skall hanteras. De tillgångsslag
jag skall undersöka är inventarier byggnader, aktier och immateriella tillgångar.

Mitt syfte är vidare att utvärdera mitt utredningsarbete, vad gäller resultatets rimlighet. Jag
har även för avsikt att i uppsatsen föra kortare diskussioner avseende hur ovan nämnda
skatterättsliga periodisering avseende respektive tillgångsslag bör regleras de lege ferenda.
Min avsikt är dock inte att ge konkreta förslag till ändringar.

Syftet med arbetet är även att redogöra för de redovisningsrättsliga reglerna avseende
nedskrivning, reversering av nedskrivning och uppskrivning för de i uppsatsen behandlade
tillgångsslagen.
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1.4 Avgränsningar

Med inventarier avser jag maskiner och liknande anläggningstillgångar, vilka i
redovisningen har en normal avskrivningsperiod om fem år.

Jag begränsar min framställning avseende byggnader till att gälla endast byggnader vilka i
redovisningen kan kategoriseras som anläggningstillgångar.

Vad gäller aktier, begränsar jag min framställning till att omfatta endast aktier som i
redovisningen är att hänföra till anläggningstillgångar.

1.5 Metod

I detta avsnitt redogör jag för hur jag har gått tillväga i mitt utredande. Jag presenterar även
den analysmetod som jag använt mig av vid tolkningen av de för uppsatsen aktuella
skattereglerna.

I mitt utredande har jag har använt mig av vad som brukar gå under benämningen
traditionell juridisk metod. Jag har studerat lagtext, förarbeten och ändamålsaspekter i nu
nämnd ordning. I relevanta delar har jag även studerat doktrin.

Eftersom mitt utredande till stora delar går ut på att tolka skattelagstiftning, ämnar jag
redogöra för tolkning av skattelag och svårigheter som är förenade med sådan lagtolkning.
Lodin m.fl. menar att vid tolkning av skattelag, gör statsmakternas starka ställning mot den
enskilde skattebetalaren att rättssäkerhetssynpunkterna blir särskilt framträdande, vilket
innebär att tolkningsmetoder som möjligen är acceptabla på andra rättsområden inte är det
på skatteområdet. 1 Även Hellner menar att principerna för tolkning av skattelag är andra
än för civillag.2 Lodin m.fl. menar att olika former av fri lagtolkning inte är acceptabla på
skatteområdet. Om lagtexten är klar skall den följas. Om lagtexten ej är klar, kan dess
tillämpning ha klarlagts genom en prejudicerande dom i RR. I sista hand får en tolkning, i
vilken ledning sökes i förarbetena och andra rättskällor, företas. Vad gäller ”fri”
lagtolkning kan en sådan lösning sökas finna, endast om ingen annan möjlighet står till
buds, vilket kan ske genom att t.ex. jämföra ekonomiska konsekvenser av olika alternativ
eller se vilket som bäst motsvarar det allmänna rättsmedvetandet. Vidare menar Lodin
m.fl. att det aldrig bör ske till den skattskyldiges nackdel.3 Jag ställer mig dock frågande
till hur en lösning kan finnas genom att se till vilket som bäst motsvarar det allmänna
rättsmedvetandet, om endast en av parterna kan ”vinna” genom en sådan lösning.

Målet med lagtolkningen kan sägas vara att finna lagens innebörd. Flera argumenttyper
används i lagtolkningen. Enligt Kellgren4 används främst ett antal klassiska analysmetoder,
vilka är språklig, systematisk, historisk och teleologisk metod.5

                                                
1 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2001, s 556
2 Hellner J., Rättsteori, 1997, s 77
3 Lodin m.fl., 2001, s 567
4 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, , 1997, s 125
5 Se Kellgren, 1997, s 125 ff för utförligare förklaring vad angivna metoder innebär.
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Jag avser att med ovan nämnda analysmetoder i beaktande, utreda hur förekommande
periodiseringsfrågor som uppkommer med anledning av tillgångars värdeförändringar,
vilka i redovisningen har föranlett nedskrivning, reversering av nedskrivning eller
uppskrivning, skall hanteras i skatterätten. Ovan nämnda analysmetoder kommer jag att
tillämpa på samtliga i uppsatsen behandlade tillgångar. Det bör dock påpekas att även om
jag inte altid klart uttrycker att jag tar de angivna metoderna i beaktande, bör läsaren vara
medveten om att det är det jag gör. Jag avser vidare att, för respektive behandlad tillgång,
först studera lagtexten för att därefter studera förarbetena och till sist se till de aktuella
lagreglernas ändamål. Observeras bör att de ovan nämnda olika tolkningsmetoderna på
intet sätt behöver stå emot varandra6. Dessutom sker tolkning ofta genom en
sammanvägning av olika metoder som tas i beaktande samtidigt.7 Kellgren menar att
metoderna inte kan användas isolerade från varandra.8

För varje tillgångsslag går jag igenom dels relevanta redovisningsrättsliga regler, dels
relevanta skatterättsliga regler. Djupet och omfattningen av de redovisningsrättsliga
reglerna för respektive tillgång, är anpassad efter den relevans de redovisningsrättsliga
reglerna har för den aktuella tillgångens skatterättsliga regler, dvs. graden av samband
mellan de redovisningsrättsliga och de skatterättsliga reglerna. För att underlätta för läsaren
har jag i en figur gjort en sammanställning som i ett rutnät visar de olika fall jag avser att
undersöka i min uppsats, se Fig. 1.1. Värdeförändringar av tillgångar kan i redovisningen
antingen föranleda nedskrivning, reversering av nedskrivning eller uppskrivning av den
aktuella tillgångens värde. Eftersom konsekvenserna av nedskrivning av tidigare
uppskrivna tillgångar är lite speciella, har jag i figuren låtit nedskrivning av uppskriven
tillgång utgöra en egen ruta. Figuren illustrerar de fall för vilka jag skall undersöka hur en
värdeförändring av respektive tillgångsslag skall periodiseras i redovisningen och i
skatterätten. Jag kommer i uppsatsens fortsatta framställning att först redogöra för den
redovisningsrättsliga behandlingen av nedskrivning, reversering av nedskrivning och
uppskrivning. Därefter utreder jag hur värdeförändringar som i redovisningen föranlett
nedskrivning, reversering av nedskrivning eller uppskrivning, skall periodiseras vid den
skatterättsliga inkomstberäkningen.

                                                
6 Se t.ex. Johansson & Rabe, Det svenska skattesystemet, 2000, s 556 ff och Hellner, 1997, s 77 ff
7 Se t.ex. Hellner, 1997, s 78 ff
8 Kellgren, 1997, s 130
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Fig. 1.1

Jag har valt att vid mitt utredande av respektive tillgångsslags skatterättsliga behandling,
studera lagtext, förarbeten och ändamålsaspekter. Det ovan nämnda innebär, eftersom delar
av mitt utredande för ett särskilt tillgångsslag även är relevanta för andra tillgångsslag, att
jag har tvingats göra en del korshänvisningar. Jag ber läsaren ha överseende med detta.

I delar av uppsatsen för jag en diskussion avseende hur den skatterättsliga periodisering
bör regleras de lege ferenda. Då jag tar ställning till hur i förekommande fall aktuella regler
enligt min mening bör ändras eller ej, tar jag främst hänsyn till förenligheten med
skattelagstiftningens ändamål samt att de föreslagna ändringarna av reglerna är praktiska
genomförbara.

1.6 Målgrupp

Uppsatsen vänder sig främst till yrkesverksamma jurister som i sin dagliga verksamhet
kommer i kontakt med skatterättsliga frågor av det aktuella slaget. Min målsättning är även
att studenter på juristutbildningarna, vilka har grundläggande kunskaper i redovisning,
skall kunna tillgodogöra sig framställningen.

1.7 Disposition

För att läsaren skall kunna tillgodogöra sig uppsatsens fortsatta framställning, krävs det att
läsaren har en grundläggande förståelse för gällande relevanta redovisningsregler. Med
anledning av detta inleds, i kapitel 2, framställningen med en övergripande genomgång av
grundläggande redovisningsrättsliga regler avseende nedskrivning, reversering av
nedskrivning samt uppskrivning. Därefter följer i kapitel 3 en genomgång av sambandet
mellan redovisning och beskattning. Sambandet mellan redovisning och beskattning är

Nedskrivning Reversering
av
nedskrivning

Uppskrivning Nedskrivning
av uppskriven
tillgång

Redovisnings-
rättslig
behandling

Fall 1 Fall 3 Fall 5 Fall 7

Skatterättslig
behandling

Fall 2 Fall 4 Fall 6 Fall 8
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centralt för uppsatsen i den mening att skatterättens periodisering är beroende av vilket
samband som råder.

I kapitel 4-7 utreder jag hur den aktuella periodiseringsfrågan skall hanteras i skatterätten
vad gäller tillgångsslagen inventarier, byggnader, aktier och immateriella tillgångar. I
inledningen till respektive kapitel presenterar jag det aktuella kapitlets disposition. I
respektive kapitel sammanfattar jag även vad jag i mitt utredande har kommit fram till.

Mina slutsatser presenterar jag i kapitel 8. Med anledning av att resultatet av mitt
utredande presenteras löpande i uppsatsen samt det faktum att de frågor som behandlas i
uppsatsen är av ytterst komplicerad karaktär, redogörs i detta kapitel endast kort för vad
jag kommit fram till.
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2 Nedskrivning, uppskrivning och reversering i redovisningen

2.1 Inledning

I detta avsnitt behandlar jag begreppen nedskrivning, reversering av nedskrivning och
uppskrivning, och deras behandling ur redovisningssynpunkt. Tyngdpunkten i denna del
har jag lagt på att redogöra för vad en nedskrivning, en uppskrivning samt en reversering
av en nedskrivning får för påverkan på det redovisade resultatet, dvs. hur periodiseringen
hanteras i redovisningen.

2.2 Anläggningstillgångar

2.2.1 Definition av anläggningstillgång

En anläggningstillgång är enligt ÅRL 4:1 en tillgång som är avsedd att stadigvarande
brukas eller innehas i rörelsen. Motsatsvis är alla andra tillgångar omsättningstillgångar.
Observeras bör att det är avsikten med innehavet som är styrande för huruvida en tillgång
skall anses vara en anläggnings- eller omsättningstillgång. En ettårsregel kan användas
som tumregel.9

2.2.2 Olika typer av anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar delas in i tre olika kategorier. Till materiella anläggningstillgångar
räknas t.ex. byggnader, mark och inventarier. Goodwill vid företagsförvärv, kostnader för
forskning och utveckling samt olika slag av rättigheter är exempel på immateriella
anläggningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar utgörs bland annat av långfristiga
fordringar och värdepapper avsedda för stadigvarande innehav. Att avgöra den
gränsdragning som kan behöva göras mellan de olika kategorierna, har lagstiftaren lämnat
över till praxis och kompletterande normgivning.1011

2.2.3 Avskrivning av anläggningstillgångar

Tillgångar som klassificeras som anläggningstillgångar och som har en begränsad
ekonomisk livslängd, skall skrivas av systematiskt över denna livslängd. Eftersom en
anläggningstillgång måste ha en begränsad ekonomisk livslängd för att avskrivning skall
bli aktuell, kan endast materiella och immateriella anläggningstillgångar bli föremål för

                                                
9 Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – lagkommentar, 1996, s 173 f
10 A a s 174
11 Gränsdragningen kan bli ytterst komplicerad att avgöra. Som exempel kan tas en egenproducerad film. Är
filmen med anledning av det fysiska objektet en materiell tillgång, eller är filmen en immateriell tillgång med
anledning av filmmakarens möjlighet att förfoga över filmrättigheterna? Vad gäller de tillgångar som behandlas i
min uppsats utgår jag ifrån att det ej finns några gränsdragningsproblem av ovan liknande slag. Jag vill här
endast göra läsaren uppmärksam på att gränsdragningsproblem kan föreligga.
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avskrivning. Finansiella anläggningstillgångar anses inte ha en begränsad ekonomisk
livslängd, varför avskrivning inte blir aktuell.12

2.2.4 Särskilt om Immateriella anläggningstillgångar

Liksom materiella anläggningstillgångar skall, om tillgångarnas ekonomiska livslängd är
begränsad, immateriella anläggningstillgångar skrivas av systematiskt under deras
ekonomiska livslängd. Enligt ÅRL 4:4 2 st. skall den ekonomiska livslängden för en
immateriell anläggningstillgång anses uppgå till högst fem år, om inte annan längre tid
med rimlig grad av säkerhet kan fastställas. I RR 15 Immateriella rättigheter13, stadgas att
det förutsätts att en längre avskrivningsperiod än 20 år endast undantagsvis kan förekomma
samt att avskrivningen påbörjas när tillgången är tillgänglig för användning. I förarbetena
anges att de närmare anvisningarna för hur avskrivningarna skall beräknas, skall utvecklas
i redovisningspraxis.14

Observeras bör att alla immateriella tillgångar inte omfattas av RR 15. Utgifter för
forsknings- och utvecklingsverksamhet och rättigheter enligt licensavtal som avser filmer
och patent, vilka är de typer av immateriella tillgångar jag avser att undersöka i min
framställning, redovisas dock enligt rekommendationen.

Enligt RR 15 p 7-17 skall en immateriell tillgång vara identifierbar. Vidare stadgas att en
tillgång är en resurs som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden samt över
vilken företaget har kontroll.

Av intresse är när en immateriell tillgång får redovisas i balansräkningen, dvs. när utgifter
förenade med tillgången får aktiveras. ÅRL 4:2 stadgar att rättigheter etc. får tas upp som
immateriella anläggningstillgångar. Det står således ett företag fritt att, under förutsättning
att övriga kriterier i paragrafen är uppfyllda, ta upp en immateriell anläggningstillgång i
balansräkningen. En immateriell tillgång får redovisas i balansräkningen om det är
sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att
tillfalla företaget, och om tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Särskilda kriterier gäller dock för internt upparbetade tillgångar. Vidare skall en
immateriell tillgång som redovisas i balansräkningen, värderas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för en
immateriell tillgång som ej uppfyller nämnda kriterier, skall enligt rekommendationen
redovisas som en kostnad då de uppkommer.15

Immateriella anläggningstillgångar kan antingen förvärvas från utomstående part eller
tillverkas i den egna verksamheten. Det torde oftast vara relativt lätt att fastställa
anskaffningsvärdet för en förvärvad immateriell tillgång. Vad gäller internt upparbetade
tillgångar torde det dock inte vara lika lätt att fastställa anskaffningsvärdet samt att
identifiera om, och vid vilken tidpunkt, det finns en identifierbar tillgång som genererar
framtida ekonomiska fördelar. Av denna anledning ställer rekommendationen upp
särskilda kriterier för huruvida internt upparbetade tillgångar får tas upp som en tillgång.

                                                
12 Det ovan sagda framgår av reglerna i ÅRL 4:4.
13 Rekommendationen träder ikraft först för räkenskapsår som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 2002. Fram till dess
är BFN R 1, Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader, tillämplig i relevanta delar.
14 Prop. 1995/96:10 del 2, s 52
15 Det anförda framkommer av punkterna 39-47 i rekommendationen.
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För internt upparbetade tillgångar gäller att arbetet med att skapa en tillgång delas upp i en
forskningsfas och en utvecklingsfas. Samtliga utgifter för forskning skall redovisas som
kostnad när de uppkommer. Utgifter för utveckling skall tas upp som en immateriell
tillgång om vissa i RR 15 nämnda förhållanden föreligger. Bl.a. skall företagets avsikt vara
att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller sälja den samt företaget skall
på ett tillförlitligt sätt kunna beräkna de utgifter som kan hänföras till den immateriella
tillgången. Internt upparbetade värden i form av goodwill, varumärken, utgivningsrätter för
tidningar och publikationer, kundregister och liknande, får dock aldrig redovisas som
tillgång i balansräkningen.

2.3 Nedskrivning av anläggningstillgångar

2.3.1 Inledning

Syftet med en avskrivning, som är en årligen återkommande värdejustering, är att fördela
anskaffningskostnaden över tillgångens ekonomiska livslängd. En nedskrivning däremot,
är inte någon regelbundet återkommande åtgärd. Syftet med en nedskrivning är att den
aktuella tillgången skall åsättas ett mera rättvisande värde.16 Grundläggande bestämmelser
om nedskrivning finns i ÅRL 4:5. Observeras bör att det endast är anläggningstillgångar
som kan bli aktuella att skrivas ner enligt den aktuella paragrafen. Värdering av
omsättningstillgångar ,som regleras i ÅRL 4:9, faller utanför ramen av denna
framställning.

2.3.2 Krav enligt ÅRL för att nedskrivningsskyldighet skall föreligga

Enligt ÅRL 4:5 föreligger i vissa fall en skyldighet att företa nedskrivning. En
nedskrivning skall ske när tillgångens värde på balansdagen är lägre än anskaffningsvärdet
minskat med gjorda avskrivningar. Det framgår inte av lagtexten vilket värde på
balansdagen som skall användas. Thorell menar att det torde vara verkligt värde
(marknadsvärde) som avses.17 Nedskrivningsreglerna aktualiseras främst vid kraftiga och
oförutsedda värdeminskningar, t.ex. när en verksamhet har lagts ner, när lönsamheten i den
bedrivna rörelsen har försämrats påtagligt och varaktigt eller när det blivit nödvändigt att
utrangera tillgången.18 Enligt Andersson & Söderquist kan smärre värdenedgångar ofta
åtgärdas genom att avskrivningsplanen justeras.19 Avskrivningsplanen kan justeras på så
sätt att högre avskrivningar tillåts under ett par år. Resterande år är avskrivningarna sedan
lägre än vad som följer av den ursprungliga avskrivningsplanen.

En skyldighet att göra nedskrivning föreligger endast om värdenedgången är bestående.
Enligt förarbetena skall bedömning, avseende huruvida en värdenedgång är bestående,
göras med hänsyn till bl.a. tillgångens art och funktion samt värdenedgångens storlek.
Huruvida en värdenedgång är bestående torde dock inte alltid vara lätt att bedöma. Av
kravet på bestående värdenedgång följer att om inte detta rekvisit är uppfyllt, får ingen
nedskrivning ske, vilket innebär att en frivillig tillämpning av regeln således är otillåten. I
                                                
16 Andersson & Söderquist, Års- och koncernredovisning – en kommentar tillredovisningsreglerna, 1996, s 92
17 Thorell, 1996, s 188
18 Prop. 1995/96:10 del 2, s 53
19 Andersson & Söderquist, 1996, s 92
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sammanhanget bör observeras, att hänsyn skall tas till det övergripande kravet att
redovisningen måste ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat, varför, enligt
förarbetena, bestämmelserna om nedskrivning inte får användas för att ”reglera
resultatet”.20

2.3.3 Kollektiv värdering eller värdering post för post?

Att det i ÅRL 5:4 står ”en anläggningstillgång”, tyder, enligt min mening, på att avsikten
med regeln är att en bedömning huruvida nedskrivning skall göras, skall ske post för post.
En sådan bedömning stöds av den grundläggande redovisningsprincipen i ÅRL 2:4, att
poster skall värderas var för sig.

2.3.4 Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar

Inventarier och byggnader är materiella anläggningstillgångar. I Redovisningsrådets
rekommendation RR 12 Materiella anläggningstillgångar, stadgas att redovisat värde för en
materiell anläggningstillgång i vissa fall skall skrivas ner. Vad gäller en mer ingående
genomgång av de frågeställningar och de bedömningar som gäller när nedskrivning skall
ske, när nedskrivningar skall återföras samt hur nedskrivningsbeloppen skall redovisas,
hänvisas till RR 17 Nedskrivningar, vilken är baserad på IAS 36 Impairment of assets.
Observeras bör att RR 17 skall börja tillämpas först på räkenskapsår som påbörjas den 1
januari 2002. Enligt ÅRL skall en nedskrivning redovisas i resultaträkningen. I RR 17
stadgas att en nedskrivning skall kostnadsföras omedelbart samt att avskrivningsplanen,
efter det att en tillgång skrivits ner, skall anpassas så att det nya redovisade värdet fördelas
över tillgångens nyttjandeperiod. Enligt grundläggande redovisningsprinciper, skall
bedömning huruvida nedskrivningsbehov föreligger, ske post för post.21

En nedskrivning av ett inventarium respektive en byggnad kommer således att påverka det
redovisade resultatet. Det värde som inventariumet eller byggnaden skrivs ner med,
kommer att belasta det redovisade resultatet det år nedskrivningen sker. Eftersom
avskrivningsplanen skall anpassas till det nya redovisade värdet, kommer följande års
avskrivningar dessutom att bli lägre än vad som ursprungligen var avsett.

Ovanstående kan åskådliggöras genom ett exempel. Ett inventarium köps in,
anskaffningsvärde 2000. Inventariet skrivs av linjärt under fem år, vilket ger en årlig
avskrivning om 400. Redan under första året inträffar något som gör att inventariet minskar
i värde, varför nedskrivning måste ske. Nedskrivning görs med 400. Det justerade
anskaffningsvärdet är efter nedskrivningen, och den under året gjorda avskrivningen, 1200.
Avskrivningsplanen måste ändras, vilket innebär att den årliga avskrivningen under åren
två till fem blir 300. Med anledning av den genomförda avskrivningen belastas det
redovisade resultatet år ett med 800, och under följande fyra år med 300. Om inte
nedskrivningen skulle gjorts hade det redovisade resultatet belastats med 400 årligen.

                                                
20 Prop. 1995/96:10 del 2, s 201
21 Det bör påpekas att regler i en rekommendation ej är bindande. Om tillämpande i enlighet med
rekommendationen kan sägas utgöra god redovisningssed, vilket oftast är fallet, kan rekommendationens regler
dock sägas vara indirekt bindande.
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2.3.5 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Aktier, vare sig de är aktier/andelar i koncernföretag, aktier/andelar i intresseföretag eller
andra långsiktiga värdepappersinnehav, är att hänföra till kategorin finansiella
anläggningstillgångar, om avsikten är att innehavet skall behållas i minst ett år. Eftersom
finansiella anläggningstillgångar inte har en begränsad ekonomisk livslängd, får dessa
tillgångar inte skrivas av.22 Vad gäller nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar är
ÅRL 4:5 tillämplig, vilket innebär att för dessa tillgångar gäller i princip samma regler som
för materiella anläggningstillgångar. Till skillnad från materiella anläggningstillgångar
gäller för finansiella anläggningstillgångar dock att de får skrivas ner till det lägre värde de
har på balansdagen, även om värdenedgången inte kan antas bli bestående. Bestämmelsen
är inte tvingande, utan ger företagen en möjlighet att värdera t.ex. aktier, enligt lägsta
värdets princip.

I FAR:s rekommendation Nr 12. Redovisning av aktier och andelar finns ytterligare regler
avseende den redovisningsrättsliga behandlingen av aktier. Vad gäller börsnoterade aktier
som är att betrakta som anläggningstillgångar, gäller att nedskrivningar och reverseringar
av nedskrivningar skall redovisas i resultaträkningen. Bedömningen huruvida någon
nedskrivning behövs, bör göras aktiepost för aktiepost, men om de olika aktieposterna
tillsammans närmast är att betrakta som en portfölj, dvs. om t.ex. syftet med att placera i
flera aktieslag är att uppnå riskspridning, bör en kollektiv värdering kunna göras. I
rekommendationen ges exemplet att investmentföretags och andra förvaltningsföretags
innehav av börsnoterade aktier i allmänhet är av den karaktären att värderingen kan göras
kollektivt för hela innehavet, vilket enligt min mening betyder att andra företag än ovan
nämnda, endast i undantagsfall torde kunna värdera aktieposter som en portfölj.

2.3.6 Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar

Enligt ÅRL 4 kap. 5 § skall en immateriell anläggningstillgång skrivas ner om
förutsättningarna i nämnda paragraf är uppfyllda. Samma regler gäller för immateriella
anläggningstillgångar som för materiella anläggningstillgångar. En nedskrivning kommer
således att redovisas i resultaträkningen och därigenom påverka det redovisade resultatet.
Enligt RR 15 skall ett företag tillämpa RR 17, för att undersöka huruvida ett
nedskrivningsbehov föreligger för en immateriell tillgång. Vad gäller en immateriell
tillgång som ännu inte är färdig att användas, skall återvinningsvärdet, enligt RR 15 p 84
uppskattas åtminstone en gång per år.

2.4 Reversering av nedskrivna anläggningstillgångar

En nedskrivning skall återföras (reverseras) om skälen för den inte längre föreligger. Enligt
förarbetena kan återföringen vara fullständig eller partiell, vilket innebär att skyldigheten
att göra återföring inträder även om bara en del av nedskrivningen är omotiverad.
Reverseringsplikten syftar till att förhindra uppkomsten av dolda reserver och därmed
också till att ge en mer rättvisande redovisning.23

                                                
22 Thomasson m.fl., Den nya affärsredovisningen, 1999, s 242
23 Prop. 1995/96:10 del 2, s 201
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Observeras bör att det vid bedömningen avseende huruvida reversering av nedskrivning
skall göras inte finns något krav uppställt att värdeökningen kan antas vara bestående. Vid
en bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger eller ej måste kravet att
värdeökningen skall vara bestående vara uppfyllt. Med anledning av att värdeökningen
måste vara bestående rörande en nedskrivning men inte rörande reversering av
nedskrivning, är kraven enligt min mening hårdare avseende när en nedskrivning skall ske
än vad som är fallet då en nedskrivning skall återföras. 24 Liksom en nedskrivning skall en
reversering av en nedskrivning redovisas över resultaträkningen, vilket innebär att
återföringen intäktsförs. Vidare innebär en reversering att avskrivningsplanen för den
aktuella tillgången måste ändras, eftersom tillgångens värde ändras.

Reverseringsplikten gäller för materiella, immateriella och finansiella
anläggningstillgångar, vilket framgår av ÅRL 4:5.

2.5 Uppskrivning av anläggningstillgångar

När en tillgång ökar i värde, kan det ligga nära till hands att uppvärdera, skriva upp
tillgången. Enligt ÅRL 4:6 och RR 12, kan endast materiella och finansiella
anläggningstillgångar bli föremål för uppskrivning. Enligt förarbetena till ÅRL kan
immateriella anläggningstillgångar, t.ex. balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten, goodwill, koncessioner eller patent, aldrig bli föremål för
uppskrivning.25 Det kan dock bli aktuellt att nedskriven immateriell tillgång värdejusteras
”uppåt”, eftersom även immateriella tillgångar faller under bestämmelsen rörande
reversering av tidigare nedskrivning.

Orsaken till att en värdeökning, som kommer av att en tillgång ökat i värde ,ej skall tas upp
som intäkt, är att ett sådant förfarande skulle strida mot principen om att endast
konstaterade intäkter får beaktas. Bolaget skall inte kunna dela ut vinst som i själva verket
inte är realiserad. Mot principen att endast konstaterade intäkter får beaktas står
redovisningens övergripande krav att redovisningen skall ge en rättvisande bild av
företagets resultat och ställning. I lagen lämnas av den anledningen en möjlighet att skriva
upp anläggningstillgångar. En uppskrivning påverkar dock ej det redovisade resultatet utan
redovisas över balansräkningen, innebärande att uppskrivning ej ger möjlighet till ökad
vinstutdelning. Observeras bör att rätten att göra uppskrivningar endast tillkommer
aktiebolag samt att uppskrivningsmöjligheten är begränsad till materiella och finansiella
anläggningstillgångar.

För att en uppskrivning skall kunna ske fordras enligt ÅRL 4:6 att tillgången har ett
tillförlitligt och bestående värde, som väsentligt överstiger bokfört värde. Bokfört värde
erhålls genom tillämpning av reglerna om anskaffningsvärde justerat för avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Kravet på bestående värde har i tidigare redovisningspraxis
ansetts innebära att tillgångar med en återstående livslängd som är mindre än tio år, inte
kan skrivas upp. Om tillgångens verkliga värde överstiger det bokförda värdet med i vart
fall 20 procent, har kravet på att värdet väsentligt överstiger bokfört värde ansetts vara

                                                
24 Reglerna återfinns i ÅRL 4:5
25 Prop. 1995/96:10 del 2, s 58 f
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uppfyllt. Värdet anses vara tillförlitligt om det kan bestämmas på ett objektivt och säkert
sätt.26 Tilläggas bör att det inte föreligger en skyldighet att göra en uppskrivning, utan det
står företag fritt, under förutsättning att kraven för att uppskrivning skall kunna ske är
uppfyllda, att välja huruvida en uppskrivning skall göras eller ej.

Kravet på att tillgången skall ha ett bestående värde, innebärande en återstående livslängd
på minst tio år, torde i praktiken innebära att huvudsakligen byggnader och aktier
(långfristiga placeringar) kan bli föremål för uppskrivning. Även inventarier kan i
undantagsfall bli föremål för uppskrivning, vilket, med beaktande av gällande
redovisningspraxis, dock kräver att inventarierna har en livslängd på minst tio år.

Efter en uppskrivning kommer de årliga avskrivningarna att öka, vilket enligt förarbetena
torde leda till viss återhållsamhet med uppskrivningar, eftersom de leder till ökade årliga
kostnader. En uppskriven tillgång, som sedan kraftigt minskar i värde, skall bedömas
utifrån de allmänna reglerna om nedskrivning. En nedskrivning av detta slag bör, i likhet
med andra nedskrivningar, kostnadsföras i resultaträkningen.27 I samband med att ned- och
avskrivningar företas, skall uppskrivningsfonden justeras, vilket innebär att minskningen
av fonden normalt skall motsvara ned- eller avskrivningen på den uppskrivna tillgången.28

Enligt förarbetena är det inte lämpligt att bolaget får använda belopp som frigjorts från
uppskrivningsfonden för resultatutjämning. Från fonden frigjorda belopp får istället föras
över till fritt eget kapital. Omföringen skall inte göras till årets resultat utan till balanserat
resultat, eftersom det annars skulle uppkomma differenser mellan resultat- och
balansräkningen. Om försäljningspriset, vid en försäljning, skulle överstiga bokfört
(uppskrivet) värde, föreligger emellertid en realiserad vinst som skall redovisas i
resultaträkningen.29

Det ovan anförda kan förtydligas genom ett exempel. Antag att ett inventarium som är
anskaffat för 200, skrivs upp med 100 , vilket innebär att inventariets bokförda värde är
300 efter uppskrivningen. Redovisningstekniskt innebär uppskrivningen att
tillgångskontot, 1220 (Inventarier), debiteras med 100 samtidigt som eget kapitalkontot
2085 (Uppskrivningsfond) krediteras med 100. Någon påverkan på resultaträkningen sker
således inte. Avskrivning, som skall beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet,
görs med 20 procent, dvs. 60. Inventariumets bokförda värde minskar med 60 samtidigt
som 60 blir en kostnad som belastar årets resultat. Årets resultat i resultaträkningen (kontot
8999) blir -60, som sedan förs till tillgångskontot 2099 (Årets resultat). Eftersom 20 (20
procent av 100) av avskrivningsbeloppet är hänförligt till den uppskrivna delen skall kontot
2085 (Uppskrivningsfond)debiteras med 20, samtidigt som tillgångskontot 2091
(Balanserat resultat) krediteras med 20. Om omföringen från uppskrivningsfonden istället
hade förts till tillgångskontot 2099 (Årets resultat), skulle saldot på kontot 2099 (Årets
resultat) istället bli -60 + 20 = -40. Årets resultat i resultaträkningen skulle då bli -60
medan årets resultat i balansräkningen skulle bli -40. Konsekvensen av att en uppskrivning
företas blir som tidigare nämnts, att ingen intäktsföring görs av det uppskrivna beloppet
samtidigt som kommande års avskrivningar blir högre.

                                                
26 Andersson & Söderquist, 1996, s 95
27 Prop. 1995/96:10 del 2, s 64 f
28 Andersson & Söderquist, 1996, s 99 f
29 Prop. 1995/96:10 del 2, s 65 f och s 205
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2.6 Gränsdragningen mellan reversering av nedskrivning och
uppskrivning

Reverseringsplikten aktualiserar en viktig och principiell gränsdragningsfråga, nämligen
vad som är en reversering av en nedskrivning respektive en uppskrivning.30 Frågan har stor
praktisk betydelse, eftersom en reversering av en nedskrivning, men inte en uppskrivning,
påverkar årets resultat. Således rör frågan gränsdragningen mellan bundet och fritt kapital,
och därigenom vad som skall anses vara utdelningsbara medel.

Enligt förarbetena torde det vara helt klart att en värdeökning i vissa fall skall föranleda en
reversering, t.ex. när den direkt sammanhänger med att den omständighet som föranledde
nedskrivningen visat sig utebli. I andra fall kan det vara lika klart att en värdeökning ej kan
redovisas genom reversering av nedskrivning, vilket t.ex. är fallet vid värdeökning som
beror på inflation. Huruvida en värdeökning skall redovisas som en reversering av en
nedskrivning eller som en uppskrivning, skall bedömas i det enskilda fallet mot bakgrund
av det allmänna kravet på att redovisningen skall ge en rättvisande bild av företagets
resultat och ställning.31 Jakobsson menar att det torde vara klart att en värdeökning skall
föranleda återföring om återföringen föranleds av att den omständighet som föranledde
beslutet om nedskrivning inte längre kvarstår.32

Huruvida en nedskriven tillgångs värdeökning är att betrakta som en reversering av
nedskrivning eller som en uppskrivning, beror, enligt min mening, på orsaken till
värdeökningen. Eftersom det i praktiken är mycket svårt att avgöra vad som är grunden för
en värdehöjning, uppkommer frågan huruvida reverseringsplikten inträder före rätten att
göra uppskrivning. Enligt Thorell torde reverseringsplikten inträda före rätten att göra
uppskrivning, eftersom reverseringsplikten inte är villkorad av att värdehöjningen skall
vara bestående. Vidare menar Thorell att i praktiken blir denna skillnad dock mycket svår
att upprätthålla.33

Om det sker en värdeökning av en annan omständighet än vad som låg till grund för
nedskrivningen, inträder ej reverseringsplikten. Samtidigt kan konstateras, att om
värdeökningen inte kan anses vara bestående, föreligger ej heller rätt att göra uppskrivning.
Om värdeökningen är kopplad till den omständighet som låg till grund för nedskrivningen,
skall dock en reversering ske. Huruvida en värdeökning är att anses som en reversering
eller som en uppskrivning, bör enligt min mening endast kunna bedömas med
utgångspunkt från förutsättningarna i det enskilda fallet. De bedömningar som måste göras
i praktiken kommer att bli mycket komplicerade, varför det inte är möjligt att utforma
uttömmande regler avseende när reverseringsplikt respektive möjlighet till uppskrivning
skall anses föreligga.

En annan fråga som aktualiseras i och med reverseringsplikten, och som är intressant i
sammanhanget, är till vilket värde den aktuella nedskrivningen skall återföras. Får
tillgången tas upp till ett värde som överstiger det tidigare upptagna värdet? Lagstiftaren
lämnade denna fråga till praxis och normgivande organ som förutsattes utveckla normer
för en ”konsekvent och jämförbar redovisning”.34 Thorell anser att det tidigare upptagna
                                                
30 Thorell, 1996, s 190
31 Prop. 1995/96:10 del 2, s 201 f
32 Jakobsson , Balans nr 11 1997
33 Thorell, 1996, s 191
34 Prop. 1995/96:10 del 2, s 55
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värdet gäller som gräns, med vilket han menar anskaffningsvärdet minskat med
systematiska avskrivningar. För att ett högre värde skall kunna redovisas, måste rekvisiten
för uppskrivning vara uppfyllda.35 Thorells åsikt stöds i RR 17, p 98, där det stadgas att en
ökning av det redovisade värdet för en tillgång till ett högre belopp än vad som skulle ha
redovisats (efter avskrivningar) om ingen nedskrivning hade gjorts, utgör en uppskrivning.
Thorells och rekommendationens ståndpunkt är enligt min mening rimlig. Det finns inte
någon grund för att värdet av en återföring skulle kunna vara högre än det värde tillgången
minskades med vid den tidigare gjorda nedskrivningen, eftersom det de facto är fråga om
att den tidigare gjorda nedskrivningen skall korrigeras. I lagtexten står det att ”en
nedskrivning” skall återföras, vilket ej lämnar utrymme för en återföring av ett högre
belopp än vad nedskrivningen ursprungligen utgjordes av.

                                                
35 Thorell, 1996, s 191
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3 Sambandet Redovisning - Beskattning

3.1 Inledning

I Sverige råder ett starkt samband mellan företagens redovisning och beskattning, vilket
innebär att redovisningen utan större korrigeringar skall kunna ligga till grund för
beskattningen.36 Sambandet anges i IL 14:2, som stadgar att resultatet av
näringsverksamheten skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder samt att inkomst tas
upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det beskattningsår de hänför sig till enligt
god redovisningssed, under förutsättning att inte något annat är särskilt föreskrivet i lag.
Om en periodiseringsfråga inte kan besvaras med hjälp av bestämmelser i IL, skall den
periodisering som följer av god redovisningssed således tillämpas även vid beskattningen,
vilket brukar benämnas att den aktuella frågan befinner sig inom det kopplade området.

3.2 Sambandet enligt KL och IL

Införandet av kopplingsreglerna i IL har enligt Westermark inte inneburit någon skillnad
vad gäller sambandet mellan redovisning och beskattning.37 Möller anser dock att
betydelsefulla materiella ändringar har skett i två avseenden. Omfattningen av den
skattskyldiges bundenhet till räkenskaperna samt i vilka fall en skattemässig justering skall
ske av det bokförda resultatet, har enligt Möller ändrats i materiellt hänseende.38 Enligt
förarbetena till IL är någon materiell ändring av kopplingsregeln ej avsedd i och med
införandet av regeln i IL.39 Jag har svårt att se att införandet av kopplingsreglerna i IL har
inneburit någon materiell ändring. Liksom vad som gällde i KL skall resultatet enligt IL
beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Möller anser att god redovisningssed har fått
en mera framträdande plats i IL.40 Om fallet är att god redovisningssed har fått en mera
framträdande roll i IL, skulle möjligen sambandet mellan redovisning och beskattning
kunna sägas ha stärkts. Min mening är att god redovisningssed redan i KL hade en
framträdande plats, och att införandet av IL inte har inneburit någon ökning av den
skattskyldiges bundenhet till räkenskaperna. I sammanhanget bör påpekas att god
redovisningssed endast har betydelse för den skatterättsliga inkomstberäkningen för de fall
skattelagstiftningen inte föreskriver att speciella skatterättsliga regler skall ligga till grund
för periodiseringen. Såväl IL 14:2 som KL 24 § stadgar att bokföringsmässiga grunder
skall ligga till grund för den skattemässiga inkomstberäkningen om det saknas
skatterättsliga specialbestämmelser.

                                                
36 SOU 1995:43, s 11
37 Westermark, SST 2000, s 456
38 Se Möller, SN 2001 s 122-131 för argumenten bakom den aktuella ståndpunkten.
39 Prop. 1999/2000 del 2, s 176 f
40 Möller, SN 2001, s 128
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3.3 Olika typer av samband

Sambandet mellan redovisning och beskattning brukar enligt Westermark bestämmas
genom att sambandet klassificeras i någon av följande tre kategorier; ett formellt samband,
ett materiellt samband eller en total frånvaro av samband. Ett formellt samband innebär att
en viss post för att beaktas av skatterätten måste vara bokförd i räkenskaperna. Innebörden
av ett materiellt samband är att om företagets redovisning följer vedertagna
redovisningsregler, accepteras det redovisade resultatet även skattemässigt. En total
frånvaro av samband innebär att redovisning och beskattning har var sitt regelsystem och
att ingen som helst koppling förekommer.41

Vad gäller avskrivningar42 är utgångspunkten olika för den civilrättsliga och den
skatterättsliga lagstiftningen. Civilrättens utgångspunkt är att tillgångar inte skall
övervärderas, medan skatterättens utgångspunkt är att värdeminskningsavdragen inte får
bli för stora.43 Att civilrättens och skatterättens utgångspunkter är olika, framgår genom att
det i skattelagstiftningen i vissa fall finns särskilda regler avseende hur
värdeminskningsavdrag skall göras.44

Civilrättens och skatterättens olika utgångspunkter avseende
avskrivningar/värdeminskningsavdrag, är intressant även vad gäller den
redovisningsrättsliga respektive skatterättsliga behandlingen av värdeförändringar av
tillgångar. Som tidigare konstaterats kommer i redovisningen gjorda nedskrivningar,
reverseringar av nedskrivningar och uppskrivningar att påverka det redovisade resultatet.
Huruvida även det beskattningsbara resultatet kommer att påverkas av nedskrivningar,
reverseringar av nedskrivningar och uppskrivningar företagna i redovisningen, torde bero
på vilken typ av samband som råder avseende periodiseringen av anskaffningskostnaden
för tillgångarna i respektive tillgångsslag. För de fall ett materiellt samband råder, är
bedömningen ofta relativt enkel att göra. Skatterätten skall i ett sådant fall följa den
redovisningsrättsliga periodiseringen. Då det helt saknas samband saknar den periodisering
som gjorts i redovisningen betydelse. Istället finns det särskilda skatterättsliga regler som
behandlar periodiseringen i skatterätten. Innebörden av att det inte råder något samband är
att samtliga av-, ned-, och uppskrivningar samt kapitalvinster och kapitalförluster som har
påverkat den bokförda vinsten skall gå åter. Vid den följande beräkningen av det
beskattningsbara resultatet skall de skattepliktiga respektive avdragsgilla belopp som följer
av de särskilda skatterättsliga periodiseringen, istället läggas till respektive dras av från
resultatet.

3.4 Avslutande kommentar

Huruvida ett samband råder mellan redovisning och beskattning, och vilken typ av
samband som är aktuellt vad gäller de av mig behandlade tillgångarna, redogörs för i de
kapitel respektive tillgång behandlas. Vilket samband som råder mellan redovisning och
beskattning vid värderingen av respektive tillgångsslag, torde vara av stor betydelse för

                                                
41 Westermark SST 2000 s 461 f
42 I skattelagstiftningen används benämningen värdeminskningsavdrag.
43 Johansson & Rabe, 2000, s 328
44 Jag återkommer till dessa regler längre fram i uppsatsen vid behandlingen av respektive tillgångsslag.
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huruvida värdeförändringar av tillgångar vilka i redovisningen föranlett nedskrivningar,
reverseringar av nedskrivningar och uppskrivningar, skall komma att behandlas i
skatterätten.
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4 Inventarier

4.1 Inledning

I detta avsnitt behandlar jag skatterättsliga regler avseende tillgångsslaget inventarier. Jag
utreder huruvida värdeförändringar av inventarier, vilka i redovisningen föranlett
nedskrivning, reversering av nedskrivning eller uppskrivning, kan komma att räknas med
vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet. Vidare för jag en diskussion avseende
rimligheten av det resultat jag kommit fram till i mitt utredande. Jag tar även ställning till
hur lagstiftningen avseende möjligheten att göra nedskrivningar, reverseringar av
nedskrivningar och uppskrivningar i skatterätten bör se ut de lege ferenda. Min avsikt är
inte att lämna konkreta förslag till lagändringar, utan att föra en diskussion avseende
eventuella tänkbara ändringar. Det inledande avsnittet om nedskrivning av inventarier är
mer utförligt än de följande avsnitten, vilket beror på att min analys av lagtext, förarbeten
och ändamålsaspekter i stora delar är relevanta även för följande avsnitt om reversering av
nedskrivning, uppskrivning samt nedskrivning av tidigare uppskrivna inventarier. I de
följande delarna hänvisas i förekommande fall tillbaka till avsnittet om nedskrivning av
inventarier. Jag har valt detta upplägg för att undvika onödigt många upprepningar i
uppsatsen.

4.2 Nedskrivning av inventarier

4.2.1 Vilket samband mellan redovisning och beskattning gäller för inventarier

Huruvida en viss typ av samband kan anses råda mellan redovisning och beskattning,
måste bedömas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Om det råder ett materiellt
samband avseende periodiseringen av inventarier, blir konsekvensen av att en nedskrivning
av ett inventarium görs i redovisningen, även att det beskattningsbara resultatet påverkas.
Det år nedskrivningen företas, belastas det beskattningsbara resultatet med det nedskrivna
beloppet. Avskrivningsplanen ändras sedan, vilket innebär att följande års
värdeminskningsavdrag blir lägre än vad som skulle vara fallet om en nedskrivning aldrig
gjorts.

Vad gäller avskrivning av inventarier, finns särskilda skatterättsliga bestämmelser i 18 kap.
IL.45 Varken i detta kapitel, eller i någon annan skattelagstiftning, finns det regler om hur
en nedskrivning skall behandlas. Utgångspunkten är att inkomstbeskattningen i ett sådant
fall skall styras av den redovisningsrättsliga tillämpningen. Lodin m.fl. menar, i ett allmänt
resonemang, att eftersom bestämmelserna i 18 kap. IL inte reglerar varje detaljfråga, torde
i några avseenden god redovisningssed bli tillämplig.46 Det föreligger i ett sådant fall ett
samband mellan redovisningen och beskattningen. Vad gäller inventarier är det aktuella
sambandet att betrakta som ett formellt samband. Ett formellt samband innebär att en viss
post för att beaktas av skatterätten måste vara bokförd i räkenskaperna.47

                                                
45 Jag återkommer nedan till avskrivningsreglerna i IL 18 kap.
46 Lodin m.fl., 2001, s 278
47 Westermark, SST 2000 s 461 f
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Att det i skattelagstiftningen saknas en uttrycklig regel avseende hur inventarier som
minskat i värde skall behandlas, skulle kunna tyda på att en beräkning enligt
bokföringsmässiga grunder skall göras. En i redovisningen gjord nedskrivning skulle
därmed även räknas med vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet. Som
framkommer i uppsatsens fortsatta framställning är svaret på den aktuella frågan, hur
inventarier som minskat i värde skall behandlas i skatterätten, dock inte fullt så enkelt.

4.2.2 Räkenskapsenlig avskrivning som utgångspunkt vid bedömningen av
nedskrivningsmöjligheten i skatterätten.

I IL 18:13 regleras att det finns två skattemässiga avskrivningsmetoder avseende
inventarier. De två metoderna är räkenskapsenlig avskrivning och restvärdeavskrivning.
Vid räkenskapsenlig avskrivning får, för ett visst beskattningsår, värdeminskningsavdrag
göras med högst 30 procent per år av avskrivningsunderlaget. Vid restvärdeavskrivning får
avdrag göras med högst 25 procent per år. För att få tillämpa räkenskapsenlig avskrivning
krävs enligt IL 18:14 dels ordnad bokföring med årsbokslut, dels att avdraget motsvarar
avskrivningen i bokslutet.

I ett notisuttalande har RSV behandlat frågan huruvida det uppskrivna beloppet skall
beskattas, då en uppskriven och delvis avskriven anläggningstillgång säljs till ett pris som
överstiger bokfört värde. RSV menar i notisuttalandet att reglerna om räkenskapsenlig
avskrivning är en skattemässig specialreglering som i princip gör de allmänna
kopplingsreglerna irrelevanta. Sin ståndpunkt motiverar RSV med att det i lagtexten
stadgas att anskaffningsvärdet vid köp av inventarier anses vara ”den verkliga utgiften för
deras anskaffande”, och att denna regel gäller oavsett vilket värde som tagits upp i
bokföringen.48 RSV anser således att i redovisningen företagna nedskrivningar,
reverseringar av nedskrivningar och uppskrivningar, inte skall räknas med vid beräkningen
av det beskattningsbara resultatet. Påpekas bör att uttalandet visserligen rör hur en
uppskrivning av inventarier skall behandlas i skatterätten, men, eftersom RSV menar att
anskaffningsunderlaget endast skall utgöras av ”den verkliga utgiften för deras
anskaffande”, bör uttalandet enligt min mening även kunna anses vara tillämpligt på
nedskrivningar av inventarier. Innebörden av den tolkning RSV anför, blir att en
nedskrivning i redovisningen inte påverkar det skattemässiga värdet av de aktuella
inventarierna.

Vid tiden för ovan nämnda notisuttalande återfanns reglerna om värdeminskningsavdrag
avseende inventarier i punkt 13 av anvisningarna till 23 § KL. I och med införandet av IL
har lagtexten ändrats från den tidigare lydelsen ”den verkliga utgiften för deras
anskaffande” till ”utgiften för förvärvet”, vilket inte torde innebära någon materiell ändring
av reglerna. I förarbetena till IL framförs ej heller ståndpunkter, vilka skulle kunna tyda på
att någon materiell ändring skett av de räkenskapliga avskrivningsreglerna avseende
inventarier.49 RSV:s tolkning av den aktuella frågan i ovan nämnt notisuttalade får därmed
fortfarande anses gälla. I avsnitt 3.2 anförde jag att införandet av kopplingsregeln i IL, inte
kan anses ha inneburit någon materiell ändring som skulle ha betydelse för frågeställningen
i min uppsats.

                                                
48 RSV Notissamling, 1997:2
49 Se Prop. 1999/2000 del 2, s 235
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En aktuell fråga i sammanhanget är hur stor vikt ett notisuttalande eller en
rekommendation från RSV har. En rekommendation är ej bindande, varken för
skattemyndigheter eller skattskyldiga.50 Således är inte heller ett notisuttalande bindande,
men det faktum att uttalandet gjorts innebär troligtvis att skattemyndigheter använder
uttalandet som stöd vid sin argumentation avseende hur företag skall beskattas. Huruvida
uttalandet de facto är förenligt med gällande rätt, torde dock endast komma att avgöras vid
händelse av att dömande instans avgör den aktuella frågan.

I ett förhandsbesked tog Skatterättsnämnden (SRN) ställning till huruvida upplösning av
ackumulerade överavskrivningar, vilka i bokföringen redovisas som intäkt, medför att
skattepliktig intäkt uppkommer.51 Nämnden anförde i sin argumentation att den uttryckliga
regleringen i KL av rätten till avdrag för avskrivning, medför att huvudregeln i 24 § KL, att
inkomstberäkningen skall grunda sig på bokföringsmässiga grunder blir av underordnad
betydelse. Nämnden anförde vidare att den redovisningsrättsliga hanteringen saknar i
princip annan betydelse för beskattningen än för den överensstämmelse som måste
föreligga för att den räkenskapsenliga avskrivningsmetoden skall få tillämpas. I
förhandsbeskedet sägs inte uttryckligen att en i redovisningen företagen nedskrivning ej
skall påverka den skatterättsliga inkomstberäkningen. Förhandsbeskedet rör visserligen en
avskrivningsfråga, men är likväl av visst intresse för uppsatsen, eftersom nämnden tar
ställning till sambandet mellan redovisning och beskattning avseende periodiseringen av
kostnader förenade med innehav av inventarier.

I IL 18:7 samt KL 23 § p 13 2 st. stadgas att anskaffningsvärdet för inventarier är ”utgiften
för förvärvet” respektive ”den verkliga utgiften för deras anskaffande”. Behöver det
verkligen betyda att nedskrivningar inte skall medräknas vid beräkningen av det
beskattningsbara resultatet? Faktum är att det i IL inte finns någon uttrycklig regel om hur
en värdeförändring av inventarier, vilken i redovisningen föranlett nedskrivning, skall
behandlas i skatterätten. Borde inte avsaknaden av en regel av nämnda slag betyda att
skatterätten skall följa redovisningens regler om nedskrivning? Jag avser i detta skede av
uppsatsen inte ta ställning till vilken lösning som är den rätta, utan vill endast göra läsaren
uppmärksam på att svaret på frågan hur periodiseringen skall hanteras i skatterätten, inte är
helt självklart.

För att utreda huruvida inventarier, vilka skrivits ned i redovisningen, kan komma att bli
aktuella för nedskrivning även i skatterätten, måste jag söka ledning i de skatterättsliga
rättskällorna. Det finns inte någon uttrycklig regel om hur en värdeförändring som i
redovisningen föranlett en nedskrivning skall behandlas i skatterätten, varför jag avser att
använda mig av den i avsnitt 1.5 tidigare redogjorda analysmetoden, vid mitt utredande av
hur den aktuella frågan skall lösas. Jag skall således studera lagtexten, förarbeten samt de
aktuella reglernas ändamål.

4.2.3 Kollektiv värdering eller värdering post för post

I IL 18 kap. anges inventarium alltid i pluralformen inventarier, vilket vid en språklig
tolkning tyder på att reglerna, i nämnda kapitel, är tillämpliga på inventarierna som ett
kollektiv. I förarbetena till IL sägs det inte uttryckligen att avsikten med värderingsreglerna
avseende inventarier, är att en kollektiv värdering skall ske. Lodin m.fl. menar dock att
                                                
50 Lodin m.fl., 2001, s 570
51 SRN:s förhandsbesked den 26 juni 2000, RSV Rättsfallsprotokoll 26/00



27

avskrivningen beräknas samlat för alla inventarier, innebärande att antingen
räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdemetoden skall användas för det samlade
inventariebeståndet.52 Vad gäller reglerna om lågt verkligt värde i IL 18:18, är dessa regler
endast tillämpliga på kollektiv nivå och inte på enskilda inventarier.53 Däremot är reglerna
om omedelbart avdrag i IL 18:4 tillämpliga på enskilda inventarier54, vilket enligt min
mening är en förutsättning för att paragrafen över huvud taget skall kunna tillämpas. Olika
inventarier kan ha olika ekonomisk livslängd, och dessutom torde regeln om mindre värde
mycket sällan kunna komma att bli tillämplig om inventarierna alltid skulle behandlas som
ett kollektiv.

Vad gäller de regler i IL 18 kap. som är centrala för uppsatsen55, kan jag konstatera att
avskrivningsreglerna samt reglerna om lågt verkligt värde endast är tillämpliga på kollektiv
nivå, medan reglerna om omedelbart avdrag är tillämpliga på enskilda inventarier. Det
föreligger således en skillnad mellan skatterätten och redovisningsrätten, eftersom
redovisningsrätten stadgar att värdering alltid skall ske post för post.

4.2.4 Skatterättens avskrivningsregler

Vad kan utläsas av lagtexten, vad gäller möjligheten att i skatterätten göra avdrag för
inventarier som minskat i värde? Av intresse för mig är den eventuella skatteregel, i vilken
nedskrivning av inventarier regleras. Problemet är att det i IL inte finns en regel som
reglerar nedskrivning av inventarier. Då RSV tog ställning till huruvida en uppskrivning i
räkenskaperna av det bokförda värdet på inventarier påverkar det skatterättsliga värdet,
utgick RSV från reglerna om räkenskapsenlig avskrivning, se avsnitt 4.2.2. Jag finner det
av denna anledning naturligt att utgå från nämnda reglervid min analys av lagtexten. 56

IL 18 :13 1 och 2 st. lyder som följer:

13 § 1 st. Värdeminskningsavdrag får för ett visst beskattningsår göras vid
räkenskapsenlig avskrivning med högst 30 procent och vid restvärdeavskrivning högst
25 procent per år av avskrivningsunderlaget

2 st. Avskrivningsunderlaget består av följande:
1. värdet på inventarierna vid det föregående beskattningsårets utgång
    -  vid räkenskapsenlig avskrivning värdet enligt balansräkningen, och
    -  vid restvärdeavskrivning det skattemässiga värdet.

2. ökat med anskaffningsvärdet på sådana inventarier som anskaffats under
beskattningsåret och som vid utgången av detta fortfarande tillhör
näringsverksamheten.

3.minskat med avdrag enligt 15 och 16 §§.

                                                
52 Lodin m.fl., 2001, s 281
53 Karnov, Svensk lagsamling med kommentarer, 1999/2000, s 3322
54 A a s 3320
55 De regler som avses är centrala med anledning av att de behandlar den skatterättsliga periodiseringen. Även
övriga regler i IL 18 kap. är i ett kontextuellt perspektiv givetvis intressanta.
56 Jag utgår dock från reglerna enligt deras lydelse i IL.
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I IL 18:13 återfinns reglerna om räkenskapsenlig avskrivning och restvärdeavskrivning.
Enligt 1 st. i nämnda paragraf, får värdeminskningsavdrag vid räkenskapsenlig avskrivning
göras med högst 30 procent och vid restvärdeavskrivning med högst 25 procent per år av
avskrivningsunderlaget. Paragrafen behandlar endast hur stora värdeminskningsavdrag
som får göras per år. Genom att endast se till ordalydelsen i 18:13 1 st. kan något stöd för
att en nedskrivning skulle vara möjlig ej finnas.

Enligt 18:13 2 st. 1 p. består avskrivningsunderlaget av värdet på inventarierna vid det
föregående beskattningsårets utgång. Vid restvärdeavskrivning utgörs
avskrivningsunderlaget av det skattemässiga värdet. Eftersom det står ”föregående
beskattningsårs utgång”, står det klart att nedskrivningar gjorda under året inte får räknas
med. Vad som avses med ”skattemässigt värde” kan ej utläsas ur den enskilda regeln,
varför jag återkommer till detta problem nedan. Vad gäller räkenskapsenlig avskrivning,
består avskrivningsunderlaget av värdet enligt balansräkningen. Balansräkningen är ett
statiskt mått på ett företags ekonomiska ställning och upprättas normalt en gång per
räkenskapsår. Nedskrivningar gjorda under t.ex. juni påverkar ej den balansräkning som
upprättades tidigare i januari, varför sådana nedskrivningar ej skall tas med vid
beräkningen av det avskrivningsunderlag från vilket skattemässiga värdeminskningsavdrag
får göras.

Begreppet ”skattemässigt värde” avseende inventarier definieras i IL 2:33 som
”anskaffningsvärdet minskat med gjorda värdeminskningsavdrag och liknande avdrag”.
Regelns ordalydelse ger inget klargörande avseende vad för avdrag som kan göras. Läses
18:13 in i 2:33 klargörs vad som avses med värdeminskningsavdrag, men vad avses med
liknande avdrag? Avses endast avdrag som kan göras med stöd av reglerna i 18 kap., eller
avses även andra avdrag som t.ex. kan göras med stöd av redovisningsrättsliga regler? En
studie av relevant lagtext57 ger inte svar på frågan. Jag återkommer till detta problem i
avsnitt 4.2.8.

Enligt 18:13 2 st. 2 p. skall avskrivningsunderlaget, såväl vid räkenskapsenlig avskrivning
som vid restvärdeavskrivning, ökas med anskaffningsvärdet på sådana inventarier som
anskaffats under beskattningsåret och som vid utgången av beskattningsåret fortfarande
tillhör näringsverksamheten. Problemet ligger i att fastställa innebörden av begreppet
anskaffningsvärde. I redovisningsrätten skall gjorda nedskrivningar räknas från det
historiska anskaffningsvärdet. Om i det skatterättsliga begreppet anskaffningsvärde läggs
in den betydelse motsvarande redovisningsrättsliga begrepp har, blir således slutsatsen att
hänsyn skall tas till nedskrivningar, men endast på de inventarier som införskaffats under
året. Enligt min mening är det felaktigt att låta det skattemässiga begreppet få den
betydelse som motsvarande redovisningsrättsliga begrepp har, eftersom skatterätten torde
vara ett rättsområde vilket med avseende på definitioner, betydelser etc., i flera fall skiljer
sig från civilrätten. Vidare anser jag det vara orimligt att inventarier som inköpts under året
skulle kunna skrivas ner vid händelse av värdeminskning medan inventarier som köpts in
tidigare inte skulle kunna skrivas ner vid händelse av värdeminskning. En strikt språklig
tolkning av IL 18:13 medför, med anledning av det jag anfört ovan, att nedskrivningar i
vissa fall kan komma att bli aktuella även i skatterätten. Den slutsatsen är i och för sig

                                                
57 Främst reglerna i IL 18 kap., men även reglerna i ÅRL 4 kap. samt BFL:s värderingsregler.
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korrekt, men genom att läsa in första meningen i IL 18:7 som behandlar inventariers
anskaffningsvärde kommer jag fram till en annan slutsats. IL 18:7 lyder som följer

7 § Anskaffningsvärdet för inventarier är utgiften för förvärvet om de förvärvas genom
köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt.

Enligt IL 18:13 ingår ”anskaffningsvärdet” i avskrivningsunderlaget, varför det i
skatterätten följaktligen ej är möjligt att belasta anskaffningsvärdet med nedskrivningar.

I IL 18:17 återfinns en kompletteringsregel till reglerna om räkenskapsenlig avskrivning.
Regeln innebär att vid räkenskapsenlig avskrivning, får ett så högt belopp dras att det
skattemässiga värdet inte överstiger anskaffningsvärdet av inventarierna minskat med en
beräknad årlig avskrivning med 20 procent. Inte heller kompletteringsregeln stadgar
huruvida eventuella nedskrivningar skall räknas med vid beräkningen av det
beskattningsbara resultatet.

En ordalydelsetolkning av de skatterättsliga avskrivningsreglerna avseende inventarier kan
enligt min mening ej sägas ge stöd för att avdrag för värdeminskning av inventarier, vilken
i redovisningen föranlett nedskrivning, är möjlig att företa vid beräkningen av det
beskattningsbara resultatet.

4.2.5 Möjlighet till kollektiv nedskrivning

Av intresse för nedskrivningsfrågan är även regeln i IL 18:18 om lågt verkligt värde som
lyder:

18 § Om det skattemässiga värdet skulle komma att överstiga det verkliga värdet på
inventarierna, får ytterligare avdrag göras med ett belopp som motsvarar skillnaden.

2 St. Vid tillämpning av första stycket skall det bortses från värdet på sådana
inventarier vars anskaffningsutgifter dragits av omedelbart med stöd av 4 § första
meningen.

Eftersom en nedskrivning av ett inventarium i redovisningen medför att tillgångens
verkliga värde minskar, och därigenom kan komma att understiga det skattemässiga värdet,
är innebörden av regeln i 18:18 att en nedskrivning i redovisningen kan komma att
innebära att en nedskrivning även blir aktuell vid beskattningen. ”Verkligt värde” är ett
redovisningsrättsligt begrepp. En definition av begreppet står ej att finna i
redovisningslagstiftningen. ”Verkligt värde” är dock enligt min mening ett allmänt
vedertaget begrepp inom redovisningsrätten, med vilket vanligen avses tillgångens
nettoförsäljningsvärde, och bestäms med utgångspunkt i försäljningsvärdet, dvs.
marknadsvärdet.

Regeln i IL 18:18 är endast möjlig att tillämpa vid värdering av det samlade
inventariebeståndet, vilket torde innebära att det sällan bli aktuellt att regeln tillämpas i
praktiken. De ackumulerade avskrivningarna i skatterätten överstiger vanligen, eller är lika
stora som, avskrivningarna i redovisningen. Reglerna om värdeminskningsavdrag i
skatterätten tillåter, som tidigare nämnts, i vissa fall högre avdrag än i redovisningen. 18:18
kan endast bli tillämplig då nedskrivning gjorts i redovisningen. För att en nedskrivning av
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ett inventarium skall få konsekvensen att det verkliga värdet av det totala
inventariebeståndet understiger det skattemässiga värdet, krävs dock att det aktuella
inventariet utgör en stor del av det totala inventariebeståndet. Antag att ett inventarium
skrivits ner i redovisningen samtidigt som reglerna om räkenskapsenlig avskrivning
tillämpats på inventariebeståndet vid den skatterättsliga inkomstberäkningen.
Nedskrivningen kan endast innebära att det verkliga värdet understiger det skattemässiga
värdet för det fall nedskrivningen görs med ett så stort belopp att det verkliga värdet efter
nedskrivningen understiger det skattemässiga värde som erhålls då räkenskapsenlig
avskrivning tillämpats på inventarierna. Om det inträffar att inventarierna drabbas av en
kollektiv värdenedgång, kan reglerna i 18:18 givetvis komma att bli tillämpliga.

Konsekvensen av att 18:18 endast är tillämplig på det samlade inventariebeståndet torde bli
att endast företag med ett mindre inventariebestånd kan komma att få möjlighet till avdrag,
vilket enligt min mening är rimligt i sig. Antag att ett mindre företag endast använder två
stora maskiner vid tillverkningen av en viss vara. Maskinerna anskaffades för 100.000 per
maskin och den ekonomiska livslängden är fem år. Efter ett år är maskinerna avskrivna
med 20.000 per maskin , 40.000 sammanlagt, i redovisningen och med 60.000 enligt
reglerna i IL 18:13 om räkenskapsenlig avskrivning. En överavskrivning på 20.000 har
således gjorts. Under andra året tvingas företaget ändra produktionen, varför en av
maskinerna endast kan användas i mycket liten omfattning. Det finns ingen marknad för
maskinen. Maskinen skrivs ner med 60.000. I redovisningen är maskinerna efter två år
värderade till 75.000 (60.000 + 15.000) medan de vid beskattningen värderas till 98.000
(200 * 0,7 * 0,7). Enligt reglerna i IL 18:18 medges således avdrag för ytterligare 28.000.
Eftersom kostnaden har uppstått i redovisningen, dvs. maskinen är förbrukad, är det
naturligt att medge avdrag även vid beskattningen. En analys av lagtextens ordalydelse ger,
under förutsättning att begreppen ”skattemässiga värdet” och ”verkliga värdet” ej kan
anses vara tvetydiga, tillräckligt med underlag för att innehållet i regeln skall kunna
fastställas. Kan de nämnda begreppen anses som tvetydiga krävs att andra lagregler läses
tillsammans med 18:18.

Regeln i IL18:18 innebär att en nedskrivning i redovisningen i vissa fall kan komma att få
betydelse för vilka avdrag som får göras i skatterätten. En nedskrivning i redovisningen
kan likväl i andra fall dock komma att innebära att någon påverkan på de skattemässiga
avdragsmöjligheterna ej uppkommer. Jag finner det anmärkningsvärt att en värdenedgång
av inventarier under vissa förutsättningar får genomslag vid beskattningen, medan en
nedskrivning under andra förutsättningar inte får genomslag. Vad är orsaken till denna
inkonsekventa behandling? Att regeln finns tyder på att lagstiftaren velat ”skydda” de
skattskyldiga, vars inventarier råkar ut för en kollektiv värdeminskning. Värdenedgångar
av enskilda inventarier har lagstiftaren endast ansetts skyddsvärda vid de fall då de
enskilda inventarierna utgör en stor del av det samlade inventariebeståndet. Antag att ett
företags inventarier har minskat kraftigt i värde med anledning av att inventarierna till viss
del blivit obrukbara, vilket kan bero på ändrad inriktning i produktionen. Utrangering görs
dock inte. Med anledning av den ändrade produktionsinriktningen, kan företaget komma
att behöv köpa in ytterligare inventarier, vilket innebär större utgifter för företaget.
Utgifterna kan medföra att företaget får likviditetsproblem. Av denna anledning är det
rimligt att företaget får göra avdrag i skatterätten med den kostnad som uppkom i och med
värdeminskningen, för att på så sätt kunna komma undan en likviditetskris som ett inköp
av nya inventarier kan komma att innebära.
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4.2.6 Omedelbart avdrag

Det finns i skatterätten särskilda regler vad gäller möjligheten att göra omedelbart avdrag
för vissa inventarier. Regeln återfinns i IL 18:4 som lyder:

4 § För inventarier som är av mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd
på högst tre år, får hela utgiften dras av omedelbart. Detta gäller dock inte sådana
rättigheter m.m. som avses i 1 § andra stycket.

Paragrafen ovan reglerar de fall då inventarier har ett mindre värde samt kan antas ha en
ekonomisk livslängd på högst tre år. Som tidigare nämnts är regeln tillämplig på enskilda
inventarier. Frågan är huruvida det är möjligt att med stöd av denna paragraf göra avdrag
för värdeminskningar av inventarier? Lagtextens ordalydelse ger enligt min mening inte en
sådan möjlighet, eftersom det i paragrafen inte stadgas något om värdeminskningar.
Rubriken ”omedelbart avdrag” tyder dessutom på att endast nyanskaffade inventarier kan
komma att omfattas av reglerna.

4.2.7 Sammanfattande diskussion avseende den skatterättsliga lagtexten

Reglerna i IL 18 kap. är skatterättsliga specialregler avseende vilka avdrag som i
skatterätten får göras med anledning av anskaffade inventarier. Att reglerna i 18 kap. är
skattemässiga specialregler innebär att avskrivningar i redovisningen ej är av intresse vid
den skattemässiga inkomstberäkningen. Påpekas bör dock att det vad gäller avskrivning av
inventarier föreligger ett formellt samband mellan redovisning och beskattning. Det
formella sambandet innebär att inventarierna måste vara bokförda i redovisningen för att
avdrag skall medges i skatterätten. När avdragen skall göras i skatterätten bestäms dock
med utgångspunkt i de skatterättsliga periodiseringsreglerna.

I IL 18 kap. finns ingen uttrycklig regel för hur en i redovisningen gjord nedskrivning av
inventarier skall behandlas. Vid en studie av lagtexten, IL 18:7, framkommer dock att
nedskrivningar ej skall räknas bort ifrån anskaffningsvärdet på inventarierna, utan att
anskaffningsvärdet endast skall utgöras av ”utgiften för förvärvet”. Min analys av lagtexten
leder fram till samma resultat som RSV tidigare kommit fram till. RSV:s slutsats grundar
sig på en studie av lagtexten, och en analys av innebörden av sambandet mellan
redovisning och beskattning avseende inventarier.58

En studie av de skatterättsliga avskrivningsreglerna i IL 18:13 och 17 ger ej för handen att
en nedskrivning i redovisningen skall få betydelse för den skattemässiga
inkomstberäkningen, utan talar för att nedskrivning ej är möjlig i skatterätten.
Enligt IL 18:18 kan dock en värdenedgång som i redovisningen föranlett nedskrivning, i
vissa fall komma att få påverkan på den skattemässiga inkomstberäkningen. Det finns
således en uttrycklig möjlighet att göra nedskrivningar även i skatterätten, men endast då
värdenedgången innebär att inventarierna som ett kollektiv har ett lägre verkligt värde än
det skattemässiga värdet.

Efter att ha studerat lagtexten i IL 18 kap., har jag funnit att övervägande skäl talar för att
värdeminskning av inventarier, som i redovisningen föranlett nedskrivning, endast kan bli

                                                
58 Se min tidigare redogörelse av notisuttalandet i avsnitt 4.2.2
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aktuell i skatterätten vid händelse av att inventariebeståndet som helhet har ett verkligt
värde som understiger det skattemässiga värdet. Det föreligger avseende inventarier ett
formellt samband mellan redovisning och beskattning, vilket innebär att reglerna i IL har
företräde framför motsvarande redovisningsrättsliga regler. I IL 18:7 stadgas vad som skall
utgöra anskaffningsvärde i skatterättslig mening. Min åsikt är att övervägande skäl talar för
att någon möjlighet att från anskaffningsvärdet dra av i redovisningen gjorda
nedskrivningar, inte föreligger.

4.2.8 Förarbetena till reglerna i IL 18 kap.

Jag kan konstatera att avdrag i vissa fall medges då inventariekollektivet minskat i värde. I
mitt utredningsarbete fann jag att en tolkning av lagtexten ej talar för att det föreligger en
möjlighet att i skatterätten göra avdrag för värdeminskning, som i redovisningen föranlett
nedskrivning, av enskilda inventarier. Frågan är huruvida det i förarbetena till de tidigare
behandlade reglerna i IL 18 kap. finns något stöd för att värdenedgångar kan medföra
avdrag i skatterätten. I det följande avsnittet utreder jag, genom att studera relevanta
uttalanden i förarbetena, huruvida nedskrivning av enskilda inventarier kan anses vara
möjlig i skatterätten.

Reglerna om anskaffningsvärde för inventarier infördes ursprungligen år 1938 och
definierades som ”den verkliga kostnaden” för tillgångens anskaffande.59 Någon materiell
ändring av reglerna om anskaffningsvärdet har inte skett sedan dess, vad gäller att endast
de utgifter (kostnader) som är förenade med förvärvet skall räknas in.

De skattemässiga avskrivningarna på inventarier var fram till år 1955, för aktiebolag och
ekonomiska föreningar, helt fria.60 Det fanns en möjlighet att skriva av inventarierna i en
snabbare takt än vad de grundläggande reglerna om värdeminskningsavdrag medgav. Den
fria avskrivningsrätten ansågs dock ge för stora möjligheter till resultatreglering, varför den
togs bort i samband med att den räkenskapsenliga avskrivningen infördes 1955. Den fria
avskrivningsrätten innebar att avskrivning i skatterätten var fri, men förenad med vissa
vilkor.61 I och med att avskrivningar i skatterätten var fria, fanns det således möjlighet att
skriva ner inventariets skattemässiga värde. Det är inte korrekt att benämna ett sådant
avdrag en nedskrivning, eftersom inventarierna de facto inte behövde ha minskat i värde
för att avdrag skulle få göras. Möjligheten togs som ovan nämnts bort 1955.

Regeln om avskrivning ner till det verkliga värdet, nuvarande 18:18, infördes 1938 som ett
led i införandet av den fria avskrivningsrätten.62 Observeras bör dock att regeln ej var
begränsad till att gälla enbart hela inventariebeståndet som en enhet, utan att reglerna var
tillämpliga på enskilda tillgångar. En nedskrivning i redovisningen av ett inventarium fick
således direkt genomslag på det beskattningsbara resultatet.

I förslaget till ändrad företagsbeskattning, som föranledde införandet av räkenskapsenlig
avskrivning, angavs att avskrivningsreglerna borde vara utformade så att de medgav en
anpassning till en teoretiskt grundad företagsekonomisk avskrivningsmetod. Den

                                                
59 Prop. 1938:258 s 8
60 För utförlig genomgång av den fria avskrivningsrätten hänvisas till Prop. 1938:258 s 201 ff samt Prop.
1955:100 s 99 ff
61 Se Thorell, 1984, s 155 ff
62 Prop. 1938:258 s 9 f
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företagsekonomiska aspekt som var av särskilt intresse var möjligheten att på ett
meningsfullt sätt kunna jämföra resultat mellan olika år.63 Lagstiftarens avsikt med
införandet av räkenskapsenlig avskrivning torde varit att på ett bättre sätt, än som var
möjligt då den fria avskrivningen tillämpades, kunna styra företags avskrivningar. Att
avsikten med avskrivningsreglerna var att de skulle ge uttryck för vad som kunde anses
företagsekonomiskt erforderligt, anser jag inte kunna vara fallet, eftersom reglerna ej
överrensstämde med de redovisningsrättsliga reglerna. Med anledning av att
avskrivningsreglerna konstruerades särskilt för att avse vilket lägsta värde som kunde
godtas vid taxeringen, torde avsikten med regeln kunna tolkas som om att den skulle ge
uttryck för en särskild skatterättslig regel.

Vad gäller reglerna om omedelbart avdrag i IL 18:4, uttalas inget i förarbetena som kan
tänkas ge ett stöd för att nedskrivning skall anses vara möjlig att företa.64 Som inventarium
av mindre värde bör normalt räknas ett inventarium vars marknadsvärde uppgår till högst 2
000 kr. För större företag kan värdegränsen höjas till 10 000 kr.65 Kan nedskrivning ske
med stöd av denna paragraf, vad gäller inventarier som minskat i värde ner till ovan
nämnda värdegränser? Troligtvis är så inte fallet. Regeln om omedelbart avdrag tar sikte på
inventarier som vid anskaffningstidpunkten är av mindre värde, eller kan tänkas ha en
ekonomisk livslängd på högst tre år, vilket även torde framgå av överskriften, ” omedelbart
avdrag”, till paragrafen. Nedskrivning av inventarier som minskat i värde kan inte göras
med stöd av reglerna i IL 18:4.

I förarbetena uttalas vad som skall förstås med begreppet skattemässigt värde. Enligt
förarbetena avses med ”skattemässigt värde” det värde som en tillgång tas upp till vid
beräkningen av resultatet av en näringsverksamhet.66 Vad gäller inventarier, torde det stå
klart att lagstiftarens avsikt är att det skattemässiga värdet erhålls genom att
anskaffningsvärdet minskas med avdrag, som kan göras enligt skattelagstiftningens regler.
Avseende inventarier finns relevanta regler i IL 18 kap. Att i det skattemässiga värdet även
räkna in värdeminskningar som gjorts enligt redovisningsreglerna, är således ej möjligt.

Genom att studera de för aktuell lagtext relevanta förarbetena, finner jag inte stöd för att
möjligheten att göra nedskrivningar föreligger i skatterätten. 67 I förarbetena avseende
värdeminskning av inventarier diskuteras inte möjligheten att göra nedskrivningar.
Reglerna om lågt verkligt värde får dock i vissa fall en nedskrivningslik effekt, men att tala
om nedskrivningar som begreppet definieras i redovisningsrätten, är det ej fråga om.

4.2.9 Ändamålet bakom reglerna i IL 18 kap.

I förarbetena till reglerna i IL 18 kap. diskuteras ej huruvida nedskrivningar kan komma
ifråga i skatterätten. Betyder det faktum att eventuella nedskrivningsmöjligheter ej
behandlas, att lagstiftarens avsikt är att nedskrivningar ej kan komma ifråga, eller betyder
den utelämnade behandlingen att nedskrivningar kan bli aktuella som en följd av att den

                                                
63 SOU 1954:19, s 118 f
64 Se Prop. 1999/2000 del 2, s 233 f
65 RSV Dt 1992:10
66 Se SOU 1997:2 del 2, s 33, s 179 f samt Prop. 1999/2000:2 del 2 s 48 f, som hänvisar till förarbetena till UPL
(SFS 1998:1600), vilka är SOU 1998:1, prop. 1998/99 samt bet. 1998/99SkU5.
67 Se SOU 1997:2 del 2, s 181 ff samt Prop. 1999/2000:2 del 2, s 228 ff
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skatterättsliga resultatberäkningen grundar sig på den redovisningsrättsliga
resultatberäkningen?

I förarbetena finns ej klart uttalat huruvida regeln om räkenskapsenlig avskrivning av
inventarier, nuvarande IL 18:13, är en skatterättslig specialregel. Enligt min mening talar
dock mycket för att så är fallet. Inkomst av näringsverksamhet skall beräknas enligt
bokföringsmässiga grunder, om inte något annat säga i lag. Det torde stå klart att det för
avskrivning av inventarier finns särskilda regler i skattelagstiftningen, vilket då skulle
innebära att den allmänna kopplingsregeln i IL 14:2 blir irrelevant. Som ovan nämnts finns
det även en skatterättslig specialregel avseende hur anskaffningsvärdet, som enligt 18:13
utgör avskrivningsunderlaget, skall räknas fram. I och med att lagstiftaren valt att i
anskaffningsvärdet endast tillåta att den utgift som uppkommer vid förvärvet får räknas
med, kan avsikten med lagregeln tolkas som att eventuella nedskrivningar ej skall räknas
med.

Det avgörande skälet till att reglerna om räkenskapsenlig avskrivning infördes torde vara
att dessa regler innebar att företagens beskattningsunderlag ökade, vilket innebar att fiskus
erhöll större skatteintäkter. Efter regelns införande kunde företagen inte längre erhålla
”skattekrediter” genom att skriva av inventarierna under tidiga år. Lagstiftaren åstadkom, i
och med lagändringen, ett medel innebärande att företags värdeminskningsavdrag kunde
”styras” på ett bättre sätt. Möjligheten till resultatreglering genom att tillförsäkra sig
”skattekrediter” försvann i och med lagändringen.

4.2.10 Konsekvensen av att nedskrivningar tillåts i skatterätten

Antag att nedskrivningar tillåts medräknas i det skattemässiga anskaffningsvärdet. Skulle
det innebära att skattereglernas ändamål, att styra beskattningsunderlaget, motverkas? Om
nedskrivningar räknas med i anskaffningsvärdet kommer det beskattningsbara resultatet att
bli lägre det år nedskrivningen görs. Under resterande år av avskrivningsplanen kommer
dock det beskattningsbara resultatet att bli högre än vad som skulle vara fallet om en
nedskrivning aldrig gjorts. En nedskrivning skulle innebära att en ”skattekredit” erhölls, i
den mening att ett större avdrag får göras vid beskattningen än vad som följer av den
ursprungliga avskrivningsplanen. Fiskus skulle således gå miste om skatteintäkter.

Effekten av att en nedskrivning görs är att resultatet påverkas. Skulle en eventuell
nedskrivningsmöjlighet i skatterätten kunna innebära att nedskrivning används i ett
resultatreglerande syfte? Möjligen skulle företag försöka utnyttja de redovisningsrättsliga
reglerna om nedskrivning, för att därigenom kunna påverka det beskattningsbara resultatet.
Eftersom det inte finns några regler om nedskrivning i skatterätten, bör fastställande av
nedskrivningar, om nedskrivning skulle vara tillåten i skatterätten, grunda sig på
redovisningsrättsliga regler. För att nedskrivning skall göras krävs att värdenedgången är
bestående, vilket skulle förhindra att nedskrivning används i ett resultatreglerande syfte.68

Följden av att företag skulle försöka använda nedskrivningsmöjligheten i
resultatreglerande syfte, skulle dock kunna bli att rådgivande organ på
redovisningsområdet och dömande organ på skatterättsområdet blev mer restriktiva vad
gäller bedömningen av när en nedskrivning skall göras. En sådan ändrad inställning till

                                                
68 I RR 17 stadgas ytterligare krav som skall vara uppfyllda för att nedskrivning skall göras.
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nedskrivningen skulle möjligtvis innebära att vad som är god redovisningssed och
rättvisande bild avseende nedskrivningar förändras, och kanske t.o.m. blir osäkert. Med
anledning av att en nedskrivning i redovisningen skulle få konsekvenser för det
beskattningsbara resultatet, är det möjligt att bedömningen huruvida en nedskrivning skall
göras blir mer restriktiv. Min åsikt är dock att en sådan utveckling inte är särskilt trolig,
eftersom expertorgan inom redovisningsområdet besitter en tillräckligt hög kompetens för
att kunna bedöma redovisningsfrågor, utan att i alltför hög grad påverkas av eventuella
skatterättsliga konsekvenser. Jag vill endast göra läsaren uppmärksam på att problemet kan
komma att bli aktuellt vid händelse av att nedskrivning skulle anses vara tillåten även i
skatterätten.

4.2.11 Skäl som talar för att nedskrivning ej skall vara möjlig i skatterätten

Varför skall det finnas en möjlighet att göra nedskrivningar, vilka skall få påverkan på det
beskattningsbara resultatet? Jag anser att flera skäl talar för att en sådan möjlighet inte bör
finnas. För det första är reglerna om räkenskapsenlig avskrivning vid beräkningen av det
beskattningsbara resultatet förmånliga för den skattskyldige, eftersom en snabbare
avskrivningstakt tillåts vid beskattningen än i redovisningen. Andvändande av
räkenskapsenlig avskrivning ger en möjlighet till värdeminskningsavdrag på 30 procent det
första året och 51 procent efter två år. I redovisningen tillåts endast en avskrivning på 20
procent per år. Dessutom finns regeln i 18:18, att avdrag får göras om det skattemässiga
värdet understiger det verkliga värdet på inventariekollektivet, vilket kan innebära att
kraftiga värdeminskningar på inventarierna även får dras av vid beskattningen.

Enligt min mening talar även möjligheten att få göra avsättning till ersättningsfond enligt
reglerna i IL 31 kap. för, att avsikten med de skatterättsliga värderingsreglerna är att
nedskrivning ej skall kunna göras. Reglerna i IL 31 kap. innebär att en möjlighet i vissa fall
ges till ett uppskjutande av beskattningen. Om inventarier skadas får avsättning till
ersättningsfond göras med ett belopp motsvarande erhållen skadeersättning minskat med
de extra avdragsmöjligheter skadan medfört. Reglerna i IL 31 kap. skulle möjligen kunna
ses som ett skydd för den skattskyldige i och med nedskrivning av inventarier ej är kan
göras i skatterätten. Det kan dock ej ses som ett substitut för en möjlighet att göra
nedskrivning. Avsättningen till fonden avser den ersättning som erhålls för att få de
skadade inventarierna funktionsdugliga igen. En nedskrivning skulle innebära att årets
resultat minskade. En avsättning till ersättningsfond innebär endast att årets resultat ej
ökar.

Bör inte det faktum att skatterätten saknar uttryckliga regler om hur inventarier som
minskat kraftigt i värde, och i redovisningen skrivits ner, skall behandlas, samt det faktum
att det skatterättsliga resultatet skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder om inte
något annat är särskilt föreskrivet i lag, anses tala för att nedskrivningar i redovisningen
skall få genomslag vid den skatterättsliga inkomstberäkningen? Av avgörande betydelse
för huruvida nedskrivningar är möjliga att företa i skatterätten synes således vara avhängigt
om det råder ett samband eller ej mellan redovisningen och beskattningen avseende
nedskrivningsfrågan. I förarbetena till IL69 tas ej ställning till frågan om sambandet mellan
redovisning och beskattning, vilket skulle kunna tyda på att det råder oklarhet avseende hur
de regler för vilka ett samband kan tänkas råda, skall tillämpas. Vad gäller sambandet

                                                
69 Prop. 1999/2000:2 del 2, s 230 f, s 248
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mellan redovisning och beskattning avseende periodisering av anskaffningskostnader för
inventarier, anser jag att det inte är oklart vad sambandet omfattar. Som tidigare
konstaterats råder det ett formellt samband mellan redovisning och beskattning vad gäller
periodisering avseende inventarier. Det formella sambandet innebär att inventarierna skall
vara bokförda i räkenskaperna för att avdrag skall medges i skatterätten. Hur avdragen
sedan periodiseras är reglerat i IL18 kap. Eftersom det i IL 18 kap., med undantag för
reglerna om lågt verkligt värde i 18:18, inte finns någon regel om hur nedskrivningar
företagna i redovisningen skall behandlas, talar övervägande skäl för att möjlighet saknas
att i skatterätten göra avdrag för värdeminskningar, vilka i redovisningen föranlett
nedskrivning.

Problemet med att nedskrivningar ej kan medräknas vid beräkningen av det
beskattningsbara resultatet kan dock ligga på ett annat plan. Enligt förarbetena är
avdragsrätten för inventarier starkt schabloniserad och tillämpas på inventarierna som ett
kollektiv.70 Frågan är huruvida inventarierna alltid, med undantag för reglerna om
omedelbart avdrag i IL 18:4, skall behandlas som ett kollektiv i skatterätten. En strikt
språklig analys talar för att så är fallet, men även uttalande i förarbetena tyder på
detsamma. Om så är fallet skulle en nedskrivning av ett inventarium i redovisningen
knappast få genomslag i skatterätten, även om nedskrivningar där är möjliga, vilket
kommer av att skatterätten tillåter en snabbare avskrivningstakt. Om inventarierna alltid
skall behandlas som ett kollektiv i skatterätten, kan dessutom sägas att det, i och med
regeln i 18:18 om lågt verkligt värde, redan finns möjlighet att företa nedskrivningar.

4.2.12 Slutsats avseende möjligheten att göra nedskrivningar i skatterätten

Utformningen av lagtexten avseende avskrivningar av inventarier, och denna lagtexts
kontext, talar för att nedskrivning ej är möjlig att företa i skatterätten. Lagtextens
utformning tyder, enligt min mening, även på att syftet med ifrågavarande regler är att
nedskrivningar ej skall kunna göras i skatterätten. Även ändamålet bakom de skatterättsliga
reglerna om avskrivning av inventarier, talar enligt min mening för att värdeminskningar
av inventarier, som i redovisningen föranlett nedskrivningar, ej skall räknas med vid
beräkningen av det beskattningsbara resultatet. Av störst betydelse är att
periodiseringsreglerna i IL kap. 18 är skatterättsliga specialregler, vilket följer av att det
råder ett formellt samband mellan redovisning och beskattning. Detta innebär att den
allmänna kopplingsregeln i IL 14:2 sätts ur spel. Det saknas, av ovan anförda skäl, således
stöd för en möjlighet att göra nedskrivningar vid beräkningen av det beskattningsbara
resultatet.

En brist i nuvarande lagstiftning är att det inte klart framgår i IL 18 kap. att nedskrivning
av inventarier ej skall räknas med vid det beskattningsbara resultatet. Nämnda brist skulle
kunna avhjälpas genom att det i reglerna om anskaffningsvärdet, IL 18:7, läggs till ett
förtydligande, innebärande att nedskrivningar företagna i redovisningen ej skall medräknas
vid beräkningen av anskaffningsvärdet. Samtidigt bör en hänvisning göras till reglerna om
lågt verkligt värde i 18:18, eftersom i redovisningen företagna nedskrivningar enligt denna
paragraf, kan komma att få betydelse för den skattemässiga inkomstberäkningen.

                                                
70 Prop. 1999/2000:2 del 2, s 248
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4.2.13 Bör nedskrivning av enskilda inventarier tillåtas i skatterätten de lege ferenda?

I föregående avsnitt anförde jag att övervägande skäl talar för att det med nuvarande regler,
med undantag för reglerna i IL 18:18, ej är möjligt att i skatterätten göra avdrag för
värdeminskning på inventarier. Är det rimligt att det saknas en nedskrivningsmöjlighet i
skatterätten. Som ovan konstaterats är reglerna om räkenskapsenlig avskrivning är mycket
förmånliga för den skattskyldige. En användning av räkenskapsenlig avskrivning medför
att mer än halva värdet av inventarierna kan skrivas av redan efter två år. Med anledning
av att avskrivningsmöjligheterna är mycket förmånliga samt det faktum att nedskrivning, i
och med reglerna om lågt verkligt värde i IL 18:18, tillåts i skatterätten om det
skattemässiga värdet avseende det samlade inventariebeståndet överstiger
inventariebeståndets verkliga värde, anser jag att det är rimligt att nedskrivning ej tillåts av
enskilda inventarier. Med anledning av det anförda anser jag även att det ej bör vara
möjligt att nedskrivningar i redovisningen de lege ferenda, skall få påverkan på det
beskattningsbara resultatet.

4.3 Reversering av nedskrivna inventarier

I avsnitt 4.2 anförde jag att övervägande skäl talar för att det ej är möjligt att göra
nedskrivningar som påverkar det beskattningsbara resultatet. I och med att nedskrivning ej
är möjlig torde det ligga nära till hands att dra slutsatsen att ej heller reversering av
nedskrivning kan komma ifråga i skatterätten. Jag anser att reversering av nedskrivning ej
kan bli aktuell i skatterätten. Ställningstagandet grundar jag på resultatet av det
utredningsarbete jag genomförde i avsnitt 4.2. Eftersom det råder ett formellt samband
mellan redovisning och beskattning avseende värderingsreglerna rörande inventarier,
kommer en i redovisningen gjord nedskrivning ej att räknas med vid beräkningen av det
beskattningsbara resultatet. Av samma anledning kommer inte heller en reversering av en
nedskrivning att påverka det beskattningsbara resultatet. För en mer ingåendeutredning
hänvisas till avsnitt 4.2.

Även om reversering av nedskrivning inte kan bli aktuell, kan dock en situation uppkomma
som är snarlik den situation som skulle vara för handen om reversering av nedskrivning
vore möjlig. IL 18:18 föreskriver att ytterligare avdrag medges i skatterätten om det
skattemässiga värdet skulle komma att överstiga det verkliga värdet, vilket skulle kunna bli
fallet om en nedskrivning görs i redovisningen. Vad blir konsekvensen om en gjord
nedskrivning, som inneburit att 18:18 aktualiserats vid beräkningen av det
beskattningsbara resultatet, följande år reverseras? Antag att ett företag anskaffar ett
inventarium till värdet av 100. Under år ett skriver företaget i redovisningen ner inventariet
med 80. Avskrivning görs i redovisningen med 20/5=4, vilket innebär att inventariet i
balansräkningen har ett värde om 16 vid utgången av år ett. Vid räkenskapsenlig
avskrivning tillåts en avskrivning ner till 70 efter ett år, men 18:18 medger en ytterligare
avskrivning med 54. Under år tre återförs 24 av nedskrivningen. Värdet i balansräkningen
vid utgången av år två är således 16+24- (40/4)=30. Enligt 18:18 tillåts i skatterätten en
avskrivning ner till 30, men det skatterättsliga restvärdet är, med anledning av
nedskrivningen år 1, endast 16. Skall det belopp som skatterättsligt skrivits av för mycket
återföras till beskattning, eller blir följden endast att någon skattemässig avdragsrätt ej
föreligger detta år?
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I IL 18 kap. regleras ej hur en situation av ovan nämnt slag skall behandlas. Enligt min
mening bör en situation av förekommande slag ej medföra att en skattepliktig intäkt
uppkommer. När ett avdrag medgivits med anledning av reglerna i 18:18 är detta enligt
min mening definitivt i skatterätten. Att dra en parallell till reglerna om reversering av
nedskrivning i redovisningsrätten, anser jag vara långsökt, eftersom det endast råder ett
formellt samband mellan redovisning och beskattning. När en situation av ovan nämnt slag
uppkommer, torde det dessutom oftast vara fråga om mindre belopp, varför statens
beskattningsunderlag endast påverkas ytterst marginellt av att någon intäktsföring ej skall
ske. Det anförda talar för att följden blir att någon skattemässig avdragsrätt ej föreligger
det aktuella året.

4.4 Uppskrivning av inventarier

Vad jag i mitt utredande kom fram till i avsnitt 4.2, är i stora delar relevant även vad gäller
möjligheten att i skatterätten skriva upp värdet av inventarier. Jag kom tidigare fram till att
värderingsreglerna i 18 kap. är skatterättsliga specialregler, medförande att den allmänna
kopplingsregeln i IL 14:2 blir irrelevant. Konsekvensen av att kopplingsregeln blir
irrelevant är att i redovisningen gjorda uppskrivningar av inventarier, ej skall räknas med
vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet.

Eftersom redovisningens periodiseringsregler ej skall ligga till grund för beräkningen av
det beskattningsbara resultatet, blir nästa steg att undersöka huruvida det finns särskilda
skatterättsliga regler som rör frågan hur värdeökning av inventarier, som i redovisningen
föranlett uppskrivning, skall behandlas. Jag kan konstatera att det varken i IL 18 kap., eller
i andra delar av skattelagstiftningen, finns regler som behandlar den aktuella frågan.

Efter att ha studerat förarbetena till reglerna i IL 18 kap., kan jag konstatera att det inte
heller i dessa finns stöd för att uppskrivning kan anses vara möjlig i skatterätten.71 Att det
varken i lagtext eller förarbeten finns stöd för att det kan anses vara möjligt att göra
uppskrivningar av tillgångar i skatterätten talar givetvis för att någon möjlighet inte finns. I
sammanhanget är RSV:s argumentation i tidigare nämnda notisuttalande av intresse.

Enligt RSV skall varken uppskrivning eller efterföljande avskrivning eller nedskrivning
enligt reglerna i 4 kap. 6-8 §§ beaktas vid beskattningen.72 Enligt RSV:s synsätt kan
uppskrivning av inventarier inte anses ligga inom det kopplade området, vilket strider mot
den grundläggande principen om att resultatet skall beräknas enligt bokföringsmässiga
grunder. RSV stöder sig på att reglerna i p. 13 anv. 23 § KL om räkenskapsenlig
avskrivning är en skatterättslig specialreglering som i princip gör de allmänna
kopplingsreglerna i 24 § KL irrelevanta. Konsekvensen blir att en uppskrivning i
räkenskaperna av det bokförda värdet inte påverkar det skattemässiga värdet.73 Reglerna
om räkenskapsenlig avskrivning finns numera i IL 18 kap. Införandet av IL har, som
tidigare sagts, inte inneburit någon materiell ändring av reglerna, varför RSV:s tolkning
fortfarande kan anses vara aktuell.

                                                
71 Se SOU 1997:2 del 2, s 181 ff samt Prop. 1999/2000 del 2, s 228 ff
72 RSV Rapport, Sambandet mellan redovisning och beskattning, 1998:6, s 64
73 RSV Notissamling 1997:2
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Vid sin tolkning av de aktuella reglerna lägger RSV tyngdpunkten på reglernas ordalydelse
samt den kontext de kan ses i. RSV konstaterar först att reglerna om räkenskapsenlig
avskrivning är en skattemässig specialreglering, för att sedan undersöka huruvida de
skatterättsliga specialreglerna lämnar utrymme för att uppskrivning kan göras i
skatterätten. Enligt p. 13 anv. 23 § KL är anskaffningsvärdet för inventarierna ”den
verkliga utgiften för deras anskaffande”. Eftersom det i nämnda paragraf inte stadgas att
uppskrivning skall räknas med vid beräkningen av anskaffningsvärdet, menar RSV att
uppskrivning ej kan bli aktuell vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet. RSV
undersöker ej förarbetena till aktuella regler, vilket troligtvis beror på, som ovan
konstaterats, att det i förarbetena inte sägs något om hur en värdeökning av inventarier
skall behandlas.

Jag kan konstatera att övervägande skäl talar för att uppskrivning av inventarier ej är
möjlig i skatterätten. Frågan är huruvida det är rimligt att en värdeökning av inventarier ej
skall beaktas vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet.

Innebörden av att tillämpa de redovisningsrättsliga reglerna avseende uppskrivning även
skatterättsligt, skulle bli att resultatet blir lägre än om en uppskrivning inte skett.
Anledningen till detta är den indirekta påverkan uppskrivningen får för resultatet, eftersom
framtida årliga avskrivningar skall ske med utgångspunkt från inventariernas uppskrivna
värde. Eftersom en uppskrivning inte skall intäktsföras samtidigt som kommande årliga
avskrivningar skall kostnadsföras i resultaträkningen, kommer således det beskattningsbara
resultatet att bli lägre och därigenom även skatten att bli lägre. Ur skattesynpunkt skulle
det för den skattskyldige tänkas vara eftersträvansvärt att skriva upp värdet på en tillgång,
för att därigenom få ett lägre beskattningsbart resultat. Min mening är att avsikten med de
aktuella reglerna om avskrivning, inte är att de skall kunna tillämpas på ett sådant sätt.
Möjligen skulle uppskrivningsreglerna kunna konstrueras på ett annat sätt än i
redovisningen, om uppskrivning skulle tillåtas i skatterätten. Jag anser dock att, om
uppskrivning skulle tillåtas i skatterätten, det vore mest rimligt att låta de
redovisningsrättsliga reglerna ligga till grund för den skattemässiga inkomstberäkningen.
Ett användande av de redovisningsrättsliga uppskrivningsreglerna är av ovan anförda skäl
dock ej rimlig i sig.

I avsnittet om nedskrivning av inventarier i skatterätten anförde jag att avsikten med de
skatterättsliga avskrivningsreglerna är att lagstiftarens vilja att kunna ”styra” över
avskrivningarna, och därmed även över beskattningsunderlaget. Om uppskrivning skulle
tillåtas i skatterätten skulle inte bara möjligheten att kunna ”styra” över avskrivningarna gå
förlorad, utan beskattningsunderlaget skulle dessutom bli mindre, vilket inte kan anses vara
förenligt med avskrivningsreglernas ändamål. Jag anser av ovan anförda skäl att det är
rimligt att uppskrivning ej är möjlig i skatterätten. Någon ändring av de aktuella reglerna i
form av att uppskrivning skall tillåtas i skatterätten, anser jag med ovan anförda
argumentation i beaktande, inte vara aktuellt.

Eftersom det av reglerna i IL 18 kap. inte klart framgår att värdeökningar av inventarier ej
skall räknas med vid beräkningen av det skatterättsliga anskaffningsvärdet, anser jag att ett
förtydligande av något slag bör föras in i 18:7.
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4.5 Nedskrivning av tidigare uppskrivna inventarier

Om uppskrivningar och nedskrivningar skulle anses ligga inom det kopplade området skall
en nedskrivning av tidigare uppskriven tillgång behandlas enligt redovisningsrättens regler.
Enligt redovisningsrätten skall en nedskrivning av tidigare uppskriven tillgång bedömas
enligt reglerna för nedskrivning. I avsnitt 4.2 anförde jag att min tolkning är att det inte är
möjligt att i skatterätten skriva ner värdet av en tillgång som minskat i värde, vilket
kommer av att skatterättsliga specialregler styr periodiseringen avseende inventarier.

Om det i skatterätten skulle vara tillåtet att skriva ner tidigare uppskrivna inventarier skulle
konsekvensen bli densamma som vid avskrivningar på uppskrivna inventarier. Eftersom en
uppskrivning inte skall intäktsföras samtidigt som nedskrivningar skall kostnadsföras i
resultaträkningen, kommer således det beskattningsbara resultatet att bli lägre och
därigenom även skatten att bli lägre. Ur skattesynpunkt skulle det, på samma sätt som var
fallet avseende avskrivningar, tänkas vara eftersträvansvärt att skriva upp värdet på en
tillgång, och sedan skriva ner tillgången, för att därigenom få ett lägre beskattningsbart
resultat. Att den skattskyldige skulle kunna komma undan skatt på ovan nämnda vis, kan
enligt min mening inte vara förenligt med skattelagstiftnings syfte. Det anförda talar för att
det i skatterätten ej skall vara möjligt att skriva ner tidigare uppskrivna inventarier.

Med min tidigare genomförda analys som grund, är min mening att uppskrivning av en
tillgång ej är möjlig vid beskattningen, vilket innebär att nedskrivningar av tidigare
uppskrivna inventarier överhuvudtaget inte kan bli aktuell. Jag anser att det är högst rimligt
att det ej är möjligt att i skatterätten först skriva upp inventarier som ökat i värde, vilket
sker utan intäktsföring, för att sedan om inventarierna minskar i värde skriva ner värdet,
med en kostnadsföring som följd. Med beaktande av det anförda anser jag inte heller att det
de lege ferenda, bör vara möjligt att företa uppskrivningar, eller nedskrivningar av
uppskrivna inventarier i skatterätten.

4.6 Sammanfattning av möjligheterna att göra nedskrivningar,
reverseringar av nedskrivningar och uppskrivningar i skatterätten

Jag har kommit fram till att övervägande skäl talar för att värdeförändringar avseende
inventarier, vilka i redovisningen har föranlett nedskrivning, reversering av nedskrivning
eller uppskrivning, inte skall räknas med vid beräkningen av det beskattningsbara
resultatet. Ovan nämnda resultat är enligt min mening rimligt. Vad gäller inventarier som
minskat i värde, föreligger en möjlighet i IL 18:18 att i skatterätten skriva ner värdet om
det skattemässiga värdet av det samlade inventariebeståndet skulle komma att överstiga det
verkliga värdet. Dessutom är reglerna om räkenskapsenlig avskrivning generöst utformade
för den skattskyldige i och med att över halva inventariernas värde kan skrivas av efter två
år. Vad gäller inventarier som ökat i värde finns ingen möjlighet att skriva upp värdet i
skatterätten, vilket det enligt min mening ej heller skall göra. I redovisningen medför en
uppskrivning ingen intäktsföring, samtidigt som avskrivningar och nedskrivningar av det
uppskrivna värdet skall kostnadsföras. Om samma regler för uppskrivning skulle gälla i
skatterätten som i redovisningen, skulle den skattskyldige kunna undgå beskattning genom
att först skriva upp värdet för att därefter skriva ner eller skriva av med utgångspunkt från



41

det uppskrivna värdet. En sådan möjlighet kan av förklarliga skäl ej tillåtas, eftersom
skattelagstiftningens syfte skulle motverkas.



42

5 Byggnader

5.1 Inledning

I detta avsnitt behandlar jag skatterättsliga regler avseende tillgångsslaget byggnader.
Vidare utreder jag huruvida värdeförändringar av byggnader, vilka i redovisningen
föranlett nedskrivning, reversering av nedskrivning eller uppskrivning, kan komma att
räknas med vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet. Jag för även en diskussion
avseende rimligheten av det resultat jag kommit fram till vid mitt utredande samt tar
ställning till hur lagstiftningen avseende möjligheten att göra nedskrivningar, reverseringar
av nedskrivningar och uppskrivningar i skatterätten bör se ut de lege ferenda.

5.2 Byggnadsbegreppet

Inledningsvis skall jag redogöra för skillnaden mellan begreppen fastighet och byggnad.
Fastigheter kan i skatterätten antingen utgöras av fastigheter som ingår i den normala
rörelsen, ”anläggningsfastigheter”, och fastigheter som omsätts i den normala
verksamheten, ”omsättningsfastigheter”. Eftersom fast egendom omfattar delar med olika
varaktighetstid, har det vid beskattningen ansetts nödvändigt att dela in fastigheter i fem
olika kategorier med skilda avskrivningsregler. De fem kategorierna är mark, byggnad,
byggnadsinventarier, markanläggningar och markinventarier.74 I min fortsatta
framställning skall jag endast behandla den del av anläggningsfastigheten som är att
hänföra till kategorin byggnader.

5.3 Sambandet mellan redovisning och beskattning avseende byggnader

Vad gäller avskrivning på fastigheter finns inte den koppling mellan redovisnings- och
skatteregler som gäller vid räkenskapsenlig avskrivning på inventarier75. Att det inte finns
något samband mellan redovisning och beskattning vad gäller avskrivning av byggnader,
innebär att det inte heller finns något samband vad gäller nedskrivning, reversering av
nedskrivning eller uppskrivning av byggnader.

Enligt förarbetena skall vid bestämmandet av en byggnads avskrivningstid, en bedömning
göras av den enskilda tillgångens ekonomiska livslängd.76 Vidare konstateras i förarbetena
att det för fastigheter inte finns någon koppling mellan redovisning och beskattning, med
innebörden att samtliga av-, ned- och uppskrivningar samt kapitalvinster och
kapitalförluster som har påverkat den bokförda vinsten skall återläggas i deklarationen för
att ersättas med de skattepliktiga respektive avdragsgilla beloppen.77 Ståndpunkten i

                                                
74 Johansson & Rabe, 2000, s 336
75 Lodin, 2001, s 292
76 Prop. 1999/2000:2 del 2, s 248
77 Prop. 1999/2000:23 s 173
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förarbetena är således att det, avseende byggnader, råder en total frikoppling mellan
redovisningen och beskattningen.

I propositionen till nya inkomstskattelagen förs dock en diskussion vad gäller sambandet
mellan redovisning och beskattning avseende aktivering av reparations- och
underhållskostnader. Enligt förarbetena är det inte omöjligt att det i avsaknad av
skatteregler redan idag är möjligt att falla tillbaka på god redovisningssed i ovan nämnda
fråga. Att det även vad gäller nedskrivningar, reverseringar av nedskrivningar och
uppskrivningar inte skulle vara omöjligt att falla tillbaka på god redovisningssed torde
dock ej vara möjligt, vilket jag återkommer till nedan. I förarbetena konstaterats, som
tidigare nämnts, att det ej finns ett samband på detta område.78 I förarbetena sägs vidare att
ställning ej tas till frågan om sambandet mellan redovisning och beskattning, eftersom
redovisningskommitténs delbetänkande Sambandet mellan redovisning – beskattning
(SOU 1996:167), för närvarande bereds inom Finansdepartementet.79 Eftersom frågan om
sambandet mellan redovisning och beskattning främst kan tänkas ha betydelse ur de lege
ferenda synpunkt, får diskussionen sägas sakna relevans för frågan huruvida upp-,
nedskrivning samt reversering av nedskrivning är möjlig enligt dagens regler.

Eftersom det inte råder något samband mellan redovisning och beskattning avseende den
aktuella frågan, skall jag gå vidare genom att utreda huruvida de skatterättsliga reglerna
rörande byggnader lämnar någon möjlighet till att värdeförändringar av byggnader kan
föranleda nedskrivning, uppskrivning eller reversering i skatterätten.

5.4 Konsekvens av att nedskrivning ej är möjlig i skatterätten

Redovisningsrättsligt skall en byggnad, eftersom den är en anläggningstillgång, skrivas ner
till ett lägre värde om förutsättningarna i ÅRL 4 kap. 5 § är uppfyllda. I IL saknas dock en
korrigeringsregel av motsvarande slag. Enligt Johansson & Rabe saknas det dessutom i
praxis belysande rättsfall för frågan om avsteg kan göras från planen, om det verkliga
värdet understiger planmässigt restvärde.80

Vad blir konsekvensen av att en nedskrivning ej kan göras vid beräkningen av det
beskattningsbara resultatet? Jag exemplifierar problemet med en byggnad som blir
mögelskadad med följden att endast en liten del kan användas medan resterande del blir
obrukbar. I redovisningen skrivs byggnaden ner enligt reglerna i ÅRL 4:5, vilket innebär
att nedskrivningen belastar årets resultat samt att följande års avskrivningar av byggnaden
blir lägre än vad som skulle vara fallet om en nedskrivning aldrig skett. Om det inte är
möjligt att skriva ner byggnaden i skatterätten, kommer inte heller avskrivningsplanen att
ändras. Oaktat värdenedgången av byggnaden, kommer således de årliga avskrivningarna
att följa den ursprungliga planen. Till följd av den begränsade avdragsrätten kan en del
problem uppkomma vad gäller den skattskyldiges likviditet vid en eventuell reparation av
byggnaden eller vid uppförandet av en ny byggnad. Att avdrag för värdeminskningen ej
medges, kan således, om en helt brukbar byggnad är en förutsättning för en rörelses
fortsatta existens, medföra att den skattskyldige får problem med att fortsätta driva rörelse.

                                                
78 Prop. 1999/2000:2 del 2, s 247 f
79 A prop s 230 f
80 Johansson & Rabe, 2001, s 339



44

5.5 Kollektiv värdering eller värdering post för post?

Till skillnad från vad som är fallet med inventarier skall byggnader värderas post för post i
skatterätten. En individuell bedömning skall göras av den enskilda byggnadens
ekonomiska livslängd.81 Att byggnader värderas var för sig torde bero på att olika
procentsatser för avskrivning gäller för olika byggnader.

5.6 Nedskrivning av byggnader i skatterätten

5.6.1 Föranleder en värdenedgång av byggnader nedskrivning i skatterätten?

Frågan är huruvida det någonstans kan finnas stöd för att en byggnad som minskat i värde
kan komma att bli föremål för nedskrivning även i skatterätten. Även om de
redovisningsrättsliga reglerna inte kan ligga till grund för bedömandet om möjlighet till
nedskrivning föreligger, finns det andra grunder på vilka stöd kan inhämtas, eller kvarstår
det skattemässiga avskrivningsunderlaget oförändrat? Jag börjar med att utreda huruvida
den skatterättsliga lagtexten lämnar någon möjlighet för att avdrag kan göras.

IL 19 kap. innehåller regler om hur värdeminskningsavdrag på byggnader skall
periodiseras. Det finns i nämnda kapitel dock ingen regel som uttryckligen stadgar på
vilket sätt eventuella värdeminskningar av byggnader skall behandlas. Av intresse är att se
huruvida reglerna om värdeminskningsavdrag, vilka återfinns i IL 19:4 och 19:5, möjliggör
att nedskrivningar kan göras i skatterätten. Paragraferna har följande lydelse:

4 § Utgifter för att anskaffa en byggnad skall dras av genom årliga
värdeminskningsavdrag.

5 § Värdeminskningsavdragen skall beräknas enligt avskrivningsplan efter viss
procentsats per år av byggnadens anskaffningsvärde. Procentsatsen skall bestämmas
med hänsyn till byggnadens ekonomiska livslängd. Beräkningen skall göras från den
tidpunkt då byggnaden färdigställs eller förvärvas eller i fråga om en förbättring
från den tidpunkt den färdigställs.

Enligt 19:4 skall utgifter för att anskaffa en byggnad dras av genom årliga
värdeminskningsavdrag. I 19:5 första meningen stadgas att ”värdeminskningsavdragen
skall beräknas enligt avskrivningsplan efter en viss procentsats per år på byggnadens
anskaffningsvärde”. Enligt paragrafens andra mening skall procentsatsen ”bestämmas med
hänsyn till byggnadens ekonomiska livslängd”. Av 19:5 framgår att byggnadens
anskaffningskostnad skall fördelas över byggnadens ekonomiska livslängd med lika stora
delar varje år, vilket innebär att det rör sig om en planenlig avskrivningsmetod av linjär
typ. Huruvida nedskrivningar kan göras klargör ej reglerna om värdeminskningsavdrag.
Reglerna behandlar endast värdeminskningsavdrag. I sammanhanget bör observeras att det
                                                
81 Prop. 1999/2000 del 2, s 248
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inte finns några lagregler avseende vilka procentsatser som skall användas vid
avskrivningen av byggnader. RSV har dock i en rekommendation föreslagit vissa
procentsatser.82

I reglerna om anskaffningsvärdet, IL 19:8 och 19:9 stadgas att om en skattskyldig uppför
en byggnad, är anskaffningsvärdet ”utgiften för att uppföra den” samt att om en byggnad
förvärvas genom köp, byte eller på liknande sätt, är anskaffningsvärdet ”utgiften för
förvärvet”. Anskaffningsvärdet utgör grunden för det värde från vilket
värdeminskningsavdrag skall göras. Eftersom det inte stadgas att nedskrivningar skall
medräknas vid beräkningen av anskaffningsvärdet, är det enligt min mening inte möjligt att
räkna med värdenedgångar av byggnader i skatterätten. Om möjligheten skulle finnas,
borde det i lagtexten uttryckligen anges att så är fallet.

Sammantaget kan sägas att det vid en strikt språklig tolkning av reglerna om
värdeminskningsavdrag och anskaffningsvärde avseende byggnader, ej framgår att
nedskrivning är möjlig. Genom att samtidigt läsa de allmänna kopplingsreglerna i IL 14:2,
kan slutsatsen dras att reglerna i IL 19 kap. avseende värdeminskningsavdrag och
anskaffningsvärde är skatterättsliga specialregler. Innebörden av denna slutsats är att de
redovisningsrättsliga reglerna saknar betydelse vid värderingen av byggnader i skatterätten,
eftersom det ej råder något samband mellan redovisning och beskattning. Att de
skatterättsliga reglerna ej lämnar utrymme för nedskrivningar, talar för att det ej heller är
möjligt att värdeminskningar, som i redovisningsrätten skulle föranlett nedskrivningar, kan
komma att räknas med vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet.

Som tidigare nämnts, saknas det regler om nedskrivningar av byggnader i
skattelagstiftningen. Observeras bör dock att om en byggnad rivs eller på annat sätt
utrangeras, får avdrag för avskrivning enligt IL 19:7 göras med det återstående ej avskrivna
värdet på byggnaden. I ett sådant fall sker visserligen en korrigering till byggnadens
verkliga värde (som är noll), men det är dock inte fråga om en nedskrivning.

I sammanhanget är notisuttalandet av RSV, som jag redogjorde för i avsnitt 4.2.2 avseende
inventarier, av intresse. RSV ställning till frågan huruvida det uppskrivna beloppet
avseende en uppskriven och delvis avskriven anläggningstillgång som säljs till ett pris
överstigande bokfört värde, skall beskattas. RSV konstaterar endast att det för
värdeminskning på byggnader finns särskilda skatterättsliga regler, varför en uppskrivning
av en byggnad i bokföringen ej påverkar de skattemässiga avskrivningarna, och det
uppskrivna beloppet skall således ej beskattas.83 Frågan gällde visserligen uppskrivning av
en byggnad samt avsåg bestämmelserna i KL. Uttalandet är dock ändå av intresse för
uppsatsen. Med anledning av att RSV anser att det finns särskilda skatterättsliga regler med
följden att uppskrivningar i redovisningen ej påverkar de skattemässiga avskrivningarna, är
min bedömning att innebörden av uttalandet är att även i redovisningen företagna
nedskrivningar ej påverkar det skattemässiga resultatet. Vid införandet av reglerna i IL har
någon materiell ändring av reglerna ej skett, varför RSV:s uttalande fortfarande får anses
ha aktualitet.

RSV:s argumentation tyder på att de endast har tolkat lagregeln och dess kontext, för att
komma fram till sin slutsats. Genom att endast se till lagtexten anser jag RSV:s slutsats
vara rimlig. Lagtexten lämnar ingen möjlighet att i skatterätten göra nedskrivningar med
                                                
82 RSV S 1996:6
83 RSV Notissamling 1997:2
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anledning av att byggnaden minskat i värde. Huruvida en analys av förarbeten eller
ändamålsaspekter ger stöd för, eller motsäger, slutsatsen, har RSV ej tagit ställning till. Jag
skall dock gå vidare och se huruvida det lagtextens utformning till trots, kan finnas
möjlighet att i skatterätten kunna göra avdrag för värdeminskning som drabbat en byggnad.

5.6.2 Möjlighet att göra nedskrivning på andra grunder än lagtexten

Enligt min mening är lagtext och förarbeten tydlig vad gäller huruvida en i redovisningen
företagen nedskrivning är möjlig att företa även i skatterätten. För byggnader råder det
inget samband mellan redovisning och beskattning, varför skatterättens särskilda regler är
bestämmande. Enligt IL 19 kap. ges inget utrymme för nedskrivningar, i och med att
reglerna om värdeminskningsavdrag är utformade på det sätt som de är. Men torde inte det
faktum att det i 19 kap. de facto saknas uttryckliga regler för hur en nedskrivning skall
behandlas, innebära att de grundläggande bestämmelserna om att det skatterättsliga
resultatet skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder, får anses gälla?

Enligt förarbetena är avsikten med reglerna att nedskrivningar, och även uppskrivningar,
företagna i redovisningen, ej skall påverka den skatterättsliga inkomstberäkningen84, vilket
får anses tala för att det ej är möjligt att skriva upp värdet av en byggnad i skatterätten.
Torde det dock inte, ur något slags rimlighetsperspektiv, vara ändamålsenligt att
skattereglerna skulle tillåta att nedskrivningar tillåts om en byggnad minskat kraftigt i
värde. Som jag visade med exemplet i avsnitt 5.4, kan konsekvenserna av att nedskrivning
ej är möjlig, bli ödesdigra för den skattskyldige. Enligt min mening är det mer rimligt att
låta den kostnad värdeminskningen medför, belasta det års resultat under vilket kostnaden
uppkommer, än att låta följande års kostnader i stället bli marginellt högre än vad som
skulle vara fallet om en nedskrivning tillåtits. Den skattskyldige kan, som tidigare
anfördes, få likviditetsproblem i och med att nedskrivning ej är möjlig. Frågan är om
skattereglerna som de är utformade idag tillåter en ”snabbare” kostnadsföring än vad som
tillåts av den ursprungliga avskrivningsplanen. Jag anser att så inte är fallet. Enligt min
mening är lagtexten tydlig vad gäller vilka avdrag som får göras från anskaffningsvärdet av
byggnaden. Regeringsrätten synes, i varje fall under senare år, ha varit mera benägen att
strikt följa lagens bokstav och vid ett flertal fall slagit fast att lagtextens ordalydelse,
objektivt tolkad, skall följas.85 Att Regeringsrätten ofta strikt följer lagens bokstav, talar för
att nedskrivning ej av byggnader ej är möjlig i skatterätten. Jag har tidigare konstaterat att
en tolkning av lagtexten och dess kontext innebär, att det ej är möjligt att i skatterätten göra
avdrag för värdeminskning av byggnader.

Om det skulle vara tillåtet att företa nedskrivningar i skatterätten, skulle konsekvensen bli
att det beskattningsbara resultatet det år nedskrivningen görs blir lägre än vad som är fallet
om nedskrivningsmöjligheten ej finns. Följande års beskattningsbara resultat kommer
sedan att bli högre, eftersom en ändring av avskrivningsplanen innebär lägre årliga
värdeminskningsavdrag för den skattskyldige. Konsekvensen av att nedskrivningar ej
tillåts, är följaktligen att den skattskyldiges skatt, ceteris paribus, blir högre i och med den
nuvärdesförlust den skattskyldige drabbas av. Jag anser att det är troligt att rättspolitiska
värderingar ligger bakom det faktum att nedskrivningar ej är möjliga att göra i skatterätten.
Fiskus intresse är otvivelaktigt att få in största möjliga skatt.

                                                
84 Prop. 1999/2000:23 s 173
85 Se Rabe & Johansson, 2000, s 557 vad gäller Regeringsrättens avgöranden.
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Om en tillgång minskar i värde är det i redovisningen möjligt att, istället för att företa en
nedskrivning, ändra avskrivningsplanen. Den ursprungliga avskrivningsplanen ändras på så
sätt att högre avdrag medges under ett par år. Om den ursprungliga avskrivningsplanen
medgav avdrag med 100 per år under fem år, kan den ändrade avskrivningsplanen innebära
att avdrag medges med 130 per år under de två första åren och med 80 per år under de tre
resterande åren. För att en ändring av avskrivningsplanen skall få göras krävs att den är
förenlig med god redovisningssed och att kravet avseende rättvisande bild är uppfyllt.

Frågan är huruvida det vid värdeminskning av byggnader är möjligt att i skatterätten ändra
avskrivningsplanen på ovan angivet vis. Eftersom det inte finns något samband mellan
redovisning och beskattning vad gäller periodiseringen av kostnaden för byggnader,
innebär en ändrad avskrivningsplan i redovisningen inte att den skattemässiga planen för
värdeminskningsavdrag skall ändras. För att det skall vara möjligt att ändra den
skattemässiga planen krävs således att en sådan ändring kan göras med stöd av de
skatterättsliga specialbestämmelserna i IL 19 kap. Enligt reglerna om avdrag för
anskaffning i IL 19:4-5 skall värdeminskningsavdragen beräknas enligt avskrivningsplan
efter viss procentsats per år på byggnadens anskaffningsvärde. Refererade regler ger ej
stöd för att avskrivningsplanen kan ändras. Med beaktande av vad jag tidigare kommit
fram till avseende möjligheten att göra nedskrivningar i skatterätten, är min mening att
avsikten med reglerna i IL 19 kap. är att den ursprungliga avskrivningsplanen skall hållas.
Det ovan anförda talar för att det i skatterätten ej är möjligt att ändra byggnadens
avskrivningsplan, för det fall byggnaden drabbas av en värdeminskning.

5.6.3 Avsättning till ersättningsfond

I och med att skattelagstiftningen ej tar hänsyn till eventuella värdenedgångar, som i
redovisningen föranlett nedskrivningar, kan problem uppkomma. Lodin m.fl. menar att om
värdenedgången är så omfattande att byggnaden måste utrangeras, medges enligt IL 19:7
avdrag för vad som återstår oavskrivet av byggnadens anskaffningsvärde, men om
värdenedgången ej leder till utrangering, fortsätter avskrivningen på byggnaden som
vanligt. Om en byggnad minskar kraftigt i värde med anledning av en skada torde oftast
försäkringsersättning utgå. Enligt IL 8:22 är skadeersättning som avser skador på
näringsfastighet skattepliktig. Om botandet av skadan kräver ny-, till- eller ombyggnad86

skall utgiften som är förenad med ett sådant byggande, kostnadsföras genom
värdeminskningsavdrag. Effekten av reglerna blir att en skattepliktig intäkt i form av
skadeersättningen måste tas upp skadeåret, samtidigt som avdragsrätten med anledning av
skadan ej ökar i omfattning. Följden kan bli att ägaren till byggnaden får så stora
likviditetsproblem innebärande att en ny-, till- eller ombyggnad ej är möjlig. För att
undvika ett sådant problem finns det enligt IL 31 kap. möjlighet att göra avsättning till
ersättningsfond. Fonden får sedan tas i anspråk för avskrivningar av byggnaden i fråga.87

Att en avsättning till ersättningsfond ej kan sägas vara ett substitut för möjligheten att
företa en nedskrivning har tidigare konstaterats, se avsnitt 4.2.11. Jag anser att regeln utgör
ett skydd för den skattskyldige, med anledning av att avdrag för en i redovisningen
företagen nedskrivning ej tillåts i skatterätten. Om nedskrivning vore möjlig, skulle regeln

                                                
86 För diskussion avseende gränsdragning mellan reparation och ny-, till- och ombyggnad, se Lodin m.fl., 2001, s
294 ff
87 Lodin m.fl., 2001, s 297 f
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om avsättning till ersättningsfond ej behövas. Att regeln finns tyder på att lagstiftaren ej
har avsett att nedskrivningar är möjliga att göra i skatterätten.

5.6.4 Sammanfattning avseende nedskrivning av byggnader i skatterätten

En analys av lagtexten och dess kontext samt, i viss mån, av förarbetena ger, enligt min
mening, för handen att avsikten med de skattemässiga reglerna om byggnader, är att
korrigeringar i redovisningen, som t.ex. en nedskrivning, ej skall räknas med vid
beräkningen av det skattemässiga resultatet. Möjligheten att göra avsättning till
ersättningsfond vid händelse av att en byggnad skadas talar för att
nedskrivningsmöjligheten ej finns. Om det skulle vara möjligt att företa nedskrivningar,
vore regeln om avsättning till ersättningsfond, vad gäller kostnader förenade med att bota
skador på byggnader, ej nödvändig. Det starkaste skälet som talar för att nedskrivning ej är
möjlig är dock att det inte råder något samband mellan redovisning och beskattning
avseende värderingen av byggnader. Eftersom något samband inte råder, är de särskilda
skatterättsliga reglerna avseende hur anskaffningskostnaden för en byggnad skall
periodiseras, tillämpliga. För att undanröja eventuella oklarheter, bör det anges i IL 19
kap., vad gäller reglerna om anskaffningsvärde och värdeminskningsavdrag de lege lata, att
nedskrivningar ej skall medräknas vid beräkningen av beskattningsunderlaget.

5.6.5 Bör nedskrivning av byggnad tillåtas i skatterätten de lege ferenda

Borde det inte de lege ferenda vara möjligt att värdeminskningar av byggnader skulle
medföra någon form av nedskrivningar även vid beräkningen av det beskattningsbara
resultatet. Reglerna om avsättning till ersättningsfond samt möjligheten att skriva ner
värdet av en byggnad till noll vid utrangering, kan enligt min mening ej anses vara
tillräckliga ”ersättningsregler” för den skattskyldige vad gäller det faktum att nedskrivning
ej är möjlig. Antag att en byggnad till viss del blir obrukbar, men reparation ej är
företagsekonomiskt motiverad. Byggnaden har minskat i värde, men eftersom den
skattskyldige fortfarande vill använda en del av byggnaden, samtidigt som en reparation av
den skadade byggnaden ej kan göras, kan varken avsättning till ersättningsfond göras, eller
utrangering av byggnaden ske. En nedskrivning i skatterätten är enligt min mening
motiverad i detta fall. Det finns två möjligheter hur en eventuell regel om att nedskrivning
tillåts även i skatterätten, skall vara utformad. Antingen kan en regel föras in i nuvarande
IL 19 kap., eller så kan sambandet mellan redovisning och beskattning avseende
periodisering av anskaffningsvärdet för byggnader ändras. Hur en lagregel konkret skall
utformas, har jag inte möjlighet att ta ställning till inom ramen för denna uppsats.

Ett argument mot att nedskrivningar av byggnader tillåts i skatterätten de lege ferenda, är
det kan komma att bli aktuellt att en nedskriven byggnad ökar i värde. En sådan ökning
föranleder i redovisningen att den tidigare gjorda nedskrivningen reverseras. Skulle det
vara möjligt att även i skatterätten tillåta en reversering av en tidigare gjord nedskrivning?
Ett argument mot en sådan möjlighet är att en möjlighet öppnas för att använda
nedskrivningar och reverseringar i resultatreglerande syfte.
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5.7 Reversering av nedskrivning avseende byggnader i skatterätten

I det föregående avsnittet kom jag fram till att nedskrivningar av byggnader i
redovisningen ej påverkar det beskattningsbara resultatet. I och med att nedskrivning ej är
möjlig, kommer det ej heller kunna bli aktuellt att företa reversering av nedskrivning i
skatterätten, vilket jag grundar på den utredning som jag tidigare gjorde avseende
nedskrivning av byggnader.

5.8 uppskrivning av byggnader i skatterätten

5.8.1 Föranleder en värdeuppgång av byggnader uppskrivning i skatterätten?

Byggnader kan av olika anledningar komma att öka i värde. I redovisningen kan en sådan
värdeökning, enligt ÅRL 4:6, i vissa fall föranleda en uppskrivning av byggnaden. Frågan
är huruvida en värdeökning av ovan nämnt slag även kan innebära att byggnadens värde
skrivs upp i skatterätten.

Som tidigare redogjorts för, råder det för periodiseringen av anskaffningskostnaden
avseende byggnader, inget samband mellan redovisning och beskattning. Frånvaron av
samband innebär att de redovisningsrättsliga reglerna saknar relevans, vad gäller den
skatterättsliga behandlingen av byggnader. För att en värdeökning av en byggnad skall
kunna skrivas upp i skatterätten krävs att det finns en särskild skatterättslig regel, som
tillåter att en uppskrivning kan göras. Relevanta skatterättsliga regler avseende byggnader
finns i IL 19 kap. I nämnda kapitel finns det dock ingen paragraf som uttryckligen reglerar
hur en värdeökning skall behandlas. I IL 19:15 stadgas visserligen att utgifter för till- eller
ombyggnad skall räknas in i anskaffningsvärdet. Stadgandet innebär inte att uppskrivning
är möjlig, utan ökningen av anskaffningsvärdet är avhängigt att kostnader lagts ner på till-
eller ombyggnaden. De nedlagda kostnaderna kommer tillsammans med byggnadens
ursprungliga anskaffningsvärde, minskat med eventuella tidigare värdeminskningsavdrag,
att utgöra byggnadens nya anskaffningsvärde. Avsaknaden av en skatterättslig regel som
behandlar värdeökning samt frånvaron av samband mellan redovisning och beskattning,
anser jag tala för att det ej är möjligt att företa uppskrivning av byggnader i skatterätten.

I det notisuttalande från RSV, vilket jag tidigare redogjort för, menar RSV att
uppskrivningar i redovisningen av en fastighet, ej påverkar det skattemässiga värdet av
fastigheten, och således inte heller det skattemässiga värdet av byggnaden.88 Avsaknaden
av såväl samband mellan redovisning och beskattning som en särskild skatterättslig regel
rörande behandling av eventuella uppskrivningar, medför att en värdeökning av byggnader
ej skall få någon påverkan vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet.

                                                
88 RSV Notissamling 1997:2
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5.8.2 Möjlighet att göra uppskrivning på andra grunder än lagtexten

Efter att ha studerat förarbetena till IL 19 kap., kan jag konstatera att det enda som sägs
avseende uppskrivning av byggnader är att en sådan ej skall räknas med vid beräkningen
av det beskattningsbara resultatet.89

I avsnittet om nedskrivningar av byggnader nämnde jag att rättspolitiska värderingar, som
enligt min mening går ut på att staten vill ha in så stora skatteintäkter som möjligt, torde
ligga bakom avsikten att de skatterättsliga reglerna ej tillåter nedskrivningar. Borde då inte
rättspolitiska värderingar tala för att uppskrivningar skall tillåtas? En uppskrivning borde
väl innebära att den skattskyldiges beskattningsbara resultat ökar, med följden att statens
skatteintäkter blir större? I och med att en uppskrivning ej får intäktsföras, skulle följden
dock bli att statens skatteintäkter ej ökar. Istället skulle de framtida avskrivningarna, som
görs med utgångspunkt från det uppskrivna värdet av byggnaden, medföra att den
skattskyldiges beskattningsbara resultat blir lägre de följande åren, vilket, Ceteris Paribus,
innebär att statens skatteintäkter minskar. Rättspolitiska skäl talar i sammanhanget således
för att uppskrivningar ej skall tillåtas i skatterätten.

5.8.3 Sammanfattning och avslutande diskussion avseende uppskrivning av byggnader i
skatterätten

En analys av lagtexten och dess kontext samt av förarbetena ger, enligt min mening, för
handen att avsikten med de skattemässiga reglerna om byggnader, är att en i redovisningen
företagen uppskrivning, ej skall räknas med vid beräkningen av det beskattningsbara
resultatet. Av lagtexten framgår det inte klart att uppskrivning ej är tillåten, varför någon
form av förtydligande är önskvärd. I övrigt kan tilläggas att min tidigare utredning
avseende huruvida nedskrivning av byggnader är möjlig i skatterätten, i vissa delar är
tillämplig även vad gäller frågan huruvida uppskrivning är möjlig.

Jag anser att det är rimligt att uppskrivning av byggnader, med följden att det
beskattningsbara resultatet påverkas, ej kan göras. Det skall inte vara möjligt att skriva upp
byggnader i skatterätten. En uppskrivning i redovisningen innebär som tidigare
konstaterats, att uppskrivningen ej intäktsförs samtidigt som efterföljande av- och
nedskrivningar av byggnadens uppskrivna värde kostnadsförs. En i skatterätten likadan
behandling som i redovisningsrätten, skulle innebära att den skattskyldiges
beskattningsbara underlag minskade, vilket enligt min mening inte kan tänkas vara
förenligt med de skatterättsliga värderingsreglernas ändamål. Om en uppskrivning de lege
ferenda skulle tillåtas i skatterätten, är det absolut nödvändigt att reglerna utformas på ett
annat sätt än på det sätt de är utformade i redovisningen. Det skall inte vara möjligt att
genom först att skriva upp värdet av enbyggnad för sedan skriva ner värdet, komma undan
skatt. Hur en sådan regel konkret skall vara utformad, har jag inte möjlighet att utreda
inom ramen för denna uppsats.

                                                
89 Prop. 1999/2000:23, s 173
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5.9 Nedskrivning av tidigare uppskriven byggnad

Huruvida en uppskriven tillgångs värde skall justeras ner bedöms enligt redovisningsrätten
enligt reglerna avseende nedskrivning. I avsnitt 5.6 anförde jag att övervägande skäl talar
för att det ej är möjligt att i skatterätten skriva ner värdet av en byggnad. Dessutom är det
ej möjligt att i skatterätten skriva upp värdet av en byggnad, varför det aldrig kan bli
aktuellt med att en uppskriven tillgång skall skrivas ner.

Konsekvensen av att nedskrivning av tidigare uppskrivna byggnader skulle tillåtas, skulle
bli att den skattskyldige genom att först skriva upp byggnaden och sedan skriva ner den
kan erhålla ett lägre beskattningsbart underlag.90 Givetvis förutsätts att reglerna i ÅRL
tillåter att upp- och nedskrivning är möjlig. En möjlighet till att minska det
beskattningsbara underlaget på ovan nämnda vis, kan inte anses överensstämma med
skattelagstiftningens syfte. Det anförda talar för att nedskrivning av tidigare uppskriven
byggnad ej är, och inte heller bör vara, tillåten. För att undvika oklarheter avseende den
skatterättsliga behandlingen av nedskrivning av tidigare uppskriven byggnad, bör det i IL
19 kap. införas ett förtydligande.

                                                
90 För en utförligare genomgång av möjligheten till skatteminskning hänvisas till föregående avsnitt.
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6 Aktier

6.1 Inledning

I detta avsnitt behandlar jag skatterättsliga regler avseende tillgångsslaget aktier. Vidare
utreder jag huruvida värdeförändringar av aktier, vilka i redovisningen föranlett
nedskrivning, reversering av nedskrivning eller uppskrivning, kan komma att räknas med
vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet. Jag för även en diskussion avseende
rimligheten av det resultat jag kommit fram till vid mitt utredande. Jag avslutar med att
föra en kort diskussion avseende hur lagstiftningen avseende möjligheten att göra
nedskrivningar, reverseringar av nedskrivningar och uppskrivningar i skatterätten bör se ut
de lege ferenda

6.2 Olika typer av aktier i skatterätten

När det gäller avskrivning på aktier, kan i skatterätten en indelning göras i
kapitalplaceringsaktier och andra aktier, som i sin tur kan delas in i näringsbetingade aktier
och omsättningsaktier.91 Jag begränsar min framställning till att ej omfatta aktier som utgör
lagertillgångar. Min framställning omfattar dessutom endast aktier som innehas av
juridiska personer, eftersom aktier som innehas av enskild näringsidkare beskattas i
inkomstslaget kapital.

Anskaffningsutgifter för aktier etc. kan inte kostnadsföras i näringsverksamheten genom
värdeminskningsavdrag, vilket normalt gäller för anläggningstillgångar. Anledningen till
att avskrivning för löpande värdeminskning av aktier ej finns reglerat i IL och att avdrag ej
heller medgivits i praxis, är att värdeminskning i regel inte förekommer och om sådan
inträffar är den sällan definitiv.92 Som ovan nämnts tillåter inte heller
redovisningslagstiftningen avskrivning av finansiella anläggningstillgångar.

Avdrag medges dock för omsättningsaktier, vilket kommer av att avsikten med dessa aktier
är att de skall omsättas och därigenom följer lagervärderingsreglerna.93 Enligt
lagervärderingsreglerna skall tillgången tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och
det verkliga värdet på balansdagen. Om det verkliga värdet vid bokslutsdagen är lägre än
anskaffningsvärdet på lageraktierna, skall således aktierna skrivas ner till det verkliga
värdet.94

                                                
91 Johansson & Rabe, 2000, s 342
92 Lodin m.fl., 2001, s 299
93 Johansson & Rabe, 2000, s 342
94 I Il 17:3 definieras en lagertillgång som ”En tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning”.
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6.3 Nedskrivning av aktier i skatterätten

6.3.1 Föranleder en värdeuppgång av byggnader nedskrivning i skatterätten?

Avskrivning av finansiella anläggningstillgångar är som ovan nämnts inte möjlig varken i
redovisningen eller i skatterätten. Frågan är huruvida nedskrivning av aktier är möjlig i
skatterätten.

I IL finns inga uttryckliga regler om nedskrivning av aktier. Frågan är huruvida det i de
skatteregler som finns, kan sökas stöd för att nedskrivning är möjlig att företa i
skatterätten. Efter att ha studerat lagtexten i IL kan jag konstatera att så inte är fallet, vilket
jag skall redogöra för nedan. Vad gäller aktier finns det i IL regler om kapitalvinster och
kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet (25, 44 och 48 kap.). Avseende aktier
som innehas i näringsverksamhet, tillämpas reglerna som gäller inkomstslaget kapital.
Intressant är följaktligen att se huruvida reglerna om kapital tillåter en
kostnadsföring/intäktsföring av värdenedgång på aktier. Enligt IL 44:2 gäller vad som sägs
om kapitalvinster i 44-46 och 48 på motsvarande sätt för kapitalförluster. Enligt 44:13 skall
kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången
minskad med utgifterna för avyttringen , och omkostnadsbeloppet. Med avyttring avses
enligt 44:3 försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgången. Med omkostnadsbelopp
avses enligt 44:14 utgifter för anskaffning ökade med utgifter för förbättring, men se även
48:7 avseende genomsnitsmetoden vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för
delägarrätter. För att kapitalvinst/förlust skall uppkomma krävs således att aktierna
avyttras, vilket synes innebära att det inte är möjligt att avdrag/intäktsföring kan ske på
aktier vilka ej avyttrats. Det ovan anförda talar för att nedskrivning av aktier ej är möjlig i
skatterätten. I och med att nedskrivning ej är tillåten, kan det i skatterätten inte heller bli
aktuellt med reversering av nedskrivning.

En värdenedgång på näringsbetingade aktier och kapitalplaceringsaktier kan dock bli
avdragsgill om förlusten är verklig, vilket den anses vara om bolaget försätts i konkurs,
upplöses genom fusion eller fission, eller likvideras. En sådan värdenedgång kan dock ej
jämföras med en nedskrivning, eftersom aktierna vid avyttring, konkurs och likvidation ej
längre ägs, och således inte heller redovisas som tillgång i balansräkningen.95

Vid en genomgång av för de aktuella lagreglerna relevanta förarbeten, framkommer inte
heller något som visar på att det skulle vara möjligt att i skatterätten företa nedskrivningar
av aktier.96

Så länge aktierna inte har realiserats, kommer värdenedgångar eller värdeuppgångar inte
att räknas med vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet. Aktier är ett
tillgångsslag som till sin natur skiljer sig från övriga anläggningstillgångar. Om inventarier
minskat kraftigt i värde torde det vara ytterst sällsynt att dessa kommer att stiga i värde i
framtiden. Vad gäller aktier kan dessa efter en värdenedgång dock mycket väl att komma
att stiga i värde igen. Avsikten bakom skatteregeln, som innebär att endast definitiva
förluster får dras av, är enligt min mening att aktier som värdemässigt kan pendla upp och
ner, ej skall få påverka det beskattningsbara resultatet. Det är trots allt inte förrän
förlusten/vinsten är definitiv som den klart kan sägas uppkommit.

                                                
95 Det anförda framgår av reglerna i IL 44:7,8 och 23.
96 Se prop. 1999/2000:2 del 2, s 518-544 och s 570-586  samt SOU 1997:2 del 2, s 403-415 och s 432-442
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Konsekvensen av att en nedskrivning inte är möjlig i skatterätten, blir att ett aktieinnehav,
vars värde minskat till nära noll, ej föranleder någon avdragsrätt, och därmed ej får någon
påverkan på det beskattningsbara resultatet. Med ovan anförda resonemang i beaktande,
kan en sådan konsekvens dock ej anses vara orimlig. Det är trots allt först vid en eventuell
försäljning av aktierna som en kostnad de facto kan anses ha uppkommit.

6.3.2 Sambandet mellan redovisning och beskattning

Enligt förarbetena finns det inget samband mellan redovisning och beskattning vad gäller
aktier.97 Att det inte råder något samband innebär att nedskrivningar företagna i
redovisningen skall gå åter vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet. Jag anser att
det är rimligt att något samband ej råder för aktier. Om en nedskrivning av aktier skulle
medföra att aktierna även kunde skrivas ner i skatterätten, kan värdering av aktier komma
att användas i resultatreglerande syfte. En värdenedgång av aktier är inte lika säkert
bestående på det sätt som värdenedgångar av inventarier och byggnader. Det torde oftare
bli aktuellt att i redovisningen reversera en nedskrivning av aktier än en nedskrivning av
inventarier eller byggnader. Aktier är en tillgång som till sin natur har ett värde som
pendlar upp och ner, varför det är rimligt att aktier inte kan skrivas ner i skatterätten.

6.3.3 Alternativ till nedskrivning98

Eftersom nedskrivning ej är möjlig i skatterätten, kan företag, som önskar erhålla samma
effekt som skulle erhållas genom nedskrivning, dvs. avdragsrätt, gå tillväga på följande
sätt. Om ett företag vid slutet av året äger aktier, som har minskat kraftigt i värde, kan
företaget avyttra dessa, och därigenom erhålla avdragsrätt eftersom förlusten då är
definitiv. Direkt efter avyttringen kan sedan företaget köpa motsvarande antal aktier som
tidigare avyttrades, vilket innebär att företaget äger samma antal aktier som motsvarar det
tidigare innehavet med den skillnaden att aktierna har ett nytt anskaffningsvärde. Det finns
dock vissa kostnader och risker med ett sådant förfarande. En avyttring, och även ett köp,
av aktier är förenade med kostnader i form av avgifter etc. Aktiernas värde kan dessutom
förändras under den tid som flyter mellan det att företaget avyttrat sitt tidigare innehav till
dess företaget förvärvat sitt senare innehav. Innebörden kan bli att företaget går miste om
en eventuell kursuppgång alternativt tvingas köpa till ett värde som understiger det värde
aktierna avyttrades för, vilket innebär att avdragsrätt kan sägas gå förlorad. Genom att gå
till väga på ovan nämnt sätt går företaget dessutom miste om att senare kunna utnyttja
rätten till avdrag eller, om aktierna stiger i värde, tvingas skatta för vinsten. Huruvida det
sistnämnda är bra eller ej, beror givetvis på hur företagets resultat är just de år förlusten
dras av respektive vinsten realiseras.

6.3.4 Sammanfattning och avslutande diskussion avseende nedskrivning av aktier i
skatterätten

                                                
97 Prop. 1999/2000:23, s 173
98 Det är givetvis möjligt att gå tillväga på samma sätt vad gäller övriga i uppsatsen behandlade tillgångar. Enligt
min mening blir det dock främst aktuellt vad gäller tillgångsslaget aktier.
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Det föreligger en skillnad mellan de redovisningsrättsliga och de skatterättsliga reglerna,
eftersom en aktie, med vilken avsikten med innehavet är att det skall vara minst ett år, får
skrivas ned om förutsättningarna i ÅRL 4 kap. 5 § är uppfyllda.99 Någon koppling mellan
de redovisningsrättsliga och de skatterättsliga reglerna, vad gäller värderingen av aktier,
finns inte. Det saknas dessutom uttryckliga skatteregler, enligt vilka nedskrivningar skulle
kunna vara möjliga att företa. Till detta kan anföras att förarbetena ej ger något stöd för att
en ovan nämnd möjlighet skulle finnas. Det ovan anförda talar enligt min mening för att
det inte är möjligt att i skatterätten skriva ner värdet på aktier, och därigenom påverka det
beskattningsbara resultatet.

Jag anser även att det inte bör vara möjligt att företa nedskrivningar av aktier de lege
ferenda. Eftersom aktier är en tillgång som, med tanke på börsens kraftiga upp- och
nedgångar, såväl ökar som sjunker kraftigt i värde, är det inte ändamålsenligt att låta
värdeförändringar av aktier påverka det beskattningsbara resultatet.

6.4 Uppskrivning av aktier

Avskrivning av finansiella anläggningstillgångar är som ovan nämnts inte möjlig varken i
redovisningen eller i skatterätten. I redovisningen är det under vissa förutsättningar möjligt
att skriva upp värdet av aktier.100 Frågan är huruvida uppskrivning av aktier är möjlig i
skatterätten.

Jag konstaterade i avsnittet om nedskrivning av aktier i skatterätten att det i IL inte finns
några uttryckliga regler om nedskrivning av aktier. Det finns i IL inte heller några
uttryckliga regler om hur en värdeökning av aktier skall behandlas. Frågan är huruvida det
i de skatteregler som finns, kan sökas stöd för att uppskrivning är möjlig att företa i
skatterätten. Efter att ha studerat lagtexten i IL kan jag konstatera att så inte är fallet. Vid
en genomgång av förarbetena till IL, framkommer inte heller något som visar på att det
skulle vara möjligt att i skatterätten företa uppskrivningar av aktier.101 Med anledning av
att inget samband råder mellan redovisning och beskattning samt det faktum att det inte
finns särskilda skatterättsliga regler vad gäller värdeuppgångar av aktier, är min mening att
uppskrivning av aktier ej är möjlig i skatterätten.

Så länge aktierna inte har realiserats, kommer värdeuppgångar inte att räknas med vid
beräkningen av det beskattningsbara resultatet. Aktier är ett tillgångsslag som till sin natur
skiljer sig från övriga anläggningstillgångar. Jag anser att det är rimligt att värdeökningar
av aktier inte skall föranleda en uppskrivning i skatterätten. En uppskrivning i
redovisningen medför som tidigare konstaterats ingen intäktsföring samtidigt som av- och
nedskrivningar görs med utgångspunkt från det uppskrivna värdet. En likadan behandling
av en eventuellt tillåten uppskrivning i skatterätten medför att beskattningsunderlaget
minskas, vilket inte kan anses vara förenligt med skattelagstiftningens syfte, dvs. att ett
kringgående av skattelagstiftningen ej skall vara möjligt. Med anledning av det ovan
anförda anser jag inte heller att uppskrivning av aktier i skatterätten bör vara möjligt de
lege ferenda.

                                                
99 Johansson & Rabe, 2000, s 342
100 Uppskrivning av aktier i redovisningen behandlades i avsnitt 2.5
101 Se prop. 1999/2000:2 del 2, s 518-544 och s 570-586  samt SOU 1997:2 del 2, s 403-415 och s 432-442
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7 Immateriella rättigheter

7.1 Inledning

I följande kapitel behandlar jag skatterättsliga regler avseende immateriella rättigheter samt
för en diskussion avseende de problem som aktualiseras. Jag studerar dels immateriella
rättigheter som har förvärvats från annan dels egenproducerade immateriella rättigheter.

7.2 Förvärvade immateriella rättigheter

Den första frågan som kan ställas, vad gäller den skatterättsliga behandlingen av
immateriella tillgångar, är huruvida det finns några speciella skatterättsliga bestämmelser,
vilka sätter den allmänna kopplingen mellan redovisning och beskattning ur spel. Liksom
vad som gäller övriga anläggningstillgångar, finns det för immateriella
anläggningstillgångar i IL inga bestämmelser avseende om eller hur en tillgång som
minskat i värde skall skrivas ner. Däremot finns regler avseende hur en immateriell tillgång
skall skrivas av.

Enligt IL 18:1 behandlas som inventarier också koncessioner, patent, licenser, varumärken,
hyresrätter, goodwill samt liknande rättigheter som förvärvats från någon annan.
Observeras bör att reglerna för korttidsinventarier i IL 18:4, inte är tillämpliga på
immateriella rättigheter. För att en immateriell tillgång skall vara avskrivningsbar enligt 18
kap. IL krävs att den är förvärvad, vilket torde tyda på att det inte är möjligt att aktivera
egna upparbetade immateriella tillgångar i skatterätten.

Immateriella rättigheter skall enligt ÅRL 3:1 hållas skilda från inventarier i övrigt, vilket i
skatterätten möjliggör ett tillämpande av olika avskrivningsregler för immateriella
tillgångar och inventarier i övrigt. Någon överensstämmelse behöver således inte råda,
vilket innebär att huvudregeln kan tillämpas på inventarierna samtidigt som
kompletteringsregeln används på de immateriella tillgångarna.

Frågan är huruvida det faktum att det i IL regleras att ovan nämnda rättigheter behandlas
som inventarier, innebär att det för dessa rättigheter liksom för inventarier ej är möjligt att
vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet, räkna med i redovisningen gjorda
nedskrivningar, reverseringar av nedskrivningar och uppskrivningar. En genomgång av
lagtexten ger, enligt min mening, inget stöd för att immateriella rättigheter får/skall
behandlas annorlunda än inventarier vad gäller i ovan nämnda avseende.

Frågan är huruvida det i förarbetena finns stöd för, dvs. att avsikten med reglerna är, att
immateriella rättigheter får/skall behandlas annorlunda än vad som är fallet med
inventarier. Förarbetena ger enligt min mening inget stöd för att de i IL 18:2 2 st. upptagna
immateriella rättigheterna i nedskrivnings- reverserings- eller uppskrivningssynpunkt
får/skall behandlas annorlunda än inventarier.102 Den i kapitel 4 genomförda analysen

                                                
102 Se Prop. 1999/2000:2 del 2, s 228 - 244  samt SOU 1997:2 del 2, s 174 - 188
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avseende huruvida nedskrivningar, reverseringar av nedskrivningar samt uppskrivningar,
vad gäller inventarier, är möjliga att företa i skatterätten, får anses gälla även för
immateriella rättigheter förvärvade av annan. Det råder således ett formellt samband
mellan redovisning och beskattning avseende förvärvade immateriella rättigheter, vilket
talar för att värdenedgångar ej skall föranleda avdrag i skatterätten..

Observeras bör att regeln i IL 18:18 om lågt verkligt värde kan tänkas innebära att
nedskrivning av immateriella rättigheter möjliggörs. Inventarier och immateriella
rättigheter behandlas som ovan nämnts inte som en enhet, utan det är möjligt att tillämpa
räkenskapsenlig avskrivning på inventarier samtidigt som kompletteringsregeln tillämpas
på immateriella rättigheter. Enligt min mening torde det nyss nämnda betyda att en
bedömning enligt 18:18 huruvida det skattemässiga värdet överstiger det verkliga värdet,
får göras för immateriella rättigheter skilt från inventarier i övrigt.

I likhet med vad jag anförde om inventarier, anser jag att det de lege ferenda ej heller bör
vara tillåtet att i skatterätten göra avdrag för värdenedgångar av förvärvade immateriella
rättigheter.

7.3 Upparbetade immateriella rättigheter

I förarbetena till IL konstateras att egenproducerade rättigheter inte omfattas av dagens
bestämmelser och att det är den goda redovisningsseden som, i avsaknad av skatterättsliga
regler, får styra avskrivningarna av dessa rättigheter.103 Kostnader för forskning kan enligt
RR 15 inte aktiveras i redovisningen. Däremot kan kostnader för utveckling, vilka är att
anse som egenproducerade rättigheter, aktiveras.

Av intresse är reglerna i IL 16:9, tidigare punkt 24 av anvisningarna till 23 § KL, om
avdragsrätt för forskning och utveckling. I SOU 1995:43 Sambandet Redovisning –
Beskattning diskuteras huruvida en skattskyldig som aktiverat utgifter för forskning &
utveckling i räkenskaperna, har rätt till skattemässigt direktavdrag för de aktiverade
utgifterna i form av en bokslutsdisposition. Frågan ställs också vad gäller om ett företag
löpande kostnadsför utgifterna i sina räkenskaper, kan en sådan kostnadsföring godtas även
skattemässigt? Enligt utredningen skall bestämmelsen i punkt 24 förmodligen uppfattas
som ett uttalande om i vilken utsträckning utgifter för forskning och utveckling är
avdragsgilla över huvud taget, och inte som en reglering av frågan om periodisering av
utgifterna.104 Enligt utredningen är regeln således en omfångsregel och inte en
periodiseringsregel. Ett sådant synsätt skulle innebära att god redovisningssed får ligga till
grund för hur avskrivning av egenproducerade immateriella rättigheter skall göras i
skatterätten. Avskrivning skall då normalt, enligt ÅRL 4:4, ske med 20 % årligen.

Avskrivning av egenproducerade rättigheter i skatterätten skall förmodligen grundas på
redovisningsrättsliga regler. Medför det ovan sagda att skatterätten även skall följa
redovisningen vid händelse av en eventuell värdenedgång med nedskrivning som följd
samt vid händelse av att reversering eller uppskrivning behöver göras? Min mening är att
en nedskrivning av en internt upparbetad immateriell tillgång i redovisningen även skall

                                                
103 Prop. 1999/2000:2 del 2, s 231
104 SOU 1995:43, s 147



58

skrivas ner skattemässigt. Det saknas uttrycklig skatterättslig regel för ovan nämnda
händelse, och dessutom tycks doktrinen vara överens om att redovisningen skall ligga
tillgrund för beskattningen vad gäller avskrivning av ovan nämnd tillgång.105 Reglerna i 18
kap. IL är inte tillämpliga på egenproducerade rättigheter, varför det av den anledningen,
enligt min mening, får anses klart att den skatterättsliga behandlingen är avhängig den
redovisningsrättsliga behandlingen av den aktuella frågan. I kapitel 2 redogjordes för de
redovisningsrättsliga reglerna om avskrivning, nedskrivning, reversering och uppskrivning
av immateriella tillgångar. Dessa regler får anses vara tillämpliga även vid den
skatterättsliga behandlingen, vilket innebär att det även vid beräkningen av det
beskattningsbara resultatet är möjligt att skriva ner värdet, och även företa en reversering
av en tidigare gjord nedskrivning, på en egenproducerad immateriell tillgång.
Konsekvensen blir således att en nedskrivning av en internt upparbetad immateriell
tillgång skall medräknas vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet. En
förutsättning är att nedskrivningen sker i enlighet med god redovisningssed, vilket följer av
IL 14:2.

I SOU 1995:43 menar utredningen att bestämmelsen i punkt 24 av anvisningarna till 23 §
KL förmodligen skall uppfattas som en omfångsregel och inte som en
periodiseringsregel.106 Frågan är vad regeln i IL 16:9 säger. IL 16:9 lyder som följer:

9 § 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.

2 St. 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.

I första stycket är det klart uttryckt att utgifter för forskning och utveckling som har eller
kan antas få betydelse för näringsverksamheten skall dras av. Andra stycket kan dock sägas
ställa till problem vad gäller fastställandet av rättsläget. I andra stycket sägs att
bestämmelserna i IL om att utgifter för anskaffning av vissa tillgångar skall dras av genom
årliga värdeminskningsavdrag, också tillämpas på utgifter som avses i första stycket. Vad
är egentligen innebörden av ovan nämnda bestämmelse? Som ovan kostaterats stadgas i
18:1 2 st. att immateriella rättigheter, för att avskrivningsreglerna om inventarier skall
kunna tillämpas på dem, måste ha förvärvats av annan. En strikt språklig analys av 16:9
ger enligt min mening för handen att även egenproducerade rättigheter kan komma att
omfattas av reglerna i 18 kap., vilket skulle innebära att reglerna i IL är motsägelsefulla.

Enligt förarbetena reglerar 16:9 endast förutsättningarna för att avdrag skall göras, inte hur
avdraget skall periodiseras. Vidare sägs att det för att undvika missförstånd, finns skäl för
att upplysningen om att avskrivningsreglerna i förekommande fall skall tillämpas.107

Avsikten med regeln är enligt förarbetena tydligen att den ej skall kunna tillämpas som en
periodiseringsregel, men enligt min mening framgår inte detta klart av lagtexten som den
är utformad idag. Jag anser inte heller att de uttalanden som görs i förarbetena är
klargörande på denna punkt, eftersom det klart uttrycks att det inte är fråga om en
periodiseringsregel samtidigt som det uppenbarligen lämnas en öppning för ett tillämpande
                                                
105 Se Johansson & Rabe, 2000, s 336 samt Lodin m.fl., 2001, s 287
106 SOU 1995:43, s 147
107 Prop. 1999/2000:2 del 2, s 201 och SOU 1997:2, s 151
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av avskrivningsreglerna i 18 kap. Vad som talar för att IL 16:9 endast är en omfångsregel,
och inte en periodiseringsregel, är att regeln återfinns i ett kapitel som behandlar vad som
skall dras av i inkomstslaget näringsverksamhet.

Eftersom det i 18:1 uttryckligen sägs att endast immateriella rättigheter förvärvade från
annan får behandlas som inventarier, torde ändamålet med regeln vara att egenproducerade
immateriella rättigheter ej skall omfattas av regeln. Vidare torde avsikten med 16:9 vara att
regeln endast skall vara en omfångsregel, varför det kan anses vara olyckligt att den
”klargörande” regeln i 16:9 2 st. finns med över huvud taget. Hänvisningen i 16:9 till
reglerna i 18 kap. skulle möjligen kunna avse förvärv av annan av aktiverade kostnader för
forskning och utveckling, dvs. att dessa förvärvade rättigheter skulle anses vara ”liknande
rättigheter” i 18:1 2 st. Skulle hänvisningen i 16:9 2 st. i sådana fall medföra att det i
skatterätten, till skillnad från vad som gäller i redovisningsrätten, skulle vara möjligt att
aktivera kostnader för forskning. Enligt min mening är så inte fallet. Frågan huruvida vilka
kostnader som kan aktiveras, skall troligtvis bestämmas enligt redovisningsrättsliga regler.

Intressant är att se vad doktrinen säger om den skattemässiga behandlingen av
egenproducerade rättigheter. Internt upparbetade immateriella tillgångar omfattas enligt
Lodin m.fl. inte av bestämmelserna i 18 kap. IL utan för sådana tillgångar tillämpas istället
god redovisningssed.108 Innebörden blir att kostnaden på en gång är avdragsgill, om det rör
sig om en kostnad av driftkostnadskaraktär. Om kostnaden bedöms vara av väsentligt
värde för företagets verksamhet för kommande år kan dock , enligt gällande
redovisningsrättsliga regler, aktivering ske. Johansson & Rabe menar att skatterätten, i
avsaknad av uttryckliga skatterättsliga regler, torde följa de redovisningsmässiga
principerna. Den civilrättsliga periodiseringen skall således följas i skatterätten. Vidare
menar Johansson och Rabe att avsteg från avskrivningsplanen torde skattemässigt kunna
godtas, endast om god redovisningssed kräver att avsteg görs.109 Doktrinen tycks utgå ifrån
att regeln i IL 16:9, tidigare punkt 24 av anvisningarna till 23 § KL, är en omfångsregel.110

Innebörden av det ovan sagda är att den skatterättsliga behandlingen av egenproducerade
rättigheter, grundar sig på redovisningsrättsliga regler. Enligt min mening kan följaktligen
egenproducerade rättigheter, enligt nu gällande lagstiftning, komma att bli föremål för
nedskrivning samt reversering av nedskrivning vid beräkningen av det beskattningsbara
resultatet. Eftersom redovisningsreglerna ej tillåter en uppskrivning av immateriella
tillgångar, kan egenproducerade rättigheter inte bli föremål för uppskrivning i skatterätten.

7.4 Sammanfattning och avslutande diskussion avseende nedskrivning av
immateriella tillgångar i skatterätten

Immateriella rättigheter förvärvade från annan skall i skatterätten behandlas på samma sätt
som inventarier. Övervägande skäl talar således för att värdeförändringar av immateriella
rättigheter ej får genomslag vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet.
Redovisningsrättens periodiseringsregler saknar relevans för skatterätten. Eftersom det inte
klart framgår av lagtexten, bör ett förtydligande införas i IL, vad gäller att

                                                
108 Lodin, 2001, s 287
109 Johansson & Rabe, 2000, s 336
110 Se Johansson & Rabe, 2000, s 318 samt Lodin m.fl., 2001, s 242 f
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värdeförändringar av immateriella rättigheter ej skall föranleda nedskrivningar,
reverseringar eller uppskrivningar i skatterätten.

I IL saknas särskilda regler vad gäller hur kostnader för upparbetade immateriella
rättigheter skall periodiseras, och 18 kap., som är tillämpligt på förvärvade immateriella
rättigheter, är ej tillämpligt på upparbetade immateriella rättigheter. Det kan dock
diskuteras huruvida IL 16:9 är en omfångsregel eller en periodiseringsregel. Enligt min
tolkning talar övervägande skäl för att periodiseringen av kostnader för forskning och
utveckling i skatterätten, skall följa den redovisningsrättsliga periodiseringen. Innebörden
av det sagda är att i redovisningen företagna nedskrivningar, reverseringar av
nedskrivningar och uppskrivningar, kommer att räknas med vid beräkningen av det
beskattningsbara resultatet. Det kan sägas råda ett materiellt samband mellan redovisning
och beskattning, vad gäller periodiseringen av kostnader för upparbetade immateriella
rättigheter.

Jag anser att det är rimligt att nedskrivningar av förvärvade immateriella rättigheter i
redovisningen, innebär att en nedskrivning ej medges i skatterätten. Immateriella
rättigheter förvärvade från annan behandlas i skatterätten på samma sätt som inventarier.
Som jag tidigare anförde, är möjligheten till räkenskapsenlig avskrivning och
nedskrivningsmöjligheten i IL 18:18 tillräckliga förmånliga för den skattskyldige. Det
föreligger enligt min mening inget behov av en nedskrivningsmöjlighet. Med det ovan
anförda i beaktande anser jag även att nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar
ej bör tillåtas de lege ferenda.

Enligt ÅRL 4:2 får upparbetade immateriella tillgångar aktiveras i redovisningen. I RR 15
stadgas dock att upparbetade immateriella tillgångar skall aktiveras i vissa fall. Lagtext har
företräde framför rekommendationer, varför jag anser att företag kan välja att antingen
aktivera eller direkt kostnadsföra utgifterna. Eftersom det står företag fritt att välja
aktivering eller direkt kostnadsföring, anser jag att det även de lege ferenda bör vara
möjligt att göra nedskrivning i skatterätten. Det materiella sambandet skall således bestå.
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8 Slutsatser

8.1 Inventarier

Utformningen av lagtexten avseende avskrivningar av inventarier, och denna lagtexts
kontext, talar för att värdeförändringar av inventarier, vilka i redovisningen föranlett
nedskrivning, reversering av nedskrivning och uppskrivning, ej skall påverka det
beskattningsbara resultatet. Av störst betydelse är att periodiseringsreglerna i IL kap. 18
enligt min tolkning är skatterättsliga specialregler, vilket följer av att det råder ett formellt
samband mellan redovisning och beskattning. Eftersom skatterätten stadgar egna
periodiseringsregler avseende inventarier, saknar den redovisningsrättsliga periodiseringen
betydelse för det beskattningsbara resultatet. Uttalanden i förarbetena och
ändamålsaspekter talar för att värdeförändringar av ovan nämnt slag ej skall påverka det
beskattningsbara resultatet, utan periodiseringen skall i skatterätten följa reglerna i IL 18
kap.

Jag har funnit att övervägande skäl talar för att värdeförändringar av inventarier, som i
redovisningen föranlett nedskrivningar, ej skall räknas med vid beräkningen av det
beskattningsbara resultatet.

8.2 Byggnader

En analys av lagtexten och dess kontext samt, i viss mån, av förarbetena ger, enligt min
mening, för handen att avsikten med de skattemässiga reglerna om byggnader, är att
korrigeringar i redovisningen, i form av nedskrivning, reversering av nedskrivning och
uppskrivning, ej skall räknas med vid beräkningen av det skattemässiga resultatet. Det
starkaste skälet som talar för att nedskrivning ej är möjlig är att det inte råder något
samband mellan redovisning och beskattning för periodiseringen av byggnader. Eftersom
något samband inte råder, är de särskilda skatterättsliga reglerna avseende hur
anskaffningskostnaden för en byggnad skall periodiseras, tillämpliga.

8.3 Aktier

Någon koppling mellan de redovisningsrättsliga och de skatterättsliga reglerna, vad gäller
värderingen av aktier, finns inte. Det saknas dessutom uttryckliga skatteregler, enligt vilka
nedskrivning, reversering av nedskrivning och uppskrivning skulle kunna vara möjlig att
företa. Dessutom ger förarbetena ej något stöd för att en ovan nämnd möjlighet skulle
finnas. Det ovan anförda talar enligt min mening för att en värdeförändring av aktier ej
föranleder någon värdemässig korrigering skatterätten.
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8.4 Immateriella rättigheter

För förvärvade immateriella rättigheter gäller vad som sagts ovan om inventarier, dvs. att
övervägande skäl talar för att värdeförändringar av inventarier, vilka i redovisningen föranlett
nedskrivning, reversering av nedskrivning och uppskrivning, ej skall påverka det
beskattningsbara resultatet.

Vad gäller kostnader för internt upparbetade immateriella rättigheter talar övervägande skäl
för att i redovisningen gjord nedskrivning och reversering av nedskrivning, även räknas med
vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet. Skatterätten följer redovisningens
periodiseringsregler, vilket följer av att det råder ett materiellt samband mellan redovisning
och beskattning. Uppskrivning av immateriella rättigheter är ej möjligt enligt
redovisningsrätten, vilket innebär att det ej heller är möjligt i skatterätten.
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