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1	  Introduktion	  

1.1	  Problembakgrund	  

I den juridiska litteraturen brukar det hävdas att det finns huvudsakligen två olika sorters 

samband mellan redovisning och beskattning. Dessa samband benämns som materiellt 

samband och formellt samband. Det materiella sambandet kallas även för det kopplade 

området. När det inte finns redovisningsregler som bestämmer hur skattemässiga frågor 

behandlas kallas detta i uppsatsen för det frikopplade området.  

 

Det materiella sambandet innebär att skatterättsliga regler direkt hänvisar till exempelvis god 

redovisningssed, vilket är fallet i bland annat 14 kap. 2 § IL. Skatterättsliga normer reglerar då 

frågan exklusivt. Det formella sambandet innebär att skatterätten ställer upp regler för hur 

redovisningen ska se ut. Detta betyder att om en skatterättslig disposition ska få göras måste 

detta även matchas i redovisningen. Det finns även en tredje kategori av samband och detta är 

avsaknaden av detsamma. Vid avsaknad av samband mellan redovisning och beskattning kan 

dock redovisningen tjäna som bevismedel.1 Redovisning som bevismedel för beskattningen 

innebär att räkenskaperna används för att styrka till exempel vid vilken tidpunkt ett avtal 

ingicks och till vilket värde en transaktion uppgick.  

 

Trots denna till synes enkla uppställning av sambandet så är förhållandet mellan redovisning 

och beskattning inte helt oproblematiskt, vilket styrks av den mängd framställningar som 

fokuserar på denna fråga. 2  Uppfattningen om i vilken utsträckning redovisningen har 

betydelse för beskattningen utanför det kopplade området varierar mellan författare.3 Vissa 

författare betonar möjligheten att se redovisningen som en allmän tolkningsgrund för 

skatterättsliga frågor, vilket skulle öppna upp möjligheten för att låta redovisningen agera som 

tolkningsdata i större utsträckning.4 Detta synsätt blir avgörande främst vid svåra fall, där det 

är oklart hur en fråga ska lösas.  

 

                                                
1 Kellgren & Bjuvberg, s. 91 f.   
2 Se till exempel Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattningen, Knutsson m.fl., Redovisningsfrågor i 
skattepraxis, Alhager & Alhager, Sambandet mellan redovisning och beskattning – en introduktion, Olsson, 
Redovisningsrätt – en introduktion. 
3 Bjuvberg, s. 193 f. 
4 Kellgren & Bjuvberg, s. 98. 
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Inom skatterätten föreligger skilda incitament för de olika aktörerna. På ena sidan finns de 

båda parterna i själva överlåtelsen som gentemot varandra har egna intressen. På andra sidan 

finns Skatteverket i förhållande till de båda skattskyldiga parterna. Det kan tänkas att det ofta 

finns en önskan från parternas sida att skattekostnaden blir så låg som möjligt medan 

Skatteverket har ett uppdrag att säkerställa att skattekostnaden blir korrekt. Genom denna 

uppdelning av intressenter i en transaktion blir det tydligt att det kan finnas olika drivkrafter 

och mål i en transaktion.  

 

När en eller flera tillgångar överlåts mellan två näringsidkare måste köpeskillingen för dessa 

allokeras. Anskaffningsutgifterna, tillsammans med vad för typ av kategori tillgångarna 

tillhör, ligger i sin tur till grund för avskrivningsunderlaget. Det finns olika sätt på vilka den 

skattskyldige kan påverka sin beskattning. Detta gör att det finns incitament för den 

skattskyldige att försöka minimera sin skattekostnad. Vissa möjligheter till skattemässigt 

olika val uppkommer naturligt eftersom redovisningsregler kan föreskriva att värdering är 

möjlig enligt olika principer. Ett exempel på detta kan vara att det i K2-regelverket finns vissa 

förenklingsregler som stadgar att en redovisningsmässig disposition får göras.5 Om den 

aktuella skatteregeln som tillämpas faller innanför det kopplade området blir således 

redovisningen styrande för beskattningen. Den skattskyldige kan även i vissa fall välja 

periodisering av en kostnad antingen genom direktavdrag eller genom avskrivning. Den 

skattskyldige kan genom klassificering av en tillgång i vissa fall påverka den skattemässiga 

omfångsfrågan. 6  Omfångsfrågan kan även påverkas av vad som ska anses utgöra 

anskaffningsutgiften för en tillgång. Till sist uppkommer även frågan hur en skattskyldig 

genom avtal kan påverka sin beskattning. Om två parter i ett avtal bestämmer värdena för de 

enskilda tillgångarna som överlåts, vad har det för betydelse för de skattemässiga värdena och 

allokeringen som görs i redovisningen? 

 

Ett förenklat exempel kan illustrera det ovan förklarade spörsmålet. AB1 gör en 

inkråmsförsäljning till AB2. Bland tillgångarna som säljs finns en fastighet. För AB1 är det i 

normalfallet mer fördelaktigt att allokera köpeskillingen till fastigheten eftersom 45 kap. 33 § 

IL stadgar att endast 90 % av kapitalvinsten vid en fastighetsförsäljning av näringsfastighet 

ska tas upp till beskattning. AB2 kommer då att få en högre anskaffningsutgift för fastigheten 

                                                
5 Se till exempel K2 10.4-5. 
6 Med skattemässig omfångsfråga menas vilka intäkter som är skattepliktiga och vilka kostnader som är 
skattemässigt avdragsgilla. 
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på grund av allokeringen. Om bolaget sedan vill sälja fastigheten kommer det ha en mindre 

marginal att göra en försäljningsvinst på, men å andra sidan har det vid en kapitalförlust rätt 

att dra av 63 % av förlusten (45 kap. 33 § 2 st. IL). Om den överlåtande parten istället skulle 

vara en enskild näringsidkare delas tillgångarnas ersättning upp efter beskattning i antingen 

inkomstslaget tjänst eller kapital.7 Detta skapar starkare incitament för parterna eftersom 

beskattningen för överlåtaren blir mer fördelaktig i inkomstslaget kapital än i inkomstslaget 

tjänst. Ett annat exempel är följande. En part köper flera tillgångar och står inför att allokera 

anskaffningsvärden till dessa. För vissa tillgångstyper kan kostnadsföring ske fortare än för 

andra, vilket skapar incitament för den skattskyldige att allokera stor del av köpeskillingen till 

tillgångskategorier med snabb kostnadsföringstakt.  

 

Med hänsyn till det ovan sagda uppkommer frågan vilka principfrågor som är av vikt samt 

vilka möjligheter det finns till köpeskillingsallokering och hur detta hör samman med 

redovisning och beskattning. Vad finns det för oklarheter och tolkningsmöjligheter i 

sambandet mellan redovisning och beskattning som kan användas av den skattskyldige för att 

påverka dennes beskattning? Hur ska en allokering tolkas när denna görs antingen genom 

avtal eller genom respektive parts redovisning?  

1.2	  Problemformulering	  

- Hur stort är utrymmet, i praktiken men framför allt i teorin, för allokering av 

köpeskilling vid inkråmsöverlåtelser i redovisning och beskattning hos köpare 

respektive säljare? 

1.3	  Syfte	  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och därefter analysera kopplingen mellan 

redovisning och beskattning med hänsyn till köpeskillingsallokering. Uppsatsen gör inget 

anspråk på fullständighet i ämnet, utan syftet är snarare att skapa en probleminventerande 

översikt. Jag har som mål att klargöra och analysera vad för utrymme det finns för att 

genomföra allokeringar i redovisning och beskattning samt när ett eventuellt 

allokeringsutrymme är praktiskt användbart. Målsättningen är att försöka ge exempel som är 

ensidigt eller ömsesidigt fördelaktiga, därför kommer jag i dessa exempel fokusera på 

tillfällen då parterna på något sätt får ett fördelaktigt utbyte av transaktionen. Detta kommer 

att utvecklas mer i avsnitt 2.1. 

                                                
7 Se 13 kap. 1 § IL jämfört med 13 kap. 6 § IL. 
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Den fortsatta framställningen vänder sig till dem med grundkunskaper i skatte- och 

redovisningsrätt, eftersom grundläggande inkomstskatterättsliga eller redovisningsmässiga 

begrepp inte klargörs. Det grundläggande sambandet mellan redovisning och beskattning 

kommer däremot att förklaras närmare.  

1.4	  Metod	  

I den fortsatta framställningen kommer jag att använda mig av en topisk metod. En av 

grundpelarna i denna metod är målsättningen att sätta ett problem i fokus. Detta skapar en 

starkt problemorienterad karaktär, till skillnad från en framställning som fokuserar på en 

rättslig reglering. Intresset ligger främst i att för ett visst problem utveckla en katalog av 

omständigheter och synpunkter som visar sig ha relevans för att lösa det valda problemet. 

Andersson framhäver att topiken berör tre delar av tankens väg till en juridisk slutsats; 

sökandet efter relevanta premisser, premissernas beskaffenhet och premissernas användning. 

Till detta arbetssätt knyts även ofta ett eller flera typfall. Genom en typfallsuppdelning på ett 

verkligt plan kan man finna principer som kan användas för lösandet av framtida fall.8 Åslund 

uttrycker att topiken, genom en förenklad beskrivning, utgörs av en sorts ”brainstorming” 

med syfte att hitta alla relevanta faktorer för att kunna tolka en viss given regel.9 Det finns 

flera fördelar med att använda en topisk metod. Bland annat fokuseras framställningen på att 

realistiskt fastställa vad som är av betydelse för den valda frågan.10 Detta ger framställningen 

en praktiskt användbar infallsvinkel och tillsammans med den affärsrättsliga metoden, som 

kommer att användas i den fortsatta framställningen och som förklaras närmare nedan, blir 

framställningen tydligt verklighetsförankrad. Sammanfattningsvis innebär därför den topiska 

metoden i detta arbete att de för köpeskillingsallokering i förhållande till sambandet mellan 

redovisning och beskattning relevanta faktorerna lyfts fram för att skapa en grund för 

diskussion och analys. 

 

Det är min åsikt att det finns fördelar med att använda de med den topiska metoden framtagna 

faktorerna för att utveckla problematiseringen av det valda området ytterligare. Om faktor X 

med utgångspunkt i ett rättsfall varit av avgörande natur, vad skulle konsekvensen kunna bli 

av att försiktigt ändra denna nämnda faktor? Med hjälp av detta arbetssätt eftersträvar jag att 

närma mig kärnan av vad som är avgörande för en omständighet i ett konkret fall. För att 
                                                
8 Andersson, s. 224-229. 
9 Åslund, s. 109. 
10 Andersson, s. 224. 
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exemplifiera: Genomsyn företas av Skatteverket i ett konkret fall och det beror på en av 

Skatteverket icke accepterad värdering av en tillgång. Värderingen är i exemplet den 

avgörande omständigheten som ledde till Skatteverkets genomsyn. Om förutsättningarna 

ändras genom en laboration med tillgångens värde så att detta motsvarar till exempel 

marknadsvärdet eller det skattemässiga restvärdet, vad sker då?  

 

Jag avser även att använda mig av en affärsrättslig metod, även kallat ett affärsrättsligt 

perspektiv, för att arbeta fram ett svar på problemformuleringen. Denna metod skiljer sig från 

den klassiska juridiska metoden, även kallat den rättsdogmatiska metoden, varvid det kan vara 

lämpligt med ett förtydligande av vad metoderna innebär. Enligt Peczenik innebär den 

rättsdogmatiska metoden att juristen tolkar och systematiserar gällande rätt utifrån ett 

sammanhängande och etiskt godtagbart sätt. 11  Arnesdotter & Hellstadius förklarar det 

affärsrättsliga perspektivet som att rättsregler är konstruerade för att reglera och fördela 

ekonomiska för- och nackdelar. Detta ger i sin tur upphov till möjligheter och risker. De 

framtagna möjligheterna och riskerna kopplas sedan samman med den enskilde kommersiella 

aktörens position.12 Svaret på en affärsrättsligt ställd fråga blir således beroende av vad för 

förutsättningar den kommersiella aktören har. En jurist som är sysselsatt inom affärsjuridik 

agerar därför främst genom ett proaktivt arbetssätt och använder rätten för att öka utbytet av 

huvudmannens verksamhet.  

 

En kombination av den topiska och affärsrättsliga metoden som jag beskrivit dem innebär 

således att framställningen blir präglad av argumentation och analys som fokuserar på 

lämpligheten mellan olika alternativ. Flertalet exempel kommer att lyftas fram och diskuteras. 

När konstruerade exempel förekommer kommer dessa att vara markerade i kursiv stil för öka 

tydligheten och överskådligheten. 

 

Även om denna framställning enbart till viss del stödjer sig på den rättsdogmatiska metoden 

kan det vara lämpligt att nämna något om källorna som denna framställning i huvudsak 

stödjer sig på. Peczenik delar in rättskällor efter om de skall, bör eller får åberopas. Lagtext är 

en källa som ska konsulteras. Praxis och förarbeten till lagar är källor som bör beaktas. 

Institutionella rekommendationer som exempelvis anvisningar från Skatteverket, är en källa 

                                                
11 Peczenik, s. 33 f. 
12 Arnesdotter & Hellstadius, s. 2. 
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som får åberopas i en juridisk argumentation.13 Alla tre ovan nämnda rättskällor kommer i 

den fortsatta framställningen att användas. När dessa rättskällor används görs detta för att 

identifiera vilka gränser och valmöjligheter det finns vid allokering. Utifrån ett sådant 

fastställande kommer sedan diskussion att föras över betydelsen av utrymmet för allokering. 

 

Till viss del kommer detta arbete även att hänvisa till källor på redovisningens område, vilket 

kräver ett klargörande av dess rättsliga ställning inom rättskällehierarkin och Peczeniks ovan 

förklarade indelning. På redovisningsområdet finns det två för den fortsatta framställningen 

intressanta lagar, BFL och ÅRL. Båda dessa är konstruerade som ramlagar, och det är tänkt 

att god redovisningssed ska agera som utfyllnad.14 I de fall då skattelag uttryckligen hänvisar 

till redovisningen som källa torde det vara mindre problematiskt hur dess ställning som 

rättskälla ser ut. Så är fallet inom det så kallade kopplade området, 14 kap. 2 § och 14 kap. 4 § 

IL. Lagtexten hänvisar i de nämnda fallen uttryckligen till god redovisningssed. Andra 

rättskällor som har betydelse för redovisningsrätten är bland annat allmänna råd och 

rekommendationer från normgivare, både statliga och privaträttsliga, samt bokföringspraxis 

bland företagen. Med hänsyn till den ovan gjorda indelning i huruvida rättskällor ska, bör 

eller får beaktas tillhör redovisningsrättens ovan nämnda källor den sistnämnda kategorin. I 

praktiken spelar redovisningsrätten en mycket stor roll, även om den formellt sett inte är 

bindande förutom vid till exempel 14 kap. 2 och 4 §§ IL. Orsaken till detta är bland annat att 

företag har en skyldighet att föra bok och att upprätta årsredovisning samt att följa god 

redovisningssed. 15  Eftersom redovisningens källor närmare specificerar vad god 

redovisningssed är, får de därmed en avgörande roll för hur en lösning utformas i det konkreta 

fallet.  

1.5	  Något	  om	  giltighet	  

Med anledning av att uppsatsen inte har något traditionellt rättsutredande upplägg kan det 

vara lämpligt att förtydliga orsaken till detta. Vissa juridiska frågeställningar har ett tydligare 

svar än andra. Andra frågor är mångfacetterade och beroende av en mängd omständigheter. 

Det kan även vara så att det inte finns något självklart svar på de kringliggande frågorna. Den 

topiska metoden lämpar sig väl för frågeställningar av den ovan nämnda typen, där 

omständigheterna är avgörande för utfallet och där det, trots detta, inte alltid finns något 

konkret eller ”rätt” svar. Uppsatsen gör inget anspråk på att komma med några konkreta 
                                                
13 Peczenik, s. 35. 
14 Olsson, s. 17 f. 
15 A.a. s. 19 f.  
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lösningar eller svar på problem, utan syftet är, som redan specificerats i avsnitt 1.3, att ge en 

problemorienterad överblick i frågan. Fokus ligger således på att illustrera svårigheter och att 

diskutera varierade exempel inom det valda området. Rättskällor som är relevanta för området 

kommer dock behandlas för att förankra diskussioner och analyser i juridiken.  

 

Det finns många intressanta frågor vad gäller köpeskillingsallokering, men i en framställning 

av den här typen är det inte möjligt att behandla alla. Detta har heller inte varit min ambition. 

Jag har, med hjälp av den topiska metoden, valt att ta fasta på vissa omständigheter som jag 

har ansett vara av intresse att diskutera. Det finns flera omständigheter som skulle kunna 

behandlas och andra argument som skulle kunna vara relevanta. Det är även detta som är en 

av svagheterna med den valda metoden; det är omöjligt att ge en fullständig bild av området 

och valet av omständigheter är präglat av en viss mängd subjektivitet. Metoden kan även ha 

en svaghet i att det inte är självklart hur, eller ens om, metoden leder fram till någon slutlig 

rekommendation för den behandlade frågan. Jag ger argument och exemplifierar val som kan 

göras, men jag gör inga slutgiltiga val. Det är heller inte rimligt att kunna ge ett slutgiltigt svar 

på basis av det källmaterial som finns. Detta beror till stor del på att de frågor som diskuteras i 

den här uppsatsen inte är tidigare behandlade på det sätt som jag ämnar behandla dem. Det 

beror även på att de frågor som kommer diskuteras till stor del är bevisorienterade.  

 

Den topiska metoden är lämplig för att ge uppslag och information som kan användas till ett 

beslut men möjligen inte ett möjligt, konkret beslut. Slutligen skulle jag vilja påpeka att denna 

metod är måhända inte helt tillfredställande men i ljuset av andra alternativ och med 

beaktande av den aktuella frågans karaktär ser jag mitt metodval och upplägg som det 

lämpligaste.  

1.6	  Disposition	  

Med anledning av att jag kommer att använda mig av den affärsrättsliga metoden utvecklar 

jag redan i detta avsnitt vad som kommer presenteras i den fortsatta framställningen. I 

uppsatsen kommer analys att föras löpande i takt med att nytt material presenteras. I de fall 

jag för fram egna åsikter och argument görs detta tydligt för att undvika förvirring om 

huruvida jag använder andras material eller ej. 
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Kapitel 1 i framställningen innehåller en introduktion. Kapitel 2 definierar vad 

köpeskillingsallokering innebär och vilka gränser som finns för att kunna få göra 

skattemässiga avdrag vid civilrättsliga dispositioner. I slutet av kapitel 2 följer en 

sammanfattning av vad som presenterats i kapitlet. Kapitel 3 behandlar kort sambandet 

mellan redovisning och beskattning och de rättsliga grunderna för redovisningens källor som 

rättskällor. Efter kapitel 3 följer en sammanfattning av vad som presenterats i kapitlet. Kapitel 

4 är benämnt ”analys” även om detta sker löpande. Kapitlet är ämnat att utifrån den topiska 

metoden problematisera de omständigheter som kan ha betydelse vid köpeskillingsallokering. 

Dessa möjligheter diskuteras närmare och i slutet av varje kategori följer en diskussion med 

för- och nackdelar med att allokera köpeskilling med hjälp av den beskrivna omständigheten. 

Med det förstnämnda menar jag möjligheterna och följderna av att exempelvis i avtal 

bestämma att 75 % av köpeskillingen utgår för tillgång X, resterande 25 % till tillgång Y. 

Genom de andra fokuspunkterna går jag sedan in mer i detalj på de respektive områden de 

representerar. Kapitel 5 avslutar uppsatsen med en generell sammanfattning och några 

avslutande reflektioner om vad som framkommit i kapitel 4. 

1.7	  Avgränsning	  

Uppsatsen har som fokus att undersöka och analysera köpeskillingsallokering. Den fortsatta 

framställningen kommer därför att fokusera på för det första inkråmsförsäljningar av 

verksamheter och för det andra situationer där mottagaren normalt sett är skattskyldig. Detta 

utesluter för det första andelsöverlåtelser och för det andra skattebefriade överlåtelser, som till 

exempel kvalificerade underprisöverlåtelser enligt reglerna i 23 kap. IL. Även gåvor är 

exkluderade från framställningen. Å ena sidan måste en allokering av en gåvas värde i 

mottagarens redovisning ske men å andra sidan faller gåva som rättshandling utanför 

uppsatsens huvudsakliga blickfång.16 Framställningen fokuseras istället på överlåtelser som 

motsvaras av ett vederlag (som till exempel köp) eftersom dessa torde vara mer vanligt 

förekommande i kommersiella sammanhang.  

 

 

                                                
16 För den som vill fördjupa sig i skattemässiga frågor i relation till benefika överlåtelser hänvisas till Persson 
Österman, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, s. 170-181 och speciellt s. 181 f. 
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2	  Köpeskillingsallokering	  

2.1	  Definition	  och	  inledande	  anmärkningar	  

Vad innebär köpeskillingsallokering? Köpeskillingsallokering sker när den skattskyldige i 

redovisningen i samband med ett företagsförvärv värdesätter olika tillgångar enligt de 

redovisningsnormer som tillämpas i verksamheten. Allokering sker även när den 

skattskyldige genom avtal allokerar delar av köpeskillingen till egendomsobjekten som ska 

överlåtas. Detta är ingen nödvändighet men kan vara lämpligt av tydlighetsskäl. 17  En 

förutsättning för att allokering ska kunna ske är att överlåtelsen innefattar mer än en tillgång. 

Om enbart en tillgång överlåts torde det vara självklart att hela köpeskillingen hänför sig till 

denna. Flera olika frågor uppkommer redan vid konstaterandet att den skattskyldige kan 

allokera ett värde till en tillgång avtalsmässigt, samtidigt som allokering måste ske i 

redovisningen. Hur förhåller sig dessa två förhållanden till varandra? Vad sker om den 

skattskyldige inte värderar tillgången i redovisningen på det sätt som köpeskillingen 

allokerats i avtalet? Det kan uppstå en krock mellan dessa två sätt att allokera främst med 

hänsyn till att allokering måste göras i redovisningen som en följd av ett företags 

bokföringsskyldighet, men att allokering genom avtal är en frivillig handling. Dessa frågor är 

bara några av de som kommer att analyseras och diskuteras i uppsatsen. 

 

För att illustrera problematiken och skapa ett grafiskt exempel över vad som sker med en 

tillgång vid tillgångsallokering presenterar jag följande figur. 

 

 

Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Henkow & Kleist, s. 90. 

Säljare 

Bokförda värden 
31/12-X1 

Erhållet 

Köpare 

Köpt för UB  
31/12-X2 

KSK 
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Till vänster i figuren representeras säljarens förhållanden och till höger köparens. I mitten 

finns köpeskillingen som kommer vara samma för båda parter. Hur parterna sedan allokerar 

denna kan skilja sig åt. Det ska poängteras redan här att köpeskillingen kan vara dynamisk i 

förhållande till de eventuella skattemässiga fördelarna som uppstår genom allokeringen. Med 

detta menas att om parterna kommer överens om tillgångarnas värdering i ett avtal kan detta 

påverka priset för hela köpet. Priset blir beroende av vilka fördelar som uppkommer och vem 

de tillkommer. Om exempelvis säljaren vill att parterna ska upprätta ett allokeringsavtal som 

är fördelaktigare skattemässigt för säljaren så kan priset för överlåtelsen justeras till 

köparens fördel.  

 

Säljaren har värderat sina tillgångar per den senaste balansdagen (31/12-X1). När tillgångarna 

säljs kommer dessa tillgångar att tas ut ur redovisningen och ersättas med vad säljaren 

allokerar som vederlag för den specifika tillgången. Detta representeras av rubriken ”erhållet” 

och detta ska förstås som det säljaren allokerar som köpeskilling för den specifika tillgången. 

 

På köparens sida måste först konstateras hur stor del av köpeskillingen som allokeras till varje 

tillgång. Detta representeras av rubriken ”köpt för” och med detta ska förstås vad köparen 

anser sig ha betalat för tillgångarna. Vid årets slut måste sedan på balansdagen (31/12-X2) 

tillgångarna värderas. Mellan den initiala allokeringen och värderingen på balansdagen kan 

värderingen ändras. 

 

Dessa steg, på både köparens och säljarens sida, måste genomgås för varje tillgång som 

överlåts. Om det finns ett avtal som allokerar värdena kan detta påverka parternas möjlighet 

till att allokera värden i redovisningen. För köparen kan detta bland annat betyda att denne 

följer avtalet vid den initiala allokeringen men tvingas ändra sin värdering på balansdagen. 

 

För att den fortsatta framställningen ska bli så praktiskt användbar som möjligt är det lämpligt 

att skilja på de fall där köpeskillingsallokeringen är ensidigt fördelaktig och ömsesidigt 

fördelaktig. Det finns även fall då allokering kan göras för att uppnå en ömsesidigt negativ 

beskattningssituation, men i enlighet med avsnitt 1.3 kommer detta inte behandlas. 

Anledningen till att jag har valt att fokusera på den ömsesidigt fördelaktiga allokeringen är att 

den torde vara mer förekommande och mer praktiskt användbar. Den ömsesidigt negativa 

allokeringen förutsätter att båda parterna vill gå ”förlorande” ur transaktionen. Detta scenario 

faller utanför mitt syfte med denna uppsats. En ömsesidigt negativ transaktion kan se ut som 
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följande. Båda parterna måste sälja respektive köpa den aktuella tillgången och säljaren får 

ett lågt pris i förhållande till inköpspriset samtidigt som köparen får ett högt pris i 

förhållande till vad denne är beredd att betala. 

 

Vid ensidigt fördelaktig allokering uppnår endast en av parterna en fördelaktig 

beskattningssituation. Till exempel så kan en skattekostnad till följd av transaktionen vara 

lägre för ena parten, medan den andra parten får en högre skattekostnad än vad denne skulle 

fått genom en annan sorts allokering. Fler omständigheter än vad skattekostnaden uppgår till 

kan spela roll i vad som kan tänkas vara en fördel. Detta diskuteras senare i detta avsnitt. Vid 

ömsesidigt fördelaktig allokering uppnår båda parterna en fördelaktigare beskattning. Det ska 

även noteras att begreppet ”fördel” i denna diskussion är relativt i förhållande till parternas 

förutsättningar. Vad som utgör en fördelaktig transaktion för den ena parten behöver 

nödvändigtvis inte vara det för ett annat skattesubjekt som skulle placeras i samma 

transaktion. En fördel kan ta sig uttryck på fler sätt än enbart priset för en tillgång och detta 

beror på att det inte alltid är samma saker som gör en part nöjd. Det torde även vara så att om 

ett alternativ är mer fördelaktigt för ena parten kommer denna fördel prissättas därefter. 

Därmed blir även köpeskillingen i sig dynamisk i förhållande till de eventuella skattemässiga 

fördelarna. 

 

Varje transaktion och dess incitament och anledning är unik. Detta ska nu exemplifieras och 

diskuteras. Nedan kommer tre exempel att presenteras, som visar på transaktioner där det inte 

nödvändigtvis syns utåt var fördelarna befinner sig. Det kan i relation till detta tänkas att 

genomsyn av en transaktion ofta sker baserat på var fördelarna i en snedvriden transaktion 

eller allokering ligger. ”Sökarljuset” är så att säga inställt på att hitta ensidiga fördelar. Detta 

ter sig naturligt med tanke på att det knappast lär vara någon slump att utfallet i många fall 

råkar bli ensidigt fördelaktigt vid första anblick. Det finns dock information som inte syns utåt 

i en transaktion. Det har hävdats att det finns ett självreglerande moment i 

köpeskillingsallokering eftersom överlåtarens bästa utfall inte nödvändigtvis sammanfaller 

med mottagarens bästa utfall. De olika intressena leder således till ett marknadsmässigt pris. 

Dessa marknadskrafter träder dock inte alltid in, vilket i sådant fall leder till en 

marknadsmässigt snedvriden prissättning.18 Det kan även vara så att marknadskrafterna blir 

påverkade av skatteskäl, vilket gör att de justeras efter skattemässiga incitament.  

                                                
18 Lodin m.fl, s. 529. 
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Exempel 1) Ett vanligt exempel kan vara att säljaren vanligtvis vill allokera en stor del av 

köpeskillingen till en näringsfastighet och för detta får köparen rabatt på en annan tillgång 

som överlåts i samma transaktion. 

 

Om vi tittar på exempel 1 ovan ser det vid första anblick ut som att säljaren får en stor fördel 

med tanke på den lindrigare beskattning som följer av försäljning av näringsfastighet. 

Fördelen hos köparen är att denne får ett lägre pris på resterande tillgångar, transaktionen som 

helhet får alltså ett lägre pris i utbyte mot att säljaren får en skattemässig fördel. Detta leder 

till att transaktionen blir ömsesidigt fördelaktig även om inte båda parterna nödvändigtvis får 

skattemässiga fördelar. Priset kan således vara, som redan framhävts, dynamiskt i förhållande 

till de skattemässiga fördelarna.  

 

Exempel 2) Parterna allokerar en stor del av köpeskillingen till ett egendomsobjekt som har 

en låg avskrivningstakt. Detta medför för köparen att det kommer att ta lång tid att 

kostnadsföra tillgången.  

 

Transaktionen i exempel 2 medför att det kommer ta en lång tid för köparen att kostnadsföra 

den köpta tillgången genom avskrivningar. Detta är en nackdel eftersom kostnadsföring 

vanligtvis är fördelaktigt så fort som möjligt. För säljaren kan detta betyda att köpeskillingen 

allokeras till största del till en tillgång som blir kapitalvinstbeskattad, vilket är fördelaktigt. 

Ett utmärkt exempel på när ovan nämnda självreglering inte träder in är när köparen har tänkt 

sälja tillgången vidare inom kort. Då kostnadsförs hela tillgångens anskaffningsutgift direkt 

och den låga avskrivningstakten har således inte påverkat köparen. En transaktion som vid 

första anblick ser ut att vara ensidigt fördelaktig är därmed ömsesidigt fördelaktig.  

 

Exempel 3) Ena parten säljer en tillgång med en hög vinst vilket leder till en ”skattesmäll” 

för densamma.  

 

Exempel 3 visar på ett annat sätt att de individuella förutsättningarna påverkar fördelarna i en 

transaktion. Vanligtvis är transaktionen i exempel 3 ofördelaktig för säljaren, men om denne 

har underskott i verksamheten, som måste utnyttjas för att inte gå förlorade, blir transaktionen 

istället ömsesidigt fördelaktig. Utan skattekostnaden som uppstår i transaktionen försvinner 

ovan nämnda utjämningsmöjlighet för säljaren.  
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Det är intressant att utveckla diskussionen om vad en fördel i beskattningshänseende skulle 

kunna betyda. Att ett visst tillvägagångssätt är skattemässigt fördelaktigt kan utgöra ett 

incitament för att handla på ett sätt som möjliggör den fördelen. Det finns dock en skillnad 

mellan det fall att ett skattesubjekt företar en handling och tjänar på det och det fall att ett 

skattesubjekt företar en rättshandling därför att subjektet tjänar på det. Frågan är huruvida 

detta bör spela någon roll i beskattningshänseende och främst med fokus på huruvida en 

allokering bör accepteras eller ej. Ett skattesubjekt som vill överlåta inkråmet i sin verksamhet 

(och inte vill göra en andelsöverlåtelse) kommer göra detta oavsett var fördelarna ligger. På 

samma sätt gör inte ett skattesubjekt en tillgångsöverlåtelse enbart för att det är fördelaktigt 

ur skattemässig synvinkel. Det som ligger i fokus för en part som genomför en sådan 

omfattande transaktion torde vara målet att avyttra tillgången/tillgångarna. Det lär inte vara 

vanligt att ett skattesubjekt genomför en sådan omfattande handling enbart på grund av att en 

enstaka fördel i periodiserings- eller avskrivningsmöjlighet finns. Det är därför intressant att 

diskutera i vilken mån det över huvud taget är relevant att rikta sökarljuset mot en part som 

fick som denne ville med en ur skattehänseende fördelaktig allokering. Det blir ännu mer 

intressant i ljuset av de ovan givna exemplen som visar att något som utåt sett ser ut som en 

fördel/nackdel egentligen är motsatsen för den skattskyldige. Detta står i viss kontrast till det 

ovan givna synsättet om vart sökarljuset befinner sig vid genomsyn.  

2.2	  Skatterättsliga	  regler	  som	  kan	  stoppa	  eller	  motverka	  allokeringar	  

Det finns flera olika skatterättsliga regler som stoppar den skattskyldige från att framkalla 

skattemässigt fördelaktiga situationer genom allokeringar. Några av dessa begränsningar 

kommer nu att behandlas.  

 

Reglerna om uttagsbeskattning är en av ovan nämnda skatterättsliga regler och de har även 

hög relevans för den fortsatta framställningen. Reglerna om uttagsbeskattning innebär att om 

en tillgång överförs till en annan näringsverksamhet (22 kap. 2 § IL) utan ersättning eller mot 

ersättning som understiger marknadsvärdet, och detta inte är affärsmässigt motiverat (22 kap. 

3 § IL), så innebär transaktionen att tillgången avyttrats till marknadsvärdet (22 kap. 7 § IL). 

Vad som faller in under termen ”affärsmässigt motiverat” klargörs något i förarbetena till det 

vid den tidpunkten nya lagförslaget om nya skatteregler vid vissa omstruktureringar. Om det 

för ett företag framstår som långsiktigt fördelaktigt att ge ett lägre pris än marknadsvärdet kan 

detta ses som affärsmässigt motiverat. Ett exempel som nämns i förarbetet är att en det 
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överlåtande företaget vill bygga upp en god affärsrelation med motparten.19 Följden som 

uttagsbeskattningsreglerna har på köpeskillingsallokering är att helhetsvärdet eller det 

allokerade värdet för varje enskild tillgång normalt sett inte kan understiga marknadsvärdet. 

Enligt uttalandet i propositionen verkar det som att försäljning i den löpande verksamheten i 

vissa fall kan motivera överlåtelser till ett värde som understiger marknadsvärdet. Frågan är 

hur uttalandet kan tänkas tillämpligt i fall där ett helt inkråm överlåts. I flertalet fall torde en 

inkråmsöverlåtelse ske antingen för att den nuvarande ägaren vill omstrukturera verksamheten 

eller för att densamma vill avsluta verksamheten. Vid avslutning av verksamheten ter det sig 

därför som att värdet för tillgångarna inte kan understiga marknadsvärdet, eftersom alla 

affärsrelationer med bolaget kommer att avslutas. Det som naturligtvis är det svåra med tanke 

på uttagsbeskattning är att bedöma vad som utgör marknadspriset.  

 

I detta sammanhang ska även något nämnas om skatteflyktslagen. Detta förfarande skiljer sig 

från skatterättslig genomsyn på det sätt att denna möjlighet till korrigering av 

beskattningsunderlag är reglerat genom lag. I 2 § SFL stadgas en rad händelser som medför 

att en rättshandling ej ska tas hänsyn till vid fastställandet av beskattningsunderlaget. Det 

huvudsakliga för att detta ska få ske är att den skattskyldige har företagit en rättshandling som 

lett till en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige. Vad som utgör en väsentlig 

skatteförmån har lämnats åt praxis.20 SFL ska inte behandlas närmare eftersom det faller 

utanför uppsatsens huvudfokus. Det viktiga i detta sammanhang är att veta att detta är ett 

”alternativ” till att tillämpa skatterättslig genomsyn.21 

2.3	  Förhållandet	  mellan	  verklig	  innebörd	  och	  skatterätt	  

Skatterätten kan som sagt utgöra en begränsning för hur handlingar som den skattskyldige 

genomför ska tolkas. Även om en rättshandlings verkliga innebörd är av intresse för den 

fortsatta framställningen kommer denna princip presenteras översiktligt. Diskussionen kring 

denna princip är omfattande, men den ligger utanför mitt huvudsakliga blickfång. Syftet med 

att ge en kort överblick över huvudproblematiken är att, likt i avsnitt 2.2, försöka illustrera de 

                                                
19 Prop. 1998/99:15, s. 166. 
20 Lodin m.fl., s. 749-751.  
21 För den som vill läsa mer om skillnaden mellan genomsyn och SFL framförallt med avseende på reciprocitet 
hänvisas till Kellgren, Några taxeringsfrågor vid genomsyn respektive tillämpning av skatteflyktslagen, SvSkT 
2009, s. 946-959. 
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gränser som finns för att göra allokeringar. I detta avsnitt kommer följaktligen några rättsfall 

presenteras som illustrerar principen om en rättshandlings verkliga innebörd.22 

 

Ovan nämnda princip framkommer i flertalet rättsfall. Dåvarande RR uttalade i bland annat 

RÅ 1998 ref. 19 att ”beskattning skall ske på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd 

oavsett den beteckning de åsatts”. Den civilrättsliga handlingen hindras inte som sådan, utan 

det är den skattemässiga behandlingen som inte följer den av den skattskyldige valda 

civilrättsliga beteckningen. Om exempelvis den skattskyldige betecknar en överlåtelse som 

köp, när den civilrättsligt verkliga innebörden är gåva, behandlas den skattemässigt som 

gåva. Denna princip upprätthölls även i bland annat RÅ 2004 ref. 27. Två intressanta rättsfall 

som står i kontrast till de tidigare är HFD 2014 ref. 1 och 54, som kommer att behandlas 

närmare nedan. 

 

I HFD 2014 ref. 10 bedömde domstolen hur ett konvertibelt lån skulle klassas skatterättsligt. 

Bolaget som emitterade konvertiblerna uppgav att lånet klassade som en skuldförbindelse 

enligt 11 kap. 4 § ABL. Enligt den redovisningsnorm som företaget tillämpade, IAS 32, 

redovisades lånet som eget kapital. Domstolen började med att konstatera att bara för att ett 

lån terminologiskt betecknas som skuld så betyder inte detta att det inom bolagsrätten alltid 

ska behandlas så. Den bolagsrättsliga bedömningen i den här frågan grundar sig på 

redovisningen, vilket gör att redovisningen blir prejudicerande i klassificeringsfrågan. Frågan 

hur det aktuella lånet ska klassificeras (antingen som eget kapital eller skuld) är oreglerad 

inom skatterätten. Domstolen uttryckte att i de fall det saknas uttryckliga regler är det 

naturligt att utgå från företags redovisning så länge denna är upprättad i enlighet med god 

redovisningssed. Skälet för detta är att företagets redovisning förutsätts återspegla ”den 

faktiska och ekonomiska innebörden av genomförda transaktioner”. Domstolen gick efter 

detta in på en diskussion om internationaliseringen av redovisningen och hur redovisningens 

syfte i internationella sammanhang är att delge information till internationella investerare. De 

tillade att det kan diskuteras huruvida de i målet aktuella redovisningsnormerna var lämpliga 

som utgångspunkt för företagsbeskattningen. Det är även svårt att klassificera nya finansiella 

instrument efter dessa redovisningsstandarder. Domstolen konstaterade att det kan anföras 

skäl både för och emot att låta redovisningen styra beskattningen i fall där det saknas 

skatterättslig reglering och att frågan får bedömas från fall till fall. Något som domstolen 

                                                
22 För den som vill fördjupa sig i debatten om rättshandlingars verkliga innebörd hänvisas till Burmeister, 
Verklig innebörd: en studie av inkomstskattepraxis. 
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verkar ha lagt vikt vid är de skattemässiga konsekvenserna av valet mellan att redovisa lånet 

som eget kapital eller skuld. Om lånet skattemässigt skulle behandlas som skuld men enligt 

sin ekonomiska innebörd redovisas som eget kapital så skulle det medföra att icke 

avdragsgilla vinstdispositioner skulle få dras av som ränta vid beskattningen. Detta ledde till 

att domstolen konstaterade att redovisningen skulle vara prejudicerande för 

klassificeringsfrågan i detta specifika fall, och lånet klassificerades därför som eget kapital. 

 

HFD 2014 ref. 10 är intressant ur flera aspekter. Domstolen tar upp begreppet ekonomisk 

innebörd och att redovisningen förutsätts spegla detta. Domstolen påpekar även att hänsyn tas 

till de skattemässiga konsekvenserna av att följa redovisningen. I det här fallet skulle en 

avvikelse från redovisningen och därmed ett åtföljande av den verkliga innebörden leda till 

skattefördelar. Det verkar således som att domstolen inte enbart gör en bedömning huruvida 

redovisningen åtföljs i beskattningen, utan även om det är en lämplig lösning i det enskilda 

fallet. Det kan dock ifrågasättas om detta är den vanliga utgångspunkten när domstolen ställs 

inför liknande frågor, eller om det här fallet är speciellt eftersom bolaget emitterade ett 

finansiellt instrument som är oreglerat i skattelag och komplicerat att klassificera. Det kan 

tänkas att domstolen iakttar stor försiktighet vid bedömningen av nya finansiella instrument så 

att den bedömning de gör inte leder till ett utnyttjande av nya finansiella instrumentet som ett 

medel för omotiverade skattefördelar. 

 

I HFD 2014 ref. 54 bedömde domstolen huruvida korsvisa fastighetsöverlåtelser mellan bolag 

i en koncern skulle beskattas utifrån de skilda överlåtelseavtalens ersättningar eller om 

överlåtelserna skulle ses som byten. Varje överlåtelse reglerades i ett separat avtal men 

avsikten var att överlåtelserna skulle ske i ett sammanhang. Överlåtelserna skedde även till 

underpris. Syftet med överlåtelserna var att förbättra administration, förvaltning och 

kapitalanvändning i företagen. Domstolen började med att diskutera uttagsbeskattning vid 

överlåtelser under marknadspriset och att detta i vissa fall är tillåtet, till exempel när företag 

vill omstrukturera. I praxis har samtidiga och korsvisa överlåtelser under marknadspriset 

accepterats. Domstolen hänvisade till flera rättsfall och poängterade att det i rättsfallen 

framgick att transaktionerna skulle ske samtidigt, vara beroende av varandra, vara ämnade att 

försöka uppnå ett organisatoriskt resultat samt att bolagen genom värdeöverföringar skulle 

skapa en förmögenhetsfördelning. Domstolen konstaterade att de nu aktuella bolagens syfte 

med överlåtelserna stod i samklang med kraven som ställts upp i praxis. Överlåtelserna skulle 

inte påverka balansräkningen och några värdeutjämnande överföringar skedde inte heller. 
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Domstolen ansåg därför att det var den avtalade ersättningen för varje enskild fastighet som 

skulle läggas till grund för beskattningen. Någon omklassificering till att istället se 

överlåtelserna som byte skedde därför inte. 

 

Ovan beskrivna rättsfall är intressant främst när en jämförelse görs med äldre praxis som på 

ett tydligt sätt klargör utgångspunkten att den verkliga innebörden av en rättshandling ska 

vara vägledande för beskattningen. I det här fallet noterar domstolen att det skulle kunna vara 

aktuellt att se de aktuella transaktionerna som byten istället för överlåtelser, vilket skulle ge 

annorlunda beskattningskonsekvenser. Domstolen diskuterar syftet med överlåtelserna, något 

som kan peka på att en nyanserad bedömning kan göras av en civilrättslig handlings verkliga 

innebörd om syftet inte är att uppnå några otillbörliga skattefördelar. Resonemangen i det här 

målet kan vara framtagna med beaktande av syftet bakom tillåtna underprisöverlåtelser. 

Eftersom sådana överlåtelser bara är tillåtna i specifika fall torde det inte vara möjligt att 

tillämpa det här målet som en huvudregel i andra mål med liknande förutsättningar. 

2.4	  Sammanfattning	  

I kapitel två har termen köpeskillingsallokering utvecklats med hjälp av exempel. Begreppet i 

sig är lätt att beskriva, däremot är frågan vilken betydelse allokering kan ha för parterna 

invecklad. Olika förutsättningar påverkar möjligheten och lämpligheten av en 

köpeskillingsallokering. Vad som utgör en fördel för en part i en situation behöver inte vara 

en fördel i en annan situation.  

 

Förutsättningar för hindrandet av köpeskillingsallokering som uttagsbeskattning, verklig 

innebörd och SFL har beskrivits. Detta har gjorts för att ge en ram för hur långt möjligheterna 

till köpeskillingsallokering sträcker sig. Två rättsfall från HFD har presenterats för att 

närmare beskriva hur domstolen ser på en rättshandlings verkliga innebörd. I de två ovan 

citerade rättsfallen iakttar HFD en pragmatisk hållning till beskattningen. HFD argumenterar i 

båda målen för om det är lämpligt att i det specifika fallet avvika från principen om en 

rättshandlings verkliga innebörd. I situationer där köpeskillingsallokering sker betyder detta 

främst att det inte finns helt klara gränser för där genomsyn av en rättshandling genomförs av 

Skatteverket eller domstol. Detta skapar både möjligheter för att kunna genomföra 

allokeringar samtidigt som förutsebarheten av olika alternativ minskar, vilket i sin tur kan få 

konsekvenser för den skattskyldiges handlingsalternativ. 
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3	  Redovisningsnormer	  och	  något	  om	  sambandet	  mellan	  redovisning	  
och	  beskattning	  

3.1	  Inledande	  anmärkningar	  

I Sverige föreligger det ett nära samband mellan redovisning och beskattning. Redovisningen 

är därför av stor betydelse för beskattningen. Sambandet kan se olika ut i olika skattefrågor, 

därför ska de principiella synsätten på sambandet belysas för att kunna ge en lättare förståelse 

av den fortsatta framställningen. En uppdelning brukar göras i materiellt och formellt 

samband. Det materiella sambandet innebär att skatteregler uttryckligen hänvisar till god 

redovisningssed, bokföringsmässiga grunder eller till ”räkenskaperna”. I de fallen där det 

föreligger ett materiellt samband följer skattereglerna redovisningen och de olika posterna 

behandlas på samma sätt. Så är fallet i till exempel 14 kap. 2 § IL. I de fallen ett företag följer 

accepterade redovisningsnormer kommer även underlaget accepteras skattemässigt. Det 

formella sambandet innebär att en skatteregel kräver, för att en skattskyldig ska få göra en 

viss skattemässig disposition, att åtgärden reflekteras även i redovisningen. Ett exempel på 

detta är räkenskapsenlig avskrivning på inventarier enligt 18 kap. 14 § IL. Skatteverket 

nämner i sin handledning en tredje typ av samband, nämligen avsaknaden av densamma. 

Skatteverket hävdar att så är fallet när specifika skatteregler har reglerat en skattefråga, vilket 

gör att redovisningen helt saknar betydelse.23  

 

Den sistnämnda kategoriseringen är väldigt intressant med tanke på avvikande åsikter som 

finns i den juridiska litteraturen. Kellgren & Bjuvberg ser inte den tredje kategorin som att 

redovisningen saknar betydelse, utan att den i sådana frågor utgör ett bevismedel. 

Redovisningen utgör då enkla fakta, vilka kan styrka vad som hänt och den rättsliga 

innebörden av detta.24 Bjuvberg, å sin sida, gör en kategorisering likt den som Skatteverket 

gör, men tillägger att i de fall redovisningen inte har prejudiciell betydelse för beskattningen 

kan redovisningen tjäna som ett hjälpmedel, till exempel inom bevisning.25 I SAMROB-

utredningen diskuteras även begreppet ”samband i praktiken”.26 Detta begrepp har sin motpol 

i det rättsliga sambandet (med tidigare terminologi det materiella sambandet) som innebär att 

det finns en lagstadgad koppling mellan redovisning och beskattning. Detta får följden att 

                                                
23 SKV, Sambandet mellan redovisning och beskattning, s. 27 f. 
24 Kellgren & Bjuvberg, s. 9. 
25 Bjuvberg, s.193. 
26 SOU 2008:80 del 1.  
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samband i praktiken känns igen på att redovisningen följs i beskattningen utan att det finns 

någon uttrycklig hänvisning i skattereglerna. Samband i praktiken kan vara bland annat den 

bokföringsskyldighet som bolag åläggs genom BFL. En utvidgning av detta exempel är ett 

företags administrativa system för löpande bokföring. Bokföringen sammanställs till en 

årsredovisning, årsbokslut eller förenklat årsbokslut. Detta blir sedan grunden för 

deklarationen. Det finns inga skatteregler som uttryckligen stadgar denna koppling mellan 

redovisning och beskattning. Ett annat exempel är när det finns en fråga som är oreglerad 

inom beskattning och redovisning. Det kan i sådana fall hända att en lösning på ett problem 

lånas från redovisningen eller skattereglerna utan att det finns någon materiellt samband på 

området och därmed ingen rättslig bundenhet att handla på det sättet.27 Ett exempel på detta är 

avskrivningar på byggnader och markanläggningar. För denna tillgångskategori saknas det 

materiella sambandet mellan redovisning och beskattning som annars gäller för lager och 

räkenskapsenlig avskrivning på inventarier. Detta betyder att en skattskyldig kan yrka på 

skattemässiga avdrag utan att dessa matchas av avdragen i bokföringen.28 

 

Redovisningen kan ha olika stark influens i olika skattefrågor. Som exempel kan nämnas 

periodiseringsfrågor jämfört med omfångsfrågor. Det finns delade åsikter angående frågan om 

vilken betydelse redovisningen ska tillmätas i dessa sammanhang. Kellgren & Bjuvberg 

framför åsikten att det bör tillämpas en ”enhetlig verklighetssyn” mellan de olika 

grundfrågorna inom beskattningen, och de ser redovisningen som en fond för 

beskattningsreglerna.29 Följden av att det finns olika sätt att se på sambandet leder till att det 

kan uppstå materiellt olika resultat. I en situation där det inte är klart om det föreligger ett 

materiellt samband leder en uppfattning om att redovisningen kan användas som en allmän 

tolkningsgrund till ett närmare samband mellan redovisning och beskattning. En motsatt 

uppfattning leder istället till en tydligare uppdelning mellan redovisning och beskattning. 

Synsättet på de olika delfrågorna inom de skattemässiga grundfrågorna kommer att klargöras 

där det är lämpligt under respektive avsnitt i kapitel 4.   

3.2	  Redovisningsnormer	  

Onoterade företag kan tillämpa olika redovisningsnormer. Vilken norm som ska tillämpas 

bestäms av ÅRL och BFN:s allmänna råd och vägledningar. I den fortsatta framställningen 

kommer, när redovisningsnormer diskuteras, jag fokusera på BFN:s vägledning K2 
                                                
27 SOU 2008:80 del 1, s. 101 ff. 
28 Lodin m.fl., s. 364. 
29 Kellgren & Bjuvberg, s. 98. 
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(Årsredovisning i mindre aktiebolag) och K3 (Årsredovisning och koncernredovisning). 

Skillnaden mellan regelverken består främst i att K2 vänder sig till företag som enligt ÅRL 1 

kap. 3 § p. 5 utgör ett mindre företag. Ett publikt aktiebolag kan inte tillämpa detta 

redovisningsråd. Om ett aktiebolag är ett moderbolag enligt definitionen i 1 kap. 4 § ÅRL får 

det inte tillämpa detta redovisningsråd.30 K3 vänder sig däremot till företag som tillämpar 

ÅRL och i enlighet därmed måste upprätta en finansiell rapport.31 Slutsatsen av detta blir att 

företag som får tillämpa K2 kan välja att istället använda sig av K3, men inte tvärtom. 

3.3	  God	  redovisningssed	  och	  rättvisande	  bild	  

Såväl i 2 kap. 2 § ÅRL som 4 kap. 2 § BFL hänvisas till begreppet god redovisningssed. De 

båda lagarna specificerar dock inte vad detta begrepp betyder. Regeringen uttryckte i 

propositionen att god redovisningssed kan beskrivas som vad som är faktiskt förekommande 

praxis bland en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga. Uttalanden från 

branschorganisationer som är sysselsatta med redovisning kan även de vara vägledande i att 

bestämma vad god redovisningssed är.32 Olsson klassificerar god redovisningssed som en 

rättslig standard, vilket innebär att den är en hänvisning i lagtext till en utomrättslig skapad 

eller privaträttsligt framarbetad norm. Ett av problemen med god redovisningssed är att det 

finns väldigt lite prejudikatsskapande praxis. Anledningen till detta är att när ett företag inte 

följer god redovisningssed så finns det inget sanktionssystem likt det som finns vid till 

exempel avtalsbrott. Den praxis som finns från RR och HFD är fall där god redovisningssed 

indirekt behandlats för att kunna lösa en skatterättslig fråga.33  

 

Ett annat begrepp inom redovisningen är rättvisande bild, vilket betyder att ett bolags 

redovisning ska ge en rättvisande bild angående skulder, tillgångar, resultat och ekonomiska 

ställning. Detta begrepp kommer från EU:s fjärde bolagsdirektiv. Termen är ett självständigt 

unionsrättsligt begrepp och det har enligt EU:s praxis framkommit att det är oberoende av 

medlemsstaternas interna definitioner. Begreppet har införlivats i svensk rätt genom ÅRL. 

Olsson framför åsikten att eftersom ÅRL samtidigt hänvisar till det internrättsliga begreppet 

god redovisningssed kan det finnas risk för normkollision.3435  

                                                
30 K2 1.1. 
31 K3 1.3. 
32 Prop. 1975:104 s. 31.  
33 Olsson, s. 20-23. 
34 Ibid, s. 23-25. 
35 För den som vill läsa mer om rättvisande bild, se till exempel Bjuvberg, s. 173-190.  
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3.4	  Sammanfattning	  

I kapitel tre har grundläggande termer för sambandet mellan redovisning och beskattning 

förklarats. De två viktigaste begreppen är materiellt och formellt samband. Ett tredje begrepp 

som är vikt att förstå är avsaknad av ett uttryckligt samband mellan redovisning och 

beskattning och att det finns olika syn på hur en sådan situation ska hanteras. Det är möjligt 

att se på redovisningen som ett bevismedel i de situationerna och det är även möjligt att alltid 

se redovisningen som en tolkningsgrund.  

 

Vilka redovisningsnormer som har relevans för området har närmare beskrivits. Det är inte 

helt självklart vilken ställning redovisningens rättskällor har i de fall det saknas uttrycklig 

hänvisning i skatteregler. I den fortsatta framställningen kommer fokus först och främst 

läggas på K2 och K3. Begreppen god redovisningssed och rättvisande bild har även 

klargjorts. Begreppen har klargjorts eftersom även dessa begrepp är vägledande vid 

redovisningen och därmed även, i vissa situationer, för beskattningen. 

 

 

 



4	  Analys	  

4.1	  Inledande	  anmärkningar	  

I enlighet med den topiska metoden ska nu klargöras vilka omständigheter som jag har valt att 

analysera. Jag har valt att dela in analysen i omständigheter som hänför sig specifikt till 

redovisningen och de av mer ”allmän” karaktär. De omständigheter som är av specifik 

betydelse för redovisningen är periodisering, klassificering och anskaffningsvärde. Vissa av 

dessa omständigheter går delvis in i varandra. Anskaffningsvärdet kan till exempel påverkas 

av hur den anskaffade tillgången klassificeras i redovisningen.  

 

De omständigheter av allmän karaktär som jag funnit vara av intresse för den fortsatta 

framställningen är grovt indelat part, objekt, värde och syfte. Denna grova indelning kan 

sedan delas in i mindre omständigheter som bitvis går in i varandra. Inom kategorin part är 

det av intresse vad för juridisk person som parten bedriver verksamhet i och vilken 

redovisningsnorm som parten tillämpar. Inom kategorin objekt är det av intresse vad det är för 

överlåtelseobjekt och hur denna klassats i redovisningen, såväl hos överlåtaren som hos 

förvärvaren. Inom kategorin värde är det av intresse vad värdet är för överlåtelsen och hur 

parterna har värderat denna skattemässigt och redovisningsmässigt. Syftet med en överlåtelse 

kan vara av intresse eftersom en rättshandling kan undkomma omklassificering om denna är 

gjord med ett visst mål, se till exempel rättsfallet HFD 2014 ref. 10 som presenterades i 

avsnitt 2.3.  

 

Avsnitt 4.9 behandlar köpeskillingsallokering genom dispositioner i civilrättsliga avtal. 

Analysen i detta avsnitt skiljer sig från övrig analys främst genom att fokus läggs på 

allokering i transaktionsavtalet mellan parterna. I övriga avsnitt inom detta kapitel diskuteras 

främst hur allokering görs i parternas redovisning och hur det kan få betydelse för 

beskattningen. 

4.2	  Allokering	  genom	  periodisering	  

Den skattskyldige kan till viss del styra sin beskattning genom 14 kap. 2 § IL, vari det 

framkommer att resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder och att intäkter och 

utgifter ska periodiseras på ett sätt som följer god redovisningssed. Beroende på vilken 

redovisningsnorm som används, kan den skattskyldige ha olika möjligheter till att välja när en 
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intäkt eller kostnad ska redovisas.36 I förarbetena till IL konstateras det att i de fall en 

skattskyldig har olika valmöjligheter till periodisering, och detta följer god redovisningssed 

och inte strider mot en skatterättslig regel, så ska den skattskyldiges periodiseringsval 

accepteras som underlag för beskattningen.37 Detta styrks även i rättsfallet RÅ 1999 ref. 32, 

vari dåvarande RR kom fram till att ”[o]m god redovisningssed ger utrymme för olika 

alternativ i fråga om periodiseringen skall beskattningen grundas på det av bolaget i 

redovisningen valda alternativet”.  

 

En praktisk möjlighet av det ovan nämnda är att i de fall ett bolag kan välja mellan olika 

alternativ för kostnadsföring så kan det välja en kostnadsföringstakt som matchar de 

förväntade eller konstaterade intäkterna. Normalt sett brukar det vara mest fördelaktigt att 

göra avdrag så snabbt som möjligt. Genom en snabb kostnadsföring sänks det 

beskattningsbara underlaget, vilket ger en lägre beskattning och därmed en högre vinst efter 

skatt. Det kan även vara så att ett företag vill använda sig av en metod som skjuter fram 

kostnadsföringen. Detta kan vara relevant främst om skatteregler kommer att ändras 

kommande år. Om exempelvis skattesatsen höjs i framtiden kan det vara mer värt att ta upp 

en hög vinst detta år och försöka öka kostnadsföringen kommande år. Denna möjlighet 

uppenbarar sig dock enbart vid en regelförändring och kan således bara utnyttjas i samband 

med bytet av, som i nyss nämnda exempel, skattesats.  

 

Möjligheten till olika periodiseringshastigheter grundar sig dels på skillnader mellan K2- och 

K3-reglerna, dels på hur reglerna i dessa regelverk är uppbyggda. Vissa regler ger möjlighet 

till snabbare kostnadsföring, men ställer inte upp något krav för att så måste ske. Vid en 

jämförelse mellan K2- och K3-regelverket finns det vissa skillnader i 

periodiseringsmöjligheter. Dessa består främst i att det förenklade K2-regelverket i vissa fall 

ger företaget möjlighet att skriva av vissa tillgångars anskaffningsvärde direkt. Till exempel 

så kan en tillgång som understiger ett visst värde eller viss nyttjandeperiod skrivas av direkt.38 

Denna möjlighet finns inte enligt K3-reglerna. Reglerna för direktkostnadsföring är utformade 

som ”får”-regler, vilket ger fördelen att ett företag kan, om det till exempel inte har särskilt 

hög vinst ett år, skriva av kostnaden över plan istället för direkt. På detta sätt kan företaget 

matcha anskaffningskostnader mot framtida intäkter. Den praktiska användbarheten ökas 
                                                
36 Exempel på redovisningsnormer är BFNAR 2008:1, K2 – årsredovisning i mindre aktiebolag, BFNAR 
2012:1, K3 – Årsredovisning och koncernredovisning. 
37 Prop. 1999/200 del 2 s. 179 f. 
38 K2 10.4-5 och 18 kap. 4 § IL. 
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avsevärt av direktkostnadsföringen i K2 eftersom en tillgång antingen ska ha en begränsad 

nyttjandeperiod på högst tre år eller ett anskaffningsvärde beräknat enligt K2-reglerna till 

högst ett halvt prisbasbelopp för att få utnyttja direktkostnadsföringen. Konsekvensen av att 

kraven inte är kumulativa rekvisit är att även tillgångar med väldigt högt värde kan 

kostnadsföras direkt, förutsatt att de har en kort nyttjandeperiod. 

 

Att använda sig av periodisering kräver i första hand att en kategorisering har skett. 

Allokering av ett värde till en typ av tillgång istället för en annan typ av tillgång kan leda till 

olika möjligheter. Klassificering av tillgångar kommer att behandlas i avsnitt 4.3. Fördelen 

med att tänka på periodiseringsmöjligheter när allokering sker är att periodiseringen 

uttryckligen, såväl i förarbetena som i praxis och lagtext, hör till det kopplade området. Detta 

gör att det saknas skäl att ifrågasätta hur mycket den skattskyldige själv kan ”styra” 

beskattning i den här frågan. Så länge den skattskyldige följer god redovisningssed har denne 

goda möjligheter att styra sin beskattning.  

4.3	  Allokering	  genom	  klassificering	  

Kellgren & Bjuvberg konstaterar att omfångsfrågan i princip saknar betydelse från ett rent 

redovisningsmässigt perspektiv och att vad som är en skattepliktig intäkt eller en avdragsgill 

kostnad är en ren skatterättslig fråga. Däremot anser de att den skatterättsliga klassificeringen 

är en fråga som hör samman med redovisningen och som därmed även berör omfångsfrågan. 

När en fråga inom periodiseringen besvaras görs detta med utgångspunkt i redovisningen. Om 

klassificeringen av vad som innefattas i periodiseringsregeln inte görs med utgångspunkt i 

redovisningen kan det tänkas att utfallet blir mindre önskvärt. Då måste redovisningstermer 

och periodiseringsregler tolkas ur ett skatterättsligt perspektiv istället för att ”överföras” 

direkt. Som exempel nämner Kellgren & Bjuvberg det fall att ett företag vid köp av en 

tillgång i periodiseringshänseende hänför en utgift till anskaffningsvärdet. Om 

anskaffningsvärdet inte är avdragsgillt blir även följden av detta att utgiften som hänförs till 

anskaffningsvärdet inte heller den blir avdragsgill. Därmed får redovisningen inflytande även 

över omfångsfrågor. Det ska dock noteras att Kellgren & Bjuvberg tillägger att detta inte är 

möjligt i oinskränkt mån, eftersom skatteregler i vissa fall hindrar denna möjlighet genom att 

exklusivt reglera frågan. Så kan fallet vara när det till exempel finns risk för obefogade 

skatteförmåner. Syftet med den aktuella skatteregeln får då sökas i förarbeten eftersom det 

kan vara så att lagstiftaren har velat uttrycka en speciell skatterättslig innebörd. Det kan även 

vara så att lagstiftaren kan ha försökt att beskriva god redovisningssed. I det sistnämnda fallet 
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kan det även vara så att lagstiftaren har haft för avsikt att lagrummet ska utvecklas parallellt 

med redovisningen och följa densamma.39 

 

I rättsfallet RÅ 2003 ref. 70 behandlade dåvarande RR gränsdragningen mellan lager och 

inventarier. ICA-handlarna i Väst hade ett system med en ”pool” för lastpallar. Företaget hade 

redovisat lastpallarna som korttidsinventarier (vilket fick följden att de kunde kostnadsföras 

direkt) och inte som lagertillgångar. Den skattemässiga klassificeringen följde av den 

redovisningsmässiga. Skatteverket gjorde en annan bedömning och klassificerade lastpallarna 

som lagertillgångar, vilket ledde till att bolaget hade tagit upp sitt lager till ett för lågt värde. 

Länsrätten biföll Skatteverkets talan medan kammarrätten biföll bolagets överklagan. När 

målet nådde dåvarande RR inhämtade rätten ett yttrande från BFN. BFN ansåg för det första 

att frågan hur poolsystemet funkade var oklart och att de förutsättningar som de antog gällde 

var av vikt för slutsatsen. Om systemet fungerade på ett annat sätt än det av dem beskrivna 

kunde utfallet varit annorlunda. Det BFN fäste vikt vid var vad syftet med anskaffningen av 

tillgången var. Poolsystemet fungerade, så som BFN uppfattade det, på det sättet att en pall 

kunde säljas till en leverantör med varorna denne köpte men att pallen sen återköptes vid 

nästa leverans till samma pris så att pallen återfördes till poolen. Om avsikten var att 

stadigvarande bruka tillgången skulle den klassas som anläggningstillgång. BFN ansåg att 

bolaget hade för avsikt att använda pallarna på ett stadigvarande sätt. RR konstaterade att det 

”saknades anledning att anlägga ett annat synsätt vid beskattningen” jämfört med 

redovisningen och följde således BFN:s yttrande. Detta ledde till att RR biföll företagets 

överklagan och fastställde att lastpallarna skulle klassas som anläggningstillgångar i 

redovisningen, och därmed även som (korttids)inventarier i skattemässigt hänseende. 

 

Ovan nämnda rättsfall är intressant främst med hänsyn till hur en gränsdragning ska göras 

mellan tillgångar i skatterättsligt hänseende och tillgångar redovisningsmässigt– görs en 

separat klassificering eller ska denna följa den som är gjord i redovisningen? Dåvarande RR:s 

resonemang skulle kunna ge stöd för att redovisningen ska vara prejudicerande i 

klassificeringsfrågan. Det problematiska är huruvida RR, med sitt ovan angivna citat, menar 

att det i klassificeringsfrågan som skattemässig grundfråga saknas anledning till att anlägga 

ett annat synsätt än det redovisningsmässiga eller om det enbart i den aktuella frågan 

domstolen behandlade saknades en sådan nyss nämnd anledning. Kellgren påpekar 

                                                
39 Kellgren & Bjuvberg, s. 96-99. 
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problematiken i att använda olika metoder för att avgöra gränsdragningen mellan till exempel 

lager och inventarietillgångar. Om skatterätten skulle användas för att avgöra lagerbegreppet 

samtidigt som redovisningsrätten skulle avgöra inventariebegreppet skulle det kunna leda till 

att en tillgång samtidigt kan följa två olika regelsystem eller inget av de två ovan nämnda 

regelsystemen.40 Det torde därför vara lämpligt att använda sig av ett sammanhängande 

system där till exempel lagerbegreppet tolkas konformt såväl i redovisningen som i 

skattemässigt hänseende. 

 

Gränsdragningsfrågan för tillgångsklassificering har en stark koppling till periodisering – 

följden av att klassificera en tillgång som inventarie- eller lagertillgång leder till olika 

kostnadsföringstakter. Inventarier ska enligt 18 kap. 3 § IL underkastas årliga 

värdeminskningsavdrag, enligt 8 kap. 13 § IL kan detta göras genom räkenskapsenlig 

avskrivning eller restvärdesavskrivning. I 18 kap. 4 § IL tillåts även direktavdrag om den 

införskaffade tillgången har en ekonomisk livslängd på högst tre år eller om 

anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbasbelopp. Det finns även enligt K2 vissa 

möjligheter att göra direktavdrag för anskaffningsvärdet för inventarier. Enligt 10.4-5 K2 kan 

detta göras om det enligt K2 beräknade anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbasbelopp 

eller om nyttjandeperioden för tillgången är högst tre år. Denna möjlighet finns inte enligt K3. 

Därför är det en klar fördel, under vissa förutsättningar, att ha K2 som redovisningsnorm 

istället för K3. Denna fördel är dock av begränsat värde, eftersom de företag som måste 

redovisa enligt K3-reglerna inte får välja att redovisa enligt K2-reglerna.  

 

IL och K2 tillåter direktavdrag vid en ekonomisk livslängd respektive nyttjandeperiod på 

högst tre år. Vad är det för skillnad mellan dessa två olika begrepp? Knutsson med flera 

diskuterar frågan om direktavdrag men fäster ingen vikt vid att IL och K2 använder olika 

termer.41 De konstaterar dock att K2 har gjort en praktisk anpassning till de skattemässiga 

direktavdragsreglerna i 18 kap. 3 § IL vilket talar för att termerna innebär samma sak.42 

Frågan lär ha begränsad betydelse eftersom skatteregeln inte hänvisar till god redovisningssed 

eller bokföringsmässiga grunder vilket gör att redovisningen tjänar som sekundär 

tolkningsgrund. En därtill kopplad fråga av hög relevans är därför hur nyttjandeperioden för 

en tillgång ska bestämmas. Eftersom direktavdrag i många fall är fördelaktigt kan det därför 

                                                
40 Kellgren, SN 2006, s. 427. 
41 Knutsson m.fl., s. 186-189. 
42 A.a. s. 186 f. 
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tänkas att företag kan försöka bestämma den ekonomiska livslängden till att understiga tre år. 

Denna fråga har bedömts i rättsfallet RÅ 1994 ref. 78. Frågan gällde om även provkörning 

och intrimning av maskiner räknas in i den ekonomiska livslängden. Ett företag hade fastställt 

den ekonomiska livslängden till två år och elva månader, inte medräknat provkörningen av 

maskinerna. Om provkörningen och intrimningen skulle räknas in i tiden för den ekonomiska 

livslängden skulle den överstiga tre år. Dåvarande RR kom fram till att det inte kan utläsas ur 

regeln att endast den faktiska brukandetiden har varit avsedd att innefattas i begreppet 

ekonomisk livslängd. RR påpekade även att det inte finns någon anledning till att vägra 

avdrag för en inventaries anskaffningsutgift bara för att den ännu inte tagits i bruk.  

 

Rättsfallet är relativt gammalt men visar på ett intressant sätt konsekvenserna av att justera 

den ekonomiska livslängden efter enbart den tid då en inventarietillgång brukas. Om RR inte 

hade kommit fram till att inte enbart brukandetiden innefattades av den ekonomiska 

livslängden skulle företag kunna utnyttja direktavdrag i större utsträckning. Som ett taktiskt 

val skulle ett företag kunna provköra och justera en maskin (vilket skulle kunna ta lång tid) 

och sedan inte behöva inkludera denna tid i den ekonomiska livslängden. Detta leder till att 

maskinen kan användas hela livslängden för att producera istället för att en del av denna tid 

måste användas för justering. 

 

Om tillgången istället klassas som lagertillgång görs inte avskrivningar på samma som sätt för 

inventarietillgångar. Enligt 17 kap. 4 § får lagret inte tas upp till lägre belopp än 97 % av dess 

värde. Eftersom syftet enligt 17 kap. 3 § med en lagertillgång ska vara att den ska omsättas 

eller förbrukas dras istället anskaffningsvärdet för tillgången av vid omsättningen eller 

förbrukningen. Eftersom det inte finns någon alternativ metod på samma sätt som vid 

kostnadsföring av inventarietillgångar finns det inte lika attraktiva möjligheter till att styra 

beskattningen vad gäller lagertillgångar. Många gånger torde det även vara så att lagret 

omsätts relativt snabbt, vilket gör att hela anskaffningsutgiften för tillgången kan 

kostnadsföras snabbare än vad som i regel är möjligt för inventarietillgångar. 

 

Klassificering av tillgångar sker även för en enskild näringsidkare vid överlåtelser. Denna 

klassificering har betydelse bland annat för att utröna hur stor del av vederlaget för en 

transaktion som hänför sig till tillgångar som ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet 
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respektive kapital, vilket inte behövs för ett AB.43 Denna fråga kommer dock behandlas 

närmare under avsnitt 4.5. 

 

Klassificeringen torde i flertalet fall inte kunna påverkas i någon avsevärd mån eftersom ett 

företag köper en tillgång antingen för stadigvarande bruk eller för omsättning. Syftet med att 

införskaffa den aktuella tillgången torde många gånger vara bestämd innan allokeringen sker. 

Detta medför att den praktiska vidden av klassificering är begränsad. Det är å ena sidan 

möjligt för ett företag att klassificera en tillgång som lagertillgång, men å andra sidan så 

måste då tillgången användas som en sådan tillgång. Det som är intressant är däremot de 

”svåra fallen” där en tillgång skulle kunna tolkas både som inventarietillgång eller 

lagertillgång beroende på synsätt, vilket var fallet i ovan nämnda RÅ 2003 ref. 70. Den 

praktiska vidden av klassificeringen är även i dessa fall, enligt min åsikt, begränsad eftersom 

dåvarande RR i slutändan följde BFN:s uttalande om att syftet med tillgången var ledande. 

Syftet fann nämnden genom att undersöka omständigheterna, inte genom vad ICA-handlarna i 

Väst ansåg att deras syfte var. Detta talar för att en bedömning efter objektiva kriterier görs. 

Däremot är det möjligt att argumentera för att i fall som detta, där ett system för försäljning 

och anskaffning av en tillgång är ”unikt”, att bevisning spelar en avgörande roll. BFN påtalar 

i sitt utlåtande att omständigheterna för hur poolsystemet med lastpallar skulle tolkas var 

avgörande för utgången och att en mindre ändring i omständigheterna skulle kunna ändra 

deras utlåtande. Genom att som företag vara medveten om detta leder till möjligheter att 

påverka klassificeringsfrågan. 

4.4	  Allokering	  genom	  anskaffningsvärde	  

Med hänsyn till klassificering av en tillgång, som diskuterats i föregående avsnitt, ska detta nu 

kopplas till frågan om hur en kostnad kan hänföras till anskaffningsvärdet för en tillgång. I 

rättsfallet HFD 2011 ref. 1 hade ett företag gjort ett inkråmsförvärv av flera fastigheter och 

knäckfrågan handlade om hur posten negativ goodwill skulle behandlas skattemässigt. 

Negativ goodwill kan uppkomma till exempel om ett förvärv skett till ett lägre pris än vad 

som motsvaras av tillgångarnas verkliga värde. Detta kan antingen bero på en felvärdering av 

tillgångarna eller för att tillgångarna förväntas frambringa framtida förluster.44 I rättsfallet 

uppgick köpeskillingen till 13 miljoner men det verkliga värdet var enligt en förvärvsanalys 

som företaget gjort 18,2 milj. kronor. Byggnaderna togs upp till marknadsvärde, vilket var 15 

                                                
43 Lodin m.fl. s. 529.  
44 Persson, s. 33f. 
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milj. kronor och skillnaden mellan köpeskillingen och det värde som förvärvsanalysen uppgav 

redovisades som negativ goodwill. Den negativa skillnaden redovisades som en skuldpost och 

sedan, beroende på vad den negativa goodwillen var hänförlig till, skulle den tas upp som 

intäkt, antingen planmässigt eller direkt.45 Enligt de redovisningsrekommendationer som 

bolaget följde kunde den negativa goodwillen tas upp som intäkt om de inte kunde identifiera 

några framtida förluster. Vad gäller den skatterättsliga delen konstaterade HFD att ÅRL och 

IL definierar vad som ska inkluderas i byggnaders anskaffningsvärde nästan exakt likadant. 

HFD uppfattade att innebörden av båda bestämmelserna var densamma och det därför inte 

skulle föreligga någon skillnad mellan den redovisade och den skattemässiga 

anskaffningsutgiften. Den negativa goodwillen skulle klassas som en inkomst och falla in 

under det allmänna inkomstbegreppet i 15 kap. 1 § IL. Orsaken till detta var att det inte fanns 

något undantag med tanke på negativ goodwill. 

 

Detta rättsfall är intressant ur flera aspekter. HFD konstaterar efter en begreppsanalys att 

anskaffningsutgiften för byggnader tillhör det kopplade området, vilket gör att de olika 

redovisningsnormerna kopplas in. Domen, som ger relevans inte bara åt de fallen där negativ 

goodwill uppkommer vid anskaffning, har även betydelse för den allmänna frågan om vad 

som ska räknas in i anskaffningsvärdet för en tillgång. Eftersom värdet på en anskaffad 

tillgång är kopplad till redovisningen får företagen söka ledning i K2 och K3. Detta ger även 

följden att skillnader kan uppkomma beroende på vilken redovisningsnorm som valts. Det 

föreligger vissa skillnader mellan K2 och K3 rörande vad som får räknas till 

anskaffningsvärdet för en tillgång. K2 hänvisar genom 10.8 till 4 kap. 3§ 2 st. ÅRL som 

stadgar att anskaffningsutgiften jämte utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen ska 

redovisas som anskaffningsutgift. K3 hänvisar till hela 4 kap. 3§ ÅRL och inte enbart andra 

stycket. Som exempel undantas från anskaffningsvärdet enligt K2 10.8 utgifter för 

nedmontering, bortforsling eller återställande av plats, vilket inkluderas för ett företag som 

tillämpar K3. Detta enligt 17.7 K3. Praktiskt sett betyder detta att ett K2-företag kan 

direktkostnadsföra en ovan nämnd utgift, medan ett K3-företag måste skriva av det enligt plan 

tillsammans med anskaffningsutgiften. Frågan är varför det föreligger en uttrycklig skillnad i 

detta exempel. Enligt inledningen till K2 präglas vägledningen av förenklingar, vilket kan 

vara en anledning till skillnaden.46  

 

                                                
45 Skatteverket, Negativ goodwill vid inkråmsförvärv. 
46 K2, s. 10. 
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Det är även möjligt att se rättsfallet ur ett bredare perspektiv; vad är betydelsen av att IL och 

ÅRL använder så gott som samma definitioner i den aktuella frågan? HFD:s resonemang ger 

visst stöd åt tanken att det verkar föreligga en presumtion att begrepp som förekommer i IL 

och redovisningen ska tolkas likadant. Denna tanke företräds bland annat av Kellgren & 

Bjuvberg, som anser att redovisningen bör få ett stort genomslag i omfångs- och 

klassificeringsfrågor, främst med hänsyn till att redovisningsreglerna utgör en ”fond” för 

skattereglerna.47 Leder detta till att redovisningen ska ha materiell betydelse för beskattningen 

så fort de delar ett begrepp som inte innehar en särskild skatterättslig definition? Denna fråga 

torde kunna besvaras olika beroende på vad för sorts typ av tillgång som är aktuell. 

Anskaffningsvärde är något som är aktuellt inte enbart för materiella anläggningstillgångar, 

utan även för till exempel lagertillgångar och immateriella anläggningstillgångar. 

Anskaffningsvärdet för immateriella tillgångar är inte föremål för någon särskild reglering i 

varken 18 kap. IL eller ÅRL. Anskaffningsvärdet torde då beräknas enligt samma regler som 

för materiella inventarier/anläggningstillgångar. Domen i HFD 2011 ref. 1 torde därför ha 

samma prejudicerande effekt som för immateriella anläggningstillgångar. Enligt 4 kap. 9 § 

ÅRL och 17 kap. 3 § IL får en omsättningstillgång enligt ÅRL:s terminologi eller en 

lagertillgång enligt IL:s terminologi tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet eller 

nettoförsäljningsvärdet. Med ledning av HFD 2011 ref. 1 kan det därför tänkas att även denna 

fråga kan vara kopplad till redovisningsrätten. För det första använder de olika lagtexterna 

samma terminologi, för det andra så berör lagrummen samma skatterättsliga fråga som togs 

upp i ovan nämnda HFD-fall (anskaffningsvärde) och för det tredje för att det torde föreligga 

ett intresse av att behålla samma nivå av materiell koppling för ÅRL:s och IL:s två 

tillgångstyper. Låt mig utveckla mitt tredje argument. IL gör i 17 kap. 3 § respektive 18 kap. 1 

§ en uppdelning mellan inventarier och lager. ÅRL gör i 4 kap. 1 § en uppdelning mellan 

anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Med hänsyn till att anskaffningsvärdet för 

inventarier/anläggningstillgångar är kopplat till redovisningsrätten bör även 

inventarier/omsättningstillgångar vara det av systematiska skäl. Detta ligger i linje med vad 

Kellgren & Bjuvberg anför om att en enhetlig verklighetssyn bör tillämpas i alla 

skattemässiga grundfrågor.48 Jag anser att detta begrepp i det här fallet även bör utvidgas till 

att inkludera konform koppling mellan redovisning och beskattning i de två huvudgrupperna 

av tillgångar inventarier och lager. 

 

                                                
47 Kellgren & Bjuvberg, s. 102. 
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Slutligen kan konstateras att allokering av delar av köpeskillingen genom att addera till 

anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång är enligt HFD en kopplad fråga. Det 

finns även starka skäl för att även andra tillgångskategorier skulle kunna ha samma materiella 

koppling mellan skatterätt och redovisning. Med anledning av detta finns det möjligheter till 

att kunna styra sin beskattning till viss del genom att välja redovisningsnorm. Genom att 

beakta skillnaderna mellan K2 och K3 kan olika resultat uppnås. 

4.5	  Part	  

Vem som är part i en transaktion skulle kunna ha betydelse för köpeskillingsallokering 

indirekt. Beroende på verksamhetens storlek finns olika möjligheter till att välja 

redovisningsnormer. Som redan förklarats i avsnitt 3.2 får mindre företag tillämpa både K2 

och K3 för redovisning, medan större företag och publika AB måste tillämpa K3. En av 

skillnaderna mellan K2 och K3 är att den förstnämnda har flera förenklingsregler. K2 är 

präglat av förenklade lösningar som till exempel möjligheten att följa schabloner. 

Försiktighetsprincipen är vägledande för rådet, vilket har lett till att tillgångar ska tas upp till 

anskaffningsvärdet, istället för det verkliga värdet. Värdering till verkligt värde är annars i 

vissa fall tillåtet enligt ÅRL.49 

 

Det skulle även kunna tänkas att det finns skillnader som kan påverka konsekvenserna av och 

incitamenten för köpeskillingsallokering beroende på vad för typ av juridisk person som 

verksamheten bedrivs i. Verksamhet kan bedrivas antingen i bolagsform, till exempel som AB 

eller HB, eller genom enskild näringsverksamhet. En av konsekvenserna av detta val är att om 

verksamheten bedrivs i bolagsform så kan andelsöverlåtelse ske. Detta ger i sin tur följden att 

allokering av värdena mellan tillgångar inte behöver göras eftersom tillgångarnas eventuella 

skattemässiga övervärden inte realiseras. Detta är i vissa fall en klar fördel, men detta är ingen 

möjlighet för någon som bedriver verksamhet genom en enskild näringsverksamhet. I de 

fallen måste alltid en inkråmsförsäljning ske om verksamheten ska överlåtas. Det unika för 

den som bedriver enskild näringsverksamhet är att ägaren kan bli beskattad i både 

inkomstslaget näringsverksamhet och inkomstslaget kapital.50 Eftersom det föreligger olika 

skattesatser i dessa inkomstslag skapas en situation där vissa val är mer fördelaktiga än andra. 

Om säljaren är en enskild näringsidkare kan det tänkas att denne vill allokera så stor del av 

köpeskillingen som möjligt till kapitalvinstbeskattade tillgångar, eftersom beskattningen där 

                                                
49 K2, s. 10. 
50 Se 13 kap. 6 § IL. 
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blir lägre. Köparen däremot, kan tänkas vilja allokera så stor del som möjligt till tillgångar där 

avdrag för anskaffningsutgiften kan göras så fort som möjligt. Sådana tillgångar kan vara till 

exempel lager.   

 

Vad skulle effekterna kunna bli av att ena parten i en transaktion är ett skattesubjekt som bara 

är begränsat skattskyldigt? Så är fallet för till exempel allmännyttiga föreningar och stiftelser, 

7 kap. 3 § IL. Detta skulle även kunna tänkas ske om en av parterna är en utländsk juridisk 

person som lyder under andra beskattningsregler än de svenska. Skattemyndigheten i 

motpartens hemviststat skulle kunna ha ett annorlunda intresse av genomsyn eller annorlunda 

regler vilka tillåter allokeringar som inte är tillåtna i Sverige. En intressant fråga att ställa sig 

är huruvida ”sökarljuset” vid en eventuell genomsyn skulle kunna förändras om ena parten 

endast är begränsat skattskyldig. Det skulle kunna tänkas att det finns lägre incitament att 

företa genomsyn i ett fall där den skattskyldige ändå inte är skattskyldig för den aktuella 

tillgången. Å andra sidan kan en allokering av värden som en begränsat skattskyldig gör i 

senare led påverka ett subjekt som är obegränsat skattskyldig. Detta sistnämnda argument 

talar av likhetsskäl för att även ”sökarljuset” i samma utsträckning borde riktas mot begränsat 

skattskyldiga som obegränsat skattskyldiga.  

4.6	  Objekt	  

Vad för tillgångsobjekt som överlåts och hur detta klassificeras har betydelse för 

beskattningen. För det första kan en tillgång klassas olika hos olika subjekt. Klassificeringen 

av en tillgång sker med utgångspunkt i syftet med tillgången51 och kan således variera mellan 

subjekt beroende på vad för typ av verksamhet som denne bedriver. En fastighet kan således 

vara en inventarietillgång hos ett bolag, men en lagertillgång hos ett annat bolag. Detta är 

förmodligen fallet med ett stort antal tillgångar eftersom de objekt som kan klassificeras som 

inventarium kan köpas av någon som har som verksamhet att yrkesmässigt sälja dessa och där 

de då klassas som lagertillgångar. Klassificeringsfrågan har behandlats i avsnitt 4.3. Vad för 

objekt som överlåts har således ett unikt syfte i varje enskild transaktion. Vad för objekt som 

överlåts har därför enbart betydelse för den specifika parten i en specifik transaktion. Vid ett 

tillfälle skulle till exempel en bilhandlare kunna köpa en bil som lagertillgång men en annan 

gång som inventarietillgång. Således går det inte att fastslå någon allmän regel att en viss typ 

av tillgångar har specifik betydelse för klassificering eller allokering.  

 

                                                
51 Se till exempel 4 kap. 1 § ÅRL och 18 kap. 1 § IL. 
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Ett undantag från ovan förda resonemang är de tillgångar som kan beskattas lägre än andra 

tillgångar. Så kan till exempel vara fallet därför att en enskild näringsidkare blir beskattad för 

vissa tillgångar i inkomstslaget kapital istället för inkomstslaget näringsverksamhet (vilka har 

olika skattesatser), eller för att endast en del av intäkten vid försäljning av vissa tillgångar tas 

upp till beskattning. Fastigheter, som redan givits som exempel, kan vara en sådan tillgång. I 

övrigt är det svårt att ge någon allmän rekommendation angående vad för objekt som kan ha 

viss effekt på beskattningen eftersom skatt- och redovisningsregler gör en klassificering med 

utgångspunkt i vad objektet ska användas till. Eftersom så gott som alla tillgångar kan 

användas både som lager- och inventarietillgång är det vanskligt att bedöma ett objekt i sig. 

Det är en parts klassificering av ett objekt som är betydelsefull.  

4.7	  Värde	  

Värdet kan ha betydelse på två sätt för beskattningen och möjligheten till 

köpeskillingsallokering. För det första är helhetsvärdet intressant, för det andra är själva 

värdeuppdelningen mellan tillgångarna, allokeringen, av stort intresse. Helhetsvärdet är 

intressant eftersom det ger de yttre ramarna för allokeringen, förutsatt att det råder enighet 

mellan parterna om detta. De enskilda tillgångsvärderingarna är intressanta eftersom det är 

där själva allokeringen sker.  

 

Helhetsvärdet på en överlåtelse begränsas genom vissa regler som nämnts i avsnitt 2.2. Om 

köpeskillingen understiger marknadsvärdet kommer denna skattemässigt att behandlas som 

om den är högre, vilket ger en beskattning som då egentligen inte stämmer med varken 

redovisningen eller den ”verkliga” överlåtelsen. Följden av att inte allokera någon del av 

köpeskillingen i avtal när helhetsvärdet understiger marknadsvärdet torde teoretiskt sett inte 

skilja sig från det fall där allokering görs och en enstaka tillgång är värderad till under 

marknadsvärdet. I det förstnämnda fallet torde följden kunna bli att alla tillgångar klassas som 

undervärderade eftersom alla tillgångars värde utgör helhetsvärdet. Skillnaden mot en 

undervärderande allokering är att då kanske enbart enstaka tillgångar är undervärderade. 

 

Värdet på en tillgång är intressant ur bevissynpunkt. Om en tillgång är svår att värdera och 

den skattskyldige kan visa att en värdering har förankring i verkligheten torde detta 

accepteras. Detta faktum gör att bevisning blir väldigt viktig. Det har redan konstaterats i 

avsnitt 1.1 och 3.1 att redovisningen enligt vissa författare alltid kan tjäna som bevismedel för 

värdering och vad som ska anses ha hänt. Om en skattskyldig kan styrka sin värdering genom 
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att till exempel inhämta en extern värdering torde detta kunna tjäna som bevis för att styrka att 

värderingen är korrekt. Det torde även kunna tjäna som bevismedel om en redovisning är 

godkänd av en revisor och att denne anser att redovisningen är upprättad i enlighet med god 

redovisningssed.  

 

Att värdet på transaktionen är betydelsefull torde vara självklart. Värdenas förhållande till 

bland annat marknadsmässiga värden för samma tillgång kan vara avgörande för huruvida en 

allokering accepteras av Skatteverket eller ej. Två exempel kan här nämnas. Marknadsvärdet 

för en maskin av en viss slitningsgrad är 100. I ena fallet allokeras köpeskillingen på det 

sättet att maskinen värderas till 90. I det andra fallet allokeras köpeskillingen på det sättet att 

maskinen värderas till 50. Det första exemplet representerar en diskrepans som är väldigt 

liten, medan det andra exemplet representerar en diskrepans som är betydligt större. 

Problemet med detta exempel är att det i många fall föreligger bevissvårigheter angående vad 

som ska anses vara marknadsvärdet. Ju större diskrepansen är mellan det allokerade värdet 

och vad som kan anses vara ett rimligt marknadsvärde, desto större torde även chansen vara 

att genomsyn sker.  

 

Däremot är det osäkert om det går att säga något allmänt om hur parterna bör agera i denna 

fråga, eftersom varje transaktion är unik och marknadsvärdet är ett mått som ständigt 

förändras, både i tid och enligt subjektiva värderingar.  

4.8	  Syfte	  	  

Syftet kan ha betydelse för huruvida en överlåtelse eller en värdeallokering accepteras över 

huvud taget. Som utgångspunkt för detta påstående kan det ovan beskrivna rättsfallet HFD 

2015 ref. 54 nämnas. Att domstolen gör avsteg från en rättshandlings civilrättsligt verkliga 

innebörd kan te sig logiskt om syftet med överlåtelsen granskas från ett 

incitamentsperspektiv. Om företag drabbas negativt av att omorganisera och öka 

effektiviteten kan incitamenten för detta minska. Genom en förbättrad och effektiviserad 

verksamhet kan det tänkas att resultatet ökas vilket i längden även det ger skatteintäkter. 

Därför kan det ses som något önskvärt att företag ska tillåtas allokera värden i vissa 

situationer. Frågan är om detta är ett i praktiken användbart exempel. Rättsfallet handlade om 

fastigheter och som domstolen kommenterade skedde varken några förändringar i 

balansräkningen eller värdeutjämnande överföringar. Det faktum att domstolen tar fasta på 

detta kan tyda på att de är restriktiva med i vilka fall ett undantag från verklig innebörd kan 
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ske. Den praktiska användbarheten av rättsfallet i samband med allokering verkar därför vara 

begränsat. Det som däremot står klart är att om ett företag står inför ett liknande förfarande 

som det i ovan nämnda rättsfall så spelar syftet en avgörande roll. 

 

Det är även möjligt att diskutera huruvida syftet med en transaktion bör få spela någon roll 

vid taxeringen. Det torde i många fall föreligga stora bevissvårigheter angående vad en part 

har haft för syfte med en handling eftersom det är något som är svårt att bevisa objektivt. Om 

syftet tillåts spela roll vid taxeringen kan en märklig situation uppkomma; Två bolag 

genomför likartade transaktioner och allokeringar. AB X har till syfte att omorganisera och 

effektivisera sin verksamhet. AB Y har inget specifikt syfte med transaktionen eller 

allokeringen. AB X kommer få sin allokering accepterad och ett avsteg från handlingens 

verkliga civilrättsliga innebörd kommer göras. För AB Y kommer samma handlande, genom 

följande av huvudregeln att den civilrättsligt verkliga innebörden ska vara ledande, att 

underkastas genomsyn av Skatteverket. För det första kan kommenteras att det objektivt sett 

har skett likartade transaktioner och allokeringar, men bedömningen av dem blir olika på 

grund av skattesubjektets syfte. För det andra kan konstateras att en skattskyldig som 

genomför ovan exemplifierande transaktion och allokering kan påstå att denne har till syfte att 

effektivisera och omorganisera, även om detta påstående inte är sant. Eftersom ett sådant 

påstående är svårt att motbevisa kan en skattemässig fördel uppkomma utan att det är tänkt att 

det ska vara tillåtet.  

4.9	  Allokering	  genom	  ”civilrättsliga”	  dispositioner	  i	  avtal	  

Grundidén med att dela upp köpeskillingen från en försäljning av flera tillgångar kan vara 

mycket simpel. Om ett inkråmsförvärv av ett företag görs och tillgångarna i 

beskattningshänseende behandlas olika kan det vara lockande att civilrättsligt avtala om att 

delar av köpeskillingen allokeras på ett visst sätt för att få så fördelaktig beskattning som 

möjligt. Sådana incitament för den skattskyldige finns till exempel för fastigheter, eftersom 

kapitalvinster vid försäljning av näringsfastigheter endast upptas till 90 %, 45 kap. 33 § IL. 

Ett annat exempel är skillnaden i avskrivningstakt mellan lager- och inventarietillgångar. 

 

Ovan nämnda idé handlar om att laborera med värdet i en transaktion och att allokera en viss 

del av ett helhetsvärde till en tillgångskategori istället för att låta marknadsvärdet bestämma 

det individuella värdet på tillgångarna. Som motpol till det nyss sagda kan tänkas den 

situationen där parterna har värderat de olika tillgångarna olika utan att detta nödvändigtvis 
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har gjorts med något specifikt mål i sikte. Detta ter sig naturligt med tanke på att en värdering 

av en tillgång kan ske på olika grunder. Det kan därför tänkas att det händer att två parter som 

genomför ett inkråmsköp inte avtalar om värdet på varje enskild tillgång, vilket leder till att 

olika värderingar och allokeringar kan ske.  

4.9.1	  Bristande	  värderingsreciprocitet	  mellan	  parterna	  

Om säljaren allokerar köpeskillingen på ett sätt för tillgång X som inte stämmer överens med 

hur köparen värderar samma tillgång, vad blir konsekvensen av det? Mellan parterna 

föreligger alltså en bristande värderingsreciprocitet av de enskilda tillgångarna.52 Om parterna 

bara hade överlåtit en tillgång hade köpeskillingen blivit köparens anskaffningsvärde och 

säljarens vederlag (som antingen kan vara en vinst eller förlust beroende på säljarens 

anskaffningsvärde/köpeskillingen på tillgången). I ett fall av icke-reciprok allokering, där 

köpeskillingen delas upp mellan olika tillgångar kan köparen ha ett anskaffningsvärde som 

inte motsvaras av vad säljaren tar upp som intäkt för tillgången. Detta kan som ett exempel få 

betydelse när vinsten för en enskild såld tillgång ska beräknas. Nedan följer ett förenklat 

exempel. 

 

Fig. 2 

    Alt 1  Alt 2  Alt 3  
Säljarens 
anskaffningsutgift 

100  Köparens 
anskaffningsutgift 

150  200  250  

Av säljaren 
redovisat 
vederlag 

200  Köparens 
redovisade 
vederlag vid 
vidareförsäljning 

300  300  300  

Vinst 100   150  100  50  
Total vinst i båda 
led 

   250  200  150  

 

I exemplet ovan säljs flera tillgångar men nu visas allokeringen endast för en tillgång vilket 

gör att säljarens vederlag inte är samma belopp som vad köparen bestämmer som 

anskaffningsutgift. Säljaren säljer en tillgång för 200, anskaffningsvärdet var 100. Vinsten 

som ska beskattas är således 100. Köparen allokerar anskaffningsutgiften olika i alt. 1-3 och 

säljer sedan tillgången vidare. Alt. 2 representerar en allokering som stämmer överens med 

vad säljaren tar upp som vederlag för försäljningen. Slutsatsen av exemplet ovan i fig. 2 är att 

Alt. 1, där köparen sätter anskaffningsvärdet till ett lägre belopp än säljaren, leder till att det 
                                                
52 För en ingående förklaring av begreppet värderingsreciprocitet hänvisas till Kellgren, Festskrift till Nils 
Matsson, s. 177-180. 
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totala skatteuttaget blir högre än alt. 2 som representerar ”verkligheten” och en situation där 

allokering inte sker. Alt. 3, där köparen sätter ett högre anskaffningsvärde än säljarens 

vederlag leder till ett totalt sett lägre skatteuttag. Med dessa exempel vill jag illustrera att det 

är teoretiskt möjligt att påverka beskattningen genom flera led och vad konsekvensen av detta 

kan bli skattemässigt.  

 

Argument som jag vill lyfta fram mot den praktiska användbarheten av ovan givna exempel är 

följande. För det första, hittar säljaren rätt köpare kan en tillgång säljas för vilket värde som 

helst, vilket gör att allokering egentligen inte får märkligare konsekvenser än försäljning till 

priser som avviker från marknadspriset. Marknadspriser är rörliga, olika parter kan vara 

beredda att betala olika mycket beroende på omständigheterna. De händelser som är 

beskrivna i alt. 3 torde förekomma rent naturligt. Det skulle te sig märkligt om en framkallad 

situation skulle behandlas annorlunda än en naturligt förekommande situation. För det andra 

kan konstateras att om en part genomför någon av ovan beskrivna allokering sker egentligen 

inget skatteundandragande moment på det sättet att den beskattningsbara vinsten fortfarande 

står i proportion till priset vid försäljningen. Därför leder den bristande 

värderingsreciprociteten mellan parterna inte till något systemproblem i detta exempel. Det är 

även så att den som vill göra en vinst även måste räkna med en skatt i proportion till denna. 

Problemet med det nyss nämnda argumentet är att den beskattningsbara vinsten inte alltid blir 

beskattad med samma skattesats. Det skulle även kunna tänkas att det finns situationer där en 

allokering till en viss tillgång, teoretiskt sett, leder till att den tillgången inte ska beskattas 

över huvud taget. Ett sådant utfall vore mindre lämpligt från en systemsynvinkel. 

 

 Det är i nyss nämnda situationer som köpeskillingsallokering blir mest lockande och även 

framkallar störst diskrepans i reciprocitet mellan säljare och köpare. Det som är problemet 

med de första argumenten med syfte att kritisera den praktiska användbarheten av 

köpeskillingsallokering samt alt. 1 och 3 är följande. Allokeringen representerar egentligen 

inte ”verkligheten” och parterna i en allokeringssituation försöker att skapa en situation som 

inte har sin motbild i riktiga förhållanden. Detta skiljer sig från det fall att en tillgång säljs till 

någon till ett pris som inte motsvarar marknadsvärdet eftersom detta har sin grund i verklig 

händelse.  



 41 

4.9.2	  Värdering	  och	  förhållandet	  till	  genomsyn	  

Med tanke på att köpeskillingsallokeringar kan förekomma som inte nödvändigtvis 

representerar marknadsvärdet av en tillgång är det i detta sammanhang intressant att diskutera 

värdering och genomsyn. En säljare kan ha redovisat 80 % av inkråmsköpeskillingen som 

hänförlig till en såld inventarietillgång (Inventarietillgång A) medan köparen bara allokerat 

40 % av köpeskillingen som anskaffningsvärde för samma tillgång. Detta exemplifieras i 

figuren nedan. 

 

Fig. 3 

Tillgångar Säljarens allokering 

av köpeskilling 

Köparens allokering 

av köpeskilling 

Gemensamt värde för 

tillgång A & B 

Inventarietillgång A 800 400 1000 

Inventarietillgång B 200 600 

 

Ingen allokering har avtalats mellan parterna utan en köpeskilling på 1 000 har betalats för 

inventarietillgång A och B. Säljaren har allokerat 80 % av värdet till inventarietillgång A 

medan köparen har allokerat 40 % av värdet till samma tillgång. Figuren är snarlik fig. 2 men 

här illustreras allokeringen av fler än en tillgång. Redovisningen hos ett subjekt har betydelse 

för den egna beskattningen; hur säljaren tidigare har redovisat tillgång A eller B torde inte ha 

någon avgörande betydelse för hur köparen ska redovisa tillgången. Det skulle kunna leda till 

märkliga konsekvenser om säljarens redovisning av en tillgång skulle kunna påverka 

köparens beskattning. I propositionen med förslag till lag mot skatteflykt m.m. finns att läsa 

att ”[n]ormalt torde emellertid medkontrahentens skatteförhållanden inte omedelbart påverkas 

av den skattskyldiges egen taxering och detsamma gäller i den motsatta situationen”53. Detta 

uttalande gäller specifikt SFL men pekar ändå på ett synsätt som ligger i linje med att 

taxeringen av ett subjekt inte nödvändigtvis påverkar motparten. 

 

Kellgren konstaterar att det i vissa fall inte alltid är önskvärt med reciprocitet i beskattningen 

genom bland annat en hänvisning till Mutén. 54  Mutén skriver att kontrahenter i 

affärsförhandlingar och hur de får deras beskattning ordnad saknar betydelse för fastställandet 

av skatteförmågan.55 Muténs uttalande är mer allmänt, men stödjer även det teorin att 

                                                
53 Prop. 1980/81:17 s. 32. 
54 Kellgren, Festskrift till Nils Mattsson, s. 171. 
55 Mutén, s. 183. 
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taxeringen av ett subjekt inte nödvändigtvis påverkar motparten. Om dessa uttalanden skulle 

kunna ses som en princip som även är tillämpbar på skatterättslig genomsyn leder detta till att 

märkliga situationer kan uppkomma. I frågan om genomsyn av en transaktion talar 

uttalandena för att resultatet kan uppkomma att ena partens deklaration kan ändras medan den 

andra partens redovisning lämnas oberörd. Detta skapar en situation som närmast liknar 

bristande bedömningsreciprocitet. Kellgren beskriver bristande bedömningsreciprocitet som 

en situation då en händelse inte klassificeras likadant för alla parterna i en transaktion.56 

Problemet att enbart ena parten kan bli underkastad genomsyn är likt bristande 

bedömningsreciprocitet men själva kärnan ligger här i att parterna inte har samma 

verklighetssyn. I en ideal situation hade parterna värderat de överlåtna tillgångarna likadant.  

4.9.3	  Värdering	  och	  ändring	  genom	  genomsyn	  
 

Fig. 4 

Tillgång  Säljarens 
allokering av 
köpeskilling 

Köparens 
allokering av 
köpeskilling 

Genomsyn Gemensamt 
värde för 
tillgång A & B 

Inventarietillgång 
A 

800 400 ? 1000 

Inventarietillgång 
B 

200 600 ? 

  
 

En intressant situation uppkommer vid det fall att en värdering av en tillgång inte accepteras. 

Det finns två principiellt intressanta fall. För det första, vad händer om bara inventarietillgång 

A blir omvärderad genom genomsyn? Då stämmer inte (för den parten som underkastas 

genomsyn) längre de två tillgångarnas värde ihop med det totala värdet för transaktionen och 

en diskrepans uppstår. För det andra, vad händer om ena partens värdering accepteras men 

inte den andres? Då uppstår det ännu en diskrepans mellan parternas värderingar på det sätt 

att korrigering bara sker av en värdering som är ”felaktig”. Anledningen till att genomsyn 

skulle kunna ske hos bara den ena av parterna kan vara flera. För det första kan nämnas att det 

kan vara så att genomsyn bara genomförs i det ena fallet eftersom den andra partens värdering 

anses vara acceptabel. Det kan vara så att den andra parten som inte genomgår genomsyn har 

värderat tillgången på ett sätt som inte skadar skatteuttaget och inte görs för att tillförskansa 

sig någon fördel. Det ter sig mindre angeläget i en sådan situation att genomföra genomsyn 

eftersom ”ingen skada skett” annat än att värderingen inte stämmer överens med verkligheten 

                                                
56 Kellgren, Festskrift till Nils Mattsson, s. 172-174. 
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eller marknadsvärderingen. Det mest intressanta fallet är däremot det då båda parternas 

värderingar är oacceptabla men genomsyn bara sker i det ena av fallen. Det är en, med tanke 

på genomsyn, icke-reciprok situation som är mindre önskvärd.  

 

För att utvidga ovan förda diskussion ska detta kopplas samman med redovisningen. Det har 

tidigare, i avsnitt 1.1. och 3.1, konstaterats att vissa författare anser att redovisningen kan 

tjäna som bevismedel för beskattningen. Med detta torde företagets, i alla fall i första hand, 

egen redovisning menas. Redovisningen har även en så kallade dubbelt bindande effekt enligt 

14 kap. 2 § IL, vilket innebär att både Skatteverket och den skattskyldige är bundna av 

redovisningen om denna är upprättad enligt god redovisningssed.57 Den som är bunden av 

redovisningen är då det företaget som upprättat redovisningen. Om även en motpart skulle bli 

bunden av till exempel värden som ett överlåtande företag uppskattat skulle detta kunna leda 

till oönskade konsekvenser. Det blir än mer märkligt om det överlåtande företaget inte skulle 

få sin värdering i redovisningen accepterad, men motparten hade ett krav eller presumtion att 

följa överlåtaren. Det är enbart beskattningen som ändras vid genomsyn, redovisningen är 

fortfarande likadan. Om så vore fallet så skulle ett bolag som köpt en tillgång kunna bli 

påverkad av överlåtarens redovisning, som sedan inte visar sig vara korrekt. Det som istället 

torde vara vägledande, för båda parterna var för sig, är principen om god redovisningssed, se 

avsnitt 2.6.  

 

Kellgren tar upp frågan huruvida en följdjustering av ena parten kan användas som ett 

argument för att även motpartens taxering ska ändras.58 Taxeringen kan å ena sidan bli icke-

perfekt och detta är ett starkt argument för genomsyn. Å andra sidan kan taxeringen, parterna 

mellan med avseende på en specifik transaktion, bli icke-perfekt på grund av genomsyn. 

Frågan är då om ena parten kan argumentera för att motparten ska underkastas samma 

justering. Ett exempel får åskådliggöra problematiken. AB X underkastas genomsyn. 

Resultatet av denna leder till att värderingen av en tillgång ändras. AB X argumenterar nu 

för att även AB Y:s värdering ändras, eftersom en transaktion som tidigare var ömsesidigt 

fördelaktig nu blivit ensidigt fördelaktig. Kellgren konstaterar i detta sammanhang även att 

det bör vara ett generellt önskemål att en korrigering hos en skattskyldig leder till en 

motsvarande korrigering hos motparten i samma transaktion.59 Huruvida detta alltid uppnås, 

                                                
57 Prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 179 f. 
58 Kellgren, SvSkT 2009, s. 995. 
59 Kellgren, a.a.s. 950. 
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och huruvida det är möjligt för en skattskyldig att argumentera för att så sker, är en mycket 

intressant fråga. 

 

En ytterligare aspekt att beakta är vad som skulle ske om även en tredje part, i ett tidigare led, 

varit inblandad. Det rör sig om samma situation som i ovan nämnda stycke, men med fler 

parter i transaktionen. Om exempelvis AB X och AB Y ska genomföra en transaktion men AB Z 

före den aktuella transaktionen på något sätt hjälpt till med att skapa skattefördelen i 

upplägget, är det möjligt att med hjälp av genomsyn korrigera taxeringen även för AB Z? 

Kellgren tar upp frågan hur taxeringen ska ske av skattskyldiga som samverkat för att uppnå 

en skattefördel hos en part för att sedan dela på denna fördel genom prissättning. Ett av 

problemen är huruvida granskning av ett subjekt bör ske när det i verkligheten är flera parter 

som tagit del av fördelen.60  

 

Ett gemensamt problem för de frågorna som tagits upp i det här avsnittet torde i många fall 

vara att en undersökning med syfte att finna ett svar måste baseras på en empirisk 

undersökning. Frågor som då bör undersökas är hur Skatteverket och parterna argumenterar 

och hur genomsyn sker i det konkreta fallet.  

4.9.4	   Allokering	   när	   värderingen	   av	   tillgångar	   är	   underkastade	   materiellt	   samband	   och	  

vissa	  är	  frikopplade	  

Ett exempel kan belysa ännu ett intressant spörsmål vad gäller skillnaden mellan allokering av 

redovisningsmässiga värden och skattemässiga värden. En transaktion görs mellan två parter 

och köparen betalar 100 för tillgång A och B. I redovisningen tas tillgångarna upp till 50 var. 

Det skattemässiga värdet för tillgång A är 40 och anskaffningsvärdet för denna tillgång 

regleras exklusivt av skatterättsliga regler. Anskaffningsutgiften för tillgång A är därmed 

frikopplad från redovisningen. För tillgång B styrs anskaffningsvärdet av redovisningen och 

för denna fråga föreligger således ett materiellt samband mellan redovisningsmässigt och 

skattemässigt värde. Ett intressant problem uppenbarar sig. Om det materiella sambandet för 

tillgång B följs bör detta värde sättas till 50 så att det stämmer med det redovisade värdet. Om 

detta sker uppkommer en diskrepans mellan de redovisade värdena och de skattemässiga 

värdena eftersom de redovisade värdena uppgår till 100 (50 + 50) men de skattemässiga 

värdena enbart till 90 (40 + 50). Figuren nedan illustrerar problematiken. 

 

                                                
60 Kellgren, SvSkT, s. 952. 
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Fig. 5 
 
Transaktionsvärde Redovisning Skattemässigt värde  
100 50 40 Frikopplad fråga 
 50 ? Materiellt samband 
 

Hur denna fråga ska lösas finns det inget självklart svar på. Denna fråga har uppmärksammats 

av bland annat Kellgren som kallar detta fenomen för ”partiellt materiellt samband”. 

Uttrycket innebär att delfrågor i en transaktion behandlas olika beroende på att vissa av dessa 

frågor avgörs genom redovisningen och vissa genom skatterättsliga regler.61 Med tanke på att 

tillgängliga lagregler följs som fastslår olika skattemässiga värden för olika 

tillgångskategorier rör problematiken det sätt som sambandet mellan redovisning och 

beskattning är uppbyggt på. Ena lösningen på problemet är att det får kvarstå med hänvisning 

till att ett system med delvis sammankopplade regler mellan redovisning och beskattning och 

delvis frikopplade regler kan leda till resultat som det ovan förklarade. Den andra lösningen är 

att det skattemässiga värdet ändras genom rättstillämpningen eller att genom rättstillämpning 

bortser från det materiella sambandet i det specifika fallet. Kellgren & Bjuvberg diskuterar 

målsättningen att ha en enhetlig verklighetssyn mellan de olika skattemässiga delfrågorna 

som till exempel periodisering, klassificering och värdering. Med detta avses att en händelse 

klassificeras på samma sätt i alla skattemässiga grundfrågor.62 Det aktuella problemet rör 

måhända inte att klassificeringen av en tillgång är häpnadsväckande utan det faktum att 

samspelet mellan redovisning och beskattning inte återspeglar verkligheten på ett riktigt sätt. 

Med hänvisning till en målsättning om enhetlig verklighetssyn, som utvecklats av Kellgren & 

Bjuvberg, även i förhållandet mellan redovisning och beskattning kan en justerande lösning 

förordas där det skattemässiga värdet justeras till att reflektera verkligheten. Detta skulle ge 

en större grad av verklighetskoppling mellan redovisning, beskattning och vad som faktiskt 

hänt i en transaktion. 

                                                
61 Kellgren, SN 2006, s. 429 f. 
62 Kellgren & Bjuvberg, s. 21 f. 
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4.9.5	   Praktiska	   exempel	   av	   köpeskillingsallokering	   genom	   civilrättsliga	   dispositioner	   och	  

något	  om	  värdering	  

Exempel 1) Som ett första exempel kan man tänka sig att ett inkråm överlåts från ett AB till 

ett annat AB. Inkråmet innehåller dels en näringsfastighet, dels inventarietillgångar. Detta 

exempel gör ingen åtskillnad mellan det fall att köpeskillingen allokeras i avtal jämfört med 

det fall att så inte sker. Detta beror på att en fastighetsöverlåtelse kräver en skriftlig handling 

som specificerar bland annat vad vederlaget uppgår till. Detta torde få till följd att den del av 

köpeskillingen som inte hänförs till fastigheten enligt köpehandlingen för fastigheten hänförs 

till inventarietillgångarna.  

 

Exempel 2) Som ett andra exempel kan man tänka sig samma grundsituation: ett inkråm 

överlåts från ett AB till ett annat AB. Inkråmet innehåller den här gången lagertillgångar och 

inventarietillgångar som inte är underkastade några kapitalvinstregler (vilket är fallet för 

fastigheter).  

 

Exempel 3) är en modifiering av exempel 2). I det här exemplet kan man tänka sig att det 

finns ett avtal som delar upp värdena mellan olika tillgångstyper. I avtalet finns reglerat att 

parterna delar upp köpeskillingen så att 70 % utgör vederlag för inventarietillgångarna och 

30 % utgör vederlag för lagertillgångarna.  

 

Frågan som uppkommer är vad skillnaden konsekvensmässigt skulle kunna bli vid en 

jämförelse mellan exempel två och tre. I vilken mån och på vilka sätt kan avtalet få 

bevisverkningar för beskattningen? Denna fråga ställs på sin spets i det fallet parterna i sin 

redovisning allokerar värdena annorlunda jämfört med avtalet. I det fallet föreligger det 

bristande reciprocitet såväl mellan parternas värderingar som mellan ”verkligheten” och 

avtalet. Det finns flera tänkbara lösningar med både för- och nackdelar. Frågan är vilket, vid 

flera möjliga värden, som ska tas upp i redovisningen (och då även i beskattningen om det 

föreligger materiellt samband.) De verkliga värdena för tillgångarna kan vara vägledande 

vilket motsvaras av genomsyn. Värdena som är bestämda i avtalet kan vara vägledande eller 

så kan värdena i redovisningen vara vägledande.  

 

För det första kan konstateras att värderingar i ett avtal inte torde kunna gå före värderingen 

som ska göras i redovisningen och som då styrs av god redovisningssed. Konsekvensen det 

skulle kunna få är att parter på ett väldigt lätt sätt skulle kunna kringgå god redovisningssed 
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och därmed förändra spelreglerna för hela redovisningssystemet. Hur är då förhållandet 

mellan ett avtal som bestämmer allokeringen av köpeskillingen och den i redovisningen 

gjorda allokeringen? För det första kan frågan ställas hur en skattskyldig kan bedömas ha följt 

god redovisningssed när denne inte lägger ett detaljerat allokeringsavtal till grund för 

redovisningen. För det andra kan frågan ställas om det uppkommer några konsekvenser 

parterna mellan om någon av dem inte följer avtalet i sin allokering. Såsom konstaterats i 

avsnitt 4.9 ligger det nära till hands att anta att Skatteverket inte tillmäter motpartens 

värderingar någon betydelse vid taxering av den andra parten. Huruvida det spelar någon roll 

för parterna mellan om den ena av dem inte följer den allokering som gjorts i avtalet torde 

heller inte spela någon roll med hänvisning till att den ena partens taxering inte påverkar den 

andra partens taxering. Om följandet av allokeringen enligt avtalet inte spelar någon roll annat 

än för parten själv ter det sig märkligt om den andra parten har något intresse eller någon 

möjlighet att påverka detta förhållande.  

 

Att däremot använda god redovisningssed som vägledning verkar lämpligt. När en skattefråga 

är materiellt sammankopplad med redovisningen är det även så. Frågan om hur en allokering 

enligt avtal hänger samman med redovisningen är intressant. Där jag ser att ett avtal om 

allokering kan ha betydelse är till exempel när god redovisningssed förespråkar värdering till 

verkligt värde. Avtalet kan då användas som ett bevis för att styrka prissättningen av de 

överlåtna tillgångarna. Om båda parterna kommit överens om att vad en tillgång ska anses 

värd torde detta återspegla en något högre grad av objektivitet än om enbart parterna var för 

sig värdesätter tillgångarna. I en sådan situation skulle en till synes icke-reciprok transaktion 

kunna hanteras annorlunda jämfört med om värderingen inte hade något underlag i verkliga 

händelser. Genom att parterna skapar ett allokeringsavtal som bevismedel har en möjlighet till 

att styrka prissättningen. Ett därtill hörande spörsmål är frågan om tillförlitlighet till ett 

allokeringsavtal. Denna torde vara högre om parterna är oberoende i förhållande till varandra. 

Detta talar mer för att förhandling har skett på marknadsmässiga villkor vilket har lett fram 

till den aktuella prissättningen. Om ett allokeringsavtal skulle upprättas mellan parter vars 

företrädare kände varandra eller ingick i någon sorts intressegemenskap skulle det kunna 

påverka trovärdighet av ett allokeringsavtal negativt. Det torde dock i teorin inte finnas några 

hinder för att även parter som är helt oberoende från varandra kommer överens om att göra 

allokeringar som tjänar båda parternas syften. Exempel på hur det kan se ut har redan 

diskuterats i avsnitt 2.1.  
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5	  Avslutning	  

5.1	  Sammanfattning	  och	  avslutande	  synpunkter	  

Det som jag presenterat i uppsatsen ska nu knytas samman med problemformuleringen i 

avsnitt 1.2. Den fråga jag utgått från är följande:  

 

- Hur stort är utrymmet, i praktiken men framför allt i teorin, för allokering av 

köpeskilling vid inkråmsöverlåtelser i redovisning och beskattning hos köpare 

respektive säljare? 

 

Svaret på min problemformulering kan sammanfattas enligt följande. Utrymmet för allokering 

tillsammans med sambandet mellan redovisning och beskattning kan påverka beskattningen 

på flera olika sätt. Vissa möjligheter är konstaterade enligt praxis, som till exempel 

periodisering, vilket förklarats närmare i avsnitt 4.2. Vissa möjligheter att använda sig av 

sambandet mellan redovisning och beskattning är inte lika klara, så är fallet till exempel vid 

klassificering eller allokering genom anskaffningsvärde. Användbarheten av de två 

sistnämnda allokeringstaktikerna är mer begränsad jämfört med periodisering. Den praktiska 

användbarheten är även mycket tydligare vad gäller skillnaderna i K2 och K3 som påverkar 

periodiseringen. Denna uppsats har också presenterat andra grunder som kan vara av 

betydelse för köpeskillingsallokering. Dessa har presenterats i avsnitt 4.5-4.8. Dessa fyra 

omständigheter är sådana som i sig inte har någon direkt koppling till redovisningsfrågan på 

det sätt som periodisering, anskaffningsvärde och allokering har. De kan däremot vara av 

betydelse vid bedömningen av hur en transaktion ska uppfattas och vilka effekter 

transaktionen kan få.  

 

Till sist har även köpeskillingsallokering i förhållande till civilrättsliga dispositioner 

behandlats. Genom exempel har jag försökt framställa områden där skillnader i skattemässig, 

redovisningsmässig och avtalsmässig värdering kan utgöra problem. Det har framkommit att 

det finns exempel som visar på att det finns värderingsproblem i systemet och att det saknas 

någon entydig lösning. 
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Stort fokus har även riktats mot den praktiska användbarheten av olika 

allokeringsmöjligheter. Det kan konstateras att inom olika delar av sambandet mellan 

redovisning och beskattning finns det olika praktiskt användbara utrymmen för allokering. 

Den enklaste och måhända mest praktiska användningen av sambandet mellan redovisning 

och beskattning är i de fall K2 och K3 kan användas för att utröna god redovisningssed. 

Mellan dessa regelverk föreligger skillnader som på ett konkret sätt visar att valet mellan dem 

kan leda till olika utfall skattemässigt. 

 

Slutligen kan uppsatsen sammanfattas med att det finns ett relativt stort praktiskt användbart 

utrymme för köpeskillingsallokering genom periodisering, klassificering och 

anskaffningsvärden. Det är svårare att säga något konkret om möjligheten att allokera 

köpeskilling genom civilrättsliga dispositioner. Det finns oklarheter angående hur bristande 

reciprocitet ska behandlas i fråga om tillgångsvärderingar mellan parter samt skillnader 

mellan tillgångar som är frikopplade eller materiellt sammankopplade. Allokeringsavtal kan 

dock alltid användas för att bevisa och styrka en värdering. Hur dessa frågor ska lösas är 

något som denna uppsats inte haft till syfte att besvara. Det jag hoppas på är att jag kunnat 

belysa delområden och frågor som kräver närmare granskning. Vad som däremot kan 

konstateras är att de presenterade oklarheterna kan ha en negativ effekt på förutsebarheten i 

taxeringen sett från den skattskyldige. Om denne, vid en transaktion som innehåller 

möjligheter till skatteplanerande moment, inte vet vad utfallet av en handling blir så kan det 

leda till en ovilja att genomföra dessa handlingar. Genom att klargöra delfrågor inom 

redovisning och beskattning undanröjs eventuella oklarheter, vilket leder till en mer 

ändamålsenlig beskattningssituation. 

 

Det jag anser vara klarlagt är att området är mer komplext och mångfacetterat än vad som kan 

tänkas. Sambandet mellan redovisning och beskattning och därtill hörande frågor finns 

beskrivet i en mängd framställningar men det finns ändå något att addera till diskussionen. 

Detta kan bero på att det för det första föreligger tolkningsproblem om hur sambandet mellan 

redovisning och beskattning hör samman i oreglerade situationer. För det andra måste hänsyn 

tas till varje individuell transaktion och förutsättningarna i det specifika fallet. Detta skapar en 

oändlig mängd scenarier som kan diskuteras. Förhållandet mellan redovisning och 

beskattning är i sig mycket intressant och leder, som jag försökt visa i uppsatsen, till 

situationer som inte alltid är önskvärda. Detta har främst visats vad gäller förhållandet mellan 

skattemässiga och redovisningsmässiga värden när dessa inte utgår från samma 
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värderingsgrund. Diskrepanser mellan skattemässiga och redovisningsmässiga värderingar 

och eventuella allokeringsavtal är även det en intressant fråga som i sig är oreglerad. Med det 

taxeringssystem vi har i Sverige, ett system som bara delvis följer redovisningen, kan man 

fråga sig om de i uppsatsen presenterade problemen inte är oundvikliga. Att skattefrågor löses 

genom materiellt samband, formellt samband, samband i praktiken och genom uttryckliga 

skatteregler skapar ett system med möjligheter till krockar mellan de olika principerna. 

Huruvida systemet i sig är något som bör ändras är en mycket intressant fråga. Detta är tyvärr 

något som uppsatsen inte har haft för avsikt att behandla, varvid frågan lämnas till någon 

annan för besvarande. 
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