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  Förord 

  Det materiella innehållet i redovisningslagarna och i norm-
givningen på redovisningsområdet har stor betydelse för Skatte-
verket (SKV) genom det i olika skattelagar reglerade sambandet 
mellan redovisning och beskattning. Finns det inte någon särskild 
skatteregel i en viss fråga läggs redovisningen upprättad enligt god 
redovisningssed till grund för beskattningen. Reglerna inom 
redovisningsområdet har dessutom betydelse för skattekontrollen i 
det avseendet att de anger hur företagens underlag ska se ut och 
hur det ska bevaras. 

Sambandet mellan redovisning och beskattning är ingen nyhet i 
sig. Däremot har under senare år den kompletterande normgiv-
ningen i form av nya rekommendationer/allmänna råd och uttalan-
den från Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden (BFN) ökat 
kraftigt. Den ökning som skett är främst en följd av internationali-
seringen på redovisningsområdet men även en konsekvens av ny 
lagstiftning. 

SKV har uppmärksammat att det finns ett behov att i samman-
fattande form presentera innehållet i aktuell redovisningslag-
stiftning och normgivning samt dess skattemässiga konsekvenser. 
SKV har därför tagit fram denna dokumentation. 

Dokumentationen innehåller en sammanfattande beskrivning av 
innehållet i lagregler inom redovisningsområdet, Redovisnings-
rådets rekommendationer och BFN:s allmänna råd. Läsaren ska 
snabbt kunna sätta sig in i innehållet i en specifik redovisnings-
rekommendation eller ett allmänt råd utan att läsa den i sin helhet. 

I dokumentationen följer, efter en sammanfattning av innehållet i 
varje rekommendation eller allmänt råd, en redogörelse för 
eventuella skattemässiga konsekvenser. Redogörelsen lämnas 
under rubriken Beskattning. 

Dokumentationen beaktar lagstiftning, rekommendationer och 
allmänna råd t.o.m. 2003. I vissa fall kommenteras också pågående 
lagstiftningsarbete eller utkast till rekommendationer och allmänna 
råd. Inom dåvarande RSV fanns en särskild referensgrupp för 
redovisningsfrågor. Svar från RSV:s referensgrupp för redo-
visningsfrågor finns från 1996 på SKV:s hemsida under rubriken 
Rättsinformation och Redovisning.  
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Handledningen är i första hand avsedd att användas inom skatte-
förvaltningen, men kan även vara av intresse för andra som i sitt 
arbete behöver information om sambandet redovisning och 
beskattning. Handledningen är också tänkt att kunna användas för 
utbildning inom skatteförvaltningen. 
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