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FÖRORD

Denna kandidat uppsats i externredovisning har utarbetats under våren 2007 på högskolan i
Halmstad. Vi som är författare till denna uppsats vill genom detta förord tacka alla de
personer och företag som hjälpt oss och gjort det möjligt för oss att färdigställa denna rapport.

Först och främst vill vi tacka de revisorer Mari Berg Johansson (Ernst & Young) och Magnus
Eriksson (Öhrlings PwC) som deltog i vår pilotstudie och hjälpte oss att utforma den
intervjuguide som vi sedan skulle använda vid intervjuerna med Skatteverket. Vi vill också
tacka de personer, Jan Sandvall, Christina Bill, Katarina Bengtsson och Tommy Andersson,
på Skatteverket som valde att ställa upp på personliga intervjuer. Utan era upplysningar och
åsikter om Skatteverkets koppling gentemot revisionsplikten i små aktiebolag hade denna
uppsats inte kunnat färdigställas.

Vi vill även tacka vår handledare Marita Blomkvist och de tre grupperna som har varit
delaktiga vid tre planeringsseminarier. Genom er opponering av vår uppsats har vi fått
handledning och goda råd, så att vi har kommit vidare med vår uppsats.

Halmstad den 25 juni 2007

Emelie Eliasson Marie-Louise Lindbergh Viktoria Sehlin



SAMMANFATTNING

År 1983 infördes kravet om lagstadgad revisionsplikt för samtliga aktiebolag i Sverige.
Lagens huvudsakliga uppgift var att motverka ekonomisk brottslighet i små aktiebolag. EU
skiljer på revision i små och stora aktiebolag. Det är upp till varje medlemsstat om
revisionsplikt skall finnas för de allra minsta företagen. Sverige har valt att inte göra några
lättnader än men i ett uttalande i december 2006 ges klara direktiv om att regeringen har en
önskan att underlätta för småföretagarna. Då revisorns roll gentemot Skatteverket framförallt
är att förebygga brott ansåg vi att det kunde vara intressant att undersöka Skatteverkets nytta
av revisionsplikten. Därför är syftet med vår uppsats att beskriva och analysera vilken nytta
Skatteverket har av revision i små företag. Vidare är syftet att se vilka konsekvenser ett
avskaffande av revisionsplikten medför för Skatteverket och vilka alternativa gransknings-
metoder som skulle kunna vara möjliga. Detta avser vi att göra genom att undersöka hur
Skatteverket använder sig av revision och vad de anser skapar värde med revision. Vi har valt
att använda oss av en kvalitativ metod som är passande då vi har ett oklart problem och lite
information om det. Detta innebär att vi har gjort personliga intervjuer. Den teoretiska
referensramen delades in i fyra olika områden, vilka är revisorns betydelse, skattekontrolls-
processen, sambandet mellan redovisning och beskattning och konsekvenser av ett
avskaffande av revisionsplikten. Vi beskriver bland annat revisorns roll och ursprung,
Skatteverkets verksamhet och tidigare studier gjorda inom ämnet. I empirin sammanfattar vi
våra respondenters svar och indelningen är utformad efter den teoretiska referensramen.
Slutsatsen av vår studie är att Skatteverket har nytta av revision på ett flertal olika sätt, som
till exempel orena revisionsberättelser och en opartisk granskning. Vilka konsekvenser som
skulle kunna uppstå om ett avskaffande sker är att fler felaktigheter kommer att förbli
oupptäckta och deklarationerna mindre tillförlitliga. En alternativ granskningsmetod är en
förändring i lagstiftningen för att Skatteverket skulle kunna få mer kontrollbefogenheter.
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1. INLEDNING

I det inledande kapitlet ger vi en bakgrund kring debatten om slopandet av revisionsplikten
för små aktiebolag i Sverige. Vi kommer sedan att beskriva hur vår problemdiskussion har
gått och hur den har lett fram till vår problemformulering och vårt syfte. Sist i kapitlet finns
en disposition av uppsatsen.

1.1. Bakgrund

I Sverige infördes 1 januari 1983 en lag som omfattade samtliga aktiebolag där kvalificerad
revision skulle utföras av en kvalificerad revisor (godkänd eller auktoriserad). Lagens
huvudsakliga uppgift var att motverka ekonomisk brottslighet i små aktiebolag. Trots att
översyn har gjorts av frågan även under senare år, har man inte kommit fram till vilka
lättnader som ska göras för små aktiebolag. Istället har ansvaret lagts hos revisionsbranschen,
som själva får hantera frågan om det finns möjlighet att ha en mindre kostsam revision för
små företag. 1

Som medlemmar i EU måste vi följa direktiven som EU förordnar om. Bland annat medför
det att vi ska följa det fjärde direktivet (artikel 51.1), som reglerar skyldigheten att upprätta
års- och koncernredovisning. Här regleras också vilka företagsformer som omfattas av
revisionsplikten. EU har satt gränserna för små företag enligt följande; färre än 50 anställda
och en omsättning som understiger 7,3 miljoner euro (68,9 miljoner sek2) eller en
balansomslutning som understiger 3,65 miljoner euro (34,4 miljoner sek3). Företaget kan
klassas som mindre företag trots att det överskrider ett gränsvärde, men överskrids två värden
ses det som ett större företag. Här framgår att revisionsplikten för de mindre företagen
överlåts till respektive medlemsstat att besluta om.4 Bland partierna i Sveriges Riksdag finns
det skillnader i uppfattningen om huruvida revisionsplikten för små aktiebolag ska bevaras
eller inte. Sverige har valt att inte göra några lättnader än, men som den senaste debatten har
gått så kanske det nu kan komma till att ske en förändring. Detta kommer troligtvis att ske i
etapper, genom att man höjer gränsvärdena allteftersom. Även i de övriga nordiska länderna
pågår debatten om revisionspliktens vara eller inte vara. Dock har arbetet kommit längre i
Danmark, då de har beslutat om och genomfört ett avskaffande av revisionsplikten för de allra
minsta aktiebolagen.5

Det är Svenskt Näringsliv som främst ligger bakom kraven på slopad revisionsplikt och de
grundar sig främst på en studie som gjorts av Jill Collis om hur avskaffandet i England har
påverkat de engelska företagen. Svenskt Näringsliv vill lyfta fram England som ett bra
exempel på hur ett avskaffande successivt skulle kunna införas i Sverige. Studien syftar på
mikroföretag vilket innebär aktiebolag med högst tre miljoner i omsättning.6 Därefter startade
en debatt i olika medier bland annat i Dagens Industri och FAR:s tidning Balans. Den 22 juni
2005 lämnade även Svensk Näringsliv en begäran till justitiedepartementet om översyn av

1 Per Thorell och Claes Norberg, ”Går det att försvara revisionsplikten?”, Balans 3, (2005):19-23.
2 I samtliga fall har använt oss av dagskursen den 2007-03-04 som var 1 euro = 9,4340 Sek.
3 Se not 2.
4 Thorell, Per,. och Norberg, Claes. ”Revisionsplikten i små aktiebolag.” Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2005.
5 Caroline Aggestam, ”När revisionsplikten avskaffades i Danmark”, Balans 2, (2007): 31-35.
6 Thorell, Per,. och Norberg, Claes. ”Revisionsplikten i små aktiebolag.”.
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revisionsplikten med inriktning att det ska införas en möjlighet till undantag från
revisionsplikt.7

I en studie som nyligen genomförts av Tobias Svanström vid Umeå Handelshögskola,
framkommer det att större delen av företagen vill behålla revisionsplikten. Studien visar att
det är endast en liten del som upplever revisionen som en ekonomisk och administrativ börda.
Sammantaget ger resultatet i studien inget stöd för avskaffandet av revisionsplikten bland
företag.8

Meningarna är alltså delade och en av dem som är emot slopandet av revisionsplikten för
mindre företag är Peter Clemedtson, VD för revisionsföretaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers, som varnar för konsekvenserna. Han tycker det är viktigt att inte
stirra sig blind på hur andra länder gör, utan även ta hänsyn till hur just det svenska
näringslivet fungerar. Han menar att ett alternativ är att titta på en annan typ av företagsform
för de små aktiebolagen. Han påtalar också att aktiebolagen innehåller så många värdefulla
komponenter att det finns en risk att vi får ett A och ett B-lag bland aktiebolagen om plikten
tas bort.9 FAR SRS pekar också på att en slopad revisionsplikt kan medföra utökad
skattekontroll. Så är fallet i grannlandet Danmark. 10

Den förra regeringen beslöt i september 2006 om en utredning (dir. 2 006:96) för att bland
annat utvärdera behovet av revision i små företag. I ett tilläggsdirektiv har nu utredaren fått i
uppdrag av den nya regeringen att föreslå de ändringar i reglerna som krävs för att ta bort
revisionsplikten i små företag. Utredaren ska ta ställning till vilka företag som ska slippa
revisionsplikt. Utredaren ska också överväga om minskad revisionsplikt till exempel behöver
kombineras med andra åtgärder för att hindra att överträdelser av till exempel skatte- och
redovisningsregler sker. Senast 31 mars 2008 ska utredaren lämna ett delbetänkande.
Utredningen i övrigt ska redovisas senast den 1 september samma år. 11

Debatten har aktualiserats då vi under hösten 2006 fick borgerlig regering. I ett uttalande i
december 2006 ges klara direktiv om att regeringen har en önskan om att underlätta för
småföretagare. Avskaffande av revisionsplikten i små företag sägs vara en bit på väg.12 I en
artikel i Balans nr 11 2006 så uttalar sig arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om att han
tycker att revisionsplikten för små aktiebolag ska avskaffas.13 Regeringen har nu bestämt sig
för ett avskaffande av revisionsplikten för de minsta företagen ska genomföras.14

1.2. Problemdiskussion

Förslaget på förändringar i revisionsplikten har skapat stor debatt bland många olika
intressenter. Detta beror på det behov som finns hos intressenterna av granskning och
omdöme av företag. Stora studier, gjorda av bland annat Svenskt Näringsliv och Tobias
Svanström, har främst fokuserat på företagets synvinkel eller intressenter såsom banker.
Enligt intressentmodellen finns det dock fler intressenter till revision, till exempel

7 FAR komplett 2007-01-26, Kerstin Nyquist.
8 Tobias Svanström, ”Företagen vill behålla revisionsplikten”, Balans 11, (2006): 29-31.
9 Karolina Palutko, ”Slopad revision hotar ge ett B-lag”, Dagens Industri, 16 december 2006.
10 Pernilla Halling, ”Debatten går het i Norden”, Balans 3, (2005): 17-18.
11 Karolina Palutko, ”Slopad revision hotar ge ett B-lag”.
12 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/regelkrangel/article20440.ece
13 Elisabeth Precht, ”Revisorn är guld värd!” Balans 11, (2006): 21.
14 Bengt Skough, ”Revision utan plikt? – Javisst!” Balans 1, (2007): 13.



3

Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och aktieägarna.15 Dessa intressenter är inte lika
studerade. Tanken med vår studie är därför att studera en av dessa intressenter och den
intressent som vi vill titta på är Skatteverket. Eftersom det svenska samhället är starkt kopplat
till skatt, tycker vi det är intressant att se vilken nytta Skatteverket har av revisionsplikten i
Sverige. Detta område är därigenom intressant då hela samhället är mer eller mindre beroende
av Skatteverket. Ett slopande av revisionsplikten skulle innebära att revisorns stöd och
granskning faller bort, vilket kan medföra ökad risk för både okunnighet och skattefusk bland
småföretagarna. Detta kommer i sin tur att öka affärsrisken eftersom konkurrensen blir
hårdare då seriösa företagare kan tvingas konkurrera med skattefuskare.16

Som det ser ut idag har Skatteverket hjälp av revision. I Svanströms artikel har det
framkommit att företag anser att revision är till nytta för skattekontrollen, detta eftersom
revisorn är skyldig att sända in en oren revisionsberättelse till Skatteverket. Bland annat ses
revision som ett kontrollverktyg som skapar förtroende för företagens förvaltning och
räkenskaper. Dan Brännström och Martin Johansson anser att revision underlättar möjligheten
till affärer mellan företag. De menar också att revision minskar risken för både medvetna och
omedvetna felaktigheter på skatteområdet. Det förtroende som revision medför underlättar
således finansieringen. Detta skapar förutsättningar för fortsatta transaktioner och gör att
företaget kan leva vidare. En aspekt av revision är att revisorerna har krav på sig att anmärka i
revisionsberättelsen om till exempel företaget har misskött sina skatt- och avgiftsbetalningar.
De hjälper alltså till att förebygga och förhindra att brott sker.17

Idag har revisorn även anmälningsplikt vid misstanke om brott utförda av styrelseledamot
eller verkställande direktör. Anmälan går först till styrelsen för åtgärd, om inget sker ska
revisorn avgå från sitt uppdrag och lämna över till åklagare.18 Om revisionsplikten upphör i
små aktiebolag kommer även revisorns anmälningsplikt att försvinna för dessa.

Eftersom det inte finns några större studier om hur Skatteverket kommer att påverkas av ett
slopande av revisionsplikten för små företag tycker vi att det skulle vara intressant att
undersöka detta. Tidigare har fokus legat på kostnadssidan hos övriga intressenter men vi
väljer istället att utvärdera nyttan av revision. Det vi menar med nytta är hur Skatteverket
använder sig av material som är granskat av en externrevisor och vilka samband som finns
mellan externa revisorer och Skatteverket. Studien leder bland annat fram till frågan om vilka
alternativa metoder det finns till revision.

1.3. Problemformulering

Ovanstående diskussion leder fram till följande problemformulering:
- Vilken nytta har Skatteverket av revision i små aktiebolag?

1.4. Syfte

Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera vilken nytta Skatteverket har av revision i små
företag. Vidare är syftet att se vilka konsekvenser ett avskaffande av revisionsplikten medför
för Skatteverket och vilka alternativa granskningsmetoder som skulle kunna vara möjliga.

15 FAR, Revisions bok, (FAR förlag, 2006), 14.
16 Brännström och Johansson – Svenskt Näringsliv drar undan mattan för småföretagen.
17 Ibid.
18 FAR, FAR:s samlingsvolym del 2 (Stockholm: FAR förlag, 2006), 31.
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Vårt bidrag till alla berörda praktiker är att vi tittar på en ostuderad intressent genom att
studera Skatteverkets nytta av revision och redovisning. Detta är även ett bidrag till Thorell
och Norbergs studie, då de i deras studie utelämnar denna intressent på grund av brist på
tillförlitlig information. Vårt teoretiska bidrag till litteraturen är att vi bygger vidare på
intressentmodellen genom att göra en djupare studie om endast en av intressenterna till
revision.

1.5. Disposition

1. Inledning I det inledande kapitlet ges en bakgrund till det problem som studeras. Vidare
följer en beskrivning av vår problemdiskussion som sedan leder fram till vår
frågeställning. Här kommer även syftet med uppsatsen att lyftas fram. Kapitlet
avslutas med en disposition av uppsatsen.

2. Metod Metodkapitlet ger en redogörelse för vår arbetsprocess. Vidare kommer det
metodiska tillvägagångssättet att motiveras, framförallt med avseende på
insamling och bearbetning av data. Avslutningsvis sker en metoddiskussion där
vi diskuterar uppsatsens trovärdighet och lyfter fram våra kritiska
ställningstaganden beträffande valet och användandet av källor.

3. Referensram Kapitlet ger läsaren en grundläggande bakgrund till den empiriska studien och
analysen. Avslutningsvis finns en sammanfattande modell av referensramen.

4. Empiri I det fjärde kapitlet presenteras det empiriska materialet som framkommit under
intervjuerna. Sedan har de viktigaste synpunkterna från dessa sammanställts.

5. Analys I det femte kapitlet analyseras den empiriska data och vi lyfter här fram
likheter och skillnader.

6. Slutsatser I det avslutande kapitlet kommer vi att svara på vår problemställning som
presenterades i det inledande kapitlet. Slutsatserna bygger på analysavsnittet.
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2. METOD

Avsikten med kapitlet är att redogöra för vår arbetsprocess och den metod vi använt oss av.
Vidare beskrivs hur insamling och bearbetning av data har skett. Avslutningsvis diskuterar vi
kring uppsatsens trovärdighet och lyfter fram våra kritiska ställningstaganden när de gäller
valet och användandet av våra källor. Vårt metodval följer med genom hela processen och på
så sätt styr det vilka slutsatser vi kommer fram till i vår analys.

2.1. Personlig referensram

Vi, som är författare till denna uppsats, har sedan tidigare olika kunskaper och erfarenheter
när det gäller uppsatsämnet. En av oss författare har en flerårig bakgrund inom
revisionsbranschen och har uppehåll i arbetet på grund av studier och vi andra två läser på
högskola sen snart tre år tillbaka. Detta kommer att innebära att vår förförståelse inte kommer
att vara densamma och vi tror att arbetsprocessen kan komma att påverkas av detta. Till
exempel kommer våra val och avgränsningar att grunda sig på våra intresseområden och detta
gör att uppsatsen kan bli subjektiv. Här vill vi därför tala om att vi är medvetna om denna
påverkan men att vi inte har förmåga att mäta hur vår tidigare förståelse har eller kan ha
inverkat på studien. Med detta i åtanke vill vi göra läsaren medveten om denna begränsning
vilket gör det lättare för denne att bilda sig en egen uppfattning om vår studie.

2.2. Val av undersökningsmetod

Vårt syfte är att beskriva och analysera vilken nytta revision i små företag har för
Skatteverket, vilket innebär att vi ska undersöka hur Skatteverket använder sig av revision och
vad de anser skapar värde med revision. Vidare är syftet att se vilka konsekvenser ett
avskaffande av revisionsplikten medför för Skatteverket och vilka alternativa gransknings-
metoder som skulle kunna vara möjliga. Syftet med studien ska vara avgörande vid val av
metod.19 Därför tycker vi att en kvalitativ metod är mest användbar.

2.2.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod

Inom samhällsvetenskaperna skiljer man mellan två huvudformer av metoder, kvalitativ och
kvantitativa metod. 20

Då vi har valt att göra en kvalitativ studie, innebär det att studien kommer att resultera i ord
som förmedlar en mening. Metoden är passande att använda då vi har ett oklart problem och
lite information om det.21 När vi gjorde vårt metodval vägde fördelar som flexibilitet,
öppenhet och nyansrikedom in.

Det finns dock några nackdelar med metoden. Bland annat är den resurskrävande eftersom
djupgående intervjuer oftast tar lång tid. I vårt fall, där vi har begränsade resurser i form av tid
och pengar, måste vi därför nöja oss med att undersöka några få respondenter. Vidare är det
en nackdel att det inte går att dra generella slutsatser.22

19 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2005), 13.
20 Ib Andersen, Den uppenbara verkligheten – val av samhällsvetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur,
1998), 31.
21 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra
samhällsvetenskapliga ämnen (Lund: Studentlitteratur, 2002), 145.
22 Ibid., 143-145.
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2.3. Tillvägagångssätt

I följande avsnitt redogör vi för det tillvägagångssätt som vi använt gällande uppsatsens
datainsamling av såväl teoretisk som empirisk data.

2.3.1 Sekundärdata

Sekundärdata är data som samlats in av andra personer och oftast i ett annat syfte än vårt.23

Studien inleddes med informationssökning via Internet och databaser via Halmstad Högskola
(affärsdata, emerald, far-info) för att få fram aktuella artiklar om ämnet. Den sökmotor vi
använde oss av på Internet var Google och bland annat användes ”revisionsplikt”,
”revisionsplikt i små aktiebolag”, ”revisionsplikt och Danmark respektive England”,
”revision” och ”skattekontroll” som sökord, både på svenska och på engelska. Vi fann bland
annat att Svenskt Näringsliv år 2005 hade skrivit en rapport som är intressant för oss men
även artiklar i tidningar som Balans och Dagens Nyheter.

Sedan tittade vi på de uppsatser som tidigare skrivits inom ämnet revisionsplikt och då både
de som finns utlagda på Internet, www.uppsatser.se, och de som finns tillgängliga på
Halmstad Högskola. Vidare har vi använt Tobias Svanströms artikel Lagstadgad revision? JA,
om företagen får bestämma och en artikel Jill Collis. Vi har även använt oss av Regeringens
och Skatteverkets hemsida. Då revisionsplikten är ett väl omdiskuterat ämne har det varit lätt
att hitta relevant information. Den litteratur som vi har använt har vi hittat genom
bibliotekskatalogen ”Hulda” som finns på Halmstad Högskola och via referenser i artiklar och
böcker.

2.3.2 Primärdata

Studiens primärdata samlades in genom personliga intervjuer och en telefonintervju med
Tommy Andersson då det var problematiskt att träffas. Fördelen med primärdata är att
insamlingen sker för den specifika problemställningen. Innan den första intervjun gjordes,
utformade vi en intervjuguide som skulle användas som underlag och stöd vid intervjuerna.
Vi valde att använda öppna frågor för att ge respondenten möjlighet att ge så uttömmande
svar som möjligt. Därefter valde vi att göra en pilotstudie med två revisorer för att utvärdera
de frågor som vi hittills hade formulerat.

I den utsträckning som vi hade möjlighet, gjorde vi personliga intervjuer. Fördelar med
metoden är bland annat att intervjusituationen skapar förtroende mellan intervjuare och
respondenten. Detta ger oss möjlighet att ställa följdfrågor och tydliggöra oklarheter i
frågorna samt möjligheten att läsa av respondentens kroppsspråk och tonfall.24 Intervjuerna
spelades in, i samtycke med respondenterna, för att undvika att relevant information skulle gå
förlorad. Fördelen med att spela in samtalen är att missförstånd vid sammanställning av det
empiriska materialet kan undvikas och bearbetningen av materialet underlättas. En nackdel
med inspelning av intervjuerna kan vara att respondenterna kan känna sig obekväma och
hämmade i situationen.25

2.3.3 Intervjuguide

Vid utformning av en intervjuguide är två aspekter viktiga att ta hänsyn till, nämligen
standardisering och strukturering. Vår intervjuguide har hög standardisering då frågorna och

23 Jacobsen, Vad, hur och varför?, 152-153.
24Lars Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera (Malmö: Liber AB,
2006), 98.
25 Trost, Kvalitativa intervjuer, 54.
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intervjusituationerna är densamma för alla respondenterna. Vi har valt att ha öppna frågor i
vår intervjuguide vilket innebär att vår intervju kommer att ha en låg grad av strukturering.26

Intervjuguiden är indelad efter de huvudområden som referensramen består av. Detta för att
underlätta intervjun och vårt fortsatta arbete i analysen.

2.3.4 Pilotstudie

Vår pilotstudie gick ut på att testa och utvärdera vilka frågor vi behövde ställa till Skatteverket
för att få svar som besvarar vår frågeställning. Vi ville också få en bild av Skatteverkets
verksamhet sett ur externrevisorernas perspektiv. Vi har pratat med två revisorer från lika
många revisionsbyråer. Vi kom i kontakt med dessa revisorer genom att vi ringde upp två av
de största revisionsbyråerna i Sverige och frågade efter revisorer med kunskap inom små
företag och skatt. Revisorerna jobbar till största del med små och medelstora företag, båda
revisorerna är godkända och har arbetat i ett flertal år. Vid pilotintervjuerna framkom det att
revisorerna har god kommunikation med Skatteverket och använder dem som rådgivare vid
behov. Revisorerna hjälper företagen vid skatterevision om de behöver. Revisorerna anser
även att deras arbete bidrar till förbättrad skattekontroll. Om något upptäcks rättas det oftast
till innan deklarationen skickas in. Revisorerna anser att deras arbete är till nytta för
Skatteverket när det gäller revision i små aktiebolag. Ett eventuellt avskaffande tror
revisorerna kan gynna de oseriösa företagen då det kommer att ta längre tid att komma på
fusket. Vidare tror de att samhällskostnaden kommer att bli större då inga frivilliga rättelser
kommer att ske.27

Sammanfattningsvis tror revisorerna att ett slopande av revisionsplikten för små aktiebolag
inte är bra. Det finns en eventuell risk för att kvaliteten på redovisningen skulle bli sämre.
Samtidigt tror revisorerna att eftersom de jobbar med små företag kommer de att få behålla
uppdragen och vara mer konsult i framtiden. De ser hellre en förändring som kan innebära
minskad revisionsplikt för de allra minsta företagen. Ett alternativ kan vara att utveckla en ny
företagsform.28

Pilotstudien gav oss en bra inblick av sambandet mellan externrevisorn och Skatteverket.
Detta gjorde att vi kunde korrigera vår intervjuguide inför besöken hos skatterevisorerna på
Skatteverket.

2.3.5 Urval

För att få fram vilken betydelse revisionsplikten har för Skatteverket har vi valt att intervjua
tre skatterevisorer med olika positioner och en rättslig expert på sambandet mellan
redovisning och beskattning, alla anställda på Skatteverket. För att få ett representativt urval
av anställda av Skatteverket vände vi oss till Skatteverkets huvudkontor som sedan dirigerade
oss vidare. Personer med stor kunskap på området, men med skilda positioner på
Skatteverket, söktes eftersom vi ville få fram olika synvinklar om hur kontrollarbetet
verkligen går till, samt revisionspliktens betydelse i sammanhanget. De som arbetar ute på
fältet kan ha en annorlunda uppfattning om hur revisionsplikten används i förhållande till
personer på ledningsnivå. Ett annat urvalskriterium var att respondentens arbete omfattades av
vårt uppsatsämne.

26 Trost, Kvalitativa intervjuer, 19-21.
27 Se bilaga 1.
28 Se bilaga 1.
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2.4. Uppsatsens trovärdighet

En uppsats ska ge en sann och rättvisande bild av verkligheten. Två viktiga krav som finns på
en uppsats är validitet och reliabilitet.29

2.4.1 Validitet

Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som studien avser att mäta.
Det är därför viktigt att uppsatsens problemställning är välformulerad.30

Om respondenten väljer att medvetet ge missvisande svar eller om det är så att respondenten
har bristande kompetens inom ämnet leder det till låg validitet.31 Vi anser dock att risken för
att respondenterna i vår studie skulle ge missvisande svar på grund av bristande kompetens är
liten. Detta eftersom våra respondenter är väl insatta i ämnet och att det ligger i deras intresse
att delge oss korrekt information. Dessutom valde vi att skicka ut intervjuguiden några dagar i
förväg för att respondenten skulle kunna förbereda sig inför intervjun och kontakta oss vid
eventuella otydligheter.

Låg validitet kan också bero på att intervjufrågorna varit felformulerade.32 Vi valde att ha
öppna frågor i intervjuguiden för att få respondenten att svara så uttömmande som möjligt. Vi
anser därför att vår intervjuguide mäter det som den avser att mäta.

Trots det har vi under arbetets gång funnit att vissa frågor varit vaga, dåligt formulerade eller
repeteringar av varandra, varför vi formulerat om och strukit liknande frågor. Vi anser inte att
dessa ändringar skadat studiens syfte eftersom vi under intervjuerna gett förtydligande
följdfrågor när respondenten missuppfattat frågorna.

2.4.2 Reliabilitet

Reliabilitet innebär hur stor tillförlitlighet våra mätinstrument har och i vilken grad den
avspeglar sig i våra resultat.33

För att öka reliabiliteten på vår studie använde vi oss av en intervjuguide som underlag vid
intervjuerna. Detta för att respondenterna skulle få besvara samma frågor. I vissa fall var vi
tvungna att gå ifrån intervjuguiden och ställa följdfrågor för att få fullständiga svar, men detta
tror vi inte har fått några negativa effekter på studien.

Inspelandet av intervjuerna med hjälp av diktafoner bidrog till en högre reliabilitet då det
minskade risken för missuppfattningar vid sammanställningen av det empiriska materialet.
Diktafonerna gjorde att vi kunde höra intervjun i repris för att försäkra oss om att vi inte
misstolkade eller missade någon viktig information. Parallellt med att vi ställde frågorna förde
vi även anteckningar över intervjusvaren.

En faktor som skulle kunna minska tillförlitligheten är den s.k. intervjuareffekten som kan
uppstå vid personliga intervjuer. Problemet kan här vara att respondenten låter sig påverkas av
personen som intervjuar och därför svarar på det sätt som han eller hon tror att intervjuaren
förväntar sig.34 Eftersom vi har liten erfarenhet av att göra intervjuer så kan vi inte veta på

29 Eriksson och Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, 61.
30 Ibid., 61.
31 Ibid., 61.
32 Ibid., 61.
33 Ibid., 61.
34 Jacobsen, Vad, hur och varför?, 162.



9

vilket sätt vi har påverkat respondenten. Men då vi var medvetna om denna eventuella effekt
försökte vi att inte ställa ledande frågor.

För att åstadkomma hög reliabilitet har vi försökt att i så stor utsträckning som möjligt arbeta
fram rutiner för undersökningens genomförande samt strävat efter ett likadant
tillvägagångssätt i intervjusituationen. Vi har alla varit närvarande vid intervjuerna, för att på
så vis kunna skriva ner respondenternas svar på ett så korrekt sätt som möjligt. Men trots
dessa försök till att höja reliabiliteten i undersökningen, är vi väl medvetna om att detta inte är
en garanti för att upprepade undersökningar av ämnet leder till att exakt samma resultat
uppnås.

2.4.3 Källkritik

Källkritik innebär att man bedömer det material som samlats in.35

2.4.3.1 Källkritik av primärdata
Vid granskning av primärdata är det viktigt att fråga sig om vi har fått fatt i de rätta källorna
som kommer att ge oss den riktiga informationen.36 Vi måste ställa oss kritiska till om den vi
undersöker har någon närhet till ämnet som vi vill undersöka och hur mycket kunskap denne
har inom detta. Även de intervjuades vilja att ge oss sann information är viktigt att bedöma.
Genom att skicka intervjuguiden till våra respondenter i förväg valde vi att förbereda dem
inför intervjuerna vilket har ökat vår reliabilitet. Nackdelen är att det finns en risk att vi inte
har fått spontana och personliga svar. Svaren kan ha varit förberedda och strukturerade. Då vi
valde att använda diktafoner vid intervjuerna fanns en risk att respondenterna skulle känna sig
obekväma och hämmade i situationen. Vi upplevde dock att respondenterna talade fritt under
intervjun.

2.4.3.2 Källkritik av sekundärdata
Sekundärdata har skrivits av personer med varierande bakgrund kan därför vara både
medvetet och omedvetet vinklad. Det kan också finnas skillnader då det gäller kvaliteten hos
materialet. Detta innebär att metoderna har gjorts i olika syften och tillvägagångssätt. Vi
måste därför ha kritiska ögon vid inläsning av tidigare studier. Vi reserverar oss mot att viss
feltolkning av materialet kan ha förekommit.

Vi hade inga svårigheter med att hitta teorier kring ämnet revision. Det var desto svårare att
hitta relevant information om revisionsplikten och skattekopplingen i andra länder som håller
en god vetenskaplig nivå. Av den orsaken har vi valt att använda oss av det material som finns
tillgängligt och försöka hitta andra liknande områden som har en koppling till vår teoretiska
referensram.

35 Jacobsen, Vad, hur och varför?, 167.
36 Ibid., 259.
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3. TEORETISK REFERENSRAM

I kapitlet redogör vi för de vetenskapliga teorier och redovisningsteorier som vi använt oss av
i vår studie. Inledningsvis presenteras agent - principal teorin som sedan följs av revisorns
roll. Här behandlas dennes roll, hur den ser ut i dag samt en beskrivning av revisionens
närliggande tjänster. Vi redogör också för intressentmodellen och studier gjorda i Sverige
avseende revisionspliktens avskaffande vilket leder oss in på Sveriges skattesystem.
Avslutningsvis finns en beskrivning av konsekvenserna av ett avskaffande i England.

3.1. Revisorns betydelse

3.1.1 Agent – principal teorin

Agentteorin, som huvudsakligen är en amerikansk företeelse, använder den allra senaste
teorin för att förklara de flesta fenomen på redovisningsområdet alltifrån val av
redovisningslösningar till reglering av redovisning. Teorin fokuserar speciellt på relationer
mellan olika aktörer på redovisningsområdet. De här relationerna är konfliktartade, då agenten
försöker öka sin nytta på bekostnad av principalens. Det handlar om direkta ekonomiska
konsekvenser för principalen.37Detta innebär att ledningens lojalitet måste säkras. Detta kan i
huvudsak göras på två sätt. Antingen kan de personer som befinner sig i ledande ställning
belönas på ett sådant sätt att deras ställning blir jämställd med ägarens. Det andra alternativet
är att övervaka ledningen.38 Kontroll innebär kostnader, då en uppdragsgivare överlåter
förvaltningen åt någon annan. Uppdragsgivaren anlitar en revisor som ser till att hans eller
hennes intresse tas tillvara så länge som det bedöms att den ekonomiska nyttan överstiger
kostnaden för revisionsarvodet.39 Revisorns uppgift blir därmed att kontrollera om de
personer som fått bolagsstämmans uppdrag att sköta företagets förvaltning uppfyller sina
åtaganden mot de relevanta intressenterna.40 Som principal kan aktieägare såväl som
kreditgivare innefattas. Revisionen är först och främst till för ägarna, för deras behov av
kontroll över företagsledningens förvaltning, men är även till för övriga intressenter.41 Ett
ytterligare skäl till kravet på revision anses vara att samhället har ett stort intresse av
revision.42

Figur 1. Egen utarbetad modell från redovisningsteori (Artsberg).

37 Kristina Artsberg, Redovisningsteori- policy och – praxis (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), 84.
38 Adam Diamant, Revisors oberoende, Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och
konstruktion (Uppsala: Iustus, 2004), 80.
39 Artsberg, Redovisningsteori- policy och – praxis, 84.
40 Diamant, Revisors oberoende, 80.
41 Artsberg, Redovisningsteori- policy och – praxis, 84.
42 Diamant, Revisors oberoende, 83.
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I vår uppsats kan ett agentförhållande sägas existera mellan de statliga myndigheterna
(Skatteverket) och företagen. Detta då staten har gett företagen i uppdrag att svara för
uppbörden av skatter och avgifter.43 Därför kommer de statliga myndigheterna att ses som
uppdragsgivare, det vill säga som principal, medan företagen ses som agenter.

3.1.2 Revisorns roll

Revisorns centrala roll är att utföra revisionsverksamhet i revisorslagens mening. Med det
menas att revisorn granskar förvaltningen eller den ekonomiska informationen och avlämnar
en rapport.44

Revisorn är även verksam som rådgivare inom de områden som har naturlig anknytning till
revisionsverksamheten. Denna kallas vanligen för fristående rådgivning. Revisorns roll i
denna verksamhet styrs främst av uppdragsgivarnas behov. Det finns dock begränsningar i de
fall då den fristående rådgivningen riktar sig till revisionsklienter. Då ska revisorn enligt lag
och god redovisningssed förbli oberoende. Detta på grund av att rådgivningen inte tillåter att
revisorns självständighet och opartiskhet i revisionsverksamheten riskeras.45 Fristående
rådgivning som lämnas till klient som inte är revisionsklient kan oftast lämnas utan förbehåll
dock måste revisorn alltid ta hänsyn till de grundläggande etiska reglerna som yrket innebär.46

Det är viktigt att klarlägga var revisorns olika roller regleras. Vad en vald revisor i
aktiebolaget ska göra och inte får gör regleras i ABL. Vad den godkände och auktoriserade
revisorn ska och får göra regleras i revisorslagen, revisorsförordningen och revisorsnämndens
föreskrifter. FAR SRS:s yrkesetiska regler anger vad organisationens ledamöter ska och får
göra. Även en allmän civilrättslig lagstiftning anger vilka skyldigheter och rättigheter
yrkesrevisorer har när de utövar verksamhet som saknar direkt reglering i de tidigare nämnda
författningarna.47

Revisionsverksamhet definieras enligt följande i 2 § p.7 i revisorslagen som granskning av
förvaltning eller ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller
avtal. Denna granskning resulterar i en rapport eller liknande handling som är avsedd att
utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren. Revision kan delas in i
följande delar; lagstadgad revision, lagstadgade tilläggsuppdrag, avtalsmässiga tilläggs-
uppdrag till revisionsklient och annan granskning.48

All revision ska vara gjord av en oberoende revisor. Revisorn granskar företagets
årsredovisning och bokföring, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Om
företaget är ett moderföretag, granskas också koncernredovisningen och koncernföretagens
inbördes avräkningar. I Sverige är det ålagt revisorn att även granska företagets förvaltning.49

3.1.3 Revisorns oberoende

Det är viktigt att en revisionsberättelse är undertecknad av en revisor som inte låtit sig
påverkas av andra intressen än att utföra en bra revision. För att skapa förtroende för
revisionsberättelsen innehåller ABL regler om revisorns jäv. Jävsreglerna begränsar revisorn

43 FAR, Revisions bok, (FAR förlag, 2006), 16.
44 FAR, Revision - En praktisk beskrivning (FAR förlag, 2006), 127.
45 Ibid., 127
46 Ibid., 128.
47 Ibid., 128-129.
48 Thorell, Per,. och Norberg, Claes. ”Revisionsplikten i små aktiebolag.”.
49 Ibid.
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från all sådan rådgivning som kan rubba förtroendet mot dennes opartiskhet eller
självständighet i revisionsuppdraget, med andra ord revisorns oberoende. 50

I revisorslagen har det slagits fast att det ligger i revisorns intresse att vid varje uppdrag pröva
om det föreligger omständigheter som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet och
självständighet. Detta genomförs efter ett visst bestämt schema, den så kallade
analysmodellen. Om sådana omständigheter finns ska revisorn avböja eller avsäga sig
uppdraget. 51

Granskningen som revisorn utför grundar sig på revisionsstandarder som utges av FAR. När
revisionen är avslutad avger revisorn en revisionsberättelse som riktar sig till bolagsstämman i
företaget. I revisionsberättelsen framgår bland annat hur företaget har skött sina skatter och
avgifter. Detta infördes 1985 som ett led i att man ville se till att beskattningssystemet
fungerar på ett effektivt sätt. Lagstadgade tilläggsuppdrag innefattar granskning av till
exempel kontrollbalansräkning, prospekt eller fusionsplan vilka revisorn ska utföra.52

3.1.4 Intressentmodellen

Företagsägare har stort intresse av revision men även intressenter såsom kreditgivare,
leverantörer, kunder, anställda, stat och kommun har direkt eller indirekt nytta utav revision.
Ofta finns ett behov från företagsledningens sida av ett bra samarbete med en revisor för att få
ekonomisk rådgivning. Om revisorn och dennes uppgifter inte fanns tillgängliga skulle alla
intressenterna vara tvungna att anlita egna kontrollanter för att få reda på hur företagets
ekonomi ser ut. I lagförarbetena står att det är aktieägarna genom bolagsstämman som utser
revisorn. Dessutom framgår att revision är till för alla intressenter.53

Figur 2. Företagets olika intressenter har nytta av revisionen.54

Alla intressenter har olika behov av revision. I större företag är det ledningsgruppens uppgift
att förse de övriga aktieägarna med rättvisande information om företaget. Till exempel fattar
nuvarande och nya aktieägare beslut angående sitt aktieinnehav utifrån den bild som
företagsledningen ger utav företaget. För att få fram en rättvisande bild av företaget tar man

50 Aktiebolagslagen 9 kap 17 §.
51 Revisorslagen 21 §.
52 Thorell, Per,. och Norberg, Claes. ”Revisionsplikten i små aktiebolag.”.
53 FAR, FAR:s Revisions bok, 14.
54 Ibid., 17.
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ofta hjälp av en revisor. Genom revisorns granskning av företaget får man en objektiv
bedömning som kan vara av avgörande betydelse vid beslutsfattande av olika slag. 55

Stat och kommun har också intresse i att företagets redovisningsinformation är rättvisande
eftersom den ligger till grund för skatter och avgifter. Företagen har uppgiften att svara för
uppbörden av skatter och avgifter gentemot staten. Sannolikheten att företagen sköter den
uppgiften ökar då redovisningen revideras. Revisorn måste rapportera i revisionsberättelsen
om företaget inte skött denna uppgift, det vill säga avlämna en oren revisionsberättelse. 56

Vidare har kreditgivare behov av information för att kunna bedöma företagets framtida
betalningsförmåga som ligger till grund för beviljande av lån. Revisorns opartiskhet,
kompetens och erfarenhet gör att redovisningsinformationen blir säkrare. Företagets
leverantörer är på liknande sätt beroende av redovisningsinformation då de vill veta om ett
fortsatt samarbete är riskfyllt eller inte. Som kund är det viktigt att få information om
företaget förväntas fortsätta att sköta sina leveranser. 57

Korrekt redovisningsinformation är också viktigt för de anställda, men på ett mer personligt
plan. Här handlar det om den enskildes fortsatta arbets- och livssituation. Ledningen i
företaget har också stor nytta av revisorn då de genom denne/denna får en samtalspartner i
ekonomiska frågor och även får perspektiv på de händelser som sker i företaget.58

3.1.5 Den pågående debatten i Sverige

För att skaffa oss kunskap om de studier som gjorts i Sverige avseende revisionspliktens
avskaffande har vi här sammanfattat två studier. Dessa studier visar att det finns delade
meningar avseende revisionspliktens betydelse.

3.1.5.1 Revisionsplikten i små aktiebolag - Svenskt Näringsliv 2005
I mars 2005 lämnade Per Thorell och Claes Norberg en rapport om revisionsplikten i små
aktiebolag på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Uppdraget gick ut på att utvärdera hur mycket
revisionen kostar små och medelstora aktiebolag i Sverige. Det är idag få länder (endast Malta
och Sverige) som kräver revision av de allra minsta aktiebolagen.59

Thorell och Norberg har kommit fram till att samtliga intressenter tycker att revisionsplikten
är bra. De vill dock lyfta fram dess för- och nackdelar och de finner det anmärkningsvärt att
Sverige idag avviker från övriga länder inom EU.60

Enligt rapporten är revisionens kärnområden granskning av bokföringen och den externa
rapporteringen. Sveriges lagstadgade revision är mer omfattande än andra länders då den även
innefattar förvaltningsrevision. Revisorn har krav att rapportera om företagets skatter och
avgifter samt anmälningsplikt avseende brott vilket medför att revisionsplikten kanske främst
har samhället som intressent. Eftersom revisionsplikten gäller oberoende av hur stort företaget

55 FAR, FAR:s Revisionsbok, 15.
56 Ibid., 16.
57 Ibid., 15.
58 Ibid., 16.
59 Thorell, Per,. och Norberg, Claes. ”Revisionsplikten i små aktiebolag.”.
60 Ibid.
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är, medför det att ändringar som främst är avsedda för stora börsnoterade företag, även berör
små och medelstora företag.61

I England avskaffades revisionsplikt för de allra minsta företagen 1993 och sedan dess har
gränsvärdena höjts tre gånger och ligger nu på EU:s maximalt tillåtna nivå. Avregleringen i
England är ett led i en medveten regleringsfilosofi för småföretag. Denna regel innebär att om
inte nyttan kan bevisas överstiga kostnaden för en tvingade regel så ska den avskaffas. I
England har man diskuterat negativa konsekvenser av avskaffandet. Tänkbara konsekvenser
är till exempel fel i bokföringen, bedrägerier, skattebortfall och negativa effekter på
revisionsbranschen. Men man har inte genom forskning kunnat påvisa att detta har infriats.62

Enligt Svenskt Näringslivs rapport har ägarna och företagsledningen i mikroföretag som oftast
är samma person inte nytta av lagstadgad revisionsplikt, utan det är samhället och i viss mån
andra intressenter som har störst nytta. Om en bank kräver reviderat material för att bevilja
kredit så kommer denna revision till på frivillig väg. Enligt Thorell och Norberg så visar deras
undersökning att leverantörer och även banker i betydande omfattning använder sig av
kreditupplysningar till grund för deras beslut. För Skatteverket är det givetvis av stor nytta att
räkenskaperna är i god ordning. Vilken nytta de har av reviderade årsredovisningarna
framkommer inte riktigt, då underlag för beskattningen redovisas via ett annat system, SRU-
koder.63

Vad händer om revisionsplikten avskaffas? Fördelarna för mikroföretag att ha frivillig
revision är uppenbara. Det medför lägre kostnader för företagen när de själva får välja när
revisionen ska utföras. Vidare menar författarna att föreställningen om revisionspliktens
fördelar för skattekontroll och brottsbekämpning är överdrivna. De menar att detta inte skulle
vara tillräckligt för att behålla plikten. Vidare menar Thorell och Norberg att vi skulle få en
utveckling av ”nya” tjänster, en vidareutveckling av redovisningskonsulter. 64

Författarna tycker att Sverige borde utveckla särregler för små och medelstora företag, därför
att dessa så väsentligt avviker från stora företag. De tycker också att då BFN utvecklar bättre
och mer anpassad normgivning för redovisning i onoterade företag borde de också intressera
sig för revisionspliktens omfattning.65

Thorell och Norberg anser att samhället har nytta av en revisionsplikt. Dock är svårt att få
någon uppfattning över vilket värde reviderade årsredovisningar har för Skatteverkets
arbete.66

Slutsatsen av rapporten är att det saknas tillräckliga bevis för att nyttan ska vara större än
kostnaden då det gäller revisionsplikten i små aktiebolag i Sverige. Andra skäl som anges till
fördel för slopandet är att svenska företags konkurrenskraft blir starkare om vi har likvärdiga
regler som resten av EU. Författarna anser att avregleringen ska införas på det sätt som
England har gjort och att Sverige ska börjar med mikroföretagen. Det ska vara fritt fram för
småföretag att välja revision om man så önskar.67

61 Thorell, Per,. och Norberg, Claes. ”Revisionsplikten i små aktiebolag”.
62 Ibid.
63 Ibid.
64 Ibid.
65 Ibid.
66 Ibid.
67 Ibid.



15

3.1.5.2 Lagstadgad revision? JA, om företagen får bestämma!
Denna studie, som Tobias Svanström verksam på Umeå Universitet har gjort, har till syfte att
utreda företagens åsikt angående ett avskaffande av revisionsplikt.68

Många länder inom EU har valt att undanta mindre aktiebolag från lagkrav på revision. Detta
har medfört att även Sverige föreslagit och diskuterat ett eventuellt avskaffande av
revisionsplikten. Under våren 2006 gjordes därför denna enkätstudie för att få fram företagens
uppfattning när det gäller revisorernas arbete. Detta eftersom det är företagen som får bära
kostnaden för revisionen. Studiens resultat visar att företagen inte anser att revision utgör en
ekonomisk börda eller innebär onödig tidsåtgång för företagsledningen. Däremot uppfattar
företagen att revision ger kunskaper till företaget och är till hjälp vid intern kontroll och
styrning. De anser även att deras intressenter, såsom långivare, Ekobrottsmyndigheten och
Skatteverket, har nytta av revisionen då den kvalitetssäkrar redovisningsinformation.69

Enligt Tobias Svanström gjordes en enkätundersökning i Storbritannien som visade att
revisorer upptäcker ungefär 45 procent av de bedrägerier som företagen utför. Han menar
också att i länder med undantag från revisionsplikt har det visat sig vanligare att företag som
inte har reviderad redovisning utsätts för skattekontroll.70

Svanströms enkät besvarades av 429 små och medelstora företag, vilket motsvarar ungefär
svar från 50 procent av alla tillfrågade. I studien delade man upp företagen i tre olika
storleksgrupper, (1-9 anställda, 10-49 anställda, 50-249 anställda) och sedan efter tre olika
regioner i Sverige.71

Studien visar att en större del av de tillfrågade företagen är positiva till revision och tre av fyra
anser att samtliga aktiebolag bör har lagstadgad revision. Dessutom uppfattar tre av fyra att de
har nytta av revisionsplikten. De minsta företagen är dock lite tveksamma till nyttan av
revisionsplikten och det är bara hälften som anser att revision medför nytta för företaget.
Dock uppger majoriteten i alla storleksgrupper att de är för revisionsplikt i samtliga
aktiebolag.72

3.2. Skattekontrollsprocessen

3.2.1 Skatteverkets verksamhet

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet för beskattning, folkbokföring och
bouppteckningar. Skatteverket ombildades 1 januari 2004, från Riksskatteverket och landets
tio regionala skattemyndigheter, till en enda myndighet.73 Skatteverket har lokalkontor över
hela landet med drygt 10 000 anställda. 74

68 Svanström, Tobias. ” Lagstadgad revision? JA, om företagen får bestämma!” Umeå: Umeå Universitet,
Handelshögskolan, 2006.
69 Ibid.
70 Ibid.
71 Ibid.
72 Ibid.
73http://www.skatteverket.se/omskatteverket/allmantomskatteverket.4.906b37c10bd295ff4880004337.html
2007-04-08
74 http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800020509/13206.pdf 2007-04-08
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Skatteverkets huvuduppgift är att vara en central förvaltningsmyndighet som hanterar stora
delar av skattesystemet så att det fungerar på ett bra sätt. Skatteverkets uppdragsgivare är
regeringen och man får verksamheten styrd på kort sikt genom det årliga regleringsbrevet75

och budgetpropositionen.76

Skatteverkets egna mål är att säkerställa att de eftersträvade skatte- och avgiftsintäkterna
gjorts rättssäkert, genomförts på ett ekonomiskt effektivt sätt, att det gjorts kostnadseffektivt
och enkelt för medborgarna. Skatteområdets brottslighet ska förebyggas och bekämpas och
man vill att medborgare och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet.77

3.2.2 Skattekontroll

Enligt handledning för skatterevision identifieras de företag som ska granskas och vilken
kontrollform som ska användas i en urvalsprocess. Urvalen sker bland annat genom
maskinella urvalssystem, allmänhetens tips och anmälningar och orena revisionsberättelser.
En revisionsplan ska fastställas när beslut om revision fattats och ska innehålla syftet med
revisionen. Normalt sänds ett beslut om revision ut till det utvalda företaget där man meddelar
om att skatterevisorn kommer att kontakta dem inom ett visst antal dagar eller att företaget tar
kontakt inom en viss tid. Vid det första samtalet med företrädare för företaget ska
skatterevisorn presentera sig och sitt uppdrag och boka in en tid för sammanträde.
Skatterevisorn ska också göra en överenskommelse med företaget om var revisionen ska ske
någonstans. Revisionen ska sedan genomföras utifrån en fastställd revisionsplan.
Skatterevisorn ska löpande ha kontakt med det reviderade företaget under revisionens gång.
Efter avslutad granskning, men innan skatterevisorn färdigställt revisionspromemorian, ska en
slutgenomgång ske med det reviderade företaget.78

3.3. Sambandet mellan revision och Skatteverket

3.3.1 Sambandet mellan redovisning och beskattning

Att det råder starkt samband mellan redovisning och beskattning på
företagsbeskattningsområdet i Sverige är tydligt.79 Sambandet mellan redovisning och
beskattning vid bokslut kan klassificeras i tre olika samband; materiellt, formellt och inget
samband. Materiellt och inget samband beskrivs som två ytterlighetspunkter på en skala där
beskattningsunderlaget sammanfaller med resultatet enligt redovisningen eller enligt särskilda
regler.80

Ett materiellt samband betyder att utgångspunkten för inkomstberäkningen är redovisnings-
lagstiftningen och god redovisningssed. Redovisningsreglerna är det som styr och innebär att
redovisat resultat accepteras skattemässigt om företagets redovisning följer vedertagna

75 Regleringsbrevet är regeringens viktigaste instrument för att styra myndigheternas verksamhet i syfte att
verkställa regeringens politik.
76 http://www.skatteverket.se/download/18.7459477810df5bccdd4800015351/skvverkshinrikt.pdf 2007-04-08
77 http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800012012/VP+2007+skatteverket.pdf
2007-04-08
78 Skatteverket, ”Handledning för skatterevision” 2006.
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/handbockerochhandledningar.4.18e1b10334ebe8bc80005332.html
79 Jan Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattningen (Stockholm: Jan Bjuvberg och MercurIUS Förlag
AB, 2006), 191
80 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning (Stockholm: Fritzes, 2004), 14.
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redovisningsregler och god redovisningssed. Avviker redovisningen från detta ska korrigering
göras så att beskattningen kan grundas på ett redovisningsmässigt korrekt resultat.81

Ett formellt samband bygger på att utgångspunkten för den skattemässiga inkomst-
beräkningen är en särskild skatterättslig reglering till vilken knyts ett krav på att den
redovisningsmässiga behandlingen av transaktionen måste följa den skattemässiga. Ett
exempel på detta kan vara räkenskapsenlig avskrivning. En förutsättning för att kunna
använda sig av detta är nämligen att avdraget i deklarationen motsvarar avskrivningen i
bokslutet.82

Det som kategoriseras som inget samband innebär att redovisning och beskattning har var sitt
regelsystem och det finns ingen koppling mellan dessa system.83

Figur 3.84

Skalan visar här att Sverige, Tyskland och Finland tillhör de länder som formellt har lämnat
över en stor del av ansvaret att bestämma underlaget för skatt till lagstiftarna och normgivarna
inom redovisning. Sambandet är därmed väldigt starkt i dessa länder mellan redovisning och
beskattning. Länder såsom England och Danmark med ganska frikopplade system har i
praktiken ett stort inslag av materiellt samband mellan redovisning och beskattning. Men det
bör också nämnas att det är speciellt i de mindre företagen som frikopplingen gör sig
gällande.85

3.3.2 Fördelar och nackdelar med sambandet

I Sverige och internationellt har under de senaste tjugo åren diskuterats för och emot en
förändring av sambandet mellan redovisning och beskattning. I de länder som har en stark
koppling mellan redovisning och beskattning, fokuseras det på de problem som uppkommer
genom sambandet. I länder där redovisningen hittills utvecklats fritt från skattehänsyn, har
skattelagstiftaren upptäckt att det kan vara resursbesparande att ”koppla på” de lösningar som
finns färdiga i redovisningen. Exempelvis har England under de senaste åren infört skattelagar
som anknyter till regler och normer inom redovisningsområdet. Skattereglerna kompletteras
sedan med vissa skattemässiga modifieringar och kvalifikationskrav. Skatteverkets syn på
framtiden innebär att företag även i fortsättningen bör ha ett grundläggande materiellt

81 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, 14.
82 Ibid., 14.
83 Ibid., 14.
84 Ibid., 15.
85 Ibid., 15.
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samband som grundregel. Motiveringen till detta är att redovisning och beskattning i många
fall har gemensamma syften och synsätt. På vissa områden föreslås dock frikopplade
skatteregler.86

Både företagen och Skatteverket har en mycket lång erfarenhet av sambandsproblematiken,
vilket självklart är en fördel i sammanhanget. Grundtanken bakom sambandet är
skatteförmågeprincipen. Principen innebär att genom flexibiliteten i redovisningen är den bäst
lämpad för att fastställa ett riktigt och rättvisande resultat för företaget. Eftersom företagets
räkenskaper är utgångspunkten, tillgodoses också statens kontrollbehov. Detta sker både vid
själva beskattningen och vid storleken på utdelningsbara medel i aktiebolag. I detta
sammanhang brukar också framhållas att kvalitén på redovisningen är bättre än den annars
skulle ha varit.87

Sambandet har också gjort att de svenska företagen fått ett enklare och mer begripligt
regelsystem. Dessutom slipper dem skilda regelverk för redovisning och beskattning som
fallet är i många andra länder. Det blir också enklare genom att företagen endast behöver
upprätta ett bokslut. Då bokslutet också kan ligga till grund för beskattningen utan större
korrigeringar, underlättar det i sin tur upprättandet av deklarationsuppgifter. För Skatteverket
innebär kopplingen fördelar både från administrativ och från kontrollmässig synvinkel.88

Nackdelen med sambandet som ibland framförs från Skatteverkets sida är att företagen själva
kan ”styra” beskattningsunderlaget och tidpunkten för beskattning. Ur redovisningssynpunkt
anser man att sambandet gör att utvecklingen av god redovisningssed riskerar att hämmas.
Detta genom att det inte sker någon kvalitetshöjning av redovisningen på grund av att det
medför ett ökat skatteuttag. I praktiken betyder det att det oftast ges ut olika redovisnings-
normer för den juridiska personen och koncernen. Företrädare från större företag anser att
svenska årsredovisningar är svåra att förstå för utländska läsare på grund av att det
förekommer poster som obeskattade reserver och bokslutsdispositioner.89

3.3.3 Revisorns olika plikter

Tystnadsplikten är en av de största förutsättningarna för att en uppdragsgivare ska känna
förtroende för revisorn. I revisorns uppdrag att utföra lagstadgad revision har revisorn såväl
laglig rätt till information om och av klienten som laglig tystnadsplikt. Tystnadsplikten är inte
gällande i alla situationer. Utan det finns undantag där revisorn har en skyldighet att lämna
information enligt bestämmelsen om anmälningslikt.90

Samtliga orena revisionsberättelser som revisorn avger då företaget till exempel inte har betalt
sina skatter och avgifter i rätt tid ska skickas in till Skatteverket.91 Enligt ABL finns två
möjligheter för revisorn att göra påpekande om korrigering. Detta kan ske i form av ett
mutligt påpekande, som då kallas erinran eller att revisorn avlämnar en oren
revisionsberättelse. Detta innebär att revisorn lämnar anmärkningar på styrelsens förvaltning i
revisionsberättelsen. Vilken form av korrigering som revisorn skall använda beror på vilka
omständigheter som finns och hur väsentlig man bedömer att bristen är. Då revisions-

86 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, 16.
87 Ibid., 15.
88 Ibid., 15.
89 Ibid., 16.
90 FAR, FAR:s samlingsvolym del 2, 31.
91 FAR, Revision – En praktisk beskrivning, 98-99.
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berättelsen är ett underlag för företagets intressenter vid bedömning är det viktigt att revisorn
är korrekt i sitt avlämnade av ren eller oren revisionsberättelse.92

Den 1 januari 1999 infördes bestämmelser som gjorde att revisorn fick skyldighet att vidta
åtgärder vid misstanke om brott.93 Anmälningsplikten är inte utformad så att revisorn ska leta
efter brott i sin granskning av företagets räkenskaper. Utan anmälningsplikten avser istället att
revisorn ska överväga om förhållanden som beaktas under revisionsarbetet kan ge anledning
till misstanke om brott.94

Vilka brott som revisorn har skylighet att anmäla samt vilka åtgärder som revisorn ska vidta
finns specificerat i ABL (9 kap 42-44 §). Anmälan av ett brott ska ske först efter att de
åtgärder som enligt handlingsplikten kräver och detta inte har lett till önskat resultat. Alltså
ska anmälan betraktas som revisorns yttersta alternativ att tillgå.95

Revisorns ansvar att anmäla vid misstanke om brott syftar endast till brott som är utförda av
en styrelseledamot eller verkställande direktören inom ramen för företagets verksamhet.96

Revisorn ska anmäla misstanke om brott även om det inte framkommer vid revisionsarbetet
utan vid ett konsultuppdrag hos klienten. 97

3.4. Konsekvenser av ett avskaffande av revisionsplikten

3.4.1 Utländsk studie om avskaffandet

Då Sverige inte har avskaffat revisionsplikten har vi valt att titta på en studie som gjorts i
England 2003. Detta på grund av att England har avskaffat revisionsplikten. Vi vill skaffa oss
en förståelse för eventuella konsekvenser av ett avskaffande samt se en tänkbar utveckling
inom området.

3.4.1.1 Directors´ View on Exemption from the Statutory Audit
Studien utfördes på uppdrag av DTI (engelska handelsdepartementet), för att visa företags-
ledningens syn på revisionsplikten och nyttan av revision. Det har på senare tid kommit fram
att det är företagsledningen som avgör om revisionen kan bedömas ha nytta för företaget.
Företagen använder revisionen som ett verktyg i både interna och externa syften. Därför är
åsikterna från företagsledningarna viktiga, då det är de som ska avgöra om kostnaderna är
större än nytta. I slutet blir det ändå företagen som får stå för notan.98

En frågeenkät skickades ut till 2633 aktiva onoterade företag som samtliga föll under EU:s
maximalt tillåtna gränser för slopande av revisionsplikt.99 De fick svar från 790 företag, vilket
motsvarar ca 30 procent. Man ansåg att svaren kunde ses som representativa och att
slutsatserna kunde användas till att dra generella slutsatser. De som besvarade enkäten var i
huvudsak verkställande direktörer, ekonomichefer eller personer som satt i företagsstyrelsen
(94 procent).100

92 Catarina af Sandeberg, Aktiebolagsrätten (Danmark: studentlitteratur, 2006), 111.
93 Krister Moberg, Bolagsrevisorn (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2003), 201.
94 Ibid., 202-203.
95 FAR, FARs samlingsvolym del 2, 31.
96 Ibid., 31.
97 Moberg, Bolagsrevisorn, 203.
98 Collis, Jill. “Directors´ Views on Exemption from the Statutory Audit.” Kingston: DTI, 2003.
99 Se bakgrund.
100 Collis, Jill. “Directors´ Views on Exemption from the Statutory Audit.”.
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Vid tillfället för studien uppgav 42 procent av företagen att det skulle fortsätta med revision
även om plikten togs bort. Medan 56 procent skulle välja att inte ha revision av räkenskaperna
(2 procent svarade inte). Här bör man ha i åtanke att resultatet beror på urvalet av företag samt
situationen som då rådde i England.101

Enligt studien skulle det viktigaste skälet för att inte genomföra revision vara kostnads-
besparingar. Men studien kunde inte visa hur mycket som företagen skulle spara in eftersom
företagen själva inte kunde lämna några exakta uppgifter om detta. Collis gör bedömningen
att då företagen inte kan lämna några exakta besparingssiffror så beror det på att revisions-
och redovisningsuppdragen går in i varandra och kan vara svåra att urskilja. En annan
förklaring, att kostnaden skulle vara obetydlig, bedömdes inte som logisk av författaren.102

I studien framkom följande fördelar med revision sett från företagens sida; 1) kontroll av
redovisning och ekonomisystem (65 procent instämde) 2) förbättrar trovärdigheten för
redovisningen (61 procent instämde) 3) trovärdighet gentemot banker (58 procent instämde)
4) bidrar till att skydda företaget mot bedrägerier (50 procent instämde) 5) förbättrar
kvaliteten på informationen (43 procent instämde). Avgörande skäl för att låta företagen
revideras utgjordes av önskan från företagsledningen samt att det följde företagets policy. De
som efterfrågade reviderad information var till största del aktieägare och banker. Det
avgörande skälet för att utnyttja undantaget att slippa genomföra revision var att företaget inte
ansåg att de kunde se några fördelar med revisionen eller att det skulle minska
kostnadsbördan som nämnts tidigare.103

Enligt studien så väljer majoriteten av företagen, hela 56 procent, att skicka in sina reviderade
årsredovisningar till Inland Revenue (motsvarigheten till svenska Skatteverket). Troligtvis är
siffran högre för de företag som väljer att bifoga reviderat material som underlag för
inkomsttaxeringen, då detta kan skötas av en redovisningsbyrå eller en skatterådgivare.104

Studien visar även att många företag uppger ett starkt skäl att fortsätta med frivillig revision är
att detta ger en oberoende kontroll av räkenskaperna och det är förknippat med en garanti för
utomstående parter. Collis påvisar också att en av de grupper som mest efterfrågar reviderade
handlingar är Skatteverket men också aktieägare och långivare.105

Enligt Collis kan man dra följande slutsatser för studien. En företagsledning föredrar att låta
företaget bli reviderat om det kännetecknas av följande egenskaper:

 Företaget har en större omsättning.
 Företagsledningen anser att revisionen ökar kvaliteten på den finansiella

informationen, har en positiv effekt på kreditvärdigheten och att revisionen ger en
kontroll av redovisningen och ekonomisystemet.

 Det inte är helt familjeägt.
 Det har aktieägare som inte har tillgång till internredovisningen.
 Där företagsledningen i vanliga fall lämnar en kopia av årsredovisningen till banker

eller andra kreditgivare.

101 Collis, Jill. “Directors´ Views on Exemption from the Statutory Audit.”.
102 Ibid.
103 Ibid.
104 Ibid.
105 Ibid.
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Enligt författaren kan slutsatserna delvis förklaras genom att ju högre omsättning desto lägre
blir den marginella kostnaden för revision. Dock behövs en ytterligare förklaring än den och
det är att företagsledningarna är villiga att låta företagen bära revisionskostnaden om det leder
till minskade kapitalkostnader. 106

3.5. Sammanfattning teoretisk referensram

Egen utarbetad modell.

Med denna modell vill vi visa hur de områden vi har valt i den teoretiska referensramen är
kopplade till varandra och hur de anknyter till våran problemformulering. För att se
Skatteverkets nytta av revision har vi tittat på tre områden, revisorns betydelse,
skattekontrollsprocessen och sambandet mellan redovisning och beskattning. Revisorns
betydelse innebär revisorns roll idag och dennes ursprung. Det innebär även dennes uppgifter
som rådgivare och oberoende granskare. Skattekontrollsprocessen beskriver arbetsgången på
Skatteverket, vilket bland annat innebär hur de går till väga vid en skattekontroll. Det tredje
området som är sambandet mellan redovisning och beskattning redogör för skattekopplingen i
Sverige och vilken hjälp Skattverket har av revisorns anmälningsplikt. Pilarna symboliserar
hur dessa tre områden leder fram till Skatteverkets nytta av revision. När vi har sett hur dessa
tre faktorer påverkar Skatteverkets nytta av revision symboliserar den fjärde pilen
förändringen av revisionsplikten. Konsekvenser av ett avskaffande av revisionsplikten tar upp
vilka resultat som har kommit fram genom studier i länder där ett avskaffande av
revisionsplikten har skett.

106 Collis, Jill. “Directors´ Views on Exemption from the Statutory Audit.”.
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4. EMPIRI

I nedanstående kapitel presenteras vår empiri som vi samlat in genom intervjuer. Kapitlet är
indelat i fem områden och under varje område finns respektive respondents uppfattningar.

4.1. Bakgrund

Jan Sandvall har arbetat på Skatteverket i Göteborg i 12 år. Han är sektionschef på en
avdelning med ansvar för 20 anställda. Avdelningen där han är chef, arbetar med revision. På
denna avdelning är de flesta som arbetar skatterevisorer, vilket innebär att de självständigt får
stå för revideringen. För att bli skatterevisor måste man ha arbetat fem år på Skatteverket och
avlagt ett prov. Tidigare har J. Sandvall jobbat som auktoriserad revisor, men valde sedan att
lära sig skatt på djupet och Skatteverket är sedan dess hans arbetsgivare.

Christina Bill har en civilekonom examen i grunden. Direkt efter skolan började hon jobba
som externrevisor och blev så småningom auktoriserad revisor. Efter det har hon jobbat inom
bank som internrevisor under 5 år. C. Bill började jobba på Skatteverket i Göteborg 1995 och
är skatterevisor. Hon jobbar främst med revision men har även hållit i viss utbildning i
bokföring för de jurister som börjar jobba på Skatteverket. Hennes uppgift är även att ta emot
anonyma anmälningar gentemot företag eller privatpersoner. C. Bill jobbar mestadels ute på
fältet, åker runt på företag och utför revision. Hon berättar att det händer att små företag tar
med sig sitt material till Skatteverket och sen sitter de på kontoret istället och gör revisionen.
Hon jobbar med oredovisade intäkter, sådana som företaget har men inte vill tala om. C. Bill
jobbar mest med små företag.

Katarina Bengtsson har jobbat på Skatteverket sedan 1978. Till en början var hon på kontoret
i Göteborg men 1984 flyttade hon till skattekontoret i Halmstad. Hon är sektionschef för en
avdelning som utför revision på företag med en lönesumma på max 10 miljoner kronor.
Skatteverket i Halmstad har ansvar för området Halmstad och Falkenberg. K. Bengtsson har
varit chef i fem år men ska nu återgå till ett arbete ute på fältet.

Tommy Andersson har jobbat på Skatteverket i 30 år. Han tog civilekonomexamen på
handelshögskolan i Göteborg. T. Andersson har jobbat på olika avdelningar, bland annat med
granskning och revision. Nu är han rättslig expert, anställd på huvudkontoret och sitter bland
annat i Örebro. Hans område är huvudsakligen sambandet mellan redovisning och
beskattning. I sitt arbete har han mycket kontakt med externrevisorerna. En annan del av hans
arbete är att vara rådgivare inom Skatteverket då det gäller deras skyldighet att anmäla
externa revisorer till Revisorsnämnden om de inte sköter sitt arbete.

4.2. Revisorns betydelse

J. Sandvall anser att den externa revisorn är en kvalitetsstämpel, men att denne inte
ifrågasätter på samma sätt som en skatterevisor, om något är en privat kostnad. Han menar att
externrevisorn lättare tror på företagaren. Skatteverket är mer systematiska och tittar mer på
detaljer i bokföringen som är viktiga ur skattesynpunkt. Som externrevisor vill man inte stöta
sig med företagaren. Skatteverket inriktar sig mer på resultaträkningen medan externrevisorn
tittar mer på balansräkningen. J. Sandvall anser att kontakten mellan Skatteverket och den
externa revisorn varierar kraftigt beroende på företagens inställning, då vissa företagare vill
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lämna över allt till den externa revisorn medan andra vill sköta allt själva. J. Sandvall tycker
absolut att revisionsplikten tillför något, då externrevisorn styr upp och ser till att alla bitarna
faller på plats.

C. Bill anser att den externa revisorn har gjort sitt i arbetet och har sedan tystnadsplikt. För att
skatterevisorerna ska kunna få kontakt med externrevisorn måste de ha ett godkännande från
företagsledningen. Det händer att Skatteverket får fråga externrevisorn vad denne har gjort för
att komma fram till ett visst resultat. Skatteverket använder sig inte så mycket utav
externrevisorns granskning, utan gör en egen granskning. Detta beroende på att de tittar på
olika saker. C. Bill anser att de har liten kontakt med den externa revisorn. Vidare säger C.
Bill att externrevisorn inte är ansvarig för årsredovisningen. Utan att de bara kan komma med
rekommendationer och lämna en oren revisionsberättelse. C. Bill tror dock att det vill till
innan en externrevisor ska avlämna en oren revisionsberättelse. Hon tror att externrevisorn ser
till så att företagen inte gör så mycket grodor som de annars skulle göra. Hon anser att
revisionen till viss del är till nytta, då företagen får hjälp med att göra sin redovisning rätt. Det
är sedan upp till dem själva att välja hur de vill göra, chansa eller inte. C. Bill tror att det är
bra för företagen att ha en externrevisor som kan hjälpa dem med redovisningen. Speciellt
små företag har nytta av externrevisorn då det inte finns lika mycket kompetens på ett litet
företag. De kan syssla med annat och lämna redovisningen vidare.

Enligt K. Bengtsson har Skatteverket bara kontakt med den externa revisorn om företaget de
ska granska hänvisar dem till denne. De använder sig lite av den externa revisorns granskning.
Om externrevisorn har gjort anmärkningar och Skatteverket hävdar samma sak är det bra. K.
Bengtsson anser att deras arbete underlättas av att årsredovisningen är reviderad. Vidare
menar hon att revisionen tillför något då det är en garanti då någon annan har tittat på
företagets redovisning. Alltså kan inte redovisningen vara hur dålig som helst. K. Bengtsson
tycker inte att man kan skilja på externrevisorns rådgivning och granskning utan upplever att
de flyter in i varandra.

T. Andersson säger att externrevisorn har tystnadsplikt gentemot Skatteverket vilket innebär
att de inte får informera Skatteverket om företaget utan företagsledarens tillåtelse. Men när
Skatteverket bestämt att de ska granska ett visst företag kan företagsledaren hänvisa dem till
externrevisorn då denne har mest information om företaget och dess redovisning.
Externrevisorn skriver en rapport om eventuella fel och det är sen upp till företaget att rätta
till dessa. Vid en granskning får skatterevisorerna ta del av denna rapport trots att den inte är
en offentlig handling. T. Andersson anser att Skatteverkets arbete underlättas av att en
oberoende part har tittat på årsredovisningen och räkenskaperna. Han uppfattar externrevisorn
som en garant. T. Andersson tycker att revisionen generellt sett är tillförlitlig men att den kan
skilja sig åt i vissa fall. Han upplever att de på Skatteverket har en god förståelse för
externrevisorernas arbete och anser att revisionen tillför något. T. Andersson säger att det är
skillnad i externrevisorns roll beroende på företagets storlek. Ju mindre företaget är desto
större är behovet av rådgivning och den personliga kontakten mellan revisorn och
företagsledaren.

4.3. Skattekontrollsprocessen

J. Sandvall säger att Skatteverket fungerar som en kontrollinstans, vilket innebär att det ska
finnas risk för dem som tar ut svängarna i bokföringen att bli granskade. Urval av företag sker
dels genom program som väljer ut vissa deklarationer och dels genom slumpmässiga val.
Programmens urvalskriterier ändras från år till år och det som kollas på bestäms på
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huvudkontoret. Beslut om revision skickas ut till företaget och därefter pratar skatterevisorn
med företaget. Vid granskningen tittar de till exempel på oredovisade intäkter och privata
kostnader i bokföringen. En revision kan ta från några månader upp till ett år. Skatteverket vill
ha in alla orena revisionsberättelser för granskning då dem tittar på samtliga. Då Skatteverket
ska granska ett företag använder de nästan alltid årsredovisningarna för att få en bild av
företaget. Här finner skatterevisorerna mycket intressant information om till exempel
väsentliga händelser, noter, revisionsberättelse och vilken revisor som skrivit under.

C. Bill berättar att urvalet sker likadant i hela landet. Från början väljs olika grupper ut utifrån
olika kriterier. Till exempel väljer de en bransch och kollar på hur de redovisar och vad de har
för kostnader. Även anonyma anmälningar/tips och orena revisionsberättelser ligger till grund
för urvalet. Ibland väljs vissa objekt ut för att de ska granskas utan någon anledning. Alla
företag ska vara föremål för granskning någon gång under företagets livslängd. Större företag
får ofta en återkommande kontroll. Efter urvalet skickas ett beslut ut till företaget.
Skatterevisorerna talar om att de ska komma och bestämmer tid för ett första möte. Där går de
igenom företaget och vem som sköter redovisningen. När skatterevisorerna granskar
materialet tittar de mest på rent skattemässiga saker, så som moms, arbetsgivaravgifter och att
skatter och avgifter är inbetalda i tid. De ser till att redovisningen stämmer med det företaget
har rapporterat. De tittar också på hur intäkter och kostnader är bokförda. De granskar bland
annat om företaget gör avdrag för sånt de inte får göra avdrag för och om de gör de rätt
avskrivningar. När granskningen är genomförd ställs ett antal frågor till företaget som de ska
svara på därefter skrivs en revisionspromemoria. Är företaget och skatterevisorn inte överens
så drar Skatteverket det i skattenämnd som hjälper till att fatta ett beslut. Det är då
Skatteverket som fattar beslutet och inte skatterevisorn personligen. Är parterna överens om
ett fel ska detta skrivas ned i promemorian i samband med beslutet för att det måste verifieras.
Parterna är dock sällan överens. C. Bill säger också att alla orena revisionsberättelser blir
föremål för genomläsning och granskning och registrering. Alla orena revisionsberättelser är
inte intressanta som revisionsobjekt utan Skatteverket väljer ut vilka de tror kan vara bra att
titta på. C. Bill säger att Skatteverket skiljer på granskning av små och stora företag. Eftersom
större företag har mer kompetens på företaget än ett litet företag blir frågorna annorlunda.
Små företag är inte lika intresserade av redovisningen utan lämnar över denna på en
bokföringsfirma eller liknande. Stora företag har oftast en bra intern kontroll och det är därför
svårt att ta med privata kostnader i bokföringen. Detta kan vara ett problem i mindre företag.
C. Bill har uppfattningen att vissa externrevisorer släpper igenom mer än andra. Detta menar
hon kan bero på att skatterevisorerna tittar ur ett skattemässigt synsätt och externrevisor ur ett
civilrättsligt synsätt på hur företagen har upprättat sin redovisning.

K. Bengtsson menar att skattekontrollen kan innebära olika sorters granskningar, till exempel
skrivbordsgranskning. I urvalet för revision arbetar de med riskanalyser för att se om olika
branscher är i mer behov än andra av kontroll från Skatteverket. De väljer även ut företag för
granskning med hjälp av orena revisionsberättelser. Skatteverket tittar också mycket på
företag som har sin verksamhet på Internet och företag med utlandstransaktioner. K.
Bengtsson ser årsredovisningen som ett steg i processen fram till deklarationen men anser att
Skatteverket tittar mest på deklarationen.

T. Andersson beskriver två olika sätt att sköta skattekontrollen på. Skrivbordsgranskning är
det ena sättet, som görs på deklarationer årligen och det andra är skatterevisioner där man
granskar företagets räkenskaper. Då Skatteverket numera är en enda myndighet sker
inriktningen på urvalet för skattekontroll centralt. Till exempel kan det röra sig om företag
som tillhör en viss bransch eller om oredovisade intäkter. Varje skattekontor kan också välja
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att titta på vissa specifika företeelser. Alla företag ska bli föremål för granskning någon gång
under företagets livslängd. Orena revisionsberättelser utgör en del av processen och ska
skickas in till Skatteverket av externrevisorn. Vissa år väljer Skatteverket att fokusera på
orena revisionsberättelser, medan andra år har de dem bara som stöd. T. Andersson tycker att
de reviderade årsredovisningarna påverkar Skatteverkets bedömning av företagen.

4.4. Sambandet mellan revision och Skatteverket

J. Sandvall säger att Skatteverket tittar på de orena revisionsberättelser som kommer in och att
de utgår från att alla externrevisorer skickar in eventuella orena revisionsberättelser. Just nu
arbetar Skatteverket med att informera revisionsbranschen om att de verkligen använder sig
av och tittar på de revisionsberättelser som skickas in. Skatteverket vill med detta visa att de
gör något åt det. Det som anmäls är oftast för sent inbetalda skatter och avgifter, bristande
intern kontroll, förbjudna lån, stor kassabehållning eller att halva aktiekapitalet är förbrukat.
Det kan också vara att externrevisorn inte kunnat vara med vid lagerinventering. J. Sandvall
har uppfattningen att fler anmälningar sker på mindre företag.

C. Bill tycker att anmälningsplikten har blivit bättre, eftersom de externa revisorerna är mer
skyldiga att anmäla vissa saker. Hon tycker också att externrevisorerna skriver mer i
revisionsberättelsen än vad de tidigare gjorde. Det som anmäls är bland annat om företaget
inte betalar sina skatter och avgifter i tid, om den interna kontrollen är dålig, om aktiekapitalet
är förbrukat och om dem då detta har inträffat, inte har upprättat kontrollbalansräkning, om
revisorn inte har kunnat fastställa olika balansposter, tillstyrka ansvarsfrihet för företagets
styrelse eller om revisorn avgått i förtid. Hon vet inte hur ofta orena revisionsberättelser avges
och har ingen siffra på detta. Ibland förekommer att externrevisorn inte kan uttala sig, detta
beror då på att denne inte fått tag i tillräckliga uppgifter. C. Bill tror att det är lättare att
anmäla ett mindre företag, detta då de har mindre kontroll och oftast inte kompetens inom
företaget.

Enligt K. Bengtsson tittar Skatteverket på alla orena revisionsberättelser och bedömer vilka
som ska granskas. Det som anmäls är förbjudna lån, för sent inbetalda skatter och avgifter,
årsredovisningar som inte upprättats i tid, bristande intern kontroll och om inkomst-
redovisningen inte anses tillförlitlig. 2006 anmäldes 130 företag i Halmstadskontorets område
där det finns totalt 4700 företag. K. Bengtsson anser att det kommer in fler anmälningar på de
mindre företagen, då hon uppfattar det som att det förekommer mer ”slarv” hos dessa.

T. Andersson tror att anmälningsplikten fungerar. Det som anmäls är bland annat förbjudna
lån, svårigheter att kontrollera intäktsredovisningen och värdering av fordringar. T. Andersson
uppskattar att under 2006 skickades 8000-10000 orena revisionsberättelser in till Skatteverket.
Han anser därför att kravet på revision är mycket viktigt. Han tror att det skickas in fler
anmälningar på små företag än på stora. Detta tror han beror på att företagsledarna i de mindre
företagen inte kan regelverken eller att de kanske har en medvetenhet om hur man tänjer på
gränserna.

4.5. Konsekvenser av ett avskaffande av revisionsplikten

J. Sandvall har uppfattningen att Skatteverket inte har börjat tänka på eventuella konsekvenser
av ett avskaffande. Eftersom ingen förändring har skett än kan de inte se om avskaffandet
skulle leda till några konsekvenser. J. Sandvall tror att skattekontrollen kommer att fungera
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även om revisionsplikten försvinner. Men detta förutsatt att de bokföringskunniga fortsätter
sköta sina uppgifter. Det som eventuellt kommer att skapa vissa problem är det resterande
arbetet i redovisningsprocessen. J. Sandvall ser att eventuella förändringar skulle kunna vara
att satsa mer på att utbilda företagarna. Även mer information till företagen genom deras
informatörer i samband med deklarationen kan vara tänkbart. J. Sandvall tror att
externrevisorn kanske fortsätter sin roll men då mer som konsult. Slutligen anser J. Sandvall
att samhället måste fortsätta att balansera även om plikten försvinner. Han menar att det
arbete som extern revisorn idag utför istället måste göras av en annan part, då han tror att
någon form av granskning kommer att vara nödvändigt även i framtiden.

C. Bill tror att det kommer bli slappare med redovisningen. Vidare tror hon att företagen
kommer att slarva mer vilket kommer att leda till ökat fusk. En alternativ granskningsmetod
enligt henne kan vara skrivbordsgranskning, vilket skulle innebära att ingen revision skulle
utföras. Istället skulle materialet tas in till kontoret för granskning. Skatteverket kan då inte ta
in så mycket material utan får begränsa sig till att fråga på vissa saker. Företaget skickar då in
material som till exempel kan vara information om ett specifikt konto. C. Bill kan tänka sig att
gå ifrån kravet på auktoriserade revisorer och att företagen får ha godkända istället. Hon har
svårt att tro att det skulle fungera utan något som helst krav. Detta då hon beskriver att det vid
granskning av deklarationerna upptäcks mycket fel som måste rättas till. Vidare beskriver hon
att Skatteverket här kan få urval till revisionsobjekt.

K. Bengtsson upplever att Skatteverket inte har börjat prata om avskaffandet av
revisionsplikten än. Men hon tror att det kommer bli ett ökat fusk om revisionsplikten
försvinner. Hon menar att de som tänjer på gränserna kommer ha friare spelrum utan
revisionsplikt. Hon anser att de externa revisorerna håller efter småfuskandet i första hand. De
ser en stor skillnad mellan företag med reviderad bokföring och till exempel enskilda
näringsidkare där det ibland inte finns någon bokföring alls. K. Bengtsson tror att Skatteverket
skulle kunna fokusera lite mer på kunskap hos företagen. Hon menar att om företagen skulle
inse hur bra det är för deras egen skull med en bra bokföring skulle det underlätta
Skatteverkets arbete. Ett alternativ till granskningsmetod kan vara att någon intygar att det
finns bokföring som ligger till grund för en deklaration. Avslutningsvis tror K. Bengtsson att
deklarationerna inte kommer vara lika tillförlitliga om revisionsplikten försvinner. Hon tror
dessutom att företagen skulle sköta sig lite bättre om de blev medvetna om att Skatteverket
fick tillgång till mer resurser.

Enligt T. Andersson har Skatteverket, med tanke på ett eventuellt avskaffande, tre funderingar
kring detta. För det första vill de att det ska finnas någon form av frivillig revision för de
företag som undantas från revisionsplikten. En annan fundering är att auktoriserade
redovisningskonsulter ska kunna intyga att företaget har skött sin redovisning. Som en tredje
fundering kan Skatteverket tänka sig en förändring i taxeringslagen angående utökade
kontrollbefogenheter. T. Andersson kan tänka sig att man ser en misstanke åt att det skulle bli
mer fusk om revisionsplikten avskaffas. Men han poängterar att man inte ska hänga ut någon.
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4.6. Sammanfattning av empirin

När all empirisk data har arbetats igenom, visar studien olika sorters nyttor för Skatteverket.
Det respondenterna lyfter fram som starka argument för nyttan för Skatteverket är att de ser
på den externa revisorn som en kvalitetsstämpel eftersom räkenskaperna då har granskats av
en oberoende part. De ser också den externa revisorns arbete som en viktig informationskälla
när de ska granska ett företag. Då den externa revisorn har anmälningsplikt, vilket innebär att
de måste skicka in orena revisionsberättelser till Skatteverket, är detta till stor hjälp vid urval
av företag hos Skatteverket. Eftersom alla respondenterna uppger att Skatteverket tittar på
samtliga orena revisionsberättelser som skickas, skapar detta en stor effekt på nyttan.

Vilka konsekvenser ett avskaffande av revisionsplikten kan medföra för Skatteverket har
respondenterna svårt att se. De har i denna fråga delade meningar. Men de flesta tror dock att
det kommer att bli slappare med redovisningen och menar att ökat fusk är en eventuell
konsekvens. Detta då de menar att de som redan idag tänjer på gränserna kommer att få ett
friare spelrum om revisionsplikten avskaffas.

Vissa tänkbara alternativ till revisionsplikten framkommer dessutom i empirin. Till exempel
skulle någon form av frivillig revision kunna vara ett alternativ för de företag som undantas
från denna eller också att auktoriserade redovisningskonsulter får ta över revisorns roll att
intyga att redovisningen är korrekt. Det tredje tänkbara alternativet kan vara att det görs vissa
förändringar i lagstiftningen vilket skulle innebära utökade kontrollbefogenheter för
Skatteverket.
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5. ANALYS

I analysen presenteras vår bearbetade empiri. Här lyfter vi fram avvikelser och likheter
mellan respondenterna. Vi använder teorin för att förklara vår empiri.

5.1. Revisorns betydelse

Samtliga respondenter ser externrevisorn som en kvalitetsstämpel, men säger att Skatteverket
inte har någon direkt nytta av dennes granskning. Kontakten med de externa revisorerna
varierar kraftigt beroende på företagets inställning till vem som ska svara för redovisningen i
företagen. Det råder delade meningar bland respondenterna när det gäller reviderade
årsredovisningar, men de flesta av de tillfrågade tycker ändå att dessa underlättar
Skatteverkets arbete. Dock skiljer sig respondenternas svar åt när vi frågar om det finns en
garanti för att det är bra kvalité på årsredovisningar. Vissa respondenter ifrågasätter
externrevisorernas kompetens, men det flesta respondenter anser att externrevisorn ser till att
alla bitarna faller på plats i bokslutet. Samtliga respondenter anser att revisionen tillför något
för skattekontrollen. Ett skäl till kravet på revision anses vara att samhället har ett stort
intresse av revision enligt agent – principal teorin.107 Detta då staten har gett företagen i
uppdrag att svara för uppbörden av skatter och avgifter.108 Revisorns uppgift är att kontrollera
om de personer som fått bolagsstämmans uppdrag att sköta företagets förvaltning uppfyller
sina åtaganden gentemot intressenterna.109

T. Andersson säger att externrevisorns roll som rådgivare borde vara större ju mindre
företaget är, då han menar att de får en mer personlig kontakt. Resterande respondenter har
svårt att svara på denna fråga eftersom de tycker att dessa går in i varandra. Denna skillnad i
uppfattning skulle kunna bero på att T. Andersson har mer kontakt med de externa revisorerna
i sitt arbete. Revisorns huvudsakliga roll är att utföra revisionsverksamhet, det vill säga att
granska företagets förvaltning och ekonomiska information. Efter denna granskning ska
revisorn avlämna en rapport, i form av en revisionsberättelse.110 Det är viktigt att revisions-
berättelsen är underrättad av en revisor som inte låtit sig påverkas av andra intressen än att
utföra en bra revision. För att skapa ett förtroende för revisionsberättelsen som revisorn
avlämnar, innehåller ABL regler om revisorns jäv. Dessa regler begränsar revisorn från sådan
rådgivning som kan rubba förtroendet mot dennes opartiskhet i revisionsuppdraget.111

Revisorn har även en roll som rådgivare i de områden som har naturlig anknytning till
revisionsverksamheten.112

5.2. Skattekontrollsprocessen

Alla respondenterna beskriver att Skatteverket fungerar som en kontrollinstans, vilket innebär
att det ska finnas risk för dem som tar ut svängarna i bokföringen att bli granskade.
Skatteverket har till huvuduppgift att vara en central förvaltningsmyndighet som hanterar
stora delar av skattesystemet.113

107 Diamant, Revisors oberoende, 83.
108 FAR, Revisions bok, 16.
109 Diamant, Revisors oberoende, 80.
110 FAR, Revision – En praktisk beskrivning, 127.
111 Aktiebolagslagen 9 kap § 17.
112 FAR, Revision – En praktisk beskrivning, 127.
113 www.skatteverket.se/omskatteverket/allmantomskatteverket.4906637c10bd295ff4880004337.htlm
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Samtliga respondenter ger en bild av att urvalet av företag sker dels genom program som
väljer ut vissa deklarationer och dels genom slumpmässiga val. Programmens urvalskriterier
ändras från år till år och det de kollar på bestäms ifrån huvudkontoret. De företag som ska
granskas och vilken kontrollform som ska användas identifieras i urvalsprocessen enligt
handledning för skatterevision. Urvalen sker bland annat genom maskinella urvalssystem,
allmänhetens tips och anmälningar och orena revisionsberättelser.114

Alla respondenterna har en gemensam bild av hur Skatteverket skickar ut ett beslut om
skatterevision till företag och hur de sedan går vidare och pratar med företaget. Då
skattekontroll är ett ganska brett område svarar inte respondenterna exakt likadant men de är
alla inne och berör området kring att de vid granskningen tittar till exempel på oredovisade
intäkter och privata kostnader i bokföringen. De ger också en gemensam bild av tidsåtgången
för en revision, då de säger att en revision kan ta från några månader upp till ett år. En
revisionsplan ska fastställas när beslut om revision fattats och den ska innehålla syftet med
revisionen. Normalt sänder Skatteverket ut ett beslut om revision till det utvalda företaget i
vilket det meddelas att skatterevisorn kommer att kontakta dem inom ett visst antal dagar eller
att företaget tar kontakt inom en viss tid. Vid skatterevisorns första samtal med företagets
företrädare presentera denne sig och sitt uppdrag. Skatterevisorn ska även boka in en tid för
nästa sammanträde och då vart revisionen ska ske någonstans.115

Eftersom Skatteverket arbetar efter mallar för arbetsprocessen så är det här svårt att finna
några avvikelser. Enligt handledning för skatterevision ska revisionen genomföras utifrån en
fastställd revisionsplan. Skatterevisorn ska löpande ha kontakt med det reviderade företaget
under revisionens gång. Efter avslutad granskning, men innan skatterevisorn färdigställt
revisionspromemorian, ska en slutgenomgång ske med den reviderade.116

Samtliga respondenter säger att Skatteverket vill ha in alla orena revisionsberättelser för
granskning då dem tittar på samtliga. Orena revisionsberättelser är en av anledningarna till att
Skatteverket väljer att granska ett företag. Samtliga orena revisionsberättelser som extern
revisorn avger då företaget till exempel inte har betalt sina skatter och avgifter i rätt tid ska
skickas in till Skatteverket.117

Respondenterna ser årsredovisningen som ett bra material för att få kunskap om företaget. J.
Sandvall säger att då de ska granska ett företag använder sig Skatteverket nästan alltid av
årsredovisningarna för att sätta sig in i företaget. Här finner skatterevisorerna mycket
intressant information om företaget. Områden som är intressant att titta på är väsentliga
händelser, noter, revisionsberättelse och vilken revisor som skrivit under. Enligt revisorslagen
innebär revisionsverksamhet att granska företagets förvaltning och ekonomiska information.
Granskningen resulterar i en rapport som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för
annan än uppdragsgivaren, till exempel för Skatteverket.118

114 Skatteverket, Handledning för skatterevision.
115 Ibid.
116 Ibid.
117 FAR, Revision – En praktisk beskrivning, 98-99.
118 Thorell och Norberg,. ”Revisionsplikten i små aktiebolag.”.
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5.3. Sambandet mellan revision och Skatteverket

Samtliga respondenter anser att de externa revisorerna sköter sin uppgift med att skicka in
orena revisionsberättelser. De tycker att anmälningsplikten fungerar. Samtliga respondenter
ger en samlad bild av vad som anmäls, till exempel förbjudna lån, för sent inbetalda skatter
och avgifter och halva aktiekapitalet förbrukat. De flesta respondenterna har ingen
uppfattning om hur många anmälningar som kommer in, men K. Bengtsson hade uppgiften att
130 av 4700 av företagen i deras region anmäldes under 2006. T. Andersson uppskattade att
8000 - 10000 orena revisionsberättelser hade kommit in under 2006. Samtliga respondenter
tror att det kommer in fler anmälningar på små företag och detta tror de beror på att det
uppstår mer kunskapsfel i de mindre företagen. Enligt intressentmodellen finns det många
intressenter till revision.119 Till exempel är samhället, i form av Skatteverket, en stor
intressent.120 Detta beror på att det råder starkt samband mellan redovisning och beskattning
på företagsbeskattningsområdet i Sverige.121 Sverige har lämnat över en stor del av ansvaret
att bestämma underlaget för skatt till lagstiftarna och normgivarna inom redovisning. För
Skatteverket innebär kopplingen mellan beskattning och redovisning fördelar både från
administrativ och från kontrollmässig synvinkel.122 Företagen har som tidigare sagts,
uppgiften att svara för uppbörden av skatter och avgifter gentemot staten. Sannolikheten att
företagen sköter denna uppgift ökar då redovisningen revideras. Externrevisorn måste
rapportera i revisionsberättelsen om företaget inte skött denna uppgift, det vill säga avlämna
en oren revisionsberättelse.123

J. Sandvall säger att Skatteverket just nu arbetar med att informera revisionsbranschen om att
Skatteverket verkligen använder sig av och tittar på de revisionsberättelser som skickas in.
Skatteverket har egna mål, vilka är att säkerställa att de eftersträvade skatte- och
avgiftsintäkterna gjorts rättssäkert, genomförts på ett ekonomiskt effektivt sätt, att det gjorts
kostnadseffektivt och enkelt för medborgarna. Skatteområdets brottslighet ska förebyggas och
bekämpas och man vill att medborgare och företag ska ha förtroende för Skatteverkets
verksamhet.124 Enligt ABL finns två möjligheter för revisorn att göra påpekande om
korrigering. En av dem är att revisorn avlämnar en oren revisionsberättelse. Detta innebär att
revisorn lämnar anmärkningar på styrelsens förvaltning i revisionsberättelsen. Då
revisionsberättelsen är ett underlag för företagets intressenter vid bedömning är det viktigt att
revisorn är korrekt i sitt avlämnade av ren eller oren revisionsberättelse.125

5.4. Konsekvenser av ett avskaffande av revisionsplikten

När vi ställer frågorna om det finns planer inom Skatteverket att förändra sitt arbetssätt inför
ett avskaffande av revisionsplikten, får vi uppfattningen att Skatteverket inte börjat fundera på
detta ännu. Men det finns tankar kring vilka konsekvenser som skulle kunna bli aktuella. De
flesta respondenterna är skeptiska till att det kommer fungera utan en revisionsplikt men J.
Sandvall avviker i denna fråga. Att J. Sandvall är mer positiv till avskaffandet av
revisionsplikten kan bero på att han är en av våra respondenter som arbetat kortast tid på

119 FAR, FAR:s Revisionsbok, 14.
120 Ibid., 16.
121 Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattningen, 191.
122 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, 16.
123 FAR, FAR:s Revisionsbok, 16.
124 http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800012012/VP+2007+skatteverket.pdf
2007-04-08.

125 Sandeberg, Aktiebolagsrätten, 111.
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Skatteverket. En annan anledning är att han förutsätter att de bokföringskunniga fortsätter att
sköta sina uppgifter som tidigare. J. Sandvall är dock medveten om att det resterande arbetet
med bokslutet kan skapa problem. De andra respondenterna tror att det kommer att bli slappar
med redovisningen om ett avskaffande av revisionsplikten sker. De tror vidare att det kommer
att leda till ökat slarv och därmed ökat fusk. Vidare antas att deklarationerna inte kommer att
vara lika tillförlitliga som innan. De menar att de som tänjer på gränserna kommer att få friare
spelrum utan revisionsplikt eftersom de anser att det idag är externrevisorerna som håller efter
småfuskandet. I England där revisionsplikten avskaffades 1993, kunde inte studien som Jill
Collis 2003 gjorde, utvisa några större konsekvenser av avskaffandet i de undersökningar som
har genomförts. Däremot visar studien att en del företag väljer att behålla revisionsplikten.126

En anledning till att företagarna har valt att behålla revisionen kan vara enligt vår uppfattning
att de vill minimera risken för att bli utsatta för granskning från Skatteverket.

Enligt Thorell och Norberg har externrevisorn ett krav på sig att rapportera om företagets
skatter och avgifter inte inbetalats i tid och anmälningsplikt avseende brott. Detta menar de är
ett tecken på att det kanske främst är samhället som är revisionspliktens intressent. För till
exempel Skatteverket är det givetvis av stor nytta att räkenskaperna är i god ordning.127

Thorell och Norberg anser vidare att samhället har nytta av en revisionsplikt. Men menar att
det är svårt att få någon uppfattning över vilket värde reviderade årsredovisningar har för
Skatteverkets arbete.128 Vår uppfattning är att det går att urskilja en ganska stor nytta med
reviderade årsredovisningar för Skatteverket. Enligt Tobias Svanström gjordes en
enkätundersökning i Storbritannien som visade att revisorer upptäcker ungefär 45 procent av
de bedrägerier som företagen utför. Detta påstående kan stödja vår studie eftersom vi
uppfattar att Skatteverket ser revisorerna som en bra oberoende granskare och Skatteverket
upplever att de externa revisorernas uppgift att skicka in orena revisionsberättelser fungerar.
Vidare innebär detta att fler brott upptäcks genom revisorns anmälningsplikt.

Respondenterna ger inte exakt samma svar angående alternativa granskningsmetoder vid ett
avskaffande då det är en mycket öppen fråga. Då T. Andersson är mer insatt i avskaffandet av
revisionsplikten ger han oss mer konkreta förslag till förändringar för Skatteverket. För det
första vill de att det ska finnas någon form av frivillig revision för de företag som undantas
från revisionsplikten. Vidare kan ett alternativ vara att auktoriserade redovisningskonsulter
ska kunna intyga att företaget har skött sin redovisning. Den sista förändringen som
Skatteverket kan se är en ändring i lagstiftningen, vilket skulle innebära utökade
kontrollbefogenheter för Skatteverket. Övriga respondenter upplever inte detta som en stor
fråga eftersom det fortfarande inte har skett något avskaffande av revisionsplikten. Men de
har dock några förslag på alternativa granskningsmetoder som innebär bland annat utbildning
för företagarna eller att använda sig av informatörer i samband med deklarationstider.
Ytterligare alternativa granskningsmetoder skulle kunna vara att någon annan än den externa
revisorn intygar att det finns bokföring som ligger till grund för deklarationen eller att
Skatteverket fokuserar mer på andra typer av granskningsmetoder, till exempel
skrivbordsgranskning. En viktig synpunkt är också att Skatteverket skulle kunna arbeta för att
få företagarna att inse hur viktigt en bra bokföring är för företaget själva. En fråga som väcks
är vem ska stå för kostnaden? Skattebetalarna?

126 Thorell, Per,. och Norberg, Claes. ”Revisionsplikten i små aktiebolag.”.
127 Ibid.
128 Ibid.
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Svanström menar vidare att i länder med undantag från revisionsplikt har det visat sig
vanligare att företag som inte har reviderad redovisning utsätts för skattekontroll.129

Detta tror vi kan vara en möjlig utveckling i Sverige, då Skatteverket fortfarande kommer att
behöva någon form av garanti för att inte för många felaktiga räkenskaper kommer att förbli
oupptäckta.

5.5. Sammanfattning analys

I analysen lyfter vi fram de likheter och skillnader som framkommit under studiens gång.
Revision och revisionsplikt har samhället som stor intressent. Alla respondenterna tycker att
den externa revisorn är en kvalitetsstämpel och att revisorn tillför något för skattekontrolls-
processen. Det finns dock delade meningar om kvaliteten på årsredovisningar och de externa
revisorerna. Detta kan bero på att vissa av respondenterna ifrågasätter extern revisorns
kompetens. Samtliga ger en bild av att Skatteverket fungerar som en kontrollinstans, då de
menar att det ska finnas risk för dem som tar ut svängarna.

Samtliga respondenter tror att alla orena revisionsberättelser skickas in till Skatteverket. De
upplever också att det kommer in fler anmälningar på små företag än på stora. När vi ställer
frågan hur det kommer fungera utan revisionsplikt får vi delade svar tillbaka. De flesta
respondenterna tror att det kommer att bli slappare med redovisningen och tror att mer fusk
kommer att förekomma. Respondenten som är mer positiv förutsätter i sitt ställningstagande
att de bokföringskunniga kommer att fortsätta att sköta sitt jobb korrekt.

Det finns skillnader mellan respondenternas tänkbara alternativ till revision. Detta beroende
på att deras yrkesroll i Skatteverkets organisation skiljer sig åt. Vi fick uppfattningen att de är
mer insatt i frågan på huvudkontoret jämfört med de lokala skattekontoren.

129 Svanström, Tobias. ” Lagstadgad revision? JA, om företagen får bestämma!”.
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6. SLUTSATS

I detta kapitel presenteras våra slutsatser och vi återkopplar till problemet. Vidare i kapitlet
finns våra personliga funderingar. Avslutningsvis finns förslag på fortsatt forskning.

6.1. Slutsats om nyttan av revision

Då tidigare studier främst har fokuserat på intressenter som bank och småföretag har vi tittat
på en av de tidigare ostuderade intressenterna, Skatteverket. Thorell och Norberg, som är en
av våra huvudteorier, bortser från nyttan för Skatteverket i deras studie. Detta på grund av att
de anser att det inte finns någon studie på Skatteverkets nytta av revision. Med vår studie vill
vi nu tillföra denna intressents nytta av revisionsplikten då detta kan skapa en ny inriktning i
debatten som pågår om ett avskaffande. Uppsatsens syfte blev således att beskriva och
analysera vilken nytta Skatteverket har av revision i små företag. Detta mynnade ut i följande
problemställning: Vilken nytta har Skatteverket av revision i små aktiebolag?

6.1.1 Vilken direkt nytta har Skatteverket av revision i små aktiebolag?

En av de direkta nyttor som vi fick fram genom vår studie var orena revisionsberättelser.
Dessa ligger till grund för urvalet och är en stor del i Skatteverkets arbete då de tittar på alla
som skickas in. Enligt agent – principal teorin är revisorn först och främst till för ägarna men
även för övriga intressenter såsom Skatteverket.130 Staten har gett företagen i uppdrag att
svara för uppbörden av skatter och avgifter. Detta är ett ytterligare ett skäl till kravet på
revision.131 Enligt intressentmodellen är det mer sannolikt att företagen sköter denna uppgift
om redovisningen revideras än om inte revision varit ett krav.132 Här är de externa revisorerna
en stor hjälp till att hitta företag med eventuella felaktigheter som måste åtgärdas.

 Orena revisionsberättelser

En annan form av direkt nytta som Skatteverket upplever är att räkenskaperna är granskade av
en extern revisor, detta då han eller hon är en oberoende part och anses vara en
kvalitetsstämpel. Då extern revisorn enligt lag har olika plikter att ta hänsyn till medför detta
att han eller hon får ökat förtroende från Skatteverket. Enligt intressentmodellen har stat och
kommun också intresse av ett ökat förtroende för de externa revisorerna då det kan skapa en
mer rättvisande redovisningsinformation från företaget.

 Oberoende kvalitetsstämpel

Vidare ses reviderade årsredovisningarna som en direkt nytta då de används av Skatteverket
för att skaffa sig kunskap om företagen. Skatteverket bedömer att de i dessa kan hitta
värdefull information om bland annat väsentliga händelser och om vilken revisor som skrivit
under revisionsberättelsen. Revisionsverksamhet innebär granskning av företagets förvaltning
och ekonomiska information. Denna granskning avslutas med en rapport, revisions-

130 Artsberg, Redovisningsteori – policy och – praxis, 84.
131 Diamant, Revisors oberoende, 83.
132 FAR, FAR:s Revisionsbok, 17.
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berättelse.133 Genom extern revisorns granskning av företaget får man en objektiv bedömning
som kan vara av avgörande betydelse vid beslutsfattande av olika slag så som beslut om
skatterevision.134

 Informationskälla

6.1.2 Vilken indirekt nytta har Skatteverket av revision i små aktiebolag?

En indirekt nytta som Skatteverket ser är att små företag behöver en extern revisor som
rådgivare, vilket gör att räkenskaperna blir rätt från början. Respondenterna menar att
speciellt småföretag behöver rådgivning, då de ofta inte har tillräcklig kompetens i företaget.
Den externa revisorns huvuduppgift är att utföra revisionsverksamhet men denne har även en
roll som rådgivare inom de områden som har anknytning till revisionsverksamheten.135

 Rådgivning

6.2. Slutsats om konsekvenser och alternativa granskningsmetoder

Vidare var syftet att se vilka konsekvenser ett avskaffande av revisionsplikten skulle kunna
medföra för Skatteverket och vilka alternativa granskningsmetoder som skulle kunna vara
möjliga. Eftersom Skatteverket anser att de har nytta av revision i flera situationer tror de att
ett avskaffande av revisionsplikten kan leda till att företagen försämrar sin redovisning. På
grund av detta ser de att deklarationerna kan komma att bli mindre tillförlitliga. Eftersom
Skatteverket idag inte kan granska alla företag kan ett avskaffande leda till friare spelrum för
de företag som tänjer på gränserna.

Då Collis studie visar att en del företag har valt att behålla revisionen, kan detta bero på att
företagen vill minska risken för skattekontroll. Ett avskaffande av revisionsplikten behöver
inte leda till att Skatteverket får mer resurser att tillgå utan granskningen kan komma att
fortsätta i samma utsträckning som idag. Skulle Skatteverket däremot få mer resurser skapar
det en större risk för företagen att bli granskade, vilket borde leda till att fler väljer att behålla
revisionen.

Skatteverket har börjat fundera på alternativ till revision och ser främst tre alternativ som
relevanta. Det första alternativet är att redovisningskonsulter får en auktorisation och därmed
kan intyga att företagets räkenskaper existerar. Detta skulle innebära att Skatteverket
fortfarande får en extern parts syn på redovisningen som de externa revisorerna tidigare
gjorde.

 Auktoriserade redovisningskonsulter

Ett annat alternativ kan vara att företagen får välja att ha frivillig revision av räkenskaperna.
Detta skulle då innebära att företagens räkenskaper ändå kan bli granskade av en opartisk part.

 Frivillig revision

133 Thorell och Norberg, ”Revisionsplikten i små aktiebolag”.
134 FAR, FAR:s Revisionsbok, 17.
135 FAR, Revision – En praktisk beskrivning, 127-128.
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Det tredje alternativet är att göra en förändring i lagstiftningen, främst i taxeringslagen, vilket
skulle innebära att Skatteverket får utökade kontrollbefogenheter. Skatteverket behöver då
kanske inte få mer resurser utan kan behålla sin auktoritet genom att göra till exempel
oanmälda besök utan misstanke om brott.

 Förändring av lagstiftning

Andra idéer inom Skatteverket är att utbilda företagen så att de inser det värdefulla i att ha en
korrekt redovisning.

 Utbildning av företagare

Ytterligare en idé skulle kunna vara att fokusera mer på skrivbordsgranskning vilket till
exempel skulle innebära att de tittar på ett specifikt konto. På så sätt skulle Skatteverket kunna
göra en snävare granskning av fler företag under ett år.

 Skrivbordsgranskning

6.3. Personliga reflektioner

Efter att vi studerat ämnet mycket noggrant nu en tid så anser vi att Skatteverket har nytta av
revision. Denna uppfattning skapar vi oss genom en mycket samlad bild från respondenterna.
Att även de externa revisorerna som deltog i vår pilotstudie hade samma uppfattning om ett
avskaffande av revisionsplikten ger ytterligare stöd för vårat resultat. Dels ger de en bild av
ett bra samarbete mellan Skatteverket och de externa revisorerna och dels ser alla
respondenterna en nytta med revisionen, då ytterligare en part har granskat företagets
räkenskaper.

Vi ställer också oss frågande till hur ett avskaffande av revisionsplikten ska kompenseras för
att Skatteverket ska kunna uppnå samma effekt för samhället som idag. Då respondenterna
ger en bild av att de tror att ett avskaffande av revisionsplikten skapar en slappare redovisning
och då det inte finns några tankar än på att Skatteverket skulle få mer resurser drar vi
slutsatsen att mer felaktigheter kommer att förbli oupptäckta.

Då J. Sandvall talar om att samhället måste balansera skapas funderingar hos oss författare.
Efter många tankar kring detta ställer vi oss skeptiska till att rättsystemet kring redovisningen
kommer balansera vid ett avskaffande av revisionsplikten. Detta då man minskar kontrollen
på ena sidan och inte utjämnar på den andra.

Även om det förs god argumentation från dem som är för ett avskaffande av revisionsplikten
har vi svårt att se att fördelarna skulle överväga nackdelarna vid ett avskaffande av
revisionsplikten. Detta speciellt då vi undrar vem som ska betala den eventuella obalansen i
samhället. Det som idag är varje företags kostnad för revision är kanske i framtiden
samhällets kostnad?
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6.4. Förslag till fortsatt forskning

När studien nu är genomförd, anser vi att den ger ett bidrag till de berörda praktikerna och den
pågående diskussionen om avskaffandet av revisionsplikten. Detta genom att studien ger en
fördjupande bild av nyttan av revision för Skatteverket. Då uppsatsen bygger på fyra
respondenters svar är vi medvetna om att det inte går att dra generella slutsatser. Vi vill
härmed uppmärksamma studerande inom ämnet såsom Thorell och Norberg att vi nu bidragit
med en ny studie kring intressenten Skatteverket. Det teoretiska bidraget till
intressentmodellen skapas genom en fördjupad studie av endast Skatteverket som intressent.

Ett av våra förslag till fortsatt forskning är att göra en mer fördjupad studie kring skillnaden i
skatterevisionen mellan oreviderade företag och reviderade företag. En annan intressant studie
skulle kunna vara att studera skillnader och effekter av ett avskaffande av revisionsplikten för
Skatteverket när förändringen skett. Ytterligare ett förslag är att studera Skatteverkets reaktion
när ett eventuellt beslut fattas om avskaffande av revisionsplikten. Vidare tycker vi att det
skulle vara intressant att studera eventuell skillnad mellan oanmälda och anmälda
skatterevisioner. En annan spännande studie skulle kunna vara att man undersöker kostnaden
för samhället efter ett avskaffande – sparar företagen något?
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8. BILAGOR

8.1. Bilaga 1 - Pilotstudie

Enligt revisorerna har de god kommunikation med Skatteverket och använder dem som
rådgivare när det behövs. Revisorerna hjälper företagen vid skatterevision om de behöver.

Revisorerna är välvilligt inställda till anmälningsplikten i ABL. Om det finns felaktigheter i
redovisningen ska revisorn påtala detta och sen är det företagens uppgift att rätta till dessa.
Företagens gör oftast detta enligt revisorernas erfarenhet då det ofta beror på okunskap.
Vidare anser revisorerna att anmälningsplikten är till nytta då den har en viss
brottsförebyggande effekt. De menar att genom att upplysa om denna plikt får de företagen att
rätta till eventuella felaktigheter. Detta eftersom företagen inte vill ha en oren
revisionsberättelse.

Revisorerna anser att deras arbete bidrar till förbättrad skattekontroll. Om något upptäcks
rättas det oftast till innan deklarationen skickas in. Respondenterna anser att deras arbete är
till nytta för Skatteverket när det gäller revision i små aktiebolag. De förklarar detta genom att
i de mindre företagen finns inte det ekonomiska kunnandet som det finns i ett stort. Eftersom
små aktiebolag måste fokusera på sin kärnverksamhet har de oftast inte tid till att sätta sig in i
redovisning.

Ett eventuellt avskaffande tror revisorerna kan gynna de oseriösa företagen då det kommer att
ta längre tid att komma på fusket. Vidare tror de att samhällskostnaden kommer att bli större
då inga frivilliga rättelser kommer att ske.

Sammanfattningsvis tror revisorerna att ett slopande av revisionsplikten för små aktiebolag
inte är bra. Det finns en eventuell risk för att kvaliteten på redovisningen skulle bli sämre.
Samtidigt tror revisorerna att eftersom de jobbar med små företag kommer de att få behålla
uppdragen och vara mer konsult i framtiden. De ser heller en förändring som kan innebära
minskad revisionsplikt för de allra minsta företagen. Ett alternativ kan vara att utveckla en ny
företagsform.



8.2. Bilaga 2 – Intervjuguide

1. Bakgrund
a. Hur länge har du jobbat inom Skatteverket? Har du jobbat inom olika avdelningar?
b. Vad har du för position (roll/chef)? Vilka arbetsuppgifter innebär det?
c. Vad har du jobbat med innan du började på Skatteverket?

2. Revisorns betydelse
d. Vilken är revisorns roll i Ert arbete?
e. Använder ni er av revisorns ”granskning”, i så fall hur?
f. Hur mycket kontakt har ni med revisorerna?
g. Hur tycker du att erat arbete underlättas av att årsredovisningen är reviderad av

utomstående?
h. Tycker ni att revisionen är tillförlitlig och att man kan se att det är bra kvalité på

årsredovisningen?
i. Vad tillför revisionen för något?
j. Vilket tror du gör störst nytta? Granskningskontrollen eller stödet/rådgivningen?

3. Skattekontrollsprocessen
k. Hur går en skattekontroll till? Skulle du vilja berätta hur processen går till från urval

till ”dom”?
l. Hur påverkar det att företaget har fått en oren revisionsberättelse för skattekontroll?
m. Skiljer ni mellan granskning av stora och små företag? Är ni uppdelade i olika

grupper?
n. Hur mycket påverkar reviderade årsredovisningar eran granskning?

4. Sambandet mellan revision och Skatteverket
o. Beskriv anmälningsplikten och om den fungerar?
p. Vad är det som anmäls?
q. Hur ofta görs anmälningar?
r. Har storleken på företaget betydelse för antalet anmälningar?
s. Kan du uppleva skillnader mellan små och stora företag då det gäller kunskapsfel, fel

gjorda av okunskap eller en medvetenhet att tänja på gränserna?

5. Konsekvenser av ett avskaffande av revisionsplikten
t. Har ni planer på att förändra ert arbetssätt?
u. Vad tror du kommer att hända om det genomförs?
v. Vad kan det finnas för alternativa granskningsmetoder?

7. Avslutning
w. Kan du ge en kort sammanfattning på vad du tror att ett avskaffande av

revisionsplikten kommer att betyda för Skatteverkets del?
x. Har du några tillägg du vill göra?


