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Abstract

Since 1983 Sweden has a general audit obligation for joint-stock companies. At this moment
the Government has issued an investigation concerning the subject. The purpose of this paper
is to examine what effects an abolition of the audit obligation for small joint-stock companies
can have on the Swedish tax department regarding economic crime. An angel on the report is
to examine how the tax department uses adverse auditor’s reports. The paper’s method is a
qualitative study, consisting of two semi-structured interviews with personnel at the tax
department in Örebro. The first interview took place at the tax department’s crime division
and the second one at the fiscal division. Secondary sources as books, articles and web pages
have also been used. Our investigation shows that the adverse auditor’s report has no higher
importance in the fight against economic crime. The adverse auditor’s report is only a
parameter amongst many and it only serves as a confirmation on suspected crime. Therefore
will the tax department’s procedures not be affected.
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1. INLEDNING
Inledningen ger en inblick i uppsatsen problemställning och dess syfte. Genom
dispositionen ges en överblick på uppsatsens utformning.

1.1 Bakgrund
I Sverige införde lagstiftaren krav på revision av svenska aktiebolags räkenskaper och
styrelsens förvaltning redan 1895. Dock fanns det till exempel inga kvalificerade
revisorer enligt dagens mening. Sen dess har aktiebolagen ändrats ett flertal gånger där
kraven på företagens revision stegvis har ökat. Under 1970-talet fördes en debatt om
införandet av allmän revisionsplikt för samtliga aktiebolag. Bristen på auktoriserade
revisorer gjorde att frågan fick skjutas på framtiden.1

1983 infördes allmän revisionsplikt för samtliga aktiebolag i Sverige. Införandet hade
flera syften. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) menade att ett införande av revisionsplikt
skulle motverka ekonomisk brottslighet i de mindre aktiebolagen. Med ekonomisk
brottslighet menas de brott som begås i syfte att göra ekonomisk vinning i
näringsverksamhet. Rådets uppfattning var att det var särskilt förekommande med
ekonomisk brottslighet bland små aktiebolag med litet aktiekapital. Orsaken ansåg BRÅ
bero på att ägarna hade frihet från personligt betalningsansvar.2 Införandet hade också
betydelse för samhällets bekämpning av skattefusk och skatteflykt genom revisorernas
anmälningsplikt. Även företagens borgenärer och dess avtalspartners drog nytta av
revisionsplikten genom möjligheten till ökad granskning.3 Den socialdemokratiska
regeringen drog samma slutsatser som BRÅ i en proposition från 1998. Det låg såväl i
samhällets som i ägarnas intressen att plikten kvarstod. Det enda argument mot en allmän
revisionsplikt var kostnaderna för företagen men nyttan ansågs överstiga dessa.4

I en rapport från 2005 som skrevs på uppdrag av Svenskt näringsliv behandlades för- och
nackdelarna med allmän revisionsplikt för aktiebolag. I rapporten påpekades bland annat
att Sverige i princip var ensamt i EU att ha allmän revisionsplikt. Vidare kritiserades de
argument som förts fram för pliktens bevarande. Förespråkarna har som tidigare nämnts,
hävdat att det ligger i företagens olika intressenters som exempelvis ägare och
kreditinstituts intressen att det finns en revisionsplikt. Men i rapporten menade man att i
mindre företag är oftast ägarna och bolagsledningen samma person. Vidare så kan
kreditinstituten kräva revision av ett företag på frivillig basis. Det hävdades även att det
var vanligare att intressenter som leverantörer men även banker använde sig av
kreditupplysningsinstitut för att se om företagen hade betalningsanmärkningar med mera
som grund för sina beslut.5 Rapporten debatterades flitigt i revisorernas branschtidning
Balans. Många av förespråkarna menade att nyttan av revisionsplikten övervägde
kostnaderna medan motståndarna påstod motsatsen.

1 Precht , 2005, Balans, ”Revisionsplikten var ett svar på ekonomisk brottslighet”, nr 4, s. 22
2 Thorell , Norberg C, 2005, Balans, ”Går det att försvara revisionsplikten?”, nr 3, s.20
3 ”Statens offentliga utredningar 1983:36” s.1
4 Proposition 1997/98:99 s. 133
5 Thorell , Norberg C ”Revisionsplikten i små aktiebolag” 2005 s. 5
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1.2 Problemdiskussion
Frågan om den allmänna revisionspliktens vara eller icke vara är till stor del en politisk
fråga. Inför valet 2006 ställde Balans frågan till samtliga riksdagspartier om deras syn på
den allmänna revisionsplikten. Den socialdemokratiska regeringen tog ett klart
ställningstagande för, medan de borgliga partierna såg det möjligt att slopa plikten för de
mindre aktiebolagen.6 Efter maktskiftet har den borgliga regeringen tillsatt en utredning
där frågan skall undersökas. Revisionsutredningen skall lämna sitt betänkande 31 mars
2008.

Det vanligaste ekobrottet är skattebrott där företag undanhåller stat och kommun skatt,
vilket kan ske genom att företaget exempelvis undanhåller intäkter i bokföringen eller
använder sig av svart arbetskraft. Övriga former av ekobrott kan vara bedrägeri och
förskingring. Den ekonomiska brottsligheten kan ses som ett hot mot välfärdstaten då stat
och kommun går miste som skatteintäkter som skulle kunna gå till vård, skola och
omsorg, men det är även ett hot mot den fria konkurrensen. Skatt och sociala avgifter är
stora kostnader för företagen. Genom att fuska med skatten kan de enskilda företagen
sänka sina kostnader och därmed sätta lägre priser i förhållande till sina konkurrenter.7

Skatteverket utgör tillsammans med polis, ekobrottsmyndigheten och
åklagarmyndigheten de som skall förhindra och bekämpa ekonomisk brottslighet.
Skatteverket är främst inriktad mot att utreda skatte- och bokföringsbrott, men de kan
även bistå exempelvis polis och ekobrottsmyndigheten i deras brottsutredningar.8

I och med att Sverige har en allmän revisionsplikt för samtliga aktiebolag fyller även
revisorerna en funktion i förebyggandet och bekämpandet av ekobrott. Revisorn har
anmälningsskyldighet om hon misstänker att verkställande direktör eller om någon i
styrelsen misstänks för vissa typer av brott.9 Revisorn kan i både redovisningen såväl som
i revisionen förebygga att så kallade oaktsamma brott begås, det vill säga där företagen
omedvetet eller på grund av okunskap bryter mot lagen.10

I revisionsplikten ingår en så kallad revisionsberättelse11 som företagets revisor skriver. I
revisionsberättelsen rapporterar revisorn till årsstämman bland annat om företaget har
följt årsredovisningslagen i upprättandet av årsredovisningen och om styrelseledamöterna
och VD beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Det finns rena och orena
revisionsberättelser. Förenklat kan man säga att i den rena revisionsberättelsen har inte
revisorn något att anmärka på medan i den orena har revisorn en eller flera anmärkningar
att göra på årsredovisningen.12

6 2005, Balans, Vad tycker de politiska partierna om revisionsplikten i små och stora aktiebolag, nr 4, s. 26
7 Andersson, 2002. s. 331f
8 Ekobrottsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten – med uppdrag att förebygga, förhindra och bekämpa
ekonomisk brottslighet, 2006, s. 3
9 Andersson, 2002. s. 339
10 Halling , 2005, Balans, Revisionen fyller viktig funktion anser Ekobrottsmyndigheten, nr 5, s. 21
11 ”En rapport i standardiserad utformning som avges av en organisations revisorer efter slutförd revision.”
Nationalencyklopedin
12 FAR Förlag , 2001. s. 29
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En revisionsberättelse kan ses som en kvalitetsstämpel på att ett företags årsredovisning
är upprättad enligt god redovisningssed och att företagsledningen har följt gällande lagar
och regler. Men vad händer om denna kvalitetsstämpel försvinner, kommer landet att
sjunka in i en dimma av skattefusk och bokföringsbrott eller kommer det passera
tämligen obemärkt?

1.3 Problemformulering
Problemdiskussionen ovan leder fram till följande problemformuleringar:

Hur använder Skatteverket orena revisionsberättelser i bekämpandet av ekonomiska
brott?

Vilka effekter kan avskaffandet av revisionsplikten få för Skatteverkets framtida arbete
mot ekonomisk brottslighet?

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att utreda hur Skatteverket använder orena
revisionsberättelser samt utreda vilka effekter en avskaffad revisionsplikt för små
aktiebolag kan få för Skatteverkets arbete mot ekonomisk brottslighet.

1.5 Avgränsning
Uppsatsen inriktar sig endast på bekämpandet av ekonomisk brottslighet i små aktiebolag
kopplat till orena revisionsberättelser. Den kvalitativa undersökningen genomfördes
endast på Skatteverket och på grund av detta så utreds endast de effekter som är kopplade
till dess arbete.

1.6 Tidigare forskning
Forskningen kring den allmänna revisionspliktens nytta i bekämpandet av ekonomisk
brottslighet är minst sagt knaper. Det har snarare varit en allmän föreställning hos staten
att revisionsplikten fyller en viktig funktion men det har snarare varit baserade på
generella uppfattningar än på vetenskaplig grund. Den senaste forskningen inom området
är den rapport från 2005 av professorerna Per Thorell och Clas Norberg, Revisionsplikten
i små aktiebolag, som skrevs på uppdrag från Svenskt Näringsliv. Rapporten tog sin
utgångspunkt i revisionspliktens nytta kontra dess kostnader. De pekade på att i England
avskaffades plikten på grund av att staten inte kunde visa att nyttan översteg kostnaderna.
Slutsatserna i rapporten blev att staten aldrig har utrett revisionspliktens nytta eller dess
kostnader och att nyttan av en revisionsplikt i små aktiebolag är ytterst begränsad. Om
dess nytta i bekämpandet av ekonomisk brottslighet skrev de ”Huruvida revisionsplikten
är till nytta från brottsbekämpningssynpunkt utvärderar vi i avsnitt 6.2.4. I korthet är vår
slutsats att detta är mycket svårbevisat och att det mest troliga är att revisionsplikten är av
begränsat värde”.
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I dagsläget pågår som tidigare nämnts en statlig utredning, revisionsutredningen, där den
allmänna revisionspliktens framtid skall avgöras. Utredningen är i inledningsfasen och
kommer att lämna sitt betänkande i början på 2008.

1.7 Disposition
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2. METOD
I metod delen beskrivs tillvägagångssättet för skapandet av uppsatsen. Den tar också upp
hur informationen har insamlats och informationens trovärdighet.

2.1 Undersökningens tillvägagångssätt
För att få fram redovisningskunskap finns det olika tillvägagångssätt. Man kan göra en
indelning i deduktivt tillvägagångssätt eller också induktivt tillvägagångssätt.13

Den deduktiva metoden utgår från teorin och därifrån skapar man hypoteser vilka prövas
mot empirin. Man skaffar först förväntningar och bildar teorier om sitt ämne. Efter
teoribildningen går forskaren ut och samlar in empiri för att se om teorierna avbildar
verkligheten på ett korrekt sätt. Risken med det deduktiva tillvägagångssättet är att
forskaren kan komma att endast söka efter information som överrensstämmer med
forskarens teorier och förväntningar. Genom detta kan viktig information försummas.

En induktiv ansats utgår från empiri och utformar en teori utifrån de observationer som
görs och genom den information som samlas in. Det induktiva tillvägagångssättet är ett
öppet synsätt det vill säga att informationen till empirin samlas in innan forskaren bildat
några teorier, idealet är att det inte finns några som helst förväntningar på utgången. Den
insamlade informationen systematiseras för att senare byggas upp till teorier. Detta
synsätt motverkar de risker som finns med ett deduktivt tillvägagångssätt det vill säga att
informationsinflödet inte begränsas genom forskarens förutfattade förväntningar.14

Vid uppsatsens början hade vi inte så mycket kunskap om hur Skattverkets arbetssätt såg
ut och därför var det svårt att bilda några hypoteser. Det samlades först in information om
ämnet för att få mer kunskap om det. Utifrån denna kunskap skapades sedan teorin vilken
testades mot empirin. Den sammanlagda informationen som samlats in användes sedan
för att besvara frågeställningen och för att bygga egna teorier. Under arbetets gång
användes ett så öppet synsätt som möjligt, detta för att inte missa någon vital information.
Men det ska tilläggas att det inte går att ha en fullständig öppenhet då alla människor har
en viss uppfattning om saker och ting.

2.2 Undersökningsmetod
Det finns två olika undersökningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ. Den huvudsakliga
likheten mellan den kvalitativa och den kvantitativa metoden är att de båda har
gemensamma syften. De båda metodsystemen är inriktade på att bidra med en bättre
förståelse av det samhälle vi lever i, hur enskilda personer och grupper agerar och
påverkar varandra.15 Men kvantitativa och kvalitativa metoder är endast en tolkning av
verkligheten och därför bör man tänka på att det inte ger någon exakt avbild.16

13 Artsberg, 2005, s. 31
14 Jacobsen, 2002, s. 34f
15 Holme, 1997 s. 76
16 Jacobsen, 2002, s. 44
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Kvalitativ metod är när undersökningens syfte är att hitta handlingsmönster och få
förståelse för hur människor tolkar den sociala verkligheten. Det centrala är att man
genom att samla in information på olika sätt kan få en djupare förståelse för det problem
man har för avsikt att undersöka. Dess utfall går inte att mäta eftersom känslor och
reaktioner endast går att uttrycka i ord.17 Den stora nackdelen med en kvalitativ metod är
att den generellt sett är mer resurskrävande än kvantitativa. Intervjuer är tidskrävande och
en sådan undersökning kan endast ha ett begränsat antal respondenter.18 Motsatsen till
kvalitativ är kvantitativ metod, vilken är mer formaliserad och strukturerad än den
kvalitativa metoden. I den kvantitativa metoden omvandlar vi informationen till siffror
och mängder. Denna information bearbetas sedan med statistiska metoder. Detta innebär
oftast att resultatet går att addera och subtrahera. Den vanligaste undersökningsformen
för en kvantitativ metod är en enkätstudie där oftast svarsalternativen är givna. Metoden
är ofta deduktiv eftersom empirin är kategoriserad redan innan informationen blir
insamlad.19

Målet med undersökningen är att få en inblick i hur en revisor på Skatteverket agerar då
revisorn får in en oren revisionsberättelse samt hur Skatteverkets arbete skulle kunna
komma att påverkas om revisionsplikten avskaffas. Därför är det mest lämpat att använda
sig utav en kvalitativ metod. Fördelen med att ha en kvalitativ metod är att den är flexibel
genom att insamlingen av data kan anpassas till den intervjuades verklighet. Ett exempel
på denna flexibilitet är den möjlighet att kunna ställa följdfrågor.

Risken med kvalitativa intervjuer är att de oftast bygger på ett litet urval och detta
innebär att urvalet inte är representativt för hela populationen. Därav finns det risk för att
informationen inte speglar verkligheten.20 Vid skapandet av empirin till uppsatsen så
krävs det att materialet granskas kritiskt och att det inte tolkas ordagrant.

2.3 Datainsamling
När det gäller datainsamling så finns det två typer av källor, primära och sekundära. De
primära källorna utgörs av material som är insamlade under arbetets gång. Sekundära
källor är däremot data som är insamlad vid ett tidigare tillfälle och för ett annat syfte. I
undersökningen har primärdata använts i form av intervjuer och sekundärdata i form av
litteratur och tidningsartiklar.21 När en uppsats skapas är det en god idé att använda sig av
både primära och sekundära källor. Detta för att de kan kontrollera varandra genom att
jämföra de olika typerna av källor. I denna uppsats består teorin av endast sekundära
källor vilka ställs mot empirin som består av primära. De två typerna av källor kan ge
varandra stöd genom att de kan stämma överens. Om så är fallet bidrar detta till en hög
reliabilitet.

17 Trost , 2005 sid. 14
18 Jacobsen, 2002 s.146
19 Jacobsen, 2002, s. 38ff
20 Trost, 2005, s. 1
21 Saunders, 2007 s. 246
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2.3.1 Insamling primärdata

Det finns olika intervjumetoder: strukturerad, semistrukturerad samt ostrukturerad
djupintervju. Valet av intervjumetod styrs av undersökningens syfte. En strukturerad
intervju har en hög formaliseringsgrad. Frågorna är standardiserade och bestämda på
förhand. Det lämnar inget utrymme för exempelvis eventuella följdfrågor som skulle
kunna tänkas komma upp under intervjutillfället. I den semistrukturerade modellen finns
det en viss struktur med, men där är frågorna mer styrda till inriktningen och syftet med
intervjun. Det lämnar således utrymme för både respondenten och intervjuaren att under
intervjutillfället göra fördjupningar och tillföra följdfrågor. Den ostrukturerade modellen
har mycket liten grad av struktur. Där utgår istället intervjuaren från en grundidé, till
exempel att intervjun skall handla om marknadsföring och där man låter respondenten få
fria tyglar.22

Uppsatsens empiri samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Som tidigare nämnt
strävar denna uppsats efter att ha en stor öppenhet när det gäller informationsinsamling.
Genom att välja en semistrukturerad modell behölls denna öppenhet då respondenten fick
tillgång till frågorna i förväg och kunde på så sätt bilda sin egen uppfattning innan
intervjun. Respondent var således mindre utsatt för påverkan av intervjuarna. Frågorna
mejlades också i förväg till respondenterna i syfte att de skulle kunna vara så förberedd
som möjligt för att på det sättet nå bästa resultat av intervjun. En annan anledning till
valet av semistrukturerade intervjuer var att vi ville ha möjligheten att komma med
fördjupande frågor samt ge respondenten möjligheten att till viss del göra lite djupare
utläggningar valdes en viss struktur på intervjun. Struktur är viktigt då man vill belysa
vissa ämnen under en intervju.23

För att få en möjlighet till en intervju kontaktades Skatteverkets växel, vilka kopplade
vidare till sektionschefen Patrik Renman på skattebrottsenheten. Patrik bad att få intervju
frågorna mejlade till sig för att kunna gå igenom dessa och se om han hade möjlighet att
besvara dom, annars skulle han skicka dessa vidare till en kollega. Efter att ha läst
igenom frågorna så gick han med på att genomföra en intervju. Patrik hänvisade även till
en kollega, Inger Gustavsson - Gröndal som också skulle kunna genomföra en intervju.
Inger kontaktades via telefon men hänvisade då till deras kontaktperson för studenter,
Hans Lövner. Hans Lövner kontaktades och informerades om uppsatsen och om önskan
att få en intervju, han bad då att få återkomma. Han återkom senare och meddelade att en
intervju med Inger Gustavsson - Gröndal skulle vara möjlig att genomföra.

Intervjuerna skedde i Skatteverkets lokaler i Örebro. Vid båda intervjuerna så användes
bandinspelning. Respondenterna är vana vid bandinspelning då denna metod används
ofta i deras yrkesutövning. Det är viktigt att påpeka att intervjuerna återspeglar
respondenternas egna åsikter och är inte Skatteverkets officiella ståndpunkt.
Respondenterna har valts ut efter deras gedigna erfarenheter inom Skatteverket som
handläggare inom skatterevision och skattebrott. Intervjuerna sammanställda i
empirikapitlet där de är återgivna med våra egna ord.

22 Saunders, 2007, s.312
23 Jacobsen, 2002, s. 162
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2.3.2 Urval primärdata

Urvalet av undersökningspersoner är avgörande för undersökningen. Vid fel val av
personer till urvalet kan detta komma att leda till att undersökningen blir oanvändbar.24

Eftersom målsättning var att utföra två intervjuer var det viktigt att respondenterna var
kunniga inom området för undersökningen. Då Skatteverket är uppdelat i en fiskal och en
brottsutredande del så var det lämpligt att intervjuat en anställd från vardera del. Det är
den fiskala delen som får in de orena revisionsberättelserna först och det är
skattebrottsenheten som utreder misstanke om ekonomiska brott. Sökandet efter
lämpliga respondenter utfördes i närområdet det vill säga i Örebro. Då vi fann lämpliga
respondenter i detta område vid Skattekontoret i Örebro så var det ej nödvändigt att utöka
sökandet till andra regioner. Förutom detta så är det en fördel att välja Skatteverket då de
orena revisionsberättelserna kommer först in till detta statliga verk innan de eventuellt
skickas vidare.

2.3.3 Insamling sekundära källor

Uppsatsens sekundärdata består av litteratur, artiklar och olika rapporter från
institutioner. Litteratursökningen utfördes på Universitetsbibliotekets katalog, Voyager
och Libris nationella bibliotekssystem. De sökord som användes var revisionsberättelser,
orena revisionsberättelser, redovisningsteori, redovisning och beskattning och kvalitativa
undersökningar. Artiklar söktes med hjälp av FAR komplett och Google, sökorden var de
tidigare nämnda samt sökordet revisionsplikt. Genom artiklarna påträffades en utredning
utförd av professorerna Per Thorell och Claes Norberg vid Lunds universitet, på uppdrag
av Svenskt Näringsliv. Denna utredning gick att finna på Svenskt Näringslivs hemsida.
Den återstående rapporten som är en handledning för skatterevision påträffades på
Skatteverkets hemsida.

De flesta av författarna till sekundärdatan är antingen auktoriserade revisorer eller
verksamma vid något universitet. Därför kan dessa anses ha en hög tillförlitlighet. De
artiklar som har används är hämtade från revisorernas branschtidning Balans. Dessa kan
anses vara tillförlitliga då den är en erkänt seriös tidskrift. Men vissa artiklar bör läsas
kritiskt då det kan finnas underliggande intressen. Två Internetkällor har används i denna
uppsats. Den ena är Ekobrottsmyndighetens hemsida vilket är en statlig myndighet och
den andra är Nationalencyklopedin vilket är ett erkänt uppslagsverk. Genom detta har
dessa en hög tillförlitlighet.

På grund av att det nyligen har påbörjats en revisionsutredning om revisionspliktens vara
eller icke vara är det svårt att hitta information om ämnet. Problemet ligger i att
Skattverket är en del av utredningen och i dagsläget inte har någon officiell ståndpunkt.

24 Holme, 1997 s. 101
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2.4 Undersökningens trovärdighet

2.4.1 Validitet

Med validitet menas att undersökningen mäter det den avser att mäta. Har uppsatsen en
hög validitet så innebär det att den har uppnått sitt syfte och besvarat problemställningen.
Denna uppsats anses ha en hög validitet då data och metoder är relevanta för
problemställningen. Tack vare att denna uppsats har en kvalitativ metod så har den en
hög intern giltighet på grund av att vi inte har påverkat respondenten med givna
svarsalternativ.25 Då teoridelen bygger på sekundära källor kan det förekomma brister i
validiteten eftersom den informationen är insamlad för ett annat syfte än det syfte denna
uppsats har.

Intervjuerna anses kunna representera i det stora hela alla som arbetar på Skatteverket.
Detta beror på att de har en handledning att följa. De har även ingen egen vinning på det
arbete de utför och har därför mer anledning till att följa handledningen. En stor risk med
intervjuer kan vara att respondenten inte har tillräcklig kunskap om ämnet men försöker
dölja sin okunskap. Detta kan bero på att respondenten inte vill visa sin otillräcklighet.
Respondenterna till denna undersökning har en gedigen kompetens på grund av att de
båda har en lång erfarenhet inom Skatteverkets verksamhet. Vi upplevde att intervjuerna
genomfördes på ett prestigelöst sätt och att på de frågor där respondenterna kände sig
osäkra på svaren påpekade de det. Vi kunde därför se var validiteten av intervjuerna
brister.

2.4.2 Reliabilitet och Objektivitet

Reliabilitet innebär att den information som samlats in är trovärdig. Graden av reliabilitet
beror till stor del på metoden då den är mer eller mindre selektiv vid insamlandet av data
och att den dessutom kan påverka resultatet. Denna påverkan benämns ofta som
undersökningseffekten. En ytterligare effekt på uppsatsen kan vara den så kallade
intervjueffekten som innebär att intervjuarna på något sätt påverkar respondenten.
Intervjuarna kan påverka respondenten genom exempelvis provocerande klädsel eller
nonchalant uppträdande. En annan faktor som kan komma att påverka respondenten är
om denne blir bandad, så den känner sig tryckt och inte vågar säga allt. Bandspelare kan å
andra sidan vara till fördel för intervjuaren då man får en fullständig återgivning av
intervjun.26 Respondenterna åsikter kan förändras över tiden. Som tidigare nämnts pågår
det en utredning om revisionspliktens framtid. Utredningens slutsatser kan komma att
påverka respondenternas åsikter om ämnet, vilket innebär att framtida undersökare kan
komma fram till andra slutsatser även om de har använts samma typ av intervjufrågor.

När flera forskare utreder samma ämne och sedan kommer fram till en och samma sak så
säger man att undersökningen har en hög objektivitet. Objektivitet handlar om att man
ska ha så lite åsikter som möjligt, man ska försöka vara ett blankt blad. Denna uppsats
anses ha en hög objektivitet då det vid uppsatsens början inte fanns några åsikter eftersom

25 Jacobsen, 2002, s. 142
26 Jacobsen, 2002, s. 159, 270 ff.
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det saknades några djupare kunskaper på området. Under intervjuerna undvek vi att
tvinga på den intervjuade personen andra åsikter än dens egna.

2.5 Undersökningens syfte
Inom redovisning brukar man skilja mellan huruvida en studie är normativ eller
deskriptiv.27 Den deskriptiva ansatsen beskriver ett tillstånd vid en specifik tidpunkt. Den
normativa ansatsen svarar på frågan ”Varför ser ett tillstånd ut som det gör?”. Ansatsen
beskriver orsak och verkan (kausala samband) och utreder även om det finns skillnader
och likheter mellan de olika områdena.28 Arbetet har en deskriptiv ansats vilket innebär
att det redan existerar kunskap om ämnet.

De ovannämnda är i sin tur antingen explorativ eller testande. En explorativ ansats
används då det finns en lucka i kunskap om ämnet. Man tar reda på ett problem som man
inte kan så mycket om, vilket man vill öka förståelsen och kunskapen om.29 Denna typ av
problemställning kallas teori och hypotesutvecklande.30 Detta kan göras genom tre olika
sätt: genom litteratur, intervjuer med experter samt genom gruppintervjuer.31

Då det finns en lucka i kunskapen om förhållandet mellan orena revisionsberättelser och
ekonomisk brottslighet har denna uppsats en explorativ ansats. Denna lucka beror till viss
del på att det har varit den allmänna uppfattningen att revisionsplikten fyller en viktig
funktion i förebyggandet och bekämpandet av ekonomisk brottslighet. Syftet med denna
uppsats är att fylla upp en del av denna lucka.

27 Artsberg, 2005, s. 31
28 Jacobsen, 2002, s. 73f
29 Saunders, 2007, s 133f
30 Jacobsen, 2002, s. 71
31 Saunders, 2007, s. 133
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3. TEORI
Här tas den teori som ligger till grund för analysen upp. Agent-principal teorin ger en
överblick över det bakomliggande problemet mellan stat och företag. Den är följd av
övergripande information för att sedan avsluta teoridelen med Skatteverkets modeller.

3.1 Agent-principal teorin
En tongivande teori inom positivismen är agent-principal teorin. Teorin handlar om att
olika aktörer i exempelvis en organisation har olika preferenser. Därmed uppstår en
avvikelse mellan de olika aktörernas intressen. Inom ett företag kan det innebära att
ägarna (principalen) kan ha olika intressen än verkställande ledning (agenten).32 Denna
avvikelse beror till stor del på att agenter är nyttomaximerande och på så sätt handlar den
inte alltid i principalens intresse.33 Teorin behandlar hur principalen skall kontrollera att
agenten gör som principalen bestämt. Inom företag fyller exempelvis redovisningen och
revisionen en sådan kontroll funktion.

Den främsta utgångspunkten för teorin är att individens handlingsmönster alltid utgår
från dess egenintresse. Problemet uppkommer när individens intresse skiljer sig från
verksamhetens bästa. Risken är då att individen försöker att maximera sin egen vinst på
bekostnad av verksamheten.34 En stor del av teorin är asymmetrisk information. Detta
innebär att agenten besitter information som inte är tillgänglig för principalen. Det är då
viktigt för principalen att använda sig av olika kontrollsystem, såsom revision för
atterhålla denna information.35 Agent-principal teorin behandlar hur de individer som
försöker att maximera sina egna intressen ska kunna kontrolleras genom att hitta och rätta
till individuella avvikelser. Teorin är med andra ord inriktad mot att skydda principalen.36

Ett agent-principal förhållande råder således mellan staten och företagen. Där staten
(principalen) ålägger företagen (agenterna) att betala skatt och avgifter. Staten måste på
något sätt kontrollera att företagen betalar den skatt och de avgifter som de är ålagda att
göra. Om kontrollsystemet inte är effektivt skulle det innebära att de företag som ser det
som sitt eget intresse att betala så lite skatt som möjligt skulle kunna undanhålla staten
skattemedel. En form av kontroll som förekommer i dagsläget är revisionsplikten där
revisorerna utför kontrollen på statens vägnar. Men staten kan även genomföra kontroller
genom att exempelvis genomföra en skatterevision mot de företag som misstänks
undanhålla skatt.

3.2 Revision
I samtliga svenska aktiebolag skall deras bokföring granskas av en extern revisor efter
bokföringsårets slut. Revisorn skall kontrollera att företagets bokföring är tillförlitlig

32 Falkman , 2000, s. 151
33 Macintosh, 1996, s. 29
34 Falkman, 2000, s. 151
35 Macintosh, 1996, s. 35
36 Falkman , 2000, s. 151
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samt hur företagsledning har förvaltat företaget det gångna verksamhetsåret. Revisorn
avrapporterar sitt arbete i anslutning till årsredovisningen i en revisionsberättelse.37

3.2.1 Rättvisande bild/God redovisningssed

God redovisningssed handlar om att man inom redovisningen har en skyldighet att följa
lagar, praxis och rekommendationer.38 Det är bokföringsnämnden (BFN), vilket är ett
statligt organ som ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed.39 I
årsredovisningslagen står det att ”Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt
och i enlighet med god redovisningssed”.40

Med rättvisande bild menar man att redovisningen så långt det är möjligt ska bygga på
fakta. Begreppet placerar användaren av redovisningen i centrum, den som läser
årsredovisningen ska inte vilseledas.41 Ett företags årsredovisning skall ge en rättvisande
bild av företagets ställning och resultat. Balansräkning och resultaträkning med
tillhörande noter skall upprättas som en helhet. Om det krävs för att ge en rättvisande bild
skall företaget lämna tilläggsupplysningar. Om företaget gör avsteg från de allmänna råd
och rekommendationer som finns skall även det nämnas.42

3.2.2 Anmälningsskyldighet
År 1999 infördes anmälningsskyldigheten, detta innebar att externa revisorer i svenska
aktiebolag ålades en skyldighet att anmäla troliga ekonomiska brott till åklagare.
Anmälningsskyldigheten gäller bland annat brott som bedrägeri, förskingring samt
skattebrott som begås av verkställande direktör eller styrelseledamot. Vid misstanke om
brott ska revisorn först och främst meddela styrelsen vilken då har två veckor på sig att
åtgärda brottet. Om detta inte görs inom dessa fyra veckor ska revisorn avgå från sitt
uppdrag och anmäla brottet till åklagare.

Anledningen till att anmälningsskyldigheten infördes var den att man ville att revisorns
brottsförebyggande roll skulle förstärkas. Det ansågs inte tillräckligt med revisorns
möjlighet att kunna lämna förmaning i revisionsberättelsen för att kunna skydda företaget
och dess intressenter, därför behövdes extra påtryckningsmedel. Revisorn skulle även
med hjälp av anmälningsskyldigheten ha möjligheten att upptäcka ekonomiska brott i ett
tidigare stadium till skillnad från en konkursförvaltare som upptäcker brottet först då
företaget gått i konkurs.43

3.2.3 Revisionsberättelser

Varje år är aktiebolag skyldiga att lämna en årsredovisning till bolagsverket. I och med
detta blir årsredovisningen offentlig och var och en kan ta del av den. Årsredovisningen
ska innehålla en resultaträkning, en balansräkning, noter, en finansieringsanalys (i vissa

37 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292965&i_word=revision
38 FARs samlingsvolym del 1, 2006, s. 1460
39 FARs samlingsvolym del 1, 2006, s. 428
40 ÅRL, 2kap 2 §
41 Artsberg, 2005, s. 156f
42 FARs samlingsvolym del 1, 2006, s. 344
43 BRÅ, 2004, s. 23
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fall) samt en förvaltningsberättelse. Det bifogas även en revisionsberättelse till
årsredovisningen. Revisionsberättelsen kan liknas vid ett garantibevis från företagets
revisorer på att företagsledningen har följt lagar, praxis och god redovisningssed då de
upprättat årsredovisningen. Det är viktigt att företagets resultat och ställning ger en
rättvisande bild.44

Revisionsberättelsen kan i en del fall innehålla anmärkningar, det handlar då om att
årsredovisningen innehåller vissa avvikelser från lag och god redovisningssed. Man säger
att en sådan revisionsberättelse är oren. Enligt 2006 års aktiebolagslag skall revisorn
genast sända in en kopia av den orena revisionsberättelsen till Skatteverket då det finns
anmärkningar på att styrelseledamot eller verkställande direktör gjort sig skyldig till
försummelse och därmed blivit ersättningsskyldig eller om årsredovisningen inte har
upprättats i likhet med lagen.45

Både den rena och orena revisionsberättelsen kan ha många olika utseenden beroende på
vad det är som revisorn anmärker på, i bilagorna i denna uppsats finns exempel på hur
dessa kan tänkas se ut.

”Enligt aktiebolagslagen skall revisionsberättelsen, förutom uttalandet om
årsredovisningen, alltid innehålla

 uttalande angående fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 uttalande angående det i förvaltningsberättelsen framställda förslaget till

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,
 uttalande angående ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande

direktören.

Vidare skall i förekommande fall revisionsberättelsen innehålla

 yttrande om huruvida förteckning enligt 9 kap. 32 § punkt 3 aktiebolagslagen
upprättats när skyldighet därtill förelegat

 anmärkning om någon styrelseledamot eller verkställande direktören föredragit
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet gentemot bolaget,

 anmärkning om någon styrelseledamot eller verkställande direktör på annat sätt
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen,

 anmärkning om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter rörande skatter och
avgifter i de avseenden som anges i 9 kap. 34 § aktiebolagslagen”46

44 Gröjer, 2002, s. 23 f.
45 ABL 9 kap 37 §
46 FAR Del 2, 2006, RS 709, s 497
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3.3 Koppling redovisning och beskattning
I Sverige finns ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Det innebär att
företagets redovisning till stor del skall utgöra underlag för beskattningen. Företagens
redovisning måste därför följa god redovisningssed och följa vedertagna
redovisningsregler.47 De två ytterligheterna är när skatt helt överensstämmer med
redovisningen och när skatt och redovisning är helt åtskilda.48 Genom det närliggande
sambandet mellan redovisningen och beskattningen menar Skatteverket att statens
kontrollbehov tillgodoses på grund av att företagets reviderade redovisning skall
motsvara det skattemässiga underlaget. 49 Men det finns inga krav på att företagen skall
skicka sina årsredovisningar till Skatteverket. Dock är revisorn skyldig att skicka in de
orena revisionsberättelserna till Skatteverket.50 Det starka sambandet gör att god
redovisningssed och vedertagna redovisningsregler i Sverige är starkt kopplade till
skattereglerna. Fördelen blir att företagen i princip endast behöver upprätta ett bokslut
medan i andra länder där sambandet är svagare och där regelverket för redovisning och
beskattning skiljer sig åt måste upprätta två bokslut. Bokslutet kan även ligga till grund
för upprättandet för deklaration och man minimerar behovet av att göra korrigeringar i
deklarationen. Nackdelen för staten är att företagen till viss del själva kan styra
beskattningsunderlaget och tidpunkten för beskattning.51 Genom att avsätta en del av
resultatet i periodiseringsfonder eller genom att göra överavskrivningar sänker företaget
sitt skattemässiga resultat och således årets skatt.52

3.4 Ekonomiska brott
Det finns främst tre typer av ekonomiska brott som Skatteverket arbetar med. Det är
skattebrott, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Skattebrott
”Den som på annat sätt en muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet
eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan
föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det
allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms
för skattebrott till fängelse i högst två år.”53

Bokföringsbrott
”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet54 åsidosätter bokföringsskyldigheten enligt
bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara
räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på

47 Skatteverket,2006, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, s. 21f
48 Falkman, 2004, s. 11
49 Skatteverket, 2006, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, s. 21f
50 Norberg, ”Revisionsplikten i små aktiebolag” 2005 s. 40
51 Skatteverket, 2006, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, s. 22f
52 Smith, 2004, s. 224f
53 Skattebrottslagen 1971:69 2§
54 ”Oaktsamhet, inom juridiken detsamma som culpa, dvs. vårdslöshet, oförsiktighet och vållande. Termen
används bl.a vid skadestånds- och straffrättsliga bedömningar”. Nationalencyklopedin
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annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav
inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till
fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Om brottet är grovt, döms för
grovt bokföringsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.”55

Försvårande av skattekontroll
”Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet eller
sådan skyldighet att föra och bevara räkenskaper, som föreskrivs för vissa
uppgiftsskyldiga och därigenom ger upphov till fara för att myndighets
kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvåras,
döms för försvårande av skattekontroll till böter eller fängelse i högst två år eller, om
brottet är grovt, till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.”56

3.5 Ekobrottsmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten arbetar mot ekonomisk brottslighet. Myndigheten finns främst i
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Inom Ekobrottsmyndigheten
arbetar det åklagare, eko-revisorer och poliser. Syftet med myndigheten är att samla
kompetens från olika områden för att på så sett göra effektivare utredningar om
ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndigheten samverkar även med Skatteverkets
skattebrottsenheter i frågor rörande skattebrott och de har även möjlighet att överlämna
sådana ärenden till skattebrottsenheten.57

3.6 Skatteverket
Skatteverket har som vision ”ett samhälle där alla vill göra rätt för sig”. Verksamhetens
mål är att förebygga, rätta och förhindra felaktigheter58. Med hjälp av kontroller uppnås
en preventiv effekt genom att företag uppmärksammas om att dessa genomförs och att
det därför inte är lönsamt att bryta mot reglerna. Skatteverket förebygger oavsiktliga fel
med hjälp av förenklingar, information och service.59

3.6.1 Riskhanteringsmodellen

Skatteverket har en riskhanteringsmodell som utgår från deras verksamhetsmål. Denna
modell tillämpas både på riksnivå och på regionnivå. Syftet med modellen är att genom
analys urskilja de risker som existerar och upptäcka de branscher där det är störst
sannolikhet att det begås felaktigheter. Avsikten är att prioritera vilka aktiviteter som
resurserna ska läggas på. Efter det har bestämts vilka aktiviteter som skall utföras så görs
ett urval om vilka företag som skall kontrolleras. När aktiviteterna är slutförda så
genomförs en utvärdering av processen. Utvärderingen används som underlag för

55 Brottsbalken 11 kap. 5§
56 Skattebrottslagen 1971:69 10§
57 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____12.aspx
58 Med felaktigheter menas att företagen betalar in felaktig skatt.
59 Skatteverket, 2006, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen, s. 15
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nästkommande aktivitetsgenomförande och därmed är cirkeln sluten. Hela processen kan
ses i figur 3:1.60

Figur 3:1 Riskhanteringsmodellen

Källa: Skatteverket, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen, (2006), 2 uppl, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm

3.6.2 Urval

I Skatteverkets urvalsprocess väljs de företag ut som de ska utföra sin kontroll på. I
urvalsarbete bestämmer man även vilken kontrollform som skall användas. Det är viktigt
att träffsäkerheten är hög i urvalsprocessen. Det vill säga att Skatteverket i så hög
utsträckning som möjligt kontrollerar de företag där risken för skattefel är som störst. En
hög träffsäkerhet gynnar den preventiva effekten och skapar förtroende för
Skatteverket.61

I urvalsprocessen görs först ett grovurval då man väljer ut en viss kategori av företag.
Sedan görs ett slutgiltigt urval då man väljer ut de företag som anses passa bäst in på
syftet med aktiviteten. Risken för skattefel är högre i ett fåmansägt företag på grund av att
de oftast har sämre internkontroll.62

3.6.3 Kontrollformer

Skatteverket har tre olika kontrollformer när det gäller att kontroll av deklarationer och
andra uppgifter som de får in. Dessa kontrollformer är skrivbordskontroll, besök och
revision. Kontrollformerna kan användas enskilt eller tillsammans och vilken form som

60 Skatteverket, 2006, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen, s. 13f
61 Skatteverket, 2006, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen, s.25
62 Skatteverket, 2006, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen, s.26
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tillämpas bestämmas beroende på fallets karaktär. En viktig aspekt vid kontrollen är att
välja den åtgärd som är minst inkräktande.63

Skrivbordskontroll
Vid en skrivbordskontroll begär Skatteverket in kompletterade uppgifter, såsom
kontoutdrag, fakturor och kvitton, till årsredovisningen för granskning av företag.
Skrivbordskontrollen sker därmed endast från kontoret. Syftet med kontrollen är att
undersöka att de uppgifter företaget lämnat in stämmer överens.64

Besök
Vid kontrollformen besök beslutar Skatteverket tillsammans med den skatteskyldige att
ett besök på företaget ska utföras. Syftet är att kontrollera dess räkenskaper, anteckningar
eller övriga handlingar.

Innan ett besök kan genomföras finns det antal kriterier som skall uppfyllas:
1. ”De frågor som ska utredas ska ha aktualiserats av den skattskyldiges

uppgifter i deklarationen eller någon annan
handling eller uppgift av betydelse för beskattningen.

2. Frågorna ska vara av sådant slag att klarhet kan erhållas
genom en avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller
andra handlingar eller genom besiktning av fastigheter,
lokaler, lager, tillverkningsprocesser eller annat som är av
betydelse för skattekontrollen.

3. Handläggaren och den skattskyldige ska vara överens om
att ett sammanträffande för en sådan avstämning eller
besiktning bör äga rum för att skapa klarhet i frågorna.”65

Det är viktigt att poängtera att företaget inser att det är frivilligt med besök, det vill säga
att de inte är tvingade till ett. Besöket ska vara helt frivilligt med andra ord de kan inte
tvingas framlägga vissa räkenskaper och handlingar. Om de handlingar som visas upp vid
kontrollen inte anses vara tillräckliga så skall en annan kontrollform användas.66

Revision
Den sista kontrollformen som Skatteverket har är revision. Denna kontrollform är den
mest resurskrävande av de tre, både för företaget och för Skatteverket. Därför används
denna kontrollform när endast den kan utreda de frågeställningar som finns.

”Ändamålen med revision är:

 kontroll av att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet

63 Skatteverket, 2006, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen, s.17f
64 Skatteverket, 2006, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen, s.17f
65 Skatteverket, 2006, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen, s.17f
66 Skatteverket, 2006, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen, s.19f
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fullgjorts riktigt och fullständigt,

 kontroll av att förutsättningar finns att fullgöra uppgiftsskyldighet
som kan antas uppkomma,

 att hämta in uppgifter av betydelse för kontroll av annan,

 kontroll av skatteupplag när det gäller vissa punktskatter.”67

Om revision ska utföras skall en revisionsplan utföras. Innan företaget informeras om att
en revision ska utföras så skall ett formellt beslut fattas på Skatteverket.68

3.6.4 Revisionsmodellen

Skatteverket använder sig utav en revisionsmodell för att åstadkomma ett revisionsarbete
med en hög kvalitet och effektivitet. Det är viktigt att den som ska utföra och förbereda
revisionen har kännedom om de överväganden och utredningar som lett fram till urvalet.
Genom att ha denna kunskap kan arbetet med revisionen underlättas. Under revisionens
genomförande skall revisorn föra anteckningar som sedan dokumenteras, detta för att
uppföljning och utvärdering av revisionen skall kunna göras efter avslutad revision.69

Revisionsmodellen ska innehålla:
 ”revisionsplan
 uppföljning
 inledning
 genomförande
 slutförande
 utvärdering”70

I revisionsplanen ska syftet med revisionen anges. Den ska även innehålla uppgifter om
den tid som revisionen planeras att ta samt dess åtgärder som ska utföras. Innan det tas
beslut om att en revision ska utföras skall en chef eller annan utnämnd person godkänna
den del av revisionsplanen som upprättats av en revisor, det vill säga den del av
revisionsplanen som anger uppgifter om tidsplanering samt åtgärder.

För att genomförandet av revisionen ska vara så snabb och effektiv som möjligt och ha en
bra kvalitet så bör uppföljningar mot revisionsplanen göras.

Har revisorn inte varit med under urvalsarbetet så är det viktigt att denne först och främst
läser in sig på själva ärendet. Själva genomförandet påbörjas sedan genom att
Skatteverket tar en första kontakt med det företag som granskning skall utföras på. Dess

67 Skatteverket, 2006, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen, s. 21f
68 Skatteverket, 2006, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen, s. 22
69 Skatteverket, 2006, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen, s. 39
70 Skatteverket, 2006, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen s. 39
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syfte bestämmer vilka åtgärder som ska utföras. Efter avslutad granskning görs vanligtvis
en slutgenomgång då den reviderade blir informerad om de beskattningsändringar som
kommer vara med i revisionspromemorian. Vid slutförandet redovisas det resultat som
revisionen kommit fram till. Sist av allt genomförs en utvärdering, detta i syfte att värdera
kvaliteten på revisionen.71

Hela förloppet kan ses i nedanstående modell.

Figur 3:2 Revisionsmodellen

3.7 Analysmodellen
Den teori som används i uppsatsen utgår i huvudsak ifrån de förhållanden som råder i
dagsläget. Några av teorierna kan ses som förhållandevis tidlösa, exempelvis agent-
principal teorin som är en generell teori som inte nämnvärt ändras över tiden. Andra
teorier som de som avhandlar revisionen och framförallt de som avhandlar Skatteverket
och dess arbetsmetoder är mer förändringsbenägna och kan på relativt kort tid förändras.
I analyskapitlet används teorin för att pröva den insamlade teorin. Kapitlet följer i stora
delar teorin där empirin prövas mot teorin. Slutsatserna av analysen, där teori och empiri i
vissa fall överensstämmer och i andra fall inte, redovisas i det avslutande kapitlet (6,
Slutsats). För att kunna besvara de frågor som uppsatsen ställer har det varit nödvändigt
att jämföra teorin med den insamlade teorin men även att analysera hur ett avskaffande av
den allmänna revisionsplikten kommer att påverka Skatteverkets framtida arbete. I de
fallen ligger teorin till grund för att kunna analysera framtida förändringar. Exempelvis är
riskhanteringsmodellen till stor del ett levande dokument som påverkas av omvärldens
förutsättningar och krav. Om omvärlden förändras kommer således revisionsmodellen att
förändras. Teorin används då för att förstå nuet men även för att med hjälp av empirin
kunna analysera framtiden.

71 Skatteverket, 2006, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen, s. 40f
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4. EMPIRI
Empirin består av två intervjuer med anställda på Skatteverket för att ge en inblick i
deras arbete.

Intervjuer har utförts med Patrik Renman på skattebrottsenheten, som är den
brottsbekämpande delen av Skatteverket och Inger Gustavsson-Gröndahl som arbetar på
den fiskala delen av Skatteverket.

1. Hur länge har ni varit anställd på Skatteverket? Vad har ni för befattning och
arbetsuppgifter?

Patrik Renman, Skattebrottsenheten
Patrik som är utbildad revisor är anställd sedan 1989 på Skatteverket i Örebro. Fram till
1995 så arbetade han med skatterevision men gick sedan över till chefsuppgifter. Han är
nu sektionschef på skattebrottsenheten för Örebro och Värmlands län.

Inger Gustavsson-Gröndahl, Skatteverket
Inger har varit anställd på Skatteverket i 27 år. För närvarande är hon sektionschef för en
revisionssektion i Örebro. Hennes sektion är en så kallad ”specialsektion” som jobbar
mycket mot de så kallade fuskarna, det vill säga fuskrelaterade branscher. I sektionen
finns det revisorer som jobbar med skatterevisioner samt tre jurister. Juristerna jobbar
med omprövningsbeslut och processer i läns och kammarrätt. De har inte bara
revisionsärenden utan servar hela kontoret vid till exempel skrivbordskontroll, årliga
taxeringen och avgiftskontrollen. För att koppla tillbaka till Patrik, så kallas denna del
för den fiskala delen medan de kallas den brottsbekämpande.

2. Vad utreder Skatteverket och vad utreder Ekobrottsmyndigheten? Var ligger
gränsen för att skicka ärendet vidare till Ekobrottsmyndigheten?

Patrik Renman
Ekobrottsmyndigheten har i uppdrag att samordna och utreda ekonomisk brottslighet i
Sverige. Myndigheten verkar primärt i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och
Malmö. I övriga landet så är det åklagarkamrarna som ansvarar för bekämpandet av
ekonomisk brottslighet. När misstanke om brott kommer in till ekobrottsmyndigheten så
avgör åklagare om brottet ska utredas, om så är fallet utdelas ärendet till någon av
myndighetens utredare eller till skattebrottsenheten.

I de län där Ekobrottsmyndigheten inte är verksamma, som till exempel Örebro, så utreds
fallen av skattebrottsenheten eller polisens ekorotel istället. Även här så är det åklagaren
som delar ut ärendena. Vid utdelning så är det brottets karaktär som avgör vem som ska
utreda ärendet. Har ärendet en koppling till Skatteverket och dess verksamhet hamnar det
i regel hos skattebrottsenhet. Detta gäller främst skattebrott, skatteredovisningsbrott och
bokföringsbrott men efter åklagarens beslut kan det också gälla annan ekonomisk
brottslighet beroende på skattebrottsenhetens och ekorotelns resurser. Ekoroteln utreder
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främst misstanke om bedrägerier, orenlighets borgenärsbrott med mera. Trots uppdelning
av ärenden så har skattebrottsenheten och ekoroteln ett nära samarbete och tillsammans
motsvarar de Ekobrottsmyndigheten. Men det ska inte glömmas att
Ekobrottsmyndigheten fortfarande har en tillsynsfunktion och en samordningsfunktion.

Ekobrottsmyndigheten utreder främst anmälningar och tips som kommer från
allmänheten och från konkursförvaltare. Skattebrottsenheten å andra sidan får sina tips
internt från Skatteverket.

Inger Gustavsson-Gröndahl
Rent teoretiskt så utreder Skatteverkets fiskala del skatten medan Skattebrottsenhet
utreder det som åklagaren har bett dem utreda nämligen själva brottet. Det vill säga att
det är åklagaren startar en förundersökning och skattebrottsenheten som utför
utredningen. De flesta anmälningar som Skatteverket lämnar till åklagarkammaren
kommer till skattebrottsenheten. De utredningar som skattebrottsenheten utför hamnar i
tingsrätten medan Skatteverkets fiskala dels utredningar drivs vidare i länsrätten och
kammarrätten.

Skatteverkets fiskala del och skattebrottsenheten utbyter information men de har
tystnadsplikt mellan varandra. Det är den fiskala delen som räknar ut hur stora beloppen
är som ligger till grund för undersökningarna. Samarbete mellan polisen och Skatteverket
sker oftast när det rör sig om blandbrottslighet. Men polisen kan ta del av Skatteverkets
uppgifter och är närvarande vid husrannsakan. Historiskt sett har samarbetet med polisen
minskat.

3. Varför skall företagsrevisorn skicka orena revisionsberättelser in till
Skatteverket?

Patrik Renman
Det följer av lag att revisorerna är skyldiga att lämna in orena revisionsberättelser till
Skatteverket.

Inger Gustavsson-Gröndahl
Enligt Revisorslagen så är revisorn skyldig att anmärka på vissa företeelser. Exempel på
dessa är felaktiga skatteavdrag, om man inte har registrerat sig som företag och
arbetsgivare. Övriga anmärkningar kan röra förbjudna lån och om det finns en dålig
intern kontroll inom företaget.

Det största värdet med orena revisionsberättelser och även revisionsplikten ligger nog
troligen i den preventiva effekten. En ren revisionsberättelse är en sorts garanti för att allt
är ”rätt och riktigt”. En snickare till exempel kanske inte känner till alla regler även om
han vill göra rätt för sig. Då kan en seriös revisor rätta till felen innan årsredovisningen
utförs. Genom sitt arbete mot de så kallade ”fuskarna” så kommer Ingers avdelning mest
i kontakt med bolag som har dåliga revisorer eller de bolag som inte har någon revisor
alls. I de fall där det saknas revisor beror det på att bolaget har en livslängd på under ett
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år. De bolag som ”fuskarna” systematiskt använder sig av är ofta de som är på väg ut
från marknaden och är till salu eller företag som har en så kort livslängd så att revision
aldrig utförs.

4. Hur går Ni tillväga när Ni får in en oren revisionsberättelse?

Patrik Renman
Då en oren revisionsberättelse kommer in till Skatteverket så går den först till dess fiskala
del. För att poängtera har den fiskala delen inget med skattebrottsenheten att göra, då
skattebrottsenheten endast är skattebrottsutredare. Dessa två enheter skiljs åt genom att de
har sekretess mellan varandra. De orena revisionsberättelserna kommer i sin tur in till
skattebrottsenheten där det finns en underrättelseverksamhet. Verksamheten har till
uppdrag att samla in information om företag, det vill säga omvärldsbevakning. När en
oren revisionsberättelse hamnar här paras dessa upplysningar ihop med andra kända
uppgifter, vilka kan vara från tidigare utredningar. Uppstår då en misstanke om brott så
granskas företaget vidare genom olika offentliga register och de kan även begära in
kompletterande information från banker och myndigheter. Uppnås en skälig
brottsmisstanke så kontaktas åklagare som i sin tur beslutar om en förundersökning ska
påbörjas. Sedan har de också en fri resurs som arbetar med brottsmisstankar som är
tipsbaserat

Inger Gustavsson-Gröndahl
De orena revisionsberättelserna hamnar först i den löpande verksamheten, ute på något av
de kontor som granskar deklarationer. I allmänhet så dyker de upp när årsredovisningen
är klar och då har det redan gått mer än ett år sedan bokföringsåret började.
Förhoppningsvis så har Skatteverket redan upptäckt om företaget har betalat fel skatt eller
moms. Skatteverket ska hålla kontinuerlig kontroll över företagen och en oren
revisionsberättelse blir i så fall en bekräftelse av en tidigare misstanke. Ibland kan dock
något slinka igenom och då blir den orena revisionsberättelsen en ytterligare
informationskälla bland de övriga parametrarna. Den orena revisionsberättelsen är inte ett
eget riskområde utan den finns som en av flera parametrar.

De orena revisionsberättelserna bör användas vid utredningsformen skrivbords kontroll.
När en oren revisionsberättelse granskas så tittar man efter om det finns något
uppseendeväckande i dem som tyder på ekonomisk brottslighet. Finns det något tecken
som tyder på att ett ekonomiskt brott har begåtts så lämnas de vidare till Ingers avdelning
där de har en sektion med personer som har som uppgift att ta emot tips och anmälningar.
Det är inte speciellt ovanligt att de får in orena revisionsberättelser men det är inte ofta
det står något uppseendeväckande i dem. Men ibland kan man tyda ett mönster av de
orena revisionsberättelserna, till exempel en person som tidigare är känd av Skatteverket
eller att det pågår en revision på företaget. Då är det en nyttig parameter bland de andra
men ingen eko-utredning har utförts med endast en oren revisionsberättelse som stöd
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5. Spelar det någon roll om ett företag har en ren eller oren revisionsberättelse vid
urval för granskning?

Patrik Renman
I urvalsprocessen så används de orena revisionsberättelserna som ett urvalsverktyg. Alla
orena revisionsberättelser beaktas och en del av dessa leder till vidare kontroll. Den orena
revisionsberättelsen ger en impuls att företaget bör kontrolleras. Men det bör påpekas att
alla företag som kontrolleras inte har begått något brott utan i ett fåtal fall kan det till
exempel vara företagsrevisorn som har missuppfattad någonting. En oren
revisionsberättelse har inte alltid en avgörande betydelse men det läggs ändå en viss vikt
på dem. Varje år beslutar Skatteverket att noggrannare granska vissa branscher. Har ett
företag inom en sådan bransch en oren revisionsberättelse så tror Patrik att de hamnar
högre upp på listan för dem som kommer få en skatterevision på sig.

Inger Gustavsson-Gröndahl
Skatteverkets urval, för till exempel skrivbordskontroll, består av datasystem som bildas
av de uppgifter som lämnas in vid deklaration. Med dessa uppgifter kan man räkna ut
olika nyckeltal som till exempel omsättningen eller lönenivån för ett företag inom en viss
bransch. När dess uppgifter kommer in så har det inte än registrerats om en oren
revisionsberättelse har lämnats in. Vid utredningsformen revision så används också
datasystem för att kontrollera att uppgifterna som har lämnats in är korrekta. Att ett
företag har blivit utvalt för revision betyder inte att det har begått något brott men om
Skatteverket har fått in en oren revisionsberättelse så kan detta styrka eventuell
misstanken om brott. De orena revisionsberättelserna vikt bör inte överdrivas, de ingår
helt enkelt i ett system. Inger tror inte att en oren revisionsberättelse ökar risken för
granskning.

6. Vilka brott är de vanligaste som man upptäcker genom en oren
revisionsberättelse?

Patrik Renman
De brott som upptäcks av skattebrottsenheten är olika typer av skattebrott, vårdslös
skatteuppgift, bokföringsbrott och brott mot låneförbud. Vanligast av dessa är skattebrott,
bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Inger Gustavsson-Gröndahl
De brott som Skatteverkets fiskala del främst anmäler är bokföringsbrott, skattebrott och
försvårande av skattekontroll. Åklagaren väljer oftast att ta upp bokföringsbrott då de är
enklare att utreda och bevisa.
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7. Vilka är de vanligaste påföljderna för de fall Ni utreder?

Patrik Renman
Påföljderna för de brott skattebrottsenheten utreder är fängelsestraff, dagsböter, dagsböter
i kombination med villkorlig dom och samhällstjänst. Vid fällande dom så är dagsböter
eller kortare fängelsestraff de vanligaste straffen.

Inger Gustavsson-Gröndahl
Påföljderna är främst böter, men det händer att någon då och då blir dömd till fängelse. I
den fiskala delen kan Skatteverket ålägga företagen ett skattetillägg. Skattetillägg, är en
administrativ avgift som läggs på skatten. Om ett företag har undanhållit intäkter på ett
visst belopp räknar Skatteverket ut skatten på det undanhållna beloppet och lägger på
40% på skattebeloppet. Skattetillägg har inget med brott att göra när det rör sig om
mindre summor. Om man har undanhållit en inkomst, vilket är ett skattebrott, anmäls det
till åklagaren plus att företaget kan få skattetillägg. Men det finns inget direkt samband
mellan skattetillägg och brott.

8. Till hur stor del är fallen Ni utreder orsakade av oaktsamhet? Hur kommer detta
ändras genom en avskaffning av revisionsplikten? Hur påverkar det Erat arbete?

Patrik Renman
Majoriteten av ekonomiska brott utförs med uppsåt. ”Orena revisionsberättelser kan vara
något som bevisar uppsåt eftersom den kommit företagsledarna till del, fortsätter de då att
begå samma fel även bortanför den orenrevisionsberättelsen så kan de inte gärna hävda
att de är okunniga om sakförhållandena längre, då kan man säga att det är ett uppsåt.” 72

Finns det något värde i att de skickar in en oren revisionsberättelse?
Patrik anser att det finns ett värde i de orena revisionsberättelserna. Det påverkar
skattebrottsenhetens arbete genom att de förlorar ett urvalsinstrument. På den fiskala
sidan så får man lite mindre möjligheter att välja ut kontrollobjekt.

Inger Gustavsson-Gröndahl
En stor del av Skatteverkets utredningar handlar om oaktsamhet, men Skatteverket
arbetar hårt med att få bort de fall som finns på grund av oaktsamhet genom att
exempelvis förenkla regelverket, minska antalet blanketter och antalet uppgifter som
företagen ska lämna, det vill säga att förebygga felen. Det är inte vanligt att det finns
uppsåt men ett företag kan bli dömd för brott även om det saknas uppsåt. Företagen är
skyldiga att hålla koll på reglerna.

Ingers uppfattning är att om revisionsplikten försvinner kommer andelen oaktsamma fel
att bli fler. Om revisionsplikten försvinner kommer Skatteverket att fortsätta att försöka
förenkla regelverket för att förebygga oaktsamma brott.

72 Patriks spontana känsla.
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Skatteverket delar in företagen i tre kategorier, små, medelstora och stora företag. De
arbetar inte överhuvudtaget med stora företag på regionnivå. Medelstora företag, med
mer än 10milj i lönesumma, betraktas som säkra företag, det vill säga att Skatteverket har
inte något större kontrollbehov av dem då företagen har en bra intern kontroll med egna
ekonomiavdelningar. De seriösa små bolagen går till en bokföringsbyrå med sitt material
för att få hjälp. Men det är vanligast med oaktsamhet bland små företag än större. Om
revisionsplikten försvinner tror Inger att de små företagen kommer att ta hjälp av
bokföringskonsulter, men hon pekar på skillnad mellan en bokföringsbyrå och en revisor.
Skatteverket kan anmäla en revisor, det vill säga att de kan ställas till svars på ett helt
annat sätt än en konsult. En konsult kan visserligen bli åtalad för medhjälp men den har
inte samma skyldigheter som en revisor

9. Underlättas Ert arbete av att företagens årsredovisning har blivit externt
reviderade? Om så är fallet på vilket sätt?

Patrik Renman
Då Patrik inte har tillräcklig kunskap om Skatteverkets fiskala del så anser han sig ha
svårt att svara på frågan om deras arbete underlättas om företaget blir externt reviderade.
Han antar att kvalitén på redovisningen blir något bättre med externrevision. Detta leder
till att skattebrottsenhetens arbete underlättas eftersom de har räkenskaper som håller en
viss kvalité.

Tror du att revisorerna minskar antalet oaktsamma brott?
Patrik anser att revisorerna minskar antalet oaktsamma brott då de informerar sina
klienter om vad som gäller.

Inger Gustavsson-Gröndahl
Om Skatteverket vet om att en revisor från en seriös bokföringsbyrå har utfört en revision
på ett företag kan de med stor sannolikhet vara säkra på att revisorn har följt de regler
som de är skyldiga till. I och med detta minskar antalet kontroller.

Tittar ni på vem det är som har reviderat det?
Skatteverket har en bra koll på landets revisorer och vet oftast vilka som är mindre
seriösa. Att revisorer är mindre seriösa betyder inte att de är del av någon som helst
brottslighet utan det handlar istället om hur de tolkar olika regler.
När det handlar om de ”rena” fuskarna så har Skatteverket även här ganska bra koll.
Oftast är det samma människor som är inblandade i den ekonomiska brottsligheten och
dessa använder sig utav oseriösa revisorer då seriösa revisorer inte åtar sig uppdrag som
verkar misstänksamma. Om Skatteverket upptäcker att någon revisor inte handlar enligt
lag så har de möjlighet att anmäla denne.
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10. Idag har Skatteverket tre kontrollformer (skrivbordskontroll, besök och
revision) kommer dessa ändras om revisionsplikten försvinner?

Patrik Renman
Huruvida Skatteverkets tre kontrollformer kommer ändras om revisionsplikten försvinner
kan Patrik bara spekulera om. Han tror att Skatteverket kan behöva utöka sin revision då
det material som kommer in inte är reviderat. Skattebrottsenhetens arbete skulle i sådant
fall få en annan karaktär. Detta behöver inte betyda att de får mer arbete utan det kan vara
så att de styr om sina resurser till exempel att de utför färre skrivbordskontroller och mer
skatterevision.

Inger Gustavsson-Gröndahl
Skatteverkets vision har under de senaste åren förändrats. Numera jobbar de mer med
förebyggande arbete än vad de tidigare gjort. För att förebygga fel arbetar de med att
informera företagen detta för att hjälpa dessa att göra rätt från början. Huruvida de tre
kontrollformerna kan komma att förändras kan Inger inte svara på, däremot säger hon att
dessa kommer att finnas kvar, men att det kan komma att utföras på andra sätt.

Riskhanteringsmodellen som Skatteverket använder sig utav byggs ständigt ut. I år
arbetar man mer med projekt med olika riskområden som man har valt ut. Ett exempel på
riskområde skulle kunna vara att man inriktar sig på frisörer.

I år har det kommit en ny lag vilket ger Skattverket möjligheten att gå ut till t.ex.
restauranger och kontrollera deras liggare över deras personalstyrka. Under besöken är
det endast liggarna som de får kontrollera. I vanliga fall fattas ett beslut om till exempel
revision och företaget informeras. Men det finns undantag från regeln då särskilda
personer på Skatteverket kan gå ut och göra olika kontroller på företaget, till exempel
kassainventeringar. Anledningen till att man inte informera företaget om detta är att om
Skatteverket ringer innan så kommer kassan stämma vid besöket. I dagsläget är det dock
bara speciella branscher såsom restaurangbranscher som utsätts för en sådan kontroll.

11. Finns det något mer område där Ert arbetssätt kommer att ändras om
revisionsplikten försvinner?

Patrik Renman
Patrik kan inte komma på något mer sätt som kan komma att påverkas med att
revisionsplikten försvinner.

Inger Gustavsson-Gröndahl
På Skatteverket har man ännu inte börjat fundera på frågan angående revisionspliktens
försvinnande och därför kan inte Inger svara på vad som skulle kunna komma att ändras i
deras arbetssätt. Men hon poängterar att deras arbete präglas av riskvärdering, vilket styr
deras arbetsmetoder. Med det hon vet i dagsläget så tror hon inte att deras arbete kommer
att förändras. Dock kommer det säkert att finnas med som en parameter i
riskvärderingarna. Hon har märkt hur Skatteverket har lagt ner mer resurser på mindre
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företag än vad de gjorde för tio år sedan, då de i stort sätt nästan bara jobbade mot stora
företag.

12. Vilken preventiv effekt anser Ni att revisionsplikten har och vilka andra
förebyggande åtgärder har Ni till Ert förfogande om den avskaffas? Kommer
anmälningsskyldigheten påverkas?

Patrik Renman
När det bedrivs en skattekontroll så har den en preventiv effekt på de sätt att den som har
haft en skattekontroll vet att den fungera och därmed fortsätter att sköta sig för att slippa
bli straffad. Genom skattekontrollerna så sprids Skatteverkets rykte vilket kan ha en
avskräckande effekt. Om revisionsplikten avskaffas så kan denna effekt minskas något.
Effekten kan också förstärkas genom att Skatteverket går ut i tidningar och talar om vilka
områden de ska granska noggrannare. Patrik anser att revisionsplikten har en preventiv
effekt.

Ett avskaffande av revisionsplikten innebär ingen ändring av anmälningsskyldigheten.
Det enda som skulle kunna komma att påverkas är antalet anmälningar eftersom det blir
mindre antal företag som får revision.

Tror ni att många företag kommer att behålla sin revisor?
Företagen tros inte behålla sin revisor då de tänker mer på pengarna dock kan till
exempel banker komma att ställa krav att ha en revisor för att bli beviljad lån.

Inger Gustavsson-Gröndahl
Inger anser att den har en preventiv effekt. Revisorn rättar till de fel som begås
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5. ANALYS
I detta kapitel knyts teori och empiri samman.

5.1 Agent-Principal teorin
Företagen strävar alltid efter att maximera sin nytta, vilket betyder att de är ute efter att
sänka kostnaderna så mycket som möjligt, bland annat genom att betala så lite skatt som
möjligt. När det gäller skatt håller inte företagen alltid med staten om vissa skatteregler
därför finns det alltid ett motstånd mellan stat och företag. Enligt teorin bör staten
kontrollera företagen så att de betalar rätt skatt. Skatteverket är ålagt att utföra denna
kontroll.

5.2 Anmälningsskyldighet
Anmälningsskyldigheten infördes i syfte att man ville förstärka revisorns
brottsförebyggande roll. Genom revisorns anmälningsskyldighet kan brott upptäckas i ett
tidigare stadium än om en konkursförvaltare upptäcker det. Vid bokföringsårets slut åker
revisorn ut till företagen och reviderar deras räkenskaper. Skulle dessa inte stämma
informeras styrelsen, vilka då har fyra veckor på sig att åtgärda felet innan en anmälan
görs. Görs en anmälan kommer detta synas i revisionsberättelsen. Enligt Inger är det
största värdet av de orena revisionsberättelserna och revisionsplikten dess preventiva
effekt, då denna effekt kan verka förebyggande och avskräckande. Vidare påpekar hon att
de orena revisionsberättelserna kommer in sent i Skatteverkets verksamhet då
bokföringsåret redan är över.

5.3 Revisionsberättelse
En ren revisionsberättelse kan ses som ett kvitto på att företagsledningen har följt de lagar
och regler som de är skyldiga att följa. Enligt årsredovisningslagen så är revisorn skyldig
att anmärka på felaktigheter som förekommer i årsredovisning. Genom revisorns signatur
blir detta kvitto giltigt. Påpekar inte revisorn några felaktigheter fast dessa förekommer så
kan revisorn ställas till svars av Skatteverket för att inte ha följt de gällande lagarna. Om
revisionsplikten försvinner tror Inger att de små företagen kommer att ta hjälp utav
bokföringskonsulter, vilka inte har samma skyldigheter som en revisor. Detta bidrar till
att det kvitto som tidigare funnits genom revisorns signatur försvinner.

Skatteverket använder sig av en urvalsprocess för att skilja ut de företag där skattebrott
kan förekomma. Enligt Patrik sägs det att de orena revisionsberättelserna har en betydelse
i denna urvalsprocess, de ger en ingivelse på att företaget bör kontrolleras. Ett företag
med en oren revisionsberättelse är enligt honom mer prioriterad för granskning än vad ett
företag med en ren revisionsberättelse har.

Enligt Inger kommer de orena revisionsberättelserna in sent till Skatteverket vilket
innebär att Skatteverket inte har någon direkt nytta av dessa i urvalsprocessen utan de är
mer en bekräftelse på en misstanke om brott. När ett företag plockas ut för granskning så
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används oftast datasystem och dessa datasystem har inte tillgång till de orena
revisionsberättelserna. Utan dessa räknar istället ut nyckeltal. Till skillnad från Patrik
anser Inger att de orena revisionsberättelserna inte ökar risken för granskning utan dessa
ingår helt enkelt i ett system och bör därför inte överdrivas.

5.4 Ekonomiska brott
De vanligaste ekonomiska brotten som Skatteverket utreder är skattebrott,
bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Enligt Patrik utförs dessa oftast med
uppsåt. Straffskalan för dessa är böter till kortare fängelsestraff. Maxstraffet för de flesta
brott är ett till två års fängelse med undantag för grovt skattebrott och grovt
bokföringsbrott som ligger på högst sex år. Men det bör påpekas att böter är den
vanligaste påföljden.

En fördel med oren revisionsberättelse i brottsbekämpning är att de kan bevisa uppsåt.
Om företag som tidigare år haft en oren revisionsberättelse återkommer med ytterliggare
orena revisionsberättelse är det svårt för dessa att hävda att det orsakats av oaktsamhet.

5.5 Skatteverket
Skatteverket utför olika kontroller för att förhindra, förebygga och rätta felaktigheter.
Detta anser Patrik ha en preventiv effekt i och med att detta avskräcker företag att fuska.
Genom Skatteverkets kontroller blir företagen uppmärksammade om att kontroller utförs
vilket bidrar till att de kan bli avskräckta.
Skatteverket har som vision ”ett samhälle där alla vill göra rätt för sig”. Skatteverket är ju
inte ute efter att sätta dit folk utan vill istället att de ska göra rätt för sig. Med deras vision
så lägger de mycket av sin kapacitet på att förebygga oavsiktliga fel. Detta genom att
informera företagen.

Skatteverket har de tre kontrollformerna skrivbordskontroll, besök och revision för att
kontrollera deklarationer och andra uppgifter som de får in. Om revisionsplikten skulle
försvinna kan man ställa sig frågan om dessa kontrollformer skulle kunna komma att
förändras. Inger tror att antalet kontroller kommer att öka medan Patrik tror att arbetet
kommer omfördelas, till exempel att det blir mer fokus på revision istället för
skrivbordskontroll. Idag anses revisionen vara den sista utvägen på grund av att den är
mer tidskrävande än de övriga kontrollformerna detta står emot Patriks påstående då han
tror att det inte kommer krävas mer arbete vid fler skatterevisioner.

5.6 Riskhanteringsmodellen
Skatteverkets verksamhet präglas till stor del av riskvärdering. Målet med modellen är att
finna de risker som finns och att upptäcka de branscher där det är störst risk att
felaktigheter begås. Modellen byggs ständigt ut och förändras över tiden. Man arbetar
inte med alla företag utan istället olika projekt som behandlar olika riskområden. Ett sätt
att kontrollera dessa branscher är genom riskhanteringsmodellens nyare del som går ut på
att man använder sig utav personalliggare.



30

6. SLUTSATS
I slutsatsen så besvaras uppsatsens problemställning. Här ges även plats för våra egna
reflektioner över problemet.

En ren revisionsberättelse kan ses som ett garantibevis att det mesta står rätt till i
företaget. I Statens offentliga utredning från 1983 pekade man på att genom
revisionsplikten kunde företagens borgenärer och andra intressenter öka sina möjligheter
att kontrollera företagen. Även i en proposition från 1998 kom man fram till att det låg
såväl i samhällets som i ägarnas intressen att plikten kvarstod. Om revisionsplikten
försvinner kan företag vilja behålla sin revisor detta för att kunna bevisa för intressenter
att de sköter sig, exempelvis banker och investerare. Har inte företaget en reviderad
årsredovisning kan bankerna komma att kräva en för att till exempel kunna bevilja lån.
Investerarna vill se att deras investering håller, att företaget är seriöst och håller sig till de
lagar och regler som gäller. Detta kan även ses i agent-principal teorin där investerarna
står som principal och företaget som agent. Principalen håller koll på sin agent genom
revision vilket ses i bland annat revisionsberättelsen. Även i rapporten från svenskt
näringsliv från 2005 påpekades nyttan som olika intressenter har av revisionsplikten, men
de har trots allt en viktig poäng, det står varje underleverantör, kreditinstitut och så vidare
fritt att kräva in en reviderad årsredovisning från ett företag om revisionsplikten skulle
försvinna. Om revisionsplikten avskaffas så anser vi att det vore klokt av företagen att
behålla sina revisorer då de i vissa situationer kan komma att behöva ha en reviderad
årsredovisning, till exempel vid bankbesök.

Det finns fler fördelar med att anlita en revisor. Om revisionsplikten försvinner kommer
endast en del av de små aktiebolagen anlita en revisor vilket innebär att Skatteverket
kanske kommer ta hänsyn till detta i sin riskvärdering. Chansen finns att de företag som
inte har någon revisor kommer att bli kontrollerade av Skatteverket. Skatteverkets
riskhanteringsmodell förändras kontinuerligt vilket är en fördel då modellen alltid följer
med tiden och dess trender. Detta gör att modellen formar sig efter samhället och stärker
Skatteverkets brottsförebyggande roll. Ett exempel är den nya lagen om personalliggare.
Om Skatteverket upptäcker en felaktig personalliggare kan detta bidra till att en utökad
kontroll av företaget.

Om revisionsplikten försvinner så försvinner dess preventiva effekt. Detta kan locka
människor, både tidigare dömda brottslingar och vanliga företagare, att begå både mindre
och större brott då de tror att det är lättare att komma undan med dessa. De låga
straffskalorna kan likaså locka människor att begå ekonomiska brott. Om man jämför
dessa brott mot till exempel bankrån så är straffet alltid mycket högre och risken att bli
ertappad betydligt större. Med tanke på att de vanligaste straffen som utdelas för
ekonomiska brott är extremt låga så finns risken att brottslingar väljer att utföra
ekonomisk brottslighet istället för övriga brott.

Även antalet oaktsamma brott kan komma att öka om företag väljer att inte ha någon
revisor alls då dessa annars kan informera företagen om fel innan det lämnas in till



31

Skatteverket. De är oftast små företag som begår oaktsamma brott på grund av de har en
sämre internkontroll. Om revisionsplikten försvinner för dessa så kommer oaktsamheten
öka. Vi tror att de som kommer att välja bort att ha en revisor är de som besitter mindre
kunskap om vad en revisor egentligen gör. Detta medför också en ökad risk då de kan ha
bristande kunskaper även i bokförings och skatteregler. Som Patrik säger så tror även vi
att dessa företag tänker mer på kostnaderna än fördelarna med en revisor.

De orena revisionsberättelserna och revisionspliktens största värde är att de har en
preventiv effekt. Om revisionsplikten försvinner så kommer även revisionsberättelsen
försvinna vilket gör att antalet anmälningar kommer att minska då fler väljer att avstå
från att anlita en revisor.

Utan revisor så finns det ingen anmälningsskyldighet. I problemdiskussionen lyfter
Halling och Andersson fram att revisorerna har en viktig förebyggande roll. Men med
tanke på att revisorn bara träffar företaget några gånger per år så anser vi att man inte ska
överdriva revisorns anmälningsskyldighet, då denne bara gör några få kontroller per år
medan Skatteverket har konstanta kontroller. I vissa fall kommer inte ens revisorn ut till
företaget och på så vis riskerar att missa saker och skriver bara på.

I Skatteverkets urvalsprocess är det viktigt att de har en hög träffsäkerhet, det vill säga att
de granskar de företag där det är störst risk att det begås fel. Om träffsäkerheten är låg
kommer det påverka allmänhetens förtroende för Skatteverket. Vi anser att
träffsäkerheten i urvalsprocessen inte kommer att påverkas om revisionsplikten
försvinner då den endast utgör en av många parametrar. Dessutom kommer de orena
revisionsberättelserna in så pass sent till Skatteverket att de inte har någon större
betydelse i urvalsprocessen, utan är i stället en bekräftelse på en redan existerande
misstanke om brott.

Det är viktigt för staten att informera företagen om vart skattepengarna går, så att dessa
ska se mer positivt på att betala skatt. Men det kommer alltid att finnas de företag som
inte är lika positiv på att betala skatt. Därför bör staten aldrig släppa skattekontrollen helt.
Genom detta förhållande kommer den ekonomiska brottsligheten alltid att finnas
eftersom staten och företagen har olika preferenser.

Vi tycker att Skatteverket är respektingivande och därför har uppehållit en god preventiv
effekt. Det är bra av Skatteverket att gå ut i olika medier och informera om de områden
som ska granskas djupare för att förebygga brott. Om revisionsplikten försvinner så
försvinner en del av den preventiva effekten, de behöver då informera mer för att fylla
upp det hål som kan uppstå.

Vi anser även att det är bra utav Skatteverket att informera företagen för att förebygga
oavsiktliga fel. Skatteverket är ju inte ute efter att sätta dit folk utan vill istället att de ska
göra rätt för sig. Det är därför bra att de företag som är mindre insatta kan vända sig till
Skatteverket för att få hjälp. Skatteverket har som vision ”ett samhälle där alla vill göra
rätt för sig” och detta anser vi att de försöker följa så gott de kan.
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Om revisionsplikten avskaffas så tror vi att antalet revisioner kommer att öka, men att
själva arbetet inte kommer att bli mer utan istället omfördelas. Detta betyder att till
exempel revisionsmodellen inte kommer att förändras utan tillämpas i högre grad. Det
enda som skulle kunna få revisionsmodellen att ändras skulle vara om Skatteverket själva
ändrar den.

De orena revisionsberättelserna utgör endast en liten del av Skatteverkets verksamhet.
Visserligen skickas alla orena revisionsberättelser till Skatteverket, men i flertalet av
fallen är anmärkningarna ganska betydelselösa när det gäller ekonomisk brottslighet.
Som nämndes i bakgrunden så ansåg BRÅ att ekonomisk brottslighet var vanligt
förekommande bland små aktiebolag med litet aktiekapital. I skatteverkets
riskhanteringsmodell framgår det att risken är större att ett litet aktiebolag begår skattefel
på grund av att dess internkontroll är sämre än i ett stort bolag. Så må va fallet, men som
uppsatsen visar spelar det ingen större roll i skatteverkets urvalsprocess om ett företag har
en oren eller en ren revisionsberättelse då de kommer först in efter årsredovisningen är
klar. Skatteverket har då oftast redan vetskap om själva brottet. Slutsatsen man kan dra av
detta är att de orena revisionsberättelserna inte används i vidare bemärkelse gällande
ekonomiska brott. Utan de är snarare en bekräftelse om en tidigare misstanke om brott.

Som tidigare nämnts är den tidigare forskningen om revisionspliktens nytta begränsad.
Den senaste rapporten från 2005 visade att nyttan av revisionsplikten är svårbevisad och
det troliga är att den har ett begränsat värde. England slopade sin plikt just på grund av att
regeringen inte kunde visa att nyttan översteg kostnaderna. Denna uppsats slutsatser
stödjer rapportens slutsatser. Om revisionsplikten tas bort så kommer Skatteverkets
arbete inte att påverkas nämnvärt. Möjligtvis kommer de att utöka antalet kontroller,
alternativt omfördela resurserna och genomföra färre skrivbordskontroller och fler
revisioner. Genom att revisionsplikten tas bort försvinner endast en av många parametrar
i deras urvalsarbete.
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Bilagor
Ren revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Till årsstämman i ........ Organisationsnummer xxxxxx-xxxx

Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i ...... för år ÅÅÅÅ. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt (Vårt)
ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår)
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi)
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig
(oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de
upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen.
Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår)
revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen,
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Som framgår av not X i årsredovisningen föreligger det en tvist med en av bolagets kunder om en
fordran som i balansräkningen tagits upp till X kronor. Fordran är emellertid inte av avgörande
betydelse för bolagets fortsatta drift eller för årsredovisningen som helhet.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.
Auktoriserad/godkänd revisor73

73 FARs samlinsvolym, 2006, s. 509 f
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Oren revisionsberättelse

Det här är bara ett exempel på hur en sådan kan se ut, det kursiverade är det som avviker
från en ren revisionsberättelse.

Revisionsberättelse

Till årsstämman i ........ Organisationsnummer xxxxxx-xxxx

Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i ...... för år ÅÅÅÅ. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt (Vårt)
ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår)
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi)
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig
(oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de
upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen.
Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår)
revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan.

I årsredovisnignen saknas upplysning om ersättningar till styrelseledamöterna och verkställande
direktören, vilket är ett krav enligt årsredovisningslagen. Ersättningar till styrelseledamöterna
uppgår till ..... och till verkställande direktören .....

Med undantag för ovannämnda fel, anser jag (vi) att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslgaen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet
med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.
Auktoriserad/godkänd revisor74
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Intervjufrågor

1. Hur länge har ni varit anställd på Skatteverket? Vad har ni för befattning och
arbetsuppgifter?

2. Vad utreder Skatteverket och vad utreder Ekobrottsmyndigheten? Var ligger gränsen
för att skicka ärendet vidare till ekobrottsmyndigheten?

3. Varför skall företagsrevisorn skicka orena revisionsberättelser in till Skatteverket?

4. Hur går Ni tillväga när Ni får in en oren revisionsberättelse?

5. Spelar det någon roll om ett företag har en ren eller oren revisionsberättelse vid urval
för granskning?

6. Vilka brott är de vanligaste som man upptäcker genom en oren revisionsberättelse?

7. Vilka är de vanligaste påföljderna för de fall Ni utreder?

8. Till hur stor del är fallen Ni utreder är orsakade av oaktsamhet? Hur kommer detta
ändras genom en avskaffning av revisionsplikten? Hur påverkar det Erat arbete?

9. Underlättas Ert arbete av att företagens årsredovisning har blivit externt reviderade?
Om så är fallet på vilket sätt?

10. Idag har Skatteverket tre kontrollformer (skrivbordskontroll, besök och revision)
kommer dessa ändras om revisionsplikten försvinner?

11. Finns det något mer område där Ert arbetssätt kommer att ändras om revisionsplikten
försvinner?

12. Vilken preventiv effekt anser Ni att revisionsplikten har och vilka andra
förebyggande åtgärder har Ni till Ert förfogande om den avskaffas? Kommer
anmälningsskyldigheten påverkas?


